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Stanowisko protestacyjne 

Walnego Zebrania Sprawozdawczego w ROD „Żerżeń" 

W Warszawie w dniu 11.03.2012 r. 

Z dużym niepokojem i przerażeniem przyjęliśmy wystąpienie Prezesa Sądu Najwyższego 

RP do Trybunatu Konstytucyjnego RP o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją niektórych 

zapisów W ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dn. 8 lipca 2005 r. 

Od kilku lat - pod różnymi pretekstami - trwa nagonka na PZD i jego członków, to 

znaczy ROD. Konsekwentnie prowadzone są działania zmierzające do ograniczenia i w 

konsekwencji pozbawienia nas praw do działek przez nas użytkowanych. 

Zachodzi pytanie, dlaczego takiej polityki wobec ogrodów działkowych i Narodowych 

Związków działających w Europie nie prowadzą inne Państwa. Ogrodnictwo działkowe nie 

zostało wymyślone przez władze PRL Pierwszą założycielką w naszym kraju była Pani 

Marszałkowa Piłsudska. Jest to organizacja międzynarodowa z siedzibą w Luksemburgu, 

której członkiem jest między innymi Polski Związek Działkowców. Państwa członkowskie nie 

kwestionują zasad funkcjonowania Ogrodów Działkowych w swoich krajach - wręcz 

przeciwnie - związki te są aktywnie wspierane przez Rządy tych państw. 

Tylko w naszym Państwie od pewnego czasu ROD stały się „zakałą", którą różnymi 

sposobami powinno się zlikwidować z bliżej nieznanych powodów. Należy przypuszczać, że 

za tymi działaniami kryją się cele merkantylne - pozostaje bez znaczenia możliwość 

wypoczynku i rekreacji dla społeczności niezbyt zamożnej oraz istnienie Ogrodów jako 

zielonych płuc dla miast, pielęgnowanych i utrzymywanych własną pracą i ogromnym 

przywiązaniem użytkowników do oazy spokoju i ciszy. 



Nasze stanowisko jest wyrazem dezaprobaty całej społeczności zrzeszonej w PZD. 

Wyrażamy kategoryczny protest przeciwko jakimkolwiek zmianom w naszej Ustawie, która 

daje nam zabezpieczenie naszych interesów i gwarantuje spokój. 

Protestujemy przeciwko działaniom mającym na celu wyrugowanie nas z tego, co 

tworzyły i korzystają całe pokolenia działowców. 

Z poważaniem 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Przewodniczący Walnego Zebrania 

ROD -Źerżeń" 

Prezes ROC^„Żerżeń" 

HaKn^Karniä<a 

ROD „Żęrżeń" 

Sławomir- 3 

Stanowisko otrzymują: 

1/ Kancelaria Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 

00-902 Warszawa 

ul. Wiejska 10 

2/ Pani Marszałek Sejmu RP - Ewa Kopacz 

00-902 Warszawa 

ul. Wiejska 4/6/8 

3/ Kancelaria Trybunału konstytucyjnego RP 

00-118 Warszawa 

ul. Jana Christiana Szucha 12a 
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