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Pan Sławomir Nowak 

Stanowisko R.O.D. „Granica" przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków Ogrodu 
w dniu 21.04.2012r. 

W imieniu ponad tysięcznej rzeszy działkowców naszego Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego, Walne Zebranie Działkowców R.O.D. „Granica" w Świnoujściu wyraża 
swój zdecydowany sprzeciw wobec prób kwestionowania zapisów Ustawy 
0 Rodzinnych Ogrodach Działkowych jako rzekomo niezgodnych z Ustawą Zasadniczą. 
Uważamy, że że złożony w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego opiera 
się na błędnych przesłankach i jest faktycznie elementem walki z Polskim Związkiem 
Działkowców, kolejną próbą takiej interpretacji prawa, która doprowadziłaby do 
upragnionego przez niektórych polityków, wyrugowania nas z ziemi. Ziemi, którą 
niejednokrotnie właśnie działkowcy zmieniali z bezużytecznego ugoru w zielone płuca 
miast i miasteczek. 
Ogrody działkowe mają ponad 110 - letnią tradycję w Polsce. Służą ludziom 

niezamożnym, bogatych - stać na wszystko. 
Panie i Panowie decydenci! Działki to nie tylko bardzo droga ziemia Warszawy, 

Krakowa czy Poznania. Gros działek to prowincja gdzie ogrody tworzono z bagien 
1 nieużytków. To też najczęściej radość obcowania z przyrodą ludzi biednych, którzy -
za niewielkie pieniądze mają przyjemność i korzyść z tych poletek. 

Zamiast pisać wszelkiego rodzaju stanowiska i ciągle się bronić oczekujemy pomocy 
ze strony władz, byście Panie i Panowie politycy zechcieli poświęcić więcej uwagi 
i troski jednemu z najliczniejszych środowisk społecznych w Polsce i podjęli z nami 
dialog. Nic o nas bez nas. 

Takie postępowanie jak do tej pory działkowcy odbierają jako lekceważące i zupełnie 
ignorujące naszą społeczność. Prosimy i życzymy sobie poważnego traktowania. 
Nie pozwolimy zaprzepaścić naszych wartości i dorobku. Żyjemy przecież 

w państwie prawa!!! 
Przewodniczący Walnego Zebrania 

Prezes R.O.D 
r 


