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Szanowny Panie Premierze. 

My działkowcy ROD „ Zacisze Leśne „ w Wilkanowie uczestnicy dzisiejszego Walnego 
Zebrania Sprawozdawczego pragniemy podzielić się z Panem Premierem naszymi spostrzeżeniami 
i uwagami dotyczącymi funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców a w nim naszego 
Ogrodu oraz ciągłej walki w obronie naszych działek i ustawy. 

Ogród w którym mamy swoje działki powstał w 1984r czyli istnieje prawie 30 lat. 
Zakładaliśmy go na terenie podmokłym, porośniętym trawą i krzewami .Przez ten okres czasu 
wyposażyliśmy go w infrastrukturę w postaci energii elektrycznej, własnego ujęcia wody, ładnego 
ogrodzenia zewnętrznego . Doprowadziliśmy ciężką własną pracą do zagospodarowanie 138 
działek, modernizacji do potrzeb indywidualnych i ich ciągłe upiększanie. Staramy się nie 
dopuszczać do degradacji majątku poprzez remonty i nowe inwestycje, finansując wydatki z 
własnych działkowych pieniędzy przy wsparciu jedynie Okręgowego Zarządu czy KRPZD. Nie 
korzystamy z żadnej formy pomocy ze strony Państwa. 

Nie dane jest nam jednak cieszyć się naszymi działkami, wypoczywać wśród zieleni, 
spotykać towarzysko z rodzinami zaprzyjaźnionymi ,przez ludzi w większości o niskich 
dochodach, nie mających środków na wyjazdy do kurortów czy wczasy zagraniczne. 

Od kilkunastu lat z ogromnym niepokojem oglądamy ciągłe zamieszanie wokół ogrodów 
działkowych a w ostatnim okresie włączenie się władz organów państwa jak Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli, a ostatnio I Prezes Sądu Najwyższego , rzekomo „ dla 
dobra nas działkowców". 

Jesteśmy zwykłymi prostymi obywatelami naszego Państwa ale doskonale rozumiemy że 
głównym celem jest zawładnięcie gruntami i pozbawienie nas praw pozyskanych poprzez 
kilkudziesięcioletnie użytkowanie ogrodów. 

Z ogromnym zadowoleniem w 2005r przyjęliśmy ustawę o ROD, bo jest ona naszą 
ochroną i gwarancją praw, dzięki której możemy dalej bez obaw podejmować zadania 
inwestycyjne i dbać o infrastrukturę, wypoczywać na działce i wspomagać niezasobne budżety 
domowe uzyskanymi plonami przez siebie wychodowanymi. 

Wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego do TK , o uznanie za nie konstytucyją, ustawę o 
ROD po prawie siedmioletnim jej funkcjonowaniu, budzi sprzeciw i nasze największe obawy. Jeśli 
zostanie nam odebrana to może zostać zniszczone to co z takim trudem zdobyliśmy wieloletnią 
pracą. 

Wprowadzenie zmian w artykułach Ustawy, zakwestionowane przez I Prezesa Sądu 
Nąjwyższego przyniesie szkodę nieodwracalną: 

* działkowców będącymi najsłabszą grupą społeczną, 
* środowiska w których funkcjonują ogrody, które mają wkład w rozwój społeczno kulturalny 

miast, gmin i ochronę środowiska środowiska są terenami zielonymi w wysoko z 
urbanizowanych miastach 

* zniszczone zostałyby zasady samorządności, wypracowane i stosowane w Polskim 
Związku Działkowców. 

Kierujemy do Pana Premiera prośbę o wsparcie naszych starań w utrzymaniu ustawy o ROD 
z 2005r w niezmienionym kształcie. Powoduje nami troska aby nieprzemyślanymi działaniami, do 
których zaliczamy zniesienie praw działkowców, nie została zniszczona praca wielu pokoleń 
odbierając szansę na zwyczajne, spokojnie życie. 

Z poważaniem Działkowcy z ROD „ Zacisze Leśne" w Wilkanowie. 


