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STANOWISKO KOMISJI REWIZYJNEJ 
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO IM. SIKORSKIEGO W PILE 

W SPRAWIE NIENARUSZALNOŚCI ZAPISÓW USTAWY O ROD Z 2005 ROKU 

Szanowna Pani Marszałek! 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Sikorskiego w Pile biorący udział 
w posiedzeniu statutowym komisji stwierdzamy, że zaskarżenie Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku 
przez byłego I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności 
z Konstytucją RP jest jawnym działaniem przeciwko nam działkowcom. 
Zaskarżenie tej ustawy, po 7 latach jej sprawnego funkcjonowania jest dla każdego działkowca nie do 
przyjęcia, bowiem argumenty przytaczane w uzasadnieniu mijają się z prawdą i realiami. 
Zapisy zawarte w Naszej Ustawie o ROD posiadają fundamentalne znaczenie i są gwarantem praw 
chroniących naszą własność, uznaną przez nas samych samorządność i samodzielność oraz prawa 
członków Związku. Związku, w którego szeregach jest jeden milion 250 tysięcy polskich obywateli 
żyjących w obecnych kryzysowych czasach w trudnych warunkach. 
Działki przez nas użytkowane w naszych ogrodach to źródło wspierania naszych skromnych budżetów 
domowych, to miejsce odpoczynku i spotkań wielopokoleniowych rodzin działkowych. 
Dążąc do likwidacji ogrodów chce się przysporzyć dochodów nielicznym zainteresowanym terenami 
ze szkodą dla bardzo wielu. 
Protestujemy przeciwko podejmowanym próbom podważania naszych nabytych praw i do tego 
nabytych w dobrej wierze i w zaufaniu do stanowionego prawa. 
Protestujemy przeciwko pozbawianiu nas dorobku wielu pokoleń działkowców oraz kwestionowaniu 
naszych czynnych i biernych praw wyborczych gwarantujących nasz osobisty udział w zarządzaniu 
ogrodami. 
Niniejszym listem zwracamy się do Pani Marszałek Sejmu RP o uszanowanie naszych praw i nie 
uszczęśliwiania nas na siłę, do tego wbrew naszej woli. 

Z działkowym pozdrowieniem 

^kiO^ju€/ — lniaic ĄLfu\/7 

Uionek i^ta. -S^Woe^l/ a 
CiToitek ~ icóJcw, 

List przesyłamy do: Prezydenta RP, Premiera Rządu RP, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 
Senatorów i Posłów Północnej Wielkopolski, Prezesa Polskiego Związku Działkowców. 
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