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Delegaci Konferencji Sprawozdawczej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Bohaterów 
Westerplatte, reprezentujący 1519 działkowców, są zaniepokojeni nieprzychylną sytuacją 
wytwarzaną wokół Rodzinnych Ogrodów Działkowych, których działalność usankcjonowana jest 
Ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, nowelizowaną w lipcu 2005 roku do wymogów 
obowiązującego prawa, zatwierdzoną przez Parlament i Prezydenta RP. Nie pierwszy raz próbuje 
się pozbawić nas prawa do dóbr wypracowanych własną pracą, kwestionując zapisy Ustawy o ROD 
mające fundamentalne znaczenie dla miliona polskich rodzin, dzięki którym mogą one czynnie 
odpoczywać na działkach. Dla wielu działkowców ( ludzi starszych ) jest to jedyna możliwość 
pełniejszego wypełniania wolnego czasu z pożytkiem dla zdrowia i skromnego budżetu. 

Mamy nadzieję, że żyjemy w tej samej Rzeczpospolitej i w myśl zasady o sprawiedliwości 
społecznej, na drodze konsultacji społecznej i przejrzystego dialogu będziemy wspólnie 
udoskonalać prawo działkowe w kierunku służącym ogółowi społeczeństwa, natomiast 
sprzeciwiamy się dyskredytowaniu PZD, cytowaniu wybiórczo artykułów obowiązującej Ustawy o 
ROD oraz dawaniu posłuchu przedstawicielom kanapowych stowarzyszeń, nie mających mandatu 
do reprezentowania szerokiej rzeszy działkowców. 

Ruch ogrodnictwa działkowego był i jest formą wsparcia dla mniej zamożnych rodzin, dla 
emerytów i rencistów i choćby dlatego zasługuje na pomoc i wsparcie państwa, a nie na ataki ze 
strony niektórych jego urzędników, dających wiarę wichrzycielom, naruszającym Regulamin i Sta-
tut PZD, mających za nic prawo budowlane - dopuszczając się samowoli budowlanych na ogro-
dach, próbujących wykorzystać nawet Konstytucję RP dla osiągnięcia politycznych i komercyjnych 
celów. 

Oczekujemy od Pani Marszałek Sejmu zajęcia stanowiska w żywotnej dla prawdziwych 
działkowców sprawie - jakąjest przyszłość ogrodnictwa w Polsce - oraz rzetelnej dyskusji na temat 
ROD z udziałem przedstawicieli organów statutowych PZD. 
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