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Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile - uczestnicy II Kongresu Polskiego 
Związku Działkowców w Warszawie w dniu 22 września 2011 roku zwracają się z zapytaniem 
dlaczego nie zajmuje Pan Premier stanowiska w tak ważnej dla nas działkowców kwestii jaką 
jest przyszłość ogrodów działkowych i ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Wszyscy uczestnicy Kongresu z całego kraju, a było nas blisko 4 tysiące czekali na Pana 
Premiera..Razem z nami przyjechali i czekali również samorządowcy z różnych miast Polski, 
parlamentarzyści oraz delegacje Narodowych Związków Działkowców Niemiec, Anglii, Czech I 
Słowacji. Niestety przedstawiciele miliona Polskich Działkowców oraz zaproszeni goście nie 
mieli możliwości wysłuchania stanowiska Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w 
sprawach dla nas bardzo ważnych. 

Po kongresie Prezes Krajowej Rady PZD Eugeniusz Kondracki wystosował do Pana Premiera 
list informując o sprawach, nad którymi obradował II Kongres Polskiego Związku 
Działkowców oraz przesłał wszystkie przyjęte przez uczestników kongresu stanowiska 
dotyczące naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych r 8 lipca 2005 roku. 

Panie Premierze! 

Od Kongresu minęło już kilka miesięcy, a my działkowcy i przedstawiciele samorządów 
rodzinnych ogrodów działkowych, okręgowych zarządów i Polskiego Związku Działkowców 
oczekujemy na Pana odpowiedź,Dla nas ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 
roku, którą zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego w 2010 roku Pierwszy Prezes Sądu 
Najwyższego jest ustawą, która spełnia nasze oczekiwania. Nie należy jej zmieniać i niszczyć 
tego co na podstawie jej zapisów dobrze funkcjonuje i służy milionowi polskich rodzin. 
Jesteśmy zdecydowanie przeciwni prowadzonej przez nasze Państwo polityce niszczenia 
rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców, gdyż Związek skutecznie 



broni działkowców przed lobby, które za wszelką cenę - nie bacząc na ludzi i ich skromny 
działkowy „majątek" wypracowany własnymi rękami za swoje środki - pragnie pozyskać 
grunty 2ajmowane przez ogrody działkowe. Liczymy Panie Premierze, że to właśnie Pan 
przerwie angażując swój autorytet wieloletnią naszą walkę o zachowanie praw działkowców 
do uprawiania Ich ogrodów działkowych i zakończy podważanie przez różne lobby 
gospodarcze i polityczne zapisów Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 
roku. 

Nasz list przekazujemy do: Marszałka Sejmu RP, Ministra Infrastruktury, parlamentarzystów 
ziemi pilskiej oraz Prezesa Krajowej Rady PZD w Warszawie. 
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