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My działkowcy z ROD " Stokrotka" w Zielonej Górze, zebrani na dorocznym 
Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 23 marca 2012 r. wyrażamy swoje 
zaniepokojenie i uzasadnioną obawę o dalszy los Polskiego Związku 
Działkowców. 

Dotyczy ona wniosku złożonego przez I Prezesa Sądu Najwyższego do 
Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z Konstytucją dotychczas 
funkcjonującej od sześciu już lat Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 
dnia 8 lipca 2005 r. a tak naprawdę to chyba ojej odrzucenie w takim kształcie 
w jakim funkcjonuje obecnie. 

Chcemy zwrócić uwagę, że unieważnienie tej ustawy podważy dalsze istnienie 
ogrodnictwa działkowego w Polsce. Stanie się zaczątkiem do zamierzonej 
zapewne likwidacji naszych ogrodów i rozbiciem całego dotychczasowego 
dorobku polskich działkowców, którzy tworzyli całymi latami to co obecnie 
istnieje. Szanowna Pani Marszałeknasza ustawa o rodzinnych ogrodach 
działkowych jest naprawdę dobrym aktem prawnym, zabezpieczającym nam, 
ludziom starszym pewność dalszego bytu i jutra, należnego odpoczynku i 
rekreacji po wielu ciężko przepracowanych latach, uznaną i pewną stabilizację, 
możliwość uprawy działki. Tego właśnie chcemy bronić i będziemy to czynić. 
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Jesteśmy przecież obywatelami wolnego kraju, ponadto mamy takq organizację 
jakq jest PZD, która nas skutecznie broni, dobrze dba o interesy wszystkich nas 
działkowców. 

Stwierdzamy, że obecnie naszą milionową organizację stawia się przed faktem 
dokonanym, nie pytając nas działkowców i Związku o zdanie ani nie prosząc o 
naszą opinię w tej sprawie. Jest to ewenement, aby rozstrzygać o dalszym losie 
Związku nie zapraszając go do oficjalnych rozmów. W przypadku uchylenia 
obecnej ustawy, grunty ogrodów wraz z całą infrastrukturą budowaną wielkim 
wysiłkiem przez lata przejdą pod zarząd gmin, a działkowcy zostaną obciążeni 
różnego rodzaju podatkami i mogą nie poradzić sobie finansowo. 

Dobrze rozumiemy obecną sytuację I potrafimy przewidzieć dalszy ciąg 
wydarzeń . Lobby przemysłowe oraz deweloperzy czekają na taki rozwój 
wydarzeń I na pewno będą wiedzieli jak dalej postąpić. 

Pani Marszałek stoi na czele najważniejszego organu w Państwie, my natomiast 
Jesteśmy jego obywatelami, w związku z czym prosimy o zrozumienie naszej 
sytuacji, przyjścia nam ze skuteczną pomocą, aby dotychczasową ustawę o 
rodzinnych ogrodach działkowych pozostawić w takim kształcie w jakim jest 
obecnie. 

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że tylko obecna ustawa gwarantuje 
nam pewną stabilizację oraz przyjemność dalszego uprawiania działek oraz daje 
nam również niewątpliwą możliwość poprawienia naszych skromnych 
budżetów domowych. 

Z wyrazami szacunku 

Za wszystkich uczestników Walnego Zebrania 
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