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Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im Przemysłówka w Pile wraz z 
uczestniczącymi w posiedzeniu Przewodniczącymi Komisji Statutowych w dniu 03 marca 
2012 roku zwracamy się do Pani Marszałek z prośbą o udzielenie nam członkom Zarządu jak 
i członkom Komisji statutowych oraz 86 działkowcom naszego ogrodu odpowiedzi na List 
otwarty Delegatów JX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców 
dotyczącego wsparcia nas działkowców dla utrzymania w swoich zapisach Ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych z dnjia 8 lipca 2005 roku. 

O nasze ogrody walczymy od 201at i o zachowanie naszej ustawy i naszego związku. 
W następnie niektóre ugrupowania parlamentarne próbowały nas uszczęśliwić tworząc 
nierealne projekty ustaw. Kiedy działania te okazały się nieskuteczne podjęto szereg inicjatyw 
przeciwko nam poprzez najwyższe organy władzy państwowej - Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Najwyższą Izbę Kontroli, Rząd RP, aż Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
zaskarżył naszą ustawę z powodu jej niekonstytucyjności do Trybunału Konstytucyjnego. 
Przypominamy że projekt ustawy zanim trafił pod obrady Wysokiej Izby nie raz był 
przedmiotem badania Biura legislacyjnego Sejmu pod względem zapisów projektu ustawy 
zgodności z Konstytucją RP. W tym czasie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie 
dopatrzyli się w zapisach naszej ustawy niezgodności. 
Trybunał Konstytucyjny jak do tej pory nie rozpatruje wniosku a my działkowcy nie wiemy 
co Władza ustawodawcza w tej materii w najbliższym czasie zrobi. 
Wzywamy Panią Marszałek o podjęcie stosownych działań i rozmów z 
przedstawicielami ponad milionowej rzeszy polskich działkowców w tym niezmiernie 
dla nas ważnej sprawie . 

My członkowie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im Przemysłówka w Pile 
wraz z Przewodniczącymi Komisji Statutowych prosimy Panią Marszałek o wyrażenie 
obiektywnej opinii w w/w sprawie. 
Oświadczamy jednoznacznie dla nas działkowców nie są ważne rozgrywki polityczne 
toczące się na szczytach władzy i parlamentu, dla nas ważne jest dobro Polskiego 
Związku Działkowców, nas działkowców, naszych rodzin i ogrodów, które stworzyliśmy 
zagospodarowaliśmy a teraz z tego dobra korzystamy . 
Pani Marszałek prosimy nie pozbawiajcie nas dorobku naszych dziadków, rodziców, nas 
samych tego co stworzyliśmy przez dziesięciolecia . 
Czekamy na rzetelną i uczciwą odpowiedz Pani Marszałek w tej sprawie. 


