
A P E L 
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców 

w Legnicy 

do Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Gmin 
z terenu działania okręgu. 

Szanowni Państwo. 

My, obradujący na V zebraniu Okręgowego Zarządu PZD w dniu 31 maja 2012 r. 

reprezentujący 40 tysięcy członków PZD, zwracamy się kolejny raz o wsparcie naszych 

słusznych działań w obronie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach 

działkowych. 

Państwa wystąpienia w imieniu samorządów lokalnych, są nam dziś szczególnie 

bardzo potrzebne, ponieważ 28 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny będzie rozpatrywał 

dwa wnioski I Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie zaskarżenia całej ustawy, uznając 

zawarte w niej normy prawne jako niekonstytucyjne. 
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Mając na uwadze pozytywne relacje pomiędzy zarządami ROD a gminami, które 
szanują działkowców jako społeczność lokalną oraz wysoko oceniając wieloletnią 
współpracę i współdziałanie z Okręgowym Zarządem PZD w Legnicy wierzymy, że 
Panie i Panowie Starostowie, Panowie Prezydenci, Panie i Panowie Burmistrzowie 
i Wójtowie nie odmówicie wystosowania własnych stanowisk, petycji w sprawie obrony 
ustawy, której uchylenie może oznaczać: 
- utratę prawa użytkowania działki, 
- zniesienie prawa własności do trwałych urządzeń i nasadzeń na działce, 
- nałożenie na działkowców podatków i czynszów dzierżawnych na rzecz gminy 

będącej właścicielem nieruchomości, na której urządzony jest ogród, 
- pozbawienie prawa do ochrony ogrodu przed likwidacją na cele komercyjne i prawa 

do odszkodowania za majątek na działce oraz otrzymanie działki zamiennej z tytułu 
likwidacji ogrodu, 

- w miejsce samorządnych organów PZD grozi powstanie samozwańczych grup, 
których interes to zysk ekonomiczny. 
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Drodzy samorządowcy. 
Zwracamy się z prośbą o u n e k za swoją 
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ciężką pracę i pomnażanie dorobku. Każdy ogród oraz w nim działkowcy pielęgnują 

tradycje z pokolenia na pokolenie. 
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Przez ostatnie 22 lata zmagamy się z atakiem na Polski Związek Działkowców. 
Walczymy w sposób pokojowy i prosimy dołączcie się do nas. 

Wierzymy, że nasze samorządy lokalne popierają nas działkowców i nie są obojętne na 

los i przyszłość ogrodów działkowych. s 

Za każdy gest, słowa wypowiedziane, czy napisane a skierowane do najwyższych 

organów Rzeczypospolitej Polskiej, będą potwierdzeniem, że członkowie naszej 

organizacji słusznie protestują, sprzeciwiając się zmasowanemu atakowi na Związek. 

Wierzymy, że nasz skierowany apel będzie odebrany z życzliwością a podjęte 

działania przez samorządy zapewnią działkowcom i ich rodzinom spokojny wypoczynek, 

połączony z pracą na działce zgodnie z ich oczekiwaniami. 

Prosimy, nie lekceważcie Państwo naszego głosu. Sukces i zwycięstwo będzie 

wspólnym dziełem. 

Z góry dziękujemy i pozdrawiamy. 

Z wyrazami szacunku. 
Członkowie Okręgowego Zarządu PZD 

w Legnicy. 

Legnica, dnia 31 maja 2012 r. 


