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Piła, dnia 10 lutego 2012 roku. 

 

Posłowie na Sejm RP 

Północnej Wielkopolski 

 

 

Szanowni Posłowie! 

 

W 2011 roku dla nas przedstawicieli samorządów rodzinnych ogrodów 

działkowych, działkowców i naszego Związku miały miejsce dwa ważne 

wydarzenia. 

Pierwszym był II Kongres Polskiego Związku Działkowców, w którym udział 

wzięło blisko 5 tysięcy przedstawicieli ogrodów działkowych z całej Polski, 

przedstawiciele parlamentu i samorządowcy oraz delegacje narodowych 

Związków Działkowców z krajów Unii Europejskiej. Kongres ten był kolejną na 

przestrzeni ostatnich dwóch lat manifestacją przeciwko podważaniu 

konstytucyjności naszej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 

2005 roku przez najważniejsze Organy naszego Paostwa i Pierwszego Prezesa 

Sądu Najwyższego, który to skierował w 2010 roku do Trybunału 

Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP całej 

naszej ustawy. Uczestnicy Kongresu przyjęli stanowiska w sprawie naszej 

ustawy oraz sprawach ważnych dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Przyjęte dokumenty przez II Kongres PZD zostały przekazane również do 

wszystkich parlamentarzystów wybranych w jesiennych wyborach, także wolą 

polskich działkowców. 

Drugie wydarzenie to IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który podsumował 

działalnośd władz krajowych Związku za kadencję 2007-2011, wybrał nowe 

władze i przyjął program działania na kadencję. Zjazd przyjął również 

stanowiska w najważniejszych dla nas działkowców i Związku sprawach. 

Delegaci Krajowego Zjazdu PZD skierowali do Marszałek Sejmu Pani Ewy Kopacz 

list o podjęcie działao w naszych sprawach. 
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Szanowni Posłowie! 

 

Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku jest ustawą 

dotyczącą naszych ogrodów, które są urządzeniami użyteczności publicznej. 

Ustawa zapewnia powszechny dostęp każdemu obywatelowi do działki w ROD. 

Jest to forma świadczenia społecznego dla rodzin najuboższych. Ogrody w 

miastach są terenami zielonymi i pełnią funkcję służebną wobec społeczności 

tych miast. Realizacja tego typu zadao należy do Paostwa lub samorządu 

lokalnego. Zadania takie w wielu krajach powierza się organizacjom 

społecznym, co jest taosze i efektywniejsze. W naszym przypadku powierzono 

zadanie samorządowi działkowców- Polskiemu Związkowi Działkowców. 

Przedmiotowa ustawa zakłada zachowanie rodzinnych ogrodów działkowych w 

jednym Związku. Nie ogranicza to tworzenie przez inne organizacje ogrodów 

działkowych w Polsce. Jest to dopuszczalne na zasadach określonych w 

przepisach o gospodarce nieruchomościami. 

Działkowcy Polscy zrzeszeni w rodzinnych ogrodach działkowych to 1.250 

tysięcy członków. Jesteśmy jedną z największych organizacji społecznych w 

naszym kraju. Reprezentujemy różne zawody, poglądy polityczne i wyznania. 

Potrafimy w ogrodach funkcjonowad w zgodzie i rodzinnie, potrafimy również 

walczyd o swoje sprawy i upominad się o wsparcie w naszych sprawach do 

władz samorządowych a przede wszystkim do parlamentarzystów, których 

wybieraliśmy i którzy deklarowali swoje wsparcie dla obowiązującej ustawy o 

ROD. 

Od wyborów minęło kilka miesięcy i odnosimy wrażenie, że parlamentarzyści, 

których wybraliśmy ze wszystkich ugrupowao politycznych zapomnieli o nas i 

naszych sprawach. My przedstawiciele samorządów rodzinnych ogrodów 

działkowych oczekujemy Paostwa wsparcia i działania w sprawie dla nas 

najważniejszej - naszej ustawy o ogrodach. Nie mamy również jasnego 

stanowiska Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz.  

Dokumenty II Kongresu PZD i IX Krajowego Zjazdu zostały opublikowane i nas 

działkowcy pytają, dlaczego Marszałek Sejmu nie odpowiada, dlaczego nasi 

posłowie milczą i nie podejmują działao do zachowania obowiązującej ustawy o 

ogrodach, która sprawdziła się w funkcjonowaniu, dobrze służy działkowcom, 

ogrodom i Związkowi. 
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Dlatego czujemy się zobowiązani wobec naszych członków do zadania pytania 

naszym parlamentarzystom, co z naszą ustawą o Rodzinnych Ogrodach 

Działkowych ? Co mamy powiedzied naszym działkowcom podczas 

rozpoczynających się walnych zebrao sprawozdawczych w ogrodach? 

Prosimy o podjęcie działao w naszych sprawach. Działkowcy oczekują spokoju 

a nie ciągłego nękania ich kolejnymi propozycjami zmian w dobrej ustawie o 

rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku.  

 

Niniejszy list kierujemy do Posłów na Sejm RP wybranych w Okręgu 

Wyborczym nr 38 – Ajchler Romuald, Janyska Maria, Kalemba Stanisław, 

Kraczkowski Maks, Munyama Killion, Najder Jacek, Rutnicki Jakub, 

Szałamacha Paweł i Szejnfeld Adam 

oraz przekazujemy do wiadomości Prezesa Polskiego Związku Działkowców 

Eugeniusza Kondrackiego. 

 

Z poważaniem 

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu pilskiego oraz członkowie 

Okręgowego Zarządu i Okręgowych Komisji Statutowych. 

podpisy - 21 uczestników spotkania. 


