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Z ogromnym zażenowaniem dowiaduję się, że znowu chce się zmienić projekty Ustawy 
o ROD z dnia 08.07.2005 roku a szczególnie art.10, art.17, art.18, art.24, art.31. 
Przecież za obroną ustawy o ROD odbyły się dwa Kongresy P.Z.D. i podpisało się 620 tysięcy 
działkowców. Żaden znaczący problem społeczny nie omija ruchu ogrodów działkowych . 
Dziwi mnie powtarzająca się próba narzucenia działkowcom, wbrew ich woli, rozstrzygnięć 
przez I Prezesa Sądu Najwyższego . Uchylenie artykułów 10,17,18, 24 ustawy o ROD, wobec 
których uważa się, że są niezgodne z Konstytucją, spowoduje zmianę Ustawy, a nawet jej 
zniesienie. 

Ustawa o ROD z dnia 08.07 2005 roku dobrze reguluje funkcjonowanie ogrodu, dobrze 
chroni interesy działkowca, zapewnia nietykalność praw do działki . Wyprodukowane na 
działce warzywa i owoce są uzupełnieniem skromnego budżetu działkowców. 

O istnieniu naszego Związku decydujemy my, jego członkowie i bez naszej woli nie 
można go rozwiązać i zmienić Ustawy. Ogrody działkowe posiadają wiele walorów i dlatego 
należy je zachować, służą ponad milionowej społeczności działkowców. W ogrodach zyskuje 
się zdrowie i spokój. Wielu działkowców nie stać na żadne wakacje i wczasy. Nie wolno 
dopuścić do zniszczenia tego, co cała społeczność działkowa stworzyła i ustanowiła. 
Działkowcy decydując się na uprawę działki , decydują się być działkowcem i przestrzegać 
Regulamin ROD, który opiera się o Ustawę o ROD. Ustawa o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych odpowiada działkowcom i ich rodzinom. Zapisy , które są w niej zawarte 
uwzględniają dotychczasowe tradycje i osiągnięcia ogrodów oraz uzasadniają ich istnienie na 
rzecz społeczności lokalnych. Nie wolno ze względów moralnych pozbawić nas, działkowców, 
satysfakcji z uprawy działki, radości płynącej z pracy i dającej siły do życia oraz jedynej 
możliwości rekreacji. 

Liczę na to, że nastąpi uczciwe i rzetelne przeanalizowanie tej sprawy i zostaną zaniechane 
dalsze działania , które wyrządzają szkodę działkowcom i PZD. Pragniemy spokojnie 
uprawiać swoje działki w ramach praw członkowskich zagwarantowanych Ustawą o ROD 
z dnia 08.07.2005 roku. 



Do wiadomości: 

1. Marszałek Senatu- Bogdan Borusewicz 
2. Prezes Rady Ministrów- Donald Tusk 
3. Wicemarszałek Sejmu RP - Jerzy Wendenrlich 
4. PZD OZŁ w Łodzi 
5. KR PZD-Warszawa 
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