
Czarnków, dnia 13 kwietnia 2012 r. 

Szanowna Pani 

Ewa Kopacz 

Marszałek Sejmu RP 

W a r s z a w a 

S T A N O W I S K O 

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława 
Staszica w Czarnkowie z dnia 13 kwietnia 2012 roku. 

Członkowie PZD uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego im. Stanisława Staszica w Czarnkowie obradującego w dniu 13 kwietnia 2012 
roku po zapoznaniu z aktualną sytuacją i materiałami z IX Krajowego Zjazdu Delegatów 
PZD jaki odbył się w dniach 16 - 1 7 grudnia 2011 roku zaniepokojeni są brakiem udzielenia 
odpowiedzi na List Otwarty skierowany do Pani Marszałek przez 430 delegatów IX 
Krajowego Zjazdu PZD. Niezrozumiała jest dla nas ta zwłoka w odpowiedzi, która trwa już 
blisko 4 miesiące. 

Jako członkowie PZD wyrażamy swoją dezaprobatę do działań podejmowanych przez 
władze ustawodawcze oraz organy władzy państwowej, które w naszym odczuciu 
skierowane są przeciwko naszej ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 
2005 roku, przeciwko naszemu Związkowi oraz przeciwko nam działkowcom. Od ponad 20 
lat walczymy o zachowanie naszej ustawy, która dobrze służy nam działkowcom, ale 
podejmowane wcześniejsze działania przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższą Izbę 
Kontroli, Rząd RP i ostatnio przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, który zaskarżył 
naszą ustawę z powodu ponoć jej niekonstytucyjności do Trybunału Konstytucyjnego nie 
rokuje dla działkowców nic dobrego. Nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych 
uchwalono w 2005 roku i tutaj nasuwa się pytanie czy w tym czasie Posłowie RP, którzy ją 
uchwalali nie wiedzieli co czynią i działali wręcz świadomie i niezgodnie z Konstytucją RP? 

Na szczeblu lokalnym dalecy jesteśmy od wielkiej polityki, a zależy nam wyłącznie na 
spokojnym korzystaniu przez nasze rodziny z działek, które są zielonymi płucami miast i 
alternatywą dla blokowisk i asfaltowych ulic. 
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Jako cząstka społeczności działkowej w Polsce opowiadamy się za nienaruszalnością 
naszej ustawy o ROD, oraz za istnieniem silnego Związku, który niejednokrotnie udowodnił 
nam, że potrafi bronić działkowców i odpierać wszelkie ataki polityków i ugrupowań 
politycznych nastawionych wrogo do ruchu ogrodnictwa w Polsce. 

Nie zgadzamy się na próby rozbicia Związku i ogrodów, roztrwonienia jego dorobku 
oraz ograniczenia naszych praw zagwarantowanych Ustawą o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych z 2005 roku i Konstytucją RP. 

Niniejszym listem apelujemy o możliwie odwrotną odpowiedź na list otwarty 
skierowany do Pani Marszałek Sejmu RP przez delegatów IX Zjazdu Delegatów PZD i 
prosimy - pomagajcie nam, nie przeszkadzajcie i nie uszczęśliwiajcie nas na siłę, nie 
zmieniajcie naszej ustawy. 

Nasze stanowisko kierujemy do wiadomości Premiera RP Donalda Tuska, 
Senatorów I Posłów ziemi pilskiej, Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Pile oraz do 
Eugeniusza Kondrackiego Prezesa Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. 
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