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My działkowcy KOD im. Orodu Lecna w Omeznie uważamy, ze 
PZD jest jedną z najważniejszych organizacji społecznych w Polsce, 
zrzeszającą różne grupy społeczne, wszystkich łączy zamiłowanie do 
uprawy działki jak i wypoczynku jest przystanią dla osób najbardziej 
poszkodowanych społecznie i ekonomicznie. Integracja wewnątrz 
ogrodu opiera się na pracy społecznej jego członków. 

Wspólnym działaniem modernizujemy i upiększamy nasz ogród 
od 60 lat. Nasze dzieci i wnuki mają i będą miały szansę korzystać z 
dobrodziejstw działki w ROD, jeśli obecne i następne pokolenia 
potrzebujących pomocy rodzin mogą liczy na wsparcie w postaci 
działki w RUD, więc dzisiaj musimy o to zawalczyć. W naszym 
ogrodzie, co roku gościmy grupy przedszkolaków, które to poznają 
warzywa, kwiaty mają możliwość po raz pierwszy poznać, dotknąć 
różnorodną przyrodę a nawet z kosztować plony i owoce. Tu, co roku 
zbierane są plony na stoisko wystawowe z okazji Dni Działkowca a 
całość dorodnych ekologicznych warzyw i owoców jest przekazywana 
dla Domu Małego Dziecka jak również dla osiedlowego Przedszkola. 

Protestujemy przeciwko ingerencji w ustawę z 8 lipca 2005 roku 
o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2005 nr 169, poz.1419 
ze zm.). Chcemy spokoju. Należy powiedzieć wprost, milion rodzin 
działkowców skupionych w ogólnopolskim ruchu stanowi poważną 
grupę społeczną, której głos powinien być brany pod uwagę. Wniosek 
byłego 1 Prezesa SN do''Trybunału Konstytucyjnego godzi w interes 
każdego z działkowców i zagraża pozbawieniem go tytułu prawnego 
do działki oraz tytułu własności altany, urządzeń i nasadzen, które 
zgodnie z art.15 ust. 2 ustawy są jego własnością. Zagrożone stają się 
prawa do zwolnień podatkowych i coraz bardziej realna może stać się 



konieczność dzierżawy lub innej płatnej lormy użytkowania działki. 
Popieramy stanowisko II Kongresu PZD jak i IX Zjazdu PZD. 

Apeiujemy do Fam Marszałek Sejmu KP o nie powierzanie 
zaszczytnej funkcji reprezentanta Sejmu RP przed Trybunałem 
Konstytucyjnym posłom z Prawa i Sprawiedliwości a w szczególności 
Panu Posłowi Andrzejowi Derze obecnie posłowi Solidarna Polska, 
który to był autorem niekonstytucyjnego projektu ustawy o ogrodach 
działkowych. 

Uważamy, że godniejszymi reprezentantami Sejmu RP i Pani 
Marszałek będą posłowie klubów Poselskich - PSL, PO czy Sojuszu 
L.D.. Posłowie z tych ugrupowań dają większą gwarancję zachowania 
obiektywizmu, jako reprezentanci Sejmu RP przed Trybunałem 
Konstytucyjnym. 
Uczestnicy zebrania sprawozdawczego w dniu 31 marca 2012 roku. 


