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S T A N O W I S K O 
Członków organów samorządu ROD „RELAKS" PZD w Kędzierzynie-Koźłu 

Wydarzenia ostatnich miesięcy 2011 roku sprawiły, iż działkowcy i ich 
reprezentant PZD zmuszeni zostali do podejmowania działań w obronie naszej Ustawy 
z dnia 08 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Uznajemy ją za fundamentalne osiągnięcie polskiego ruchu 
działkowego. Jest ona gwarantem trwałości i rozwoju ogrodów działkowych i strzeże 
praw z trudem osiągniętych przez samych działkowców w okresie' od "'ponad 110" lat. 
Jest w pełni akceptowana przez działkowców, wdrażana we wszystkich strukturach 
organizacyjnych PZD , a także spotyka się z uznaniem większości samorządów 
lokalnych. 

Zaskarżenie całej ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego przez 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Jak również stanowisko Sejmu i Prokuratora 
Generalnego przesłane w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego, nie pozostawiają 
nam złudzeń, że nasze fundamentalne prawa działkowców są zagrożone. Odebranie 
ustawowych gwarancji chroniących ROD przed dowolną likwidacją, zanegowanie praw 
działkowców, stawiają pod znakiem zapytania istnienie ogrodów w Polsce, nie 
wspominając o tym, że ich rozwój zostanie całkowicie wstrzymany. Spotykamy się z 
pytaniami działkowców; „co takiego wydarzyło się, że po pięciu latach funkcjonowania 
ustawy o ROD naczelne organy Państwa negują jej dalsze funkcjonowanie ?" Nie 
znajdujemy racjonalnej odpowiedzi poza stwierdzeniem, że w walce z ogrodami i 
działkowcami chodzi o przejęcie gruntów ogrodów na których można zbić fortunę . 
Dlaczego władza publiczna nie dostrzega, że uchylając artykuły naszej ustawy o ROD 
chroniące prawa nabyte działkowców postępuje się wbrew normom konstytucyjnym. 

Zwracamy się do Pani Marszałek aby, korzystając ze swych 
prerogatyw, wskazała do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym 
posła, którego poglądy są zbieżne z oczekiwaniami działkowców. Stanowczo 
protestujemy przeciw wcześniejszym kandydaturom posłów Andrzeja Dery i Stanisława 
Pięty, wskazanych przez byłego Marszałka Grzegorza Schetynę . 



Zwracamy się do Pana Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o 
wysłuchanie licznych argumentów świadczących na korzyść zaskarżonych przepisów 
ustawy o ROD, które chronią nas, działkowców, przed likwidacją ogrodów i Związku. 
Żąda Pan uchylenia fundamentalnych gwarancji prawnych,jak prawo do działek, 
własność nasadzeń, zwolnienia podatkowe i odszkodowania w razie likwidacji 
ogrodów. Jednocześnie stwierdza Pan, że zaskarżenie ustawy ma na celu doprowadzenie 
do poszanowania ochrony indywidualnej własności. Zadziwiające jest Pańskie 
twierdzenie. 

Żywimy nadzieję, że Pan Prezes zechce uwzględnić racje środowiska 
działkowców i rozważy prośbę o wycofanie swojego wniosku z Trybunału 
Konstytucyjnego. 
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