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Uczestników Walnego Zebranie Sprawozdawczego 
R.O.D. „RADOŚĆ" w Złotym Stoku 

z dnia 21 kwietnia 2012 r. 
w sprawie obrony ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku 

o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego pragną wyrazić swoje 
niezadowolenie i dezaprobatę poczynaniom wymierzonym przeciwko Polskiemu 
Związkowi Działkowców, Krajowej Radzie, przeciwko ogrodom i działko wieżom. 
Poczynania te wyraźnie zmierzają do likwidacji związku i ogrodnictwa działkowego 
w naszym kraju. 
Nie po raz pierwszy kwestionuje się zapisy Ustawy o ROD która chroni ruch 
ogrodnictwa działkowego i jest formą wsparcia dla wielu mniej zamożnych rodzin. 

Ogrody działkowe to ważny element zieleni naszych miast i osiedli to miejsce 
spacerów okolicznych mieszkańców to place zabaw dla dzieci i młodzieży. 
To tutaj niejednokrotnie odbywają się pierwsze lekcje przyrody naszych dzieci 
podczas których, poznają nowe odmiany warzyw i kwiatów to tutaj się często One 
bawią, uczą i wspólnie z rodzicami wypoczywają. 
To właśnie na swoich działkach pośród własnoręcznie posadzonych i 
wypielęgnowanych drzew i krzewów spędzają swoje ostatnie lata życia emeryci i 
renciści. 
Codzienne obcowanie z przyrodą jest dla tych ludzi niejednokrotnie jedyną dostępną 
formą spędzenia wolnego czasu z pożytkiem dla ich zdrowia i dobrego 
samopoczucia. 
To nie tylko ekologiczne warzywa i owoce, ale również a może przede wszystkim 
miejsce gdzie czują się potrzebni i ważni budując i uprawiając ten mały skrawek 
ziemi. 
Ludzi tych z pewnością nie stać na wyjazdy do znanych kurortów wypoczynkowych, 
czy wojaży zagranicznych - ba nie stać ich niejednokrotnie na żaden wyjazd i od 
wielu lat ich jedynym miejscem wypoczynku jest działka w Rodzinnym Ogrodzie 
Działkowym. 
W to wszystko wierzyli przez wiele lat niektórzy nawet przez parę pokoleń bo od 
roku 1981 ruch działkowy uzyskał umocowania prawne w postaci Ustawy o 



Pracowniczych Ogrodach Działkowych gwarantując działkowcom prawo do 
własności majątku wypracowanego i zgromadzonego na działce. 
Następny akt prawny dający działkowcom gwarancje stabilizacji i funkcjonowania 
ogrodów uchwalony w Majestacie Prawa przez Sejm, podpisany przez Prezydenta 
naszego państwa to Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8.07.2005 
roku, (z pewnością sprawdzona czy jest zgodny z Konstytucją naszego Państwa po 
kilku latach jest kwestionowana przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego). 
Jak można po wielu latach wmawiać społeczeństwu że ustawa uchwalona przez Sejm 
podpisana przez Prezydenta która przeszła cały proces legistlacyjny jest niezgodna z 
Konstytucją a może przestała podobać się niektórym politykom i ludziom dla których 
prawo nic nie znaczy. 
Nie chce się nam wierzyć że Sejm uchwalając jaką kol wiek ustawę nie sprawdza czy 
jest ona zgodna z naszą Konstytucją i innymi aktami prawnymi bo jeśli tak jest to 
państwo nasze nigdy nie będzie państwem prawa tylko bezprawia a sprawni politycy 
naginać będą uchwalone i zatwierdzone ustawy sejmowe do swych partyjnych 
interesów i potrzeb. 
Czy tak ma wyglądać sprawiedliwość społeczna w demokratycznym państwie prawa 
? 

Ufamy i mamy nadzieję że nie, że jednak żyjemy w Państwie w którym prawo 
stanowione przez demokratycznie wybrane organy jest i będzie przestrzegane i na 
drodze konsultacji społecznej oraz dialogu będziemy mogli je udoskonalać w imię 
sprawiedliwości społecznej i dla dobra obywateli naszego Państwa. 
Uwzględnienie przez Trybunał Konstytucyjny wniosku Pana Prezesa byłby naszym 
zdaniem sprzecznym z wartościami jakie są głoszone w wolnej Polsce i 
zabezpieczone w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 
To właśnie Konstytucja gwarantuje nam prawo do spokojnego gospodarowania i 
uprawiania działki, która jest dla wielu ludzi sensem i radością życia. 
Nie powinno się niszczyć czegoś co jest dobre i przydatne co dobrze służy ludziom 
od ponad 100 lat. 
Uszanujmy petycje i podpisy ponad 620 tysięcy obywateli naszego państwa które 
zostały skierowane w tej sprawie do najwyższych władz politycznych, państwowych 
i ugrupowań politycznych. 
Nie niszczmy dorobku, pracy i wysiłku wielu pokoleń działkowców i ich rodzin. 
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Złoty Stok 21 kwietnia 2012 roku. 


