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A P E L 

Szanowna Pani Marszałek -

W imieniu zaniepokojonych działkowców, Zarząd Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego im. B. Chrobrego w Oławie wraz z komisjami statutowymi tego 
ogrodu, bardzo obawia się trwającej nagonki na Polski Związek Działkowców, 
a tym samym i na nasze ogrody wyrażający się tym, że najpierw były Pierwszy 
Prezes Sądu Najwyższego Pan Lech Gardocki wystąpił do Trybunału 
Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją kilku 
najważniejszych artykułów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
z 8 lipca 2005 roku. 
Potem także były Marszałek Sejmu włączał się do akcji przeciw działkowcom 
i proponował Trybunałowi Konstytucyjnemu stwierdzenie niezgodności 
z przepisami Konstytucji również art.17 ust.2 ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych, co dobitnie świadczy o zamachu na istnienie Polskiego Związku 
Działkowców w Polsce. 
Niezależnie od tego, Ministerstwo Infrastruktury również czyni starania 
o zniszczenie Polskiego Związku Działkowców i likwidację naszych działek, 
które przez całe lata były i są przedmiotem naszych starań o jak najlepsze 
wykorzystanie tych małych skrawków ziemi będących kiedyś nieużytkami, 
a potem dzięki ciężkiej pracy i nakładom finansowym działkowców zostały 
doprowadzone do obecnego stanu. 

Działkowcy naszych ogrodów są zbulwersowani poczynaniami najwyższych 
organów naszego Państwa dążącymi do pozbawienia około miliona rodzin 
działkowców wcześniej nabytych gwarancji ustawowych, jakie zapewniła nam 
ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. 

Nasi działkowcy nie mogą zrozumieć dlaczego najwyższe i bardzo ważne 
organy naszego państwa prowadzą szkodliwe działania przeciw swoim 
obywatelom, zmierzające do likwidacji polskiego ruchu działkowego, zupełnie 
dobrze funkcjonującego w innych państwach europejskich. 
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Zarząd i komisje statutowe naszego ROD w imieniu wszystkich naszych 
działkowców stanowczo protestują przeciwko kwestionowaniu dobrej 
i sprawdzonej już ustawy satysfakcjonującej działkowców i apelujemy do Pani 
Marszałek o pilne wycofanie wszystkich wniosków skierowanych do Trybunału 
Konstytucyjnego, które naszym zdaniem są pogwałceniem naszych praw 
obywatelskich. 

Szanowna Pani Marszałek - my polscy działkowcy i obywatele naszego kraju 
kierujący ten Apel na Pani ręce liczymy, że wycofanie przez Panią Marszałek 
wszystkich złożonych wniosków dotyczących tej ustawy spowoduje to, że 
Trybunał Konstytucyjny nie będzie musiał się zajmować ustawą o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005r., a zajmie się innymi ważniejszymi 
sprawami dla Polski. 

W imieniu działkowców naszych ogrodów: 

Prezes Zarządu Z-ca Prezesa Sekretarz Zarządu 

Pelagia Mamzerowska Mikołaj Demianiuk Stanisława Socha 

Skarbnik Zarządu Przew. Komisji Rewizyjnej Przew. Komisji Rozjemczej 

Janina Szymańska Maria Procyk Stanisław Konarski 


