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STANOWISKO 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz" w Sulechowie 
z dnia 30 marca 2012 roku 

w sprawie zagrożeń ustawy o ROD 

W 2005 roku Sejm przyjął Ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych , którą z aprobatą 
przyjęło środowisko polskich działkowców. Tylko ta Ustawa gwarantuje nam zarówno tytuł 
prawny do użytkowania działek, jak i własność urządzeń oraz nasadzeń na działkach. 
Niestety nie dano nam się długo tym cieszyć. Od ponad 20 lat toczymy walkę o utrzymanie 
rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców. 

Działkowcy rodzinnego ogrodu działkowego „Kolejarz" w Sulechowie wyrażają głębokie 
zaniepokojenie będące wynikiem kolejnych działań wymierzonych w fundamentalne 
podstawy naszej działalności. 

Właśnie w takich kategoriach mieści się złożony do Trybunału Konstytucyjnego wniosek I 
Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie niezgodności z Konstytucją podstawowych zapisów 
Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku, czy też Ustawy w całości. 
Ta Ustawa sprawdziła się, funkcjonuje już 7 lat i przez okres obowiązywania jej 
obowiązywania czujemy się bezpiecznie. 

Ogrody działkowe są potrzebne ludziom - rencistą, emerytom i mniej zamożnych. 
Zwracamy się więc z apelem o uwzględnienie ponad 620 tysięcy podpisów, które mówią o 
tym, że działkowcy nie zmienili zdania w sprawie obowiązującej Ustawy o ROD. 
Stoimy na stanowisku iż władza publiczna zobowiązana jest wziąć poci uwagę głosy 
milionów członków PZD. 



Wierzymy w zbiorową mądrość sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 

Dlatego w imieniu społeczności polskich dzialkowiczów, zwracamy się z apelem o 
rozważanie, czy stawiając pod znakiem zapytania bezpieczeństwo prawie miliona rodzin 
polskich działkowców decyzja była słuszna i zasługuje na kontynuację. 

Z poważaniem: 

W imieniu. działkowców Walnego zebrania sprawozdawczego. 

Przewodniczący Walnego Zebrania 
Sprawozdawczego ROD „Kolejarz" 
w Sulechowie 

Do wiadomości: 
1. IPrezes SN 
2. Krajowa Rada PZD 
3. Okręgowy Zarząd PZD t 
4. a/a 


