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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski, 
Marszalek Sejmu - Pani Ewa Kopacz, 
Marszałek Senatu - Pan Bogdan Borusewicz, 
Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tuska, 
Prezes Trybunału Konstytucyjnego - Pan Andrzej Rzepiński 
Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Pan Sławomir Nowak 

Stanowisko uczestników Walnego Zebrania 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KOTWICA" 

w Świnoujściu 
z dnia 20.04.2012 r. 

Stanowisko wypracowano na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, które odbyło się dnia 
20.04.2012 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „KOTWICA" w Świnoujściu. 

Od lat słyszymy jak Władze tak ustawodawcze jak i wykonawcze Naszego Kraju wmawiają 
nam swą ogromną troskę o losy naszych ogrodów, próbując tym samym wmówić nam, że 
żyjemy w PAŃSTWIE PRAWA. 

Całe grupy mówią pięknie o ochronie środowiska - zapominając jednak o tym, że to właśnie 
w naszych ogrodach rosną miliony drzew owocowych, ozdobnych iglaków i drzew 
liściastych. 

Pozwólcie, że przytoczę ku pamięci § 6 REGULAMINU ROD ...Rodzinny ogród 
działkowy jest urządzeniem użyteczności publicznej, spełnia on pozytywną rolę w 
urbanistyce i ekosystemie miast i osiedli oraz w tworzeniu warunków życia społeczności 
lokalnej i działkowych rodzin. Szczególne znaczenie ogrodu działkowego polega na 
kształtowaniu środowiska, prowadzeniu i propagowaniu działalności ekologicznej ochronie i 
zachowaniu składników przyrody, prowadzeniu szerokiej działalności na rzecz społeczności 
lokalnej 
Ogród nasz jest ogrodem otwartym dla wszystkich mieszkańców Świnoujścia. Od wczesnej 
wiosny odwiedzają nas dzieci z przedszkola i młodszych klas szkoły podstawowej, celem 
szukania wiosny, następnie uczą się budowy kwiatka, a starsze klasy rozpoznawania roślin. 
Odwiedza nas mnóstwo mieszkańców udających się na spacer. Współpracujemy też z 
emerytami, organizując np. wspólne pieczenie ziemniaka itd. 
Nasz ogród to oaza ciszy i spokoju - na terenie, którego obowiązuje całoroczny zakaz wjazdu 
samochodami. 

Doskonale wiemy, że od dłuższego już czasu podejmowane są działania przeciwko całej 
naszej ustawie o ROD. (Skierowana ona jest do Trybunału Konstytucyjnego). Toczą się 
rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury na temat modernizacji ustaw o ROD bez udziału 
naszych przedstawicieli. Natomiast rozmowy i konsultacje prowadzone są z członkami 
stowarzyszeń. 



Tysiące użytkowników działek oraz ich sympatycy niejednokrotnie zbierali podpisy 
udowadniając tym samym, że są za wycofaniem zarzutów dotyczących uchwały o ROD z 
Trybunału i pozostawieniu jej w całości. 

Niestety z przykrością stwierdzamy, że głosy działkowców słyszane są tylko w okresie przed 
wyborami. Po wyborach szybko się o nich zapomina i tak do dnia dzisiejszego nie wpłynął 
wniosek do Trybunału o wycofanie i odstąpienie od jego rozpatrywania, ba nawet nikt z nich 
nie raczył odpowiedzieć nam na piśmie - chociaż to ich obowiązek. 

Takie postępowanie naszych władz ustawodawczych i wykonawczych oceniamy 
jednoznacznie jako obraźliwe traktowanie wszystkich użytkowników działek 

Przypominamy, że jest nas członków PZD ponad milion i, że nie ma w Polsce rodziny, która 
nie miałaby ogródka działkowego, a wybory odbywają się dość często. 

Raz jeszcze kategorycznie stwierdzamy, że USTAWA O RODZINNYCH OGRODACH 
DZIAŁKOWYCH powinna pozostać w całości. 

Przewodnicz zebrania Prezes F 

Otrzymują 
1. Kraj owa Rada PZD- ul. 
2. Okręgowy Zarząd w Szczecinie, ul. Kaszubska 
3. a/a 


