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STANOWISKO 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego Wisienka we Wrocławiu 
odbytego w dniu 20.04.2012r 

Członkowie PZD na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD Wisienka, 
wyrazili swoje ogromne oburzenie i sprzeciw przeciwko: 
- wnioskowi I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o 
niezgodności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 08 lipca 2005 r. 
z Konstytucją RP 
- raportowi z kontroli NIK 
- projektami ustaw likwidującymi ogrody i Polski Związek Działkowców 
wabiąc fikcyjnym uwłaszczeniem i nacjonalizacją majątku działkowców 
- opinią byłego Marszałka Sejmu RP Pana Grzegorza Schetyny do wniosku I 
Prezesa Sądu Najwyższego o niezgodności ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych z Konstytucją RP 

Złożenie wniosku jest kolejnym elementem walki z ogrodami 
działkowymi, prowadzi do wywłaszczenia działkowców oraz nacjonalizacji 
majątku. Wypowiadamy się za uszanowaniem i pozostawieniem bez zmian 
wszystkich artykułów ustawy o Rodzinnych ogrodach Działkowych, która daje 
nam gwarancję istnienia i dalszego rozwoju ogrodów działkowych w 
istniejących strukturach PZD. Stanowczo protestujemy przeciwko wszelkim 
manipulacjom przy zmianie ustawy. 

Zwracamy się do pani Marszałek Sejmu RP o wysłuchanie głosu 
działkowców i wsparcie nas w obronie słusznych praw. Czy ogrody działkowe 
są dla władzy „złem koniecznym" i trzeba je zniszczyć? Ogrody utrzymują się 



tylko ze składek działkowców. Nie otrzymujemy żadnych dotacji ze strony 
Państwa. Pani Marszałek jako lekarz najbardziej rozumie znaczenie działek dla 
styranych życiem i ciężką pracą emerytów i rencistów. Jest to jedyna forma 
czynnego wypoczynku dla ludzi o niskich dochodach, których nie stać na 
wyjazdy na wczasy. Działka służy również do czerpania korzyści z zebranych 
plonów. Dlatego liczymy na zrozumienie i wsparcie Pani w utrzymaniu 
istniejącej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 08 lipca 2005r. 
oraz wyznaczenie innych posłów do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem 
Konstytucyjnym. Obecnie wyznaczeni są posłowie PIS p. Stanisław Pięta i p. 
Andrzej Dera, którzy zdecydowanie są przeciwko utrzymaniu istniejącej ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Panie Premierze obowiązujący akt prawny tworzony był w oparciu o 
szerokie konsultacje społeczne, dobrze służy działkowcom, dając nam poczucie 
bezpieczeństwa i stabilności. Dla wielu z nas jest to dorobek całego życia. 
Nasuwa się zasadnicze pytanie, czy jeżeli coś dobrze służy ludziom, to znaczy, 
że jest wbrew Konstytucji RP, bo nie za dobrze służy ludziom bogatym? Czy w 
ten sposób mamy interpretować naszą Konstytucję? Bogaci jeszcze bogatsi, a 
biedni jeszcze bardziej biedniejsi? 

Ogrody istnieją w całej Europie stanowiąc trwały element miast, cieszą się 
poparciem i pomocą władz państwowych i samorządowych, które uznają, ze SA 
one potrzebne i cenne. U nas natomiast w demokratycznej Polsce po raz kolejny 
atakuje się istniejące ogrody działkowe. Czy przypadkiem nie ma tu 
zastosowanie stare porzekadło „ jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o 
pieniądze"? 

Apelujemy o pozostawienie w obecnym kształcie dobrze funkcjonującą 
ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, ponieważ stwarza możliwość 
rozwoju ogrodów, broni praw działkowców poprzez wyspecjalizowane służby i 
kompetentne osoby z władz PZD, które staja na straży naszych praw. 

W imieniu 365 członków ROD Wisienka we Wrocławiu. 

Przewodniczący Walnego Zebrania 

Do wiadomości: 
1. Okręgowy Zarząd PZD 
2. a/a 


