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PZD Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz" 

57 -100 Strzelinf ul Borowska, 

NIP: 914-14-42-880 REGON: 007015915-48466 
tel. 600 392 830, e-mail: rod.kolejarz.strzelin@gmail.com 

Strzelin 15.04.2012 r. 

1. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Pani Ewa Kopacz 
2. Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Donald Tusk 
3. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - Pan Stanisław Dąbrowski 
4. Prezes Trybunału Konstytucyjnego - Pan Andrzej Rzepłiński 

Działkowcy ROD „Kolejarz" w Strzelinie - członkowie Polskiego Związku Działkowców 
uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, zwracają się z apelem o zaprzestanie 
wszelkich działań zmierzających do zmiany fundamentalnych zapisów ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych, gwarantujących nam - działkowcom prawo do swobodnego zrzeszania się 
oraz prawo do użytkowania i uprawy przydzielonej działki. 

Oczekujemy też zaprzestania wszelkich ataków na Polski Związek Działkowców i jego struktury, 
zrzeszający tak wielu członków. 

Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ROD, powstawała w wyniku 
długoletnich prac, uzgodnień i zawartego kompromisu, zapewniając nam działkowcom oraz naszym 
rodzinom - prawo do bezpiecznego użytkowania i uprawy działki. Jesteśmy obecnie drugim, a 
nawet w niektórych przypadkach już trzecim pokoleniem wychowywanym pracą na działce na 
ziemiach odzyskanych. 

Nie możemy zrozumieć intencji działań osób sprawujących obecnie najwyższe władze 
państwowe w Polsce, prowadzących do likwidacji ogrodnictwa działkowego, mającego długoletnie 
pozytywne tradycje. Dziwią nas ciągłe, bezzasadne ataki na ogrody działkowe pod pretekstem 
pozostałości i reliktu PRL, a także jako przeszkody w realizacji różnych działań inwestycyjnych. 

Nie oczekujemy żadnej pomocy od Państwa Polskiego, jesteśmy i chcemy pozostać 
samorządni oraz niezależni - zgodnie z Konstytucją RP oraz z zagwarantowanym ustawą o ROD -
prawem do swobodnego spędzania czasu, a także - zgodnie z regulaminem Polskiego Związku 
Działkowców. 

Nie zmieniajmy, nie psujmy, nie likwidujmy czegoś, co jest dobre. 

Z poważaniem : 
26 uczestników Walnego Zebrania 

ROD „Kolejarz" w Strzelinie. 

Otrzymują: 

1. Adresaci 
2. PZD Okręgowy Zarząd we Wrocławiu. 
3. a/a. 
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