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A P E L 

W sprawie obrony Ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych z dnia 08.07.2005r. 

My działkowcy ROD „MALWA" w Tomaszowie 
Mazowieckim zgromadzeni na Walnym Zebraniu 
Sprawozdawczym w dniu 21.04.2005r. postanowiliśmy 
zająć stanowisko w sprawie wystąpienia I Prezesa 
Sądu Najwyższego dotyczące stwierdzenia niezgodności 
przepisów Ustawy o ROD z dnia 08.07.2005r. 
a szczególnie art.10,art.15 art., 17, 18 24 i 31. 
Od wielu lat Polski Związek Działkowców jest 
przedmiotem nieustannych ataków , których widoczną 
intencją jest doprowadzenie do likwidacji Związku 
i pozbawienie nas działkowców ochrony prawnej 
jak i organizacyjnej. Doskonale wiemy, że dzięki 
istniejącemu obecnie art. 15 , jesteśmy prawnymi 
właścicielami naszych altan, nasadzeń i naszego 
mienia znajdującego się na działkach. Ustawa o ROD z 
dnia 08.07.2005r. funkcjonuje w przestrzeni 
publicznej i pozytywnie oceniana jest przez nas, 
czego wyrazem jest zebranie ponad 620 000 podpisów 
w jej obronie, a zarzut o niekonstytucyjności wzbudza 
w nas tylko zdziwienie. 

My działkowcy dbamy o to, by nasze działki tak 
jak i całe ogrody były zadbane i piękne a uzyskane 
plony były zdrowe. Nasze członkostwo w Związku oparte 
Na art.17 Ustawy o ROD łączy zamiłowanie do 
ogrodnictwa działkowego, do tego skrawka ziemi, 
którego możemy uprawiać dożywotnio lub w każdej 
chwili możemy przekazać działkę wybranemu następcy w 
sposób prosty i to właśnie gwarantuje Ustawa o ROD. 
Rodzinne Ogrody Działkowe to instytucja użyteczności 
publicznej, która wymaga wsparcia od Państwa 



a stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego dążące do 
likwidacji Ustawy o ROD zawsze budziła będzie wśród 
Nas sprzeciw. Po prostu, nie zgadzamy się, żeby ta 
kolejna koncepcja Prezesa Sądu Najwyższego 
doprowadziła do zmiany Ustawy o ROD. 
Działka w ROD , to dla mieszkańców miast przyjazne 
miejsce w którym przebywanie pozwala oderwać się od 
trudów codzienności ,które umożliwia regenerację sił 
poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą. 
W obronie Ustawy o ROD, zwołany został II Kongres PZD 
na którym uczestniczyło ponad 4000 działkowców oraz 
przedstawiciele Międzynarodowych Ogrodów Działkowych. 

Uważamy, że nieporozumieniem jest dążenie do 
podważenia dobrze funkcjonującego prawa, które dobrze 
służy nam jak i milionowej rzeszy działkowców 
i takiemu działaniu stawiamy zdecydowany sprzeciw. 
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