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U C H W A Ł A 
Walnego zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

ŚFUP w Świdnicy w obronie USTAWY PZD 

Działkowcy ROD ŚFUP w Świdnicy, zwracają się z Apelem do Marszałka Sejmu RP 
oraz Pana Premiera Rządu RP o pozostawienie naszej ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych dotychczasowym brzmieniu. Ustawa ta w pełni sprawdziła się w życiu. 
Jest dobra i zgodna z oczekiwaniem działkowców Polski. Gwarantuje wolność zrzeszania 
się każdemu, kto chce uczestniczyć w życiu działkowym i nie godzimy się na ograniczanie 
samorządności i samodzielności. 
Wniosek I prezesa Sądu Najwyższego, w postępowaniu wybiórczym prawa, po raz pierwszy 
w historii podważa prawo do własności działkowca do urządzeń i nasadzeń na działce, do 
wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji oraz do rozwoju ogrodów działkowych. 
Nie godzimy się aby władza sądownicza i ustawodawcza traktowała ludzi niezamożnych, 
emerytów i rencistów, bezrobotnych, młode rodziny, którzy własnymi rękami i na własny 
koszt wytworzyli skromny dobytek, aby go przekazać innym za bezcen, którzy na własny 
koszt utrzymują tysiące hektarów terenów zielonych, dla których działka jest terenem 
rehabilitacji w podeszłym wieku, a władza nam jej nie zapewnia, bo działka jest motorem 
naszego życia. Nie wyciągamy ręki o pomoc i jałmużnę, do Państwa ale ta pomoc w 
utrzymaniu ROD, należy się nam od państwa, za naszą pracę na rzecz kraju. 
Podkreślamy dobitnie, że prawo i jego instytucje mają służyć społeczeństwu i każdemu 
obywatelowi. Na pewno my działkowcy, zasłużyliśmy sobie na to naszą pracą. 
Cwaniacy polityczni i inni niegodziwcy, ręce precz od Ogrodów działkowych. 
Działkowcy ROD w Świdnicy Apelują - pozostawcie nasz Związek, nasze ogrody oraz 
naszą ustawę w dotychczasowym kształcie. To co dobre niech służy ludziom. 

Otrzymują: 
1 x Marszałek Sejmu RP 
1 x Premier rządu RP 
1 x Krajowa Rada PZD 
1 x Kluby Parlamentarne Sejmu RP 

Przewodniczący Walnego Zebrania Józef Kubiak 


