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   Zarząd  Rodzinnego  Ogrodu  Działkowego  „Podzamcze”  w  Wałbrzychu  jest 
reprezentantem interesów i  praw 2550 działkowców i  w imieniu  tych  działkowców niniejszym 
zwraca  się  do  Pana  Premiera  o  zajęcie  stanowiska  w  sprawie  przyszłości  naszych  rodzinnych 
ogrodów działkowych.
Działkowcy  z  naszego  Ogrodu  są   zaniepokojeni   o  przyszłość  swoich  działek,  o  przyszłość 
Polskiego Związku Działkowców, czemu dają wyraz w niekończących się pytaniach zadawanych 
w  Zarządzie  Ogrodu.  Zadają  też  w tej  sprawie  pytania  delegatom z  naszego  Ogrodu,  którzy 
uczestniczyli w II Kongresie PZD  w dniu 22 września 2011 r. oraz delegatom uczestniczącym 
w  obradach IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w dniach 16 – 17 grudnia 2011 r.
Nasi delegaci są współautorami wielu stanowisk i apeli kongresowych oraz IX Krajowego Zjazdu 
Delegatów PZD m.in. w sprawie sytuacji w naszym Związku i przyszłości rodzinnych ogrodów 
działkowych w związku z zaskarżeniem przez I Prezesa Sądu Najwyższego ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego.

Panie  Premierze,  jak  do  tej  pory,  zbył  Pan  milczeniem  list  Prezesa  Polskiego 
Związku Działkowców z dnia 27 września 2011 r.  wraz z dokumentami przyjętymi przez blisko 
4000 członków PZD – uczestników II Kongresu PZD. 
Z  przykrością,  ale  musimy  Panu  Premierowi  przekazać,  że  brak  reakcji  na  przesłany  list 
Prezesa PZD i dokumenty II Kongresu PZD, środowisko działkowców ocenia jako  ignorowanie 
ich, jako członków PZD i jako obywateli . Działkowcy wiedzą, że w Rządzie trwają prace nad 
ustawą  o rodzinnych ogrodach działkowych bez udziału ich ustawowego reprezentanta – Polskiego 
Związku Działkowców. Nie akceptują takiego działania,  ponieważ pamiętają obietnice składane 
przez przedstawicieli Rządu podczas II Kongresu PZD, iż  bez udziału PZD nie będą prowadzone 
żadne prace dotyczące  ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Stąd, nie powinno być dla 
Pana Premiera zaskoczeniem,  że  działkowcy – obywatele  RP  tracą wiarę w obietnice  dialogu 
pomiędzy społeczeństwem a Rządem. 
Dlatego  też  działkowcy  domagają  się  rzetelnych  informacji  w  zakresie  realizacji  obietnic 
składanych podczas II Kongresu PZD oraz IX Zjazdu przez przedstawicieli Rządu RP.

W związku z powyższym, wypełniając obowiązek zapisany w § 91 ust. 1  statutu Polskiego 
Związku  Działkowców,  Zarząd  Rodzinnego  Ogrodu  Działkowego  „Podzamcze”  w  Wałbrzychu 
przekazuje prośbę działkowców  w formie niniejszego listu i pozostaje w nadziei, że Pan Premier 
zechce napisać działkowcom kilka słów o zamierzeniach Rządu wobec naszej ustawy i przyszłości 
naszych ogrodów.
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