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Działkowcy z ROD ,,Grządka” w Iławie po zapoznaniu się z informacją
prasową w ,,Rzeczpospolitej” z dnia 15.07.014r, o wątpliwościach Rzecznika Praw Obywatelskich co
do konstytucyjności zapisów ustawy z 13,12.2013r o rodzinnych ogrodach działkowych jakoby PZD
jest stowarzyszeniem uprzywilejowanych do zrzeszania ogrodów działkowych w jego strukturach.
Grono działkowców z ogrodu – i nie tylko z tego ogrodu uczestnicząc w zebraniach wyboru
stowarzyszenia ogrodowego w 99,0%, w sposób demokratyczny na terenie Iławy, wybrało
Stowarzyszenie Ogrodowe Polskiego Związku Działkowców.
Rozumiemy, że zawsze przegrani szukają różnych sposobów, aby w tym ,,kotle” zamączyć
wodę i jeszcze raz próbować swego szczęścia. Twierdzenie z Pani strony, że ustawa ta daje w dalszym
ciągu monopol Związkowi na zarządzaniem ogrodem jest dalece niepoważna i błędna. Na
odbywających się zebraniach wszystkich działkowców w ogrodach, podejmowane są w sposób
demokratyczny decyzję, co do wyboru stowarzyszenia prowadzącego ogród. Wszystkie zebrania na
terenie Iławy odbyły się w sposób zgodny z obowiązująca ustawą o ROD z 13.12.2013r.
Szanowna Pani Rzecznik w 95% działkowcy to ludzie o dużym stażu wiekowym
i działkowym – jedynym ich marzeniem to w spokoju uprawiać ten kawałek ziemi w raz z członkami
swych rodzin. Ludzie ci już ponad 25 lat zmagają się z różnymi siłami politycznymi, rządowymi
w zwalczaniu istnienie ogrodów w tym PZD.
Przeciwnicy istnienia ogrodów wiedzą doskonale, że rozbicie ich prowadzi przez likwidację
Polskiego Związku Działkowców. Twierdzenie, że PZD ogranicza dobrowolność zrzeszania się
obywateli użytkujących w ogrodach działki – jest absurdem.
My, wieloletni działkowcy oraz nowo wstępujący w te szeregi mamy nadzieję jako obywatele
tego kraju, że Pani Rzecznik będzie w swoich decyzjach broniła nas działkowców a nie dawała
nadzieję przeciwnikom istnienia ustawy - do jej rozbicia, która dopiero co pół roku wdrażana jest
w ogrodach. Zastanawiające jest, czy poparcie projektu ustawy o ROD przez Pana Premiera Donalda
Tuska cóż dla Pani znaczy?.
Ja osobiście wierze, że swój urząd z nazwy traktuje Pani poważnie i bronić będzie ustawy
o ROD, który został podpisany przez Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Działkowcy to
ludzie z dużym bagażem doświadczeń życiowym, i nie dokładajmy im nowego ciężaru.
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