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Od wielu już lat jesteśmy atakowani jako członkowie PZD czego szczególnie wymownym 
przykładem jest wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o obalenie obowiązującej ustawy o ROD z 
2005r. Nie mamy wątpliwości, że tereny na których znajdują się ogrody działkowe w Polsce, 
są dla niektórych osób przede wszystkim walorem o charakterze wyłącznie komercyjnym. Widzimy, że 
są siły które chcą „sprywatyzować" resztki mienia polskiego jakimi są ogrody działkowe 
i znajdujące się jeszcze w rękach obywateli polskich. 

Czujemy aż nadto obojętność tych, którzy sprawują władzę wobec takich obywateli RP jak my 
- emerytów, rencistów i osób o niskim statusie ekonomicznym, a takimi są głównie użytkownicy ROD. 
Wiadomym jest, że nie mamy ani sił ani środków by bronić tak głośno i skutecznie swych praw w 
stolicy jak górnicy, stoczniowcy i inne grupy zawodowe, dlatego tyle obojętności okazywane jest nam 
na co dzień. 

Działka to nie tylko możliwość regeneracji utraconych sił kilkudziesięcioletnią pracą bardzo 
często marnie opłacaną, to nie tylko miejsce gdzie próbujemy podreperować zniszczone zdrowie w 
długoletniej pracy ale także działka to możliwość dla wielu z nas uzupełnienia nader skromnych 
budżetów rodzinnych. 

Dlatego nie ma naszej zgody na likwidację ROD, nie ma zgody na lekceważenie naszych praw 
słusznie nabytych ciężką wieloletnią pracą na gruntach zaliczanych do V i VI klasy gleb, które teraz 
przywrócone do życia długoletnim staraniem działkowców chce się zawłaszczyć na kolejne 
wyizolowane enklawy luksusowych apartamentowców, galerii handlowych, wielopoziomowych 
parkingów etc. etc. 

Jesteśmy takimi samymi obywatelami RP jak Pani Marszałek tylko już niepotrzebnymi 
i niechcianymi, bo wiek, stan zdrowia, a nawet ubóstwo pozwala na nie liczenie się z nami. Odwołujemy 
się w tym apelu do twórczości Czesława Miłosza, którą tak chętnie cytowali ludzie władzy z lat 90-tych 
XX wieku, a obecnie piastujący najwyższe urzędy w państwie dziś już wstydliwie przemilczane, 
prosimy; przypomnijcie sobie treści, którą niesie owa twórczość. 

Niech ten apel będzie wołaniem o pomoc do tych, którzy wiele mogą „żeby tylko chcieli 
chcieć" pomóc. 

Z wyrazami szacunku 

Pismo o powyższej treści 
Które przesyłamy do wiadomości 
Otrzymali: 

1. Prezydent RP 
2. Marszałek Sejmu 
3. Premier Rządu 



S Y G N A T A R I U S Z E 

stanowiska Walnego Zebrania członków ROD Senior w Nowym Sączu 
odbytego w dniu 21 kwietnia 2012 roku w sprawie zagrożeń dla praw 

działkowców i istnienia ROD wynikających z zaskarżenia całej ustawy o ROD 
do Trybunału Konstytucyjnego przez 1 Prezesa Sądu Najwyższego. 
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