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Działkowcy R.O.D „RÓŻA" w Tomaszowie- Maz z gromadzeni w dniu 05.05. na walnym zebraniu 
sprawozdawczym wyrażają swój protest przeciwko wnioskowi I Prezesa Sądu Najwyższego o 
uznanie za niezgodne art. 10, art. 15 art. 17 art. 18 art. 24 art. 31 z ustawy o R.O.D z 08.07.2005r 
Działkowcy nie wyrażają zgody wobec takiego zamachu na prawo działkowców ogrodów i związku. 
Działkowcy mają w ustawie o R.O.D gwarancję trwałości praw do wypoczynku A za ustawą o 
R.O.D z 08.07.2005r podpisało się 620 tys. Działkowców Pozbawienie zamiłowania do uprawy 
działki i obcowania z naturą i przyrodą byłoby niepowetowaną stratą dla działkowców obowiązująca 
ustawa to podstawa funkcjonowania ogrodów działkowych i prawna gwarancja dla działkowców do 
użytkowania działek własności nasadzeń i naniesień, odszkodowania za utraconą własność w 
przypadku likwidacji ogrodu oraz prawa do działki zamiennej Nie chcemy tracić prawa do 
korzystania z działki na obecnych zasadach Działkowcy dla których działka jest wszystkim i co ich 
w życiu cieszy wierzą że zwycięży rozsądek na pożytek całego społeczeństwa Nikomu działkowcy i 
ustawa nie szkodzi i nie odbiera uprawnień do stanowienia również prawa miejscowego w zakresie 
rozwoju miast o co najczęściej jesteśmy oskarżeni że hamujemy budownictwo. Polski Związek 
Działkowców dysponuje terenami przydzielonymi zgodnie z obowiązującym prawem i z 
przeznaczeniem na realizacje konkretnego celu realizacja celu jakim są Rodzinne Ogrody Działkowe 
wymaga zasad organizacyjnych dla działkowców które to gwarantują użytkowanie działki zgodnie z 
jej przeznaczeniem równoprawne traktowanie wszystkich działkowców tworzy warunki do 
funkcjonowania ogrodu pod względem technicznym i organizacyjnym i określa zakres praw i 
obowiązków dla działkowców Dokumentem który to reguluje to regulamin R.O.D i statut P.Z.D. 
W ogrodach działkowych użytkownicy działek zainwestowali swoje życiowe oszczędności żeby w 
starszym wieku i większości spędzania życia w warunkach o niskich dochodach zapewnić sobie w 
miarę godny wypoczynek Każda zmiana ustawy o R..O.D z 08.07.2005 naruszy konstrukcje 
ukształtowanego i dobrze funkcjonującego organizmu ogrodów działkowych w naszym państwie i 
stanie się powodem wielu krzywd i niezadowolenia nie należy zmieniać tego co jest dobre i zgodne 
z wolą działkowców 
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