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STANOWISKO 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 

Huty Szkła „UJŚCIE" w Ujściu obradującego w dniu 
13 kwietnia 2012 roku 

Jako działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Huty Szkła 
„UJŚCIE" w Ujściu wyrażamy swoje niezadowolenie z prowadzonej walki 
o ogrody działkowe w naszym kraju. 

Wniosek Prezesa Sądu Najwyższego skierowany do Trybunału 
Konstytucyjnego oraz brak reakcji Organów Państwa na kierowane na ich ręce 
liczne wnioski w obronie Ustawy o ROD, traktujemy jako kolejną próbę 
odebrania działkowcom naszej własności a przede wszystkim pozbawienia nas 
praw zagwarantowanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 
8 lipca 2005 roku. Jest to zagrożenie dla bytu i dalszego istnienia ogrodów 
działkowych w Polsce. 

Obecnie obowiązująca ustawa o ogrodach działkowych umożliwia nam 
działkowcom bezpieczne korzystanie ze swoich działek a przede wszystkim 
zapewnia prawo do: 
- własności nasadzeń i obiektów usytuowanych na działce, 
- odszkodowania za utracone mienie wskutek likwidacji ogrodu, 
- zamiennej działki w przypadku likwidacji ogrodu, 
- przejęcia działki po zmarłym działkowcu przez jego osoby bliskie. 

Uważamy, że głos nas działkowców w obronie ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku powinien zostać wysłuchany przez 
Organy Państwa, które to właśnie stanowią prawo w Naszej Ojczyźnie. 



Od władz Państwa, które powinno bronić swoich obywateli oczekujemy 
pomocy w realizacji naszych marzeń o pięknych ogrodach a nie ciągłej walki 
w celu pozbawienia nas tych marzeń, która doprowadzić ma w ostateczności 
do likwidacji Polskiego Związku Działkowców. 

Społeczeństwo naszego miasteczka, to społeczeństwo ludzi biednych, 
w większości emerytów i rencistów, którzy na swojej działce spędzają mile 
wolny czas, a przede wszystkim zapewniają sobie i rodzinie świeżą i zdrową 
żywność, która na dzień dzisiejszy niekiedy pozostawała by w sferze ich 
marzeń. 

Apelujemy więc do Organów Państwa - nie przeszkadzajcie nam 
w rozwoju naszych ogrodów, nie pozbawiajcie nas prawa do użytkowania 
działki, do realizacji swoich marzeń. 

Własną pracą i nakładami finansowymi rozbudowujemy nasz ogród, który 
dla nas działkowców to wsparcie ekonomiczne i jedyne miejsce wypoczynku po 
pracy w małej miejscowości jaką jest Ujście. 

Prezes Zarządu ROD: Przewodniczący 

List nasz przesyłamy również do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, 
Parlamentarzystów Północnej Wielkopolski oraz Krajowej Rady PZD 


