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Szanowna Pani Marszałek! 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przedświt" we Wrocławiu zwraca się do Pani z 
prośbą o wsparcie działań milionów polskich działkowców w obronie uchwalonej 8 lipca 2005r. Ustawy 
0 Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Zastanawiającym dla nas jest fakt skierowania przez I Prezesa 
Sądu Najwyższego wniosku o stwierdzenie niegodności z Konstytucją tej ustawy. 

Przedstawiony wniosek jest zaprzeczeniem wolności zrzeszania się, funkcjonowania organizacji 
społecznych. Polski Związek Działkowców jako organizacja utworzona i działająca w ramach prawa w 
pełni ma możliwości swobodnego działania i dbania o interesy swoich członków. Nam działkowcom 
próbuje się odebrać, prawo własności, neguje się zasadę wypłacania odszkodowania za odbierany 
majątek. 

Polski Związek Działkowców, a szczególności Rodzinny Ogród Działkowy jest organizacją zrzeszającą 
ludzi od pokoleń, gotowych bronić swoich praw i wolności, mając na względzie ich ogromne 
1 długoletnie doświadczenie życiowe. 

Działkowcy w naszym ogrodzie to w zdecydowanej większości ludzie starsi, emeryci, renciści, którzy 
po ciężkim i długoletnim okresie zatrudnienia w chwili starości i podeszłego wieku chcą mieć spokój, 
odrobinę radości, zapewnioną rekreację i wypoczynek. Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
własnymi rękami zakładali i zagospodarowywali działki, kosztem własnych niekiedy dużych 
wyrzeczeń. Przez szereg lat uprawiali działki pokoleniowo wraz z dziećmi, włożyli ogrom wysiłku, 
pracy, i co najważniejsze pieniędzy. Obecna ustawa gwarantuje nam bezpieczeństwo i prawa w 
użytkowaniu działek, a toczące się postępowanie zmierza do pozbawienia praw nabytych. 

Mając na uwadze obecną gwarancję praw polskich działkowców, a w szczególności działkowców 
ROD „Przedświt", sądzę, ze Pani Marszałek poprze nasze działania w obronie obecnej Ustawy. 

Szanowna Pani Marszałek 

Mamy nadzieję, że wpływ Pani Marszałek na proces stanowienia prawa w Polsce będzie zbieżny 
z interesem społecznym i oczekiwaniem milionów działkowiczów. 

Zabiegamy o wysłuchanie naszych argumentów i zrozumienie. 
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