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POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
im. ..USTRONIE" 

ul. Kapitulna, 87-800 Włocławek 
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Do 
MARSZAŁEK SEJMU 
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
PANI EWA KOPACZ 

STANOWISKO 

Walnego Zebrania Sprawozdawczego 
członków ROD „Ustronie" we Włocławku 

z dnia 25.04.2012r. 

SZANOWNA PANI MARSZAŁEK 

My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Ustronie" we Włocławku zebrani 

na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 25.04.2012r. zwracamy się z prośbą do pani 

Marszałek o wsparcie polskich działkowców w naszych staraniach o zachowanie naszych praw, jakie 

mamy zagwarantowane w ustawie o ROD z dnia 08.07.2005r. Zaskarżenie całej ustawy o ROD 

do Trybunału Konstytucyjnego stawia pod znakiem zapytania o przyszłość ogrodnictwa działkowego 

w Polsce. 

Procedura prowadząca postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym sprawia, iż my działkowcy, 

ani nasz związek nie mogą reprezentować w nim swoich-naszych racji. W tej sytuacji niezmiernie 

istotnego znaczenia nabiera kwestia posła wyznaczonego przez panią Marszałek do reprezentowania 

Sejmu w niniejszej rozprawie. Dlatego zwracamy się do pani Marszałek, aby korzystając ze swoich 

uprawnień wskazała posła, którego poglądy są zbieżne z oczekiwaniami działkowców. 

Protestujemy przeciwko wcześniejszym kandydaturom posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery. 

Z ich dotychczasowego postępowania wynika, że są to osoby wyjątkowo negatywnie nastwione do 

ustawy o ROD, uchwalonej przez Sejm R.P. 08.07.2005r. Takie stanowisko, jakie w/w posłowie 

reprezentują przed Trybunałem, którzy z założenia winni bronić tej ustawy - będą ją podważali. 
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Uchwalona przez Sejm 8 lipca 2005r. ustawa o ROD, od samego początku cieszy się ogromnym 

poparciem nas - działkowców. 

Ta pozytywna ocena ustawy przez działkowców dowodzi, że jej treść w pełni sprawdza się w praktyce 

i została doceniona przez osoby najbardziej zainteresowane - czyli działkowców. 

Podważanie wszystkich praw działkowców zagwarantowanych tą ustawą sprawia, że przyszłość ROD 

jest zagrożona jak nigdy dotychczas. 

Ponad stuletnia tradycja ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz dorobek kilku pokoleń milionów 

rodzin, może zostać bezpowrotnie utracony. 

Dlatego my działkowcy z ROD „Ustronie", zwracamy się do pani Marszałek o wysłuchanie głosów 

działkowców. Głosu, z którego jednoznacznie wynika wola zachowania ustawy o ROD. 

w dotychczasowym brzmieniu. Działkowcy uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 

ROD „Ustronie" w pełni identyfikują się z listem otwartym, który został przyjęty przez IX Krajowy 

Zjazd PZD w dniu 16.12.201 lr. i przesłanym do pani Marszałek. 

z poważaniem 

Działkowcy ROD „Ustronie" 

we Włocławku 

Przewodniczący 

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

im. „USTRONIE" 
ul. Kapitulna, 87-800 Wfocławek 

Prezes ROD „ Ustronie " 
POLSKI ŻWlAZtK DZIAŁKOWCÓW 
Prezes MG). DLrn . WSTR ONIE " 

Włocławek dnia 25.04.2012r. 
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