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Szanowna Pani Marszałek 
Działkowcy ROD „Przyjaźń" w Częstochowie zgromadzeni" w dniu 

28.04.2012r. na Walnym Zebraniu sprawozdawczym zwracają się do Pani 
Marszałek z prośbą o wsparcie polskich działkowców w ich staraniach o 
zachowanie swoich praw zawartych w ustawie o ROD z dnia 8 lipca 2005r. 
Historia polskich ogrodów działkowych w Polsce cieszy się 114 letnią tradycją i 
od samego początku pełni niezmiernie istotną rolę w życiu polskiego 
społeczeństwa. Dla polskich działkowców obowiązująca ustawa jest 
najważniejszym aktem prawnym umożliwiającym spokojne i stabilne prawo 
korzystania ze swoich działek. Przemiany jakie nastąpiły po 1989r. 
spowodowały, iż znaczna część środowisk politycznych i gospodarczych 
zaczęła postrzegać ogrody wyłącznie jako atrakcyjne tereny do pozyskania na 
cele komercyjne. Nie dziwi nas więc fakt, że ustawa o ROD od samego 
początku była i nadal jest atakowana, ale my działkowcy nigdy się nie poddamy. 
Nasza determinacja w walce nie powinna dziwić nikogo, kto zna historię ruchu 
ogrodnictwa działkowego w Polsce. Teraz jednak, gdy do atakujących nas 
środowisk dołączyli przedstawiciele najważniejszych władz w kraju, musimy 
jeszcze głośniej i odważniej bronić naszych praw. 

Przed Trybunałem Konstytucyjnym rozpocznie się niebawem 
postępowanie w sprawie wniosku byłego Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego o stwierdzenie niekonstytucyjności naszej ustawy o ROD. 
Oznacza to, że nasza walka niedługo osiągnie punkt kulminacyjny, a przyszłość 
ogrodów działkowych zawiśnie na przysłowiowym włosku. Dlatego dziwi nas 
fakt, że Sejm wybrał posłów Andrzeja Derę i Stanisława Piętę, przedstawicieli 
Prawa i Sprawiedliwości, na obrońców naszych praw. Posłowie Ci wielokrotnie 
wypowiadali się przeciwko ustawie o ROD i są zdecydowanymi przeciwnikami 
idei ogrodnictwa działkowego w Polsce. Czy tacy reprezentanci, którzy mają 
negatywne poglądy w sprawie, mogą być jej „obrońcami"? Dlatego zwracamy 
się z apelem i prośbą do Pani Marszałek o wytypowanie takich posłów, którzy 
będą obiektywni i rzeczowi, bez negatywnych emocji wobec PZD, chodzi 
bowiem o obronę praw wielomilionowej grupy działkowców. Wierzymy, że 
nasza prośba spotka się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony Pani Marszałek 
dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. 
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