
Piła, dnia 28 lutego 2012 r. 

Polski Związek Działkowców 
Rodzinny Ogród Działkowy „Kalinka" 
w Pile 

Stanowisko działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KALINKA" w Pile, 
w sprawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Szanowna Pani Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 

Szanowna Pani Marszałek / 

My, działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,Kalinka" w Pile zdecydowanie 
popieramy stanowisko n Kongresu Polskiego Związku Działkowców z 22 września 2011 r. 
w sprawie sytuacji PZD i ruchu ogrodnictwa działkowego, wobec wniosku I Prezesa Sądu 
Najwyższego złożonego do Trybunału Konstytucyjnego oraz stanowisko DC Krajowego Zjazdu 
Delegatów Polskiego Związku Działkowców z 16 grudnia 2011 r. 

Powyższe stanowiska wypracowane zostały m in. na podstawie licznych protestów 
działkowców przeciwko nowelizacji czy też wręcz uchylenia ustawy z 2005 r. o rodzinnych 
ogrodach działkowych. Niestety, pomimo licznych zapewnień i poparcia deklarowanego przez 
polityków, przedstawicieli rządu, Sejmu i Senatu sytuacja działkowców nadal jest przedmiotem 
intryg i spekulacji niektórych środowisk co do przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego 
w Polsce. 

Ostatnio iskierka nadziei pojawiła się w piśmie Pani Marszałek skierowanym do Pana 
Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa Polskiego Związku Działkowców z okazji obrad IX 
Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, w którym to przekazała Pani wiele ciepłych słów pod 
adresem Związku, życząc m.in. spełnienia marzeń w 2012 r. 
Szanowna Pani Marszalek ! 

Marzeniem działkowców ROD 'Kalinka" w Pile w 2012 r. jest to, aby wreszcie 
„odczepiono" się od naprawiania samorządnej i niezależnej organizacji jaką jest Polski 
Związek Działkowców. Nie żądamy dużo. Za to w zamian dajemy wiele nie tylko dla 
działkowców i ich rodzin ale dla całych społeczności, w których egzystujemy. Wspieramy 
również działania poszczególnych organów administracji publicznej w wielu dziedzinach. 
Szanowna Pani Marszałek! 

Obawy co do przyszłości rodzinnych ogrodów przekazane zostały na Pani ręce w liście 
otwartym IX Krajowego Zjazdu PZD z 16 grudnia 2011 r. Niestety, wiemy że do dnia 
dzisiejszego brak jest jakiejkolwiek Pani odpowiedzi co do przyszłości naszego Związku 
i funkcjonowania działek w naszych ogrodach. Dlatego też zwracamy się do Pani Marszałek 
o wymierne wsparcie naszych oczekiwań i działań w obronie ogrodów, zachowania ustawy 



o rodzinnych ogrodach działkowych w obecnym kształcie i zaprzestania prac nad 
„naprawianiem" tego co funkcjonuje w naszej ocenie bardzo dobrze. 

Z wyrazami szacunku działkowcy i Zarząd ROD 
„Kalinka " w Pile z prośbą o udzielenie odpowiedzi 

Stanowisko kierujemy także do: 
1. Pana Donalda Tuska - Prezes Rady Ministrów 
2. Posłów i Senatorów ziemi pilskiej 
3. Pana Eugeniusza Kondrackiego - Prezesa PZD 

PREZES ROD A" y PILE 


