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O B R O N A U S T A W Y 

o ROD z 08 lipca 2005r. 

Jako uczestnik II Kongresu, który został zwołany22 września 2011, przez 
Polski Związek Działkowców w celu obrony Ustawy o ROD z 08 lipca 2005r, 
wyrażam swoje oburzenie dla zmiany projektu przepisów tej ustawy. 

Od kilkunastu lat działkowcy, ogrody i Związek Działkowców są narażani 
na różne próby ograniczania praw i próby likwidacji samodzielnej i 
demokratycznej organizacji Polskiego Związku Działkowców. W atmosferze 
niepokoju i obaw o stan prawny ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 
08 lipca 2005r., gdzie podpisało się 620 tysięcy działkowców, odbywał się II 
Kongres Polskiego Związku Działkowców. 

Przecież działka, to przedłużenie sprawności ruchowej i wyeliminowanie 
samotności, zapomnienie o kłopotach zdrowotnych oraz szansa na spokojne i 
bezpieczne życie. Nasza siła, to 620 tysięcy podpisów w obronie naszej ustawy i 
szacunek do organizacji, której to jesteśmy członkami i która to działaja z 
pożytkiem dla działkowców. 

I Prezes Sądu Najwyższego zaskarżając całą ustawę ROD do Trybunału 
Konstytucyjnego stwierdził, że jest niezgodna z Konstytucją RP. Jest to pretekst 
do zniszczenia ogrodnictwa działkowego ! Podważenie projektów ustawy o ROD 
to uderzenie w milion polskich działkowców. Nie wolno dopuścić do zniszczenia 
tego, co cała społeczność działkowa tworzyła i ustanowiła. Nie zgadzamy się 
żeby pozbawiono nas, działkowców, praw nabytych Ustawą o ROD i łamano 
Konstytucyjne gwarancje. Ustawa o ROD tworząca rodzinne ogrody działkowe 
potwierdza prawa działkowców do samorządności i praw przysługujących w 
ramach statutu PZD i poczucia bezpieczeństwa. 



Podważenie zapisów, które to stanowią o powszechnej dostępności do 
działek, sprawdzonych form zarządzania ogrodami przez struktury ogrodowe, 
które to określają kto jest właścicielem naniesień i nasadzeń na działce jest to 
właśnie kwestionowaniem norm prawnych zapisanych w konstytucji RP. 

Sprzeciwiamy się wszelkim próbom, które zagrażają istnieniu PZD, 
ogrodów i ruchu ogrodnictwa działkowego, przed próbami likwidacji Związku w 
każdych warunkach prawnych i politycznych. Liczę na wyrozumiałość i 
roztropność oraz, że zaniechane zostanie manipulowanie nad treścią naszej 
ustawy o ROD z 08 lipca 2005r. 

Do wiadomości: 

1. Prezes Rady Ministrów, Donald Tusk; 
2. Minister Gospodarki, Waldemar Pawlak; 
3. Sekretarz Klubu Parlamentarnego SLD, Stanisława Prządka; 
4. Trybunał Konstytucyjny; 
5. PZD OZŁ w Łodzi; 
6. KR PZD w Warszawie; 


