
Kraków 11.03.2012 

LIST OTWARTY 
do Marszalka Sejmu RP 

Pani Ewy Kopacz 

w sprawie podjęcia konsultacji z Polskim Związkiem Działkowców, dotyczących obrony ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych 

Szanowna Pani Marszałek 

Jako członek Polskiego Związku Działkowców reprezentujący Okręg Małopolski, uczestnik IX 
Zjazdu Delegatów PZD, pozostając w zgodzie i podpisując się pod listem otwartym, wysłanym do Pani 
w dniu 24.02.2012 przez Krajową Radę PZD, wyraziliśmy nadzieję na podjęcie przez Panią Marszałek 
dialogu ze środowiskiem działkowców. Owe zaproszenie do podjęcia rozmów i poparcia postulatów 
naszego Związku jest kontynuacją walki o zachowanie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, 
toczonej od wielu lat. Pisemna odpowiedź na zaproszenie, w której choć kieruje Pani przyjazne i ciepłe 
słowa pod adresem działkowców, nie odzwierciedla naszych oczekiwań w stosunku do pełnionej przez 
Panią funkcji Marszalka Sejmu RP i roli jaką może Pani odegrać w naszej batalii. 

Rodzinne ogrody zrzeszają około milionową grupę działkowców w całym kraju. Z ich walorów 
korzysta o wiele więcej osób, będących członkami rodzin czy też bliskimi działkowców. W coraz 
bardziej zurbanizowanych aglomeracjach miejskich, ogrody działkowe stanowią swoistego rodzaju 
pielone oazy", będące miejscami oderwania się od codzienności, trosk i zgiełku towarzyszącemu życiu w 
naszych miastach. Ogrody zapewniają rekreację i aktywność całemu spektrum społeczeństwa od 
emerytów, ludzi aktywnych zawodowo czy też młodzieży i stanowią alternatywę w obrębie infrastruktury 
dla kolejnych blokowisk czy też centrów handlowych. Są też, co nie pozostaje bez znaczenia terenami 
zielonymi na mapie naszych miast. 

Zwracając się do Pani Marszałek, nie rościmy sobie żadnych dodatkowych praw. Domagamy się 
jedynie tego co zagwarantowano nam w ustawie z 8 lipca 2005 o rodzinnych ogrodach działkowych oraz 
ochrony ogrodów działkowych, które działają od ponad 100 lat i są uznane za społecznie i ekologicznie 
użyteczne. Uważamy, że Państwo w zakresie legislacyjnym i prawnym powinno chronić te enklawy 
/ROD/ w szerokim interesie społecznym. 

Oczekujemy od Pani realnego wsparcia naszych dążeń do ochrony Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych, podjęcia rozmów z naszym środowiskiem, wyznaczenia przez Panią osób kompetentnych 
spośród parlamentarzystów do reprezentowania naszych interesów przed Trybunałem Konstytucyjnym w 
obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz podjęcia konsultacji z Radą Ministrów /działań 
międzyresortowych/ w zakresie opinii prawnych, które mogą nam pomóc w obronie nabytych praw 
/ustawy/. Liczymy na Pani pomoc, poparcie i zaangażowanie w/w sprawie. 

Apelujemy po raz kolejny o spotkanie się z działkowcami członkami PZD, podjęcie dialogu i 
dalszych działań na rzecz ochrony i przyszłości Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 

W oczekiwaniu na odpowiedź, pozostając z poważaniem 

Prezes OZM PZD w Krakowie 

/ - / Halina Kmieciak 

Do wiadomości: 
- KR Polskiego Związku Działkowców w Warszawie 


