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STANOWISKO 

Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „SZAROTKA" 

w Rudzie Śląskiej z dnia 17 marca 2012 r. 

My działkowcy, członkowie Polskiego Związku Działkowców w Rodzinnym 
Ogrodzie Działkowym „Szarotka" w Rudzie Śląskiej, zgromadzeni na Walnym Zebraniu 
Sprawozdawczym w dniu 17 marca 2012 r. wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec działań 
organów władzy publicznej zmierzających do likwidacji naszego Związku i ustawy o ROD, 
a w konsekwencji do likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce. 

Działania takie obserwujemy od wielu lat. Prowadzą je posłowie na Sejm - głównie 
z klubu PiS; Rzecznik Praw Obywatelskich; Najwyższa Izba Kontroli; inspektor Nadzoru 
Budowlanego; Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych a ostatnio były Pierwszy 
Prezes Sądu Najwyższego, który w 2010 roku stwierdził, że cała ustawa jest sprzeczna 
z Konstytucją i skierował stosowny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. 

Nie zgadzamy się z takim wnioskiem, gdyż ustawa o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych z 2005 roku funkcjonuje w Ogrodach i dobrze służy nam działkowcom. 
Uważamy, iż ustawa zabezpiecza nasze prawo do użytkowania działki, prawo do własności 
nasadzeń i naniesień na naszych działkach, a przede wszystkim prawo do odszkodowania za 
utraconą własność w przypadku likwidacji ogrodu. 

Jesteśmy zbulwersowani, że za nic się ma los miliona polskich rodzin działkowców, 
że nie ważne są prawa nabyte. 

Uważamy również, że politycy i osoby sprawujące władzę publiczną otrzymały 
mandat do działania również od wielkiej rzeszy członków związku działkowców. Tym 
bardziej nie zrozumiałym jest kierowanie działań przeciwko tym, którzy Was (posłów, 
radnych, wójtów i burmistrzów) wybrali. 

Dlatego apelujemy do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o wycofanie 
z Trybunału Konstytucyjnego wniosków w sprawie naszej ustawy. 

Prezes Zarządu- / 
mgr Iwona | 

Przewodniczący Walnego Zebrania 
Helena Strysz 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków 
Roman M i e m i e c ^ / ^ / ^ 

W załączeniu kopia list z podpisami działkowców, popierających w/w stanowisko. 


