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Walne Zebranie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wypoczynek" w Wałczu wyraża 
zdecydowany protest przeciwko próbom zmian w zapisach ustawy z dnia 8 lipca 
2005r o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Proponowane zmiany istniejących postanowień ustawy to naszym zdaniem próba 
manipulowania wieloletnim dorobkiem, ludzi ciężkiej pracy, rencistów i emerytów, w 
interesie silniejszych grup nacisku. 

Ustawa obecna jest dobra, znamy dokładnie jej postanowienia, znamy proponowane 
zmiany, NIBY nie zgodne z Konstytucją, nie chcemy tych zmian i ich nie 
akceptujemy. 

Szanowna Pani Marszałek, ROD „Wypoczynek" w Wałczu liczy 1147 
działkowców , prosimy roztoczyć nad nami opiekę, nie pozwolić na odebranie, 
ograniczenie czy umniejszenie naszych możliwości gospodarowania na 
działeczkach, naszych małych ojczyznach. Proszę zwrócić uwagę, że działka w 
większości jest naszym drugim domem, radością i zdrowiem. 

To przez pracę, zaangażowanie i emocje jakie wkładamy w kawałek naszej ziemi 
uprawianej, pieszczonej, chuchanie i dmuchanie na marchewkę, cebulkę nie ma nas 
w kolejce do lekarza czy w szpitalach. 

Czy Wy, nasi wybrańcy Narodu, potraficie spojrzeć na ten problem z naszej 
perspektywy, z naszej grządki, rabatki, krzewu i drzewka owocowego. 



Co do zgodności prawa z Konstytucją to bez urazy, znamy z przeszłości tej dalekiej i 
tej najbliższej, że opinie prawne wielokrotnie są dostosowane do potrzeb albo 
ferowane nie z tej perspektywy. 

Stad właśnie uważając, że ustawa z 8 lipca 2005r w wyniku wieloletnich prac 
legislacyjnych spełnia wszystkie standardy prawa i nasze oczekiwania, będziemy jej 
bronić jak niepodległości. 

Pewnie nie jesteśmy w stanie, a może zbyt dumni, aby iść pod Sejm i palić opony 
albo miotać kamieniami, dlatego prosimy Panią Marszałek o pomoc, co mamy 
zrobić, co możemy zrobić, jakie są prawne możliwości utrzymania tej ustawy w nie 
zmienionym stanie, bez pogorszenia statusu działkowców. 

Dla przypomnienia, z szacunku nie kierujemy tego do Pani Marszałek, ale wielu 
decydentom się to przyda, Naród to my jesteśmy - 1147członków,działkowiczów 
ROD „Wypoczynek" w Wałczu, ponad milion działkowiczów w kraju, z rodzinami 
naszymi to ...?. 

Wyrażając szacunek dla Pani Marszałek i jej pracy, domagamy się szacunku 
dla nas , naszych potrzeb i oczekiwań. Chcemy tylko spokoju a nie ciągłej wojny 
podjazdowej wokół naszej Ustawy, którą tak wielu popiera , a tak niewielu pragnie ją 
zmienić dla swoich interesów gospodarczych lub politycznych. 

Z uszanowaniem, 

za członków uczestników Walnego Zebrania 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego,,Wypoczynek 
w Wałczu. 


