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Szanowna Pani Marszałek. 
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Szymona Wachowiaka" w 

Wągrowcu jest bardzo zaniepokojony ciągłymi atakami na nasz Polski Związek 
Działkowców, ogrody i działkowców. Nasz związek jest atakowany od ponad 20 lat a 
zwłaszcza przez ostatnie 3 lata, kiedy to do walki z działkowcami przystąpiły najwyższe 
organy państwowe, czego dowodem jest wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego złożony 
do Trybunału Konstytucyjnego o nie zgodności z Konstytucją całej ustawy z 2005r w 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Uznajemy to, jako działanie organów państwa w 
sprawie likwidacji ustawy, Związku i Ogrodów Działkowych. 

Prosimy pozostawcie nas działkowców w spokoju, zaprzestańcie nas ciągle 
straszyć, niepokoić i obrażać. 

Nasz Ogród został założony w dniu 15 stycznia 1938 roku. Założycielem był 
ówczesny burmistrz miasta Wągrowca Szymon Wachowiak. Z jego inicjatywy 
utworzono Towarzystwo Ogrodów Działkowych. Patronem towarzystwa został generał 
Józef Haller. Grunty, które udało się działkowcom pozyskać był niskiej klasy. 
Działkowcy dostali w użytkowanie bagniska porośnięte trzciną i wikliną. W wyniku 
wielo pokoloniewej pracy dziś nasz Rodzinny Ogród Działkowy jest miejscem 
wypoczynku, oazą zieleni i spokoju dla 370 działkowiczów, rencistów i ich rodzin. 

Jesteśmy dumni z naszej tradycji i osiągnięć. Ustawa z 2005roku o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych jest ustawą dotychczas najlepszą ze wszystkich. W pełni 
zabezpiecza nasze interesy prawne i majątkowe. Po 6 latach istnienia Ustawy o 
ROD sprawdziła się w praktycznym działaniu. Jesteśmy związkiem samodzielnym, 
praworządnym i samo finansującym. 

Zwracamy się do Pani Marszałek o pozostawienie naszej ustawy w 
dotychczasowym zapisie i nie wprowadzania żadnych zmian tak byśmy dalej mogli żyć 
w spokoju. 

Ponadto proszę o poinformowanie naszego Zarządu kto będzie reprezentował 
Nasz Związek na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 28 czerwca 
2012 roku. 

Do wiadomości: 
1. Krajowa Rada PZD. 
2. Okręgowy Zarząd PZD w Pile. 


