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My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Insp. Sowińskiego w 
Kościanie zgromadzeni na zebraniu sprawozdawczym w dniu 20 kwietnia 2012 r. 
reprezentujący 214 użytkowników działek zwracamy się do Pani Marszałek z prośbą o 
odpowiedź na nurtujące nas pytania, przyszłość i dalsze losy naszego środowiska. 

Wyrażamy przekonanie i sądzimy, że Pani Marszałek podobnie myśli, że jako 
działkowcy jesteśmy częścią społeczeństwa obywatelskiego i tak winniśmy być 
postrzegani przez reprezentantów naszego narodu. Dlatego też oczekujemy od tych, 
którzy z woli obywateli naszego kraju pełnią najwyższe funkcje w systemie władzy 
oraz inspirują do podejmowania i rozwiązywania spraw, które wychodzą naprzeciw 
oczekiwaniom ludzi zaspokajając ich potrzeby. Demokratyczny system funkcjonowa-
nia państwa jest tak zbudowany, aby ci, którzy stoją najwyżej w hierarchii rządzących 
mogli przekazywać informację stojącym niżej ale stanowiącym ważną część 
społeczeństwa obywatelskiego. 

My działkowcy jesteśmy niemile zaskoczeni tym, że pomimo ogromnej ilości 
listów, pism, apeli i stanowisk przesyłanych do Urzędu Marszałka Sejmu RP nie 
zauważyliśmy żadnych reakcji. Oczekiwalibyśmy zaproszenia przedstawicieli 
Polskiego Związku Działkowców i wysłuchania naszych racji. Uważamy, że 
przedłożenie zasadniczych problemów ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce 
przyczyniłoby się do poznania naszych racji, które winny posłużyć Wysokiemu 



Sejmowi RP do podjęcia istotnych decyzji uwzględniających oczekiwania 
działkowców w odniesieniu do pisma I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie niezgodności Ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. 

Szanowna Pani Marszałek 

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż po wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprawa ta 
znajdzie się w Wysokim Sejmie i to Pani, jako najważniejsza Osoba w tej kadencji 
Sejmu będzie współdecydować o ostatecznym kształcie Ustawy tak ważnej dla 
działkowców. 

Z wyrazami szacunku i uznania działkowcy uczestnicy zebrania. 
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