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PREZYDIUM SEJMU RP 

na ręce 

PANI MARSZAŁEK EWY KOPACZ 

Szanowni Państwo Posłowie, 

wypełniając wolę walnego zebrania członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„NEKLA" w Nekli gm. Dobrcz (woj. kujawsko-pomorskie), w imieniu Zarządu Ogrodu 

zwracamy się do polskich parlamentarzystów z wezwaniem i prośbą o poszanowanie h 
publicznie wyrażanej woli setek tysięcy członków Polskiego Związku Działkowców 

o nienaruszanie praw działkowców wynikających z obowiązującej Ustawy z 2005 roku 

o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. i 
Funkcjonujące w społeczeństwie przysłowia zawierają w sobie przez dziesiątki lat 

ukształtowane i poprzez wieloletnią praktykę społeczną potwierdzane prawdy. Jedno z tych 

przysłów mówi, że lepsze jest wrogiem dobrego. Powiedzenie to adekwatnie oddaje 

dzisiejsze zamiary niektórych opcji politycznych w stosunku do idei ogrodnictwa 

działkowego. Są one zadziwiające zbieżne z działaniami tzw. stowarzyszeń ogrodów 

działkowych i zmierzają mówiąc wprost do zlikwidowania niezależnej organizacji działkowej 

jaką jest PZD i praktycznego pozbawienia działkowców praw, które gwarantuje obecne 

ustawodawstwo. 

Zniszczyć, szczególnie dla merkantylnych celów dorobek społecznej organizacji o 

ponad 115-letniej tradycji można łatwo, a jego odtworzenie może być praktycznie 

niemożliwe. Na swoisty paradoks zakrawa fakt wyznaczenia posłów Andrzeja Dery i 

Stanisława Pięty do reprezentowania Sejmu RP w trakcie procedowania przed Trybunałem 

Konstytucyjnym wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenia niezgodności z 

Konstytucją RP ustawy z dnia 08 lipca 2005r. Zarówno poseł A. Dera jak i poseł St. Pięta 

wielokrotnie w swych wystąpieniach - także medialnych, dawali wyraz swoim negatywnym 

ocenom zarówno dorobku ogrodnictwa działkowego w naszym kraju jak i obowiązujących 

uregulowań prawnych, a także funkcjonowania struktur PZD. 



Z listu wiceministra Piotra Stycznia z Ministerstwa Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej wynika, iż resort ten nie prowadzi obecnie prac nad zmianą przepisów 

o ROD. Rodzi to pytanie co z efektami prac w tym zakresie b. Ministerstwa Infrastruktury? 

Brakuje też odpowiedzi na zasadnicze pytanie - jakie są plany Ministerstwa dot. rodzinnych 

ogrodów działkowych skupionych w PZD. 

Przedkładając Państwu pod rozwagę niniejsze pismo czynimy to z nadzieją, że dla 

Posłów Sejmu RP dobro kilu milionów Polaków, to nie czczy frazes mający swoje źródło w 

politycznej terminologii, a rzeczywista potrzeba racjonalnego rozwiązania żywotnych 

problemów środowiska działkowego bez naruszania ich słusznie nabytych praw. 
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Otrzymują: 
— Marszałek Sejmu Ewa Kopacz 

ul. Wiejska 4/6/8 
00-902 Warszawa 

— Minister Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak 

ul. Chałubińskiego 4/6 
00-928 Warszawa 

— Krajowa Rada PZD 
ul. Bobrowiecka 1 
00-728 Warszawa 

— Okręgowy Zarząd PZD 
ul. Piotrowskiego 11 
85-098 Bydgoszcz 

— a/a 


