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Warnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im."RELAKS" w Kędzierzynie Koźlu z dnia 
21-kwietiua-2012r. 

W sprawie: obrony ustawy z dnia 08-07-2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych 

Szanowna Pani Marszałek 

Zgromadzeni w dniu 21-kvvietnia-2012r. uczestnicy Walnego 
Zebrania Sprawozdawczego ROD im. „RELAKS" w Kędzierzynie-Koźlu zwracają się 
do Pani z prośbą o wsparcie działkowców w ich staraniach o zachowanie swych praw 
zagwarantowanych Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02-kwietnia-1997r. oraz 
ustawą z dnia 08-Iipca-2u05r. o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Uznajemy ustawę o ROD za fundamentalne osiągnięcie polskiego 
mchu działkowego . Jest ona gwarantem trwałości i rozwoju ogrodnictwa działkowego, 
strzeże p raw z trudem osiągniętych przez samych działkowców w okresie od ponad 
110 lat oraz odpowiada naszym potrzebom i oczekiwaniom. Od samego początku 
cieszy się olbrzymim poparciem działkowców i większości samorządów lokalnych. Jej 
regulacje prawne zabezpieczają istnienie i rozwój ogrodów działkowych, samorządność 
struktur organizacyjnych Polskiego Związku Działkowców . a nam, działkowcom , dobre 
warunki do właściwego użytkowania działek. Dobitnym potwierdzeniem tego stanu 
rzeczy było zebranie 620 tyś. podpisów złożonych pod protestem przeciwko próbie j e j 
uchylenia w 2009 roku. 

Zaskarżenie w 2010 r. całej naszej ustawy o ROD do Trybunału 
Konstytucyjnego przez byłego j uż Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego , jako 
rzekomo niezgodnej z konstytucją, stanowi poważne zagrożenie dla przyszłości 
ogrodów działkowych i PZD oraz dla miliona działkowców i ich rodzin -
użytkowników działek. Uzasadnienie wniosków jednoznacznie wskazuje na wprzęgnięcie 
do walki z działkowcami i Związkiem najwyższego autorytetu władzy sądowniczej, a 
ich uzasadnienie świadczy o braku znajomości realiów panujących w ogrodach. 
Odczytujemy to j ako swoisty odwet na obywatelach, którzy ośmielili się mieć zdanie 
odmienne niż władza, a także jako kontynuację walki ze Związkiem. 

Procedura rządząca postępowaniem przed Trybunałem 
Konstytucyjnym sprawia, iż działkowcy, ani nasz Związek, nie mogą reprezentować w 
nim swych r ac j i . W tej sytuacji istotnego znaczenia nabiera kwestia posła 
wyznaczonego do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dlatego 



zwracamy się do Pani Marszałek aby, korzystając ze swych prerogatyw wskazała do 
niniejszego postępowania pos łów, których poglądy są zbieżne z oczekiwaniami 
działkowców. Stanowczo protestujemy przeciwko wcześniejszym kandydaturom pos łów 
Andrzeja Dery oraz Stanisława Piety, wskazanych przez byłego Marszałka Grzegorza 
Schetynę . Ich dotychczasowe postępowanie jednoznacznie wskazuje, że są to osoby 
wyjątkowo negatywnie nastawione do ustawy o ROD i zamiast bronić dorobku Sejmu -
czyli us tawy, będą j ą podważali . Poglądy w / w posłów są sprzeczne z oczekiwaniami 
dzia łkowców, a rym samym ponad milionowa społeczność obywateli najbardziej 
zainteresowanych decyzją Trybunału Konstytucyjnego zostanie pozbawiona możliwości 
przedstawienia swych zapatrywań na sprawę . 

Szanowna Pani Marszałek ! 

Podważanie wszystkich praw działkowców zagwarantowanych ustawa o ROD 
sprawia, iż przyszłość ogrodów działkowych, Związku i polskiego ruchu ogrodnictwa 
działkowego jest realnie zagrożona. Dorobek pokoleń miliona rodzin działkowców może 
zostać bezpowrotnie utracony. 

Dlatego też zwracamy się do Pani o wysłuchanie naszego głosu. Głosu, z 
którego jednoznacznie wynika wola zachowania ustawy o f i OD oraz naszej 
samodzielnej i samorządnej organizacji wr ramach Polskiego Związku Dz ia łkowców. 

Zwracamy się do Pani Marszałek o pomoc i wrsparcie swym autorytetem 
starali o poszanowanie woli ponad miliona rodzin działkowców. 
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