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STANOWISKO-APEL 
Walnego Zebrania ROD „Odpoczynek" Wrocław 

Walne Zebranie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Odpoczynek" we Wrocławiu w dniu 
30.05.2012 r. przyjęło stanowisko w obronie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 
8 lipca 2005 roku. 
Działkowcy ROD „Odpoczynek" wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec kolejnej próby 
unieważnienia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z lipca 2005r. a co za tym idzie 
kwestionowania systemu organizacji ogrodnictwa działkowego w Polsce 
Zgłaszamy stanowczy protest przeciw manipulacjom polityków i ludzi związanych z prawem, którzy 
mają na celu zmiany w/w ustawy. 
Rodzinne Ogrody Działkowe dobrze służą działkowcom, którzy w zdecydowanej większości nie 
należą do osób zasobnych finansowo a wręcz przeciwnie. 
Jesteśmy zaniepokojeni działaniami zmierzającymi do unicestwienia ruchu działkowego w naszym 
kraju przez instytucje państwowe, które zostały powołane i wybrane po to, aby stać na straży 
praworządności i ochrony praw nabytych obywateli - za wszelką cenę próbują te prawa im 
odebrać 
My Działkowcy mamy dość ciągłego mieszania w ogrodach przez polityków. Działkowcy działek i 
ogrodów funkcjonujących na podstawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z lipca 2005r. 
stwierdzamy, że zaskarżenie ustawy i dopatrzenie się jej niezgodności z Konstytucją po pięciu 
latach jej obowiązywania to wyczyn polityczny, a nie czyn prawny. 
My działkowcy nie możemy pojąć, jak to się dzieje, że Rząd, Sejm, Senat i Prezydent zatrudniają 
rzesze prawników i ekspertów a uchwalona ustawa poddawana jest analizie już po jej wejściu w 
życie i pięcioletnim okresie jej obowiązywania. 
Pytamy dlaczego odpowiednie organy Państwa uchwalając tę ustawę nie dopatrzyły się 
niezgodności z Konstytucją RP. 
Uważamy, że jest to nieuczciwa gra godząca bezpośrednio w sferę ludzi nie należących do 
finansowej elity 
To niepojęte dla działkowca- obywatela RP, aby władza była przeciw niemu, by niosła zagrożenie 
jego egzystencji. 



Działka to miejsce scalania rodzin i więzi międzysąsiedzkiej. Dzięki działce można odreagować 
stres i zapomnieć o troskach dnia codziennego. Przebywanie na działce znacząco poprawia stan 
zdrowia jej użytkowników 
Mamy nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny odrzuci polityczne zaskarżenie ustawy z 2005r. 
Wierzymy, że mądrość i rozwaga zwyciężą, a wszelkie próby zmiany ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych zostaną odrzucone. 
Apelujemy do Prezesa i Sędziów Trybunału Konstytucyjnego o wykazanie zrozumienia dla sytuacji 
działkowców oraz ustawy, która zabezpiecza użytkownikom działek ich prawa. 
Zwracamy się do Trybunału Konstytucyjnego o uczciwe osądzenie sprawy. 
Oczekujemy, że nas działkowców i obywateli Polski też broni Konstytucja RP. 
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