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STANOWISKO 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 400-leeia Gołdapi w Gołdapi w sprawie ochrony 

Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r. 

Szanowny Panie Prezydencie 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 400-lecia Gołdapi w Gołdapi 
mający pięćdziesięcioletnią tradycje w uprawie działek, którzy bagnisty, nieprzydatny nikomu 
teren zmieniliśmy w zielony skrawek miasta z dużym niepokojem obserwujemy negatywne 
działania, jakie prowadzone są od kilkunastu lat przeciwko nam działkowcom, związane 
z Ustawą z dnia 8 lipca 2005r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Z wielkim oburzeniem przyjęliśmy wniosek byłego I Prezesa Sądu Najwyższego do 
Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP. Ustawy o ROD. 
Uważamy, że stanowisko i Prezesa Sądu Najwyższego RP jest nie do zaakceptowania. 
Zarzuty zawarte w tym wniosku są kolejną bezpodstawną próbą odebraniem nam naszych 
działek w „majestacie prawa", a przecież działka to dla wielu z nas jest jedynym miejscem, 
gdzie możemy spędzać wolny czas i obcować z naturą, gdzie uprawiamy zdrowe warzywa, 
owoce. To miejsce jest nasza „oazą"", na której odpoczywamy całymi rodzinami. Tu emeryci, 
renciści, ludzi niezamożni znajdują wytchnienie po latach ciężkiej pracy zawodowej, 
regenerując swoje siły, co pozwala im żyć w zdrowiu długie lata. 

Informacje o prowadzonych pracach nad nową Ustawą o ROD bez udziału członków 
prawnie działającego Polskiego Związku Działkowców (posiadającego legalny Statut PZD 
i Regulamin ROD) budzą niepokój o nasz byt, jako działkowców. Dziwi nas, że państwa 
zamiast wspierać rozwój i zagospodarowanie ogródków działkowych, jako obiektów 
użyteczności publicznej, po którym spacerują rodziny z małymi dziećmi, bo tutaj czują się 
bezpiecznie a zarazem z. wielka przyjemnością podziwiają piękno kolorowych krzewów, 
kwiatów oraz zagospodarowanie działek. Chce zniszczyć dorobek wielu pokoleń i odebrać 
możliwość kolejnym pokoleniom spędzania wolnego czasu ze świeżym powietrzu oraz 
prowadzenia upraw pozwalających nam w reperowaniu domowego budżetu. 

Dlatego mówimy stanowcze „NIE*"' kolejnym próbom podważenia nabytego prawa do 
działki, możliwości przekazywania naszym dzieciom wielopokoleniowej tradycji uprawy 
ukochanej ziemi. Dziwnym jest fakt. iż, mimo że w obronie ustawy zebraliśmy już ponad 620 
tys. głosów działkowców i ich rodzin, instytucje sprawujące władzę nie biorą tego pod uwagę, 
tak jakby głos obywateli w demokratycznym państwie w ogóle się nie liczył. Czy my żyjemy 
i mieszkamy państwie, gdzie dba się o obywateli i ich potrzeby? Czy to jest państwo 
obywatelskie? 

Biorąc pod uwagę doświadczenie i rozsądek ludzi sprawujących władzę, którzy dzięki 
naszym głosom mają zaszczyt zarządzać naszą Ojczyzną. Polską, stanowisko w sprawie 
ogrodów działkowych będzie przychylne nam działkowcom. 
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