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W A R S Z A W A 

28 czerwca zbieracie się Państwo. aby ocenić zgodność zapisów obowiązującej 
Ustawy o R.O.D. z dnia 08,07.2005 roku z Konstytucją Rzeczpospolitej. Od wielu lat treść 
polskiej Ustawy Zasadniczej nie ulega zmianie. W czasie jej obowiązywania została 
tf^hwalona przez demokratycznie wybranych przedstawicieli całego narodu, w tym i nas, 
działkowców, Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Polsce. W jej przygotowaniu 
brały udział rzesze mądrych obywateli naszego państwa. Chyba nikt nie wyobraża sobie by 
jakakolwiek Ustawa czy Uchwała mogłaby zostać podjyta be/, zgodności Ustawy o R.O.D. 
czy cfooćby jej fragmentów z zapisami konstytucyjnymi państwa polskiego. Na jakiej 
podstawie niektórzy działacze polityczni doszukują sin; tych niezgodności? I to po kilku lalach 
funkcjonowania rozpatrywanej Ustawy. Czyżby to była sugestia o braku kompetencji Posłów 
poprzednie kadencji? 

Naszym zdaniem, a jest nas milionowa rzesza, wcale nie chodzi o naprawę dobrej 
według nas Ustawy lecz o możliwość wyrugowania nas z atrakcyjnych ( drogich) miejscami 
terenów i pozbawienie działkowców nic tylko nabytych praw do nasadzeń i naniesień, prawa 
do odszkodowań za majątek na działce w razie likwidacji Ogrodu lecz także o pozbawienie 
nas obrony prawnej do której ma prawo każdy. Dlatego apelujemy do sumień Państwa 
sędziów o odrzucenie wniosku o rozpatrywanie zgodności Ustawy o R.O. D. z Konstytucją 

Państwo działacie w imieniu prawa obowiązującego w naszym wspólnym państwie 
i mamy nadzieję, że nie dopuścicie Państwo do skrzywdzenia dużej lecz słabej grupy 

społecpej ijaką jęsieśmy my działkowcy, 
Myślimy, że prawo to także różne umowy społeczne, których nie należy zrywać 

jednostronnie, lekceważąc drugą stronę, w tym przypadku nas. działkowców zrzeszonych 
w Polskim Związku Działkowców. 

Na zachodzie dba się o działkowców, pomaga im bo w sumie Ogrody to enklawa 
spokojni, ekologii i innych wartości nie dających się przeliczyć na złotówki czy inne 
pieniądze. Prosimy więc po raz kolejny o odrzucenie krzywdzącej nas propozycji w całości. 
Z co z góry dziękujemy - Działkowcy. 
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