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Szanowna Pani Marszałek
Szanowni parlamentarzyści

Powodowani  niepokojem o nasze ogrody działkowe w związku  z sytuacją 
w  jakiej  pozostajemy  na  skutek  zaskarżenia  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach 
działkowych  przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego – 
niniejszym apelem wnosimy o zajęcie stanowiska w sprawie przyszłości rodzinnych 
ogrodów działkowych.

Wiadomym  nam  jest,  że  w  sprawie  rodzinnych  ogrodów  działkowych 
i  Polskiego  Związku  Działkowców   podejmowane  są różne  działania,  m.in. 
w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie zmiany 
ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.  Odbywa  się to  jednak  bez  udziału 
Polskiego  Związku  Działkowców  -   podmiotu,  którego  ustawa  dotyczy  i  który 
z  mocy  art.  25  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  jest  podmiotem 
uprawnionym  do  reprezentowania  i  obrony  praw  i  interesów  swoich  członków. 
Ten stan rzeczy jest dla nas działkowców niezrozumiały i powodujący uzasadniony 
niepokój.  Nie  tak  dawno,  gdyż na  II  Kongresie  PZD,  który  odbył się w  dniu 
22  września  2011  r.  w  Warszawie,  uczestniczący  w  nim  w  charakterze  gości 
zaproszonych    posłowie  oraz  przedstawiciele  Rządu  RP  deklarowali  dla  4000 
działkowców zebranych na tym Kongresie,  że jeśli będą podejmowane jakiekolwiek 
prace  dotyczące ogrodnictwa działkowego w Polsce i ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych,  to  odbywać się to  będzie  zawsze  z  udziałem  Polskiego  Związku 
Działkowców.
Podobne  deklaracje  składane  były  podczas   IX  Krajowego  Zjazdu  Delegatów 
Polskiego Związku Działkowców, który obradował w Warszawie w dniach 16 – 17 
grudnia 2011 r.
Zjazd  ten,  będący  najwyższym  organem  w  Polskim  Związku  Działkowców, 
skierował list  otwarty do Pani Marszałek z prośbą o wsparcie nas - działkowców 
w  staraniach o  zachowanie  naszych praw  w związku  z  zaskarżeniem  ustawy 



o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  do  Trybunału  Konstytucyjnego.  Nie 
doczekaliśmy się jednak stanowiska Pani Marszałek w tym zakresie.

W tej  sytuacji  nadal  pozostajemy  w niewiedzy o tym,  jakie działania już 
zostały  podjęte  w  naszej  sprawie  oraz  w  jakim  zakresie  i  kierunku  będą 
kontynuowane.
Mamy  więc  uzasadniony  powód  do  stwierdzenia,  że  dotychczasowa  postawa 
organów  władzy  stawia  nas  w  sytuacji  poważnego  zagrożenia  bezpowrotnego 
utracenia  naszego dorobku i ponad110 letniej tradycji. 

Przekazując  niniejszy  apel  pozostajemy  w  nadziei,  iż  nie  pozostanie  on 
potraktowany, jak dotychczas wiele naszych stanowisk i apeli,  milczeniem.
Oczekujemy zatem na rzeczowe stanowisko Pani Marszałek oraz parlamentarzystów 
jakie zajmują w sprawie przyszłości  naszych rodzinnych ogrodów działkowych.

03 lutego 2012 r.                                  Na oryginale Apelu  194 podpisy działkowców


