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Marszalek Sejmu 
Pani Ewa Kopacz 

Szanowna Pani Marszałek! 

Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze, powołany przez okręgowy Zjazd delegatów 

PZD w roku 201 Ir., pełniąc funkcję najwyższego organu okręgowego samorządu PZD w 

okresie między zjazdami, kieruje do Pani Marszałek uprzejmą prośbę o pomoc w zachowaniu 

ustawy o ROD, o zachowanie nabytych praw działkowców. 

Z racji nadanych nam statutowych uprawnień występujemy w imieniu ponad 

trzydziestu tysięcy członków PZD - działkowców z okręgu zielonogórskiego, w najwyższym 

stopniu zaniepokojonych istniejącą sytuacją wywołaną wnioskiem I Prezesa Sądu 

Najwyższego do TK o uznanie ustawy o ROD z lipca 2005 r. za niekonstytucyjną. 

Tę bulwersującą decyzję 1 Prezesa Sądu Najwyższego od początku traktujemy jako 

działanie bezprecedensowe, wymierzone w ruch ogrodnictwa działkowego i samorządną 

organizację, którą w ustawie o ROD określa się jako „(...) ogólnopolską, samodzielną i 

samorządną organizację powołaną do reprezentowania obrony praw i interesów swych 

członków wynikających z użytkowania działek w rodzinnych ogrodach działkowych" (art. 25, 

pkt 1 ustawy o ROD). W takim kontekście niejasne są dla nas powody, dla których I Prezes 

występuje przeciwko ruchowi, który powinno się wspierać, a nie niszczyć. 

Jako działkowcy nie mamy możliwości obrony naszych racji bezpośrednio przed TK, 

toteż oczekiwaliśmy, iż do reprezentowania Sejmu wyznaczony zostanie taki poseł, który jest 

przekonany do zapisów ustawy i jej znaczenia dla działkowców. Niestety wcześniejsze 

kandydatury posłów - reprezentantów utwierdziły nas w przekonaniu, że nikogo nie 

interesuje przyszłość ogrodnictwa działkowego i działkowców. Dotychczasowe działania 

zwłaszcza posła Dery przeciwko działkowcom i PZD nie dają nam żadnej gwarancji, żc 

będzie on występował jako obrońca ustawy - przeciwnie, uważamy, że Jego poglądy, 

sprzeczne z oczekiwaniami działkowców, niczego dobrego ani ustawie, ani działkowcom nie 

przyniosą. Nie bez przyczyny poseł Dera zgłosił się niejako „na ochotnika" do pełnienia tej 

funkcji. 



Niniejszym pismem zwracamy się więc do Pani Marszałek o wyznaczenie innych 

posłów do reprezentowania działkowców przed TK. 

Szanowna Fani Marszałek! 

Mając w pamięci Pani list skierowany do IX Krajowego Zjazdu PZD, w którym 

dostrzega Pani i docenia nasze działania na rzecz propagowania zdrowego trybu życiu i 

ochrony przyrody oraz zapewnienia warunków aktywnego wypoczynku nie tylko dla osób 

starszych, ale coraz częściej również dla młodych rodzin, ośmielamy się mieć nadzieję, że 

nasz głos w obronie rodzinnych ogrodów działkowych zostanie usłyszany. 

Chcemy mieć przekonanie, że mimo rozlicznych trudności ogrody działkowe nie będą 

widziane tylko jako atrakcyjne miejsca dla realizacji komercyjnych celów grup interesów 

zainteresowanych ziemią, która przeznaczona została na działki, a którą można odebrać i 

wykorzystać do pomnożenia majątku. 

Szanowna Pani Marszalek! 

W starciu z zamożnymi działkowcy nie mają wielkich szans, dlatego zwracamy się do 

organów Państwa o pomoc. 

Działkowcy nie należą do ludzi bogatych. Uprawiane działki lo dla nich wypoczynek -

często jedynie dostępny oraz pomoc socjalna, którą sami sobie wypracowują. To również 

tradycja utrwalana od ponad kilkudziesięciu lat. W obronie tych wartości występujemy. 

W sprawie zachowania ustawy o ROD i ogólnopolskiego samorządu działkowców 

występowaliśmy wielokrotnie, potwierdzając wolę ich zachowania własnymi podpisami. 

Takich podpisów złożono w naszym okręgu ponad trzydzieści tysięcy. 

Kierując na Pani adres niniejszy list prosimy, Panią Marszałek o udzielenie nam 

wsparcia i pomocy w zachowaniu nabytych przez działkowców praw. Byłoby nam miło 

gdyby w tej sprawie zechciała Pani Marszałek zająć stanowisko. 

Z wyrazami szacunku 

Członkowie Okręgowego Zarządu PZD 

w Zielonej Górze 


