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Pani Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 

Pani Marszałek członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowców „Jedność" Polskiego Związku 
Działkowców w Kędzierzynie-Koźlu, uczestnicy Konferencji Delegatów kierują swoją prośbę do Pani 
Marszałek by wsparła Pani wszystkich działkowiczów w obronie zachowania naszych ogrodów i praw 
zawartych w ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Nasza ustawa w obecnym kształcie 
obowiązuje od 2005 roku i jest dorobkiem naszych doświadczeń z przeszłości. 
W 2009 r. obradował pierwszy w historii kongres PZD w którym uczestniczyli poza członkami PZD 
wszystkie opcje polityczne oprócz PiS - wszyscy poparli istnienie tej ustawy i trwały sens jej bytu. 
Zdecydowało to zdecydowanym odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu ustawy PiS przez 
Sejm RP zmierzającego do likwidacji naszego Związku i milionowej rzeszy członków PZD, jego struktur 
oraz całego majątku działkowiczów bez prawa do odszkodowań. Po odrzuceniu przez Sejm RP 
projektu ustawy proponowanej przez PiS mieliśmy nadzieję, że nastąpi stabilizacja i spokój dla 
naszego związku i jego struktur. 
Nasze nadzieje okazały się złudne, ponieważ Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego dokonał ataku na 
nasze prawa zaskarżającczęść Ustawy, a następnie całą ustawą do Trybunału Konstytucyjnego 
uważając, że nasza ustawa jest niezgodna z konstytucją. Uzasadnienie tego wniosku jednocześnie 
świadczy o tym, że sporządzono go nie znając realiów obowiązujących i panujących w ogródkach i 
prawdziwych bolączek naszych działkowców 
Okazuje się jednak, że władza sądownicza wie lepiej niż obywatele, co dla nich jest najlepsze i 
najważniejsze. Wszyscy działkowcy są głęboko przekonani, że wniosek złożony przez Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego był nieprzemyślany i w ogóle niezasadny. 
Chcieliśmy nadmienić, że w ubiegłym roku odbył się II kongres Polskiego Związku działkowców, 
którego celem było zajęcie stanowiska w sprawie obrony naszej ustawy. Wspierali nas 
przedstawiciele międzynarodowych organizacji zrzeszających działkowców i ogrody oraz 
przedstawiciele władz państwowych i partii politycznych poza PiS. 

Szanowna Pani Marszałek 
Nasze ogródki są nie tylko działkami na których działkowcy uprawiają swoje poletka. To są zielone 
płuca naszych miast, miejsca spotkań rodzin, integracji społeczeństwa i pomocy socjalnej dla 
najuboższych. Dlatego zwracamy się do Panią Marszałek o wysłuchanie naszego głosu i wsparcie nas 
w obronie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Konferencja Delegatów ROD „Jedność" w Kędzierzynie-Koźlu w załączeniu dołącza listę z podpisami 
delegatów. 

http://www.rodjednosc.kkozle.eu
mailto:wieslaw@kkozle.eu


Podpisy Konferencji Delegatów 
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