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Szanowny Panie Prezesie! 

W ciągu 27 lat istnienia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Kwitnąca Dolina" w 
Swarzędzu, wiele razy próbowano szkodzić Polskiemu Związkowi Działkowców, nie dziwi więc 
fakt, że po raz kolejny próbuje się pozbawić praw działkowców gwarantowanych Ustawą o ROD. 
Z przerażeniem i oburzeniem przyjmujemy wiadomość, że w dniu 28 czerwca br. ma się odbyć 

kolejna próba dezintegracji środowiska działkowców; mówiąc wprost,- likwidacji PZD! 
W oparciu o „Petycję" z dnia 21.10 2010 r. kierowaną miedzy innymi do ówczesnego I 

Prezesa Sądu Najwyższego ,w której niewielka grupa członków stowarzyszeń domaga się 
delegalizacji PZD, podjęto działania, które w konsekwencji prowadza do uchylenia ustawy o ROD. 
Autorzy petycji to byli członkowie PZD, usunięci ze Związku za nagminnie łamanie prawa 

budowlanego i przepisów związkowych w tym szczególnie przepisu zakazującego całorocznego 
zamieszkiwania na działkach.. 

Nie licząc się z konsekwencjami jakie mogą dotknąć wszystkich działkowców w całej Polsce 
jak również ich rodziny(w razie uchylenia ustawy), załatwiają swoje partykularne interesy. 
Nie mamy żadnych złudzeń co do tego, że członkowie Polskiego Związku Działkowców to w 
istocie najuboższa część społeczeństwa. Są to najczęściej emeryci i renciści oraz młode 
małżeństwa z dziećmi, o niskich lub bardzo niskich dochodach na członka rodziny. 
Nie mogą być oni jeszcze dodatkowo karani - nie zasłużyli na to, będzie to cios w plecy! 
Prowadzone przez nich niewielkie uprawy warzywno - sadownicze stanowią często 
istotne uzupełnienie ich skromnego budżetu i poprawiają standard ich życia. 
Posiadana przez nich działka ma nie tylko dla nich wymierną wartość finansową lecz i 
emocjonalną. 
Nie możemy zrozumieć, dlaczego tak poważna instytucja jak Sąd Najwyższy, podważa 
kompetencje Sejmu, Senatu i Prezydenta R, przecież ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
z dnia 8 lipca 2005 roku przeszła cały proces legislacyjny . 
W świetle tego faktu, wysyła się do obywateli sygnał, że stanowione przez polski Parlament prawo 
może być z dnia na dzień podważane i zmieniane przez doraźne interesy partii politycznych , co w 
konsekwencji dyskredytuje w opinii społeczeństwa Organy Państwa, stanowiące prawo. 
W przypadku uchylenia ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku 
taka kompromitacja nastąpi. To będzie „czarny czwartek dla ponad 1 miliona 200 tysięcy 
działkowców nie licząc członków ich rodzin. 
Sprzeciwiamy się stanowczo uchyleniu zaskarżonej ustawy. 
Jesteśmy głęboko przekonani ,że dobro działkowców będzie priorytetem w podejmowaniu tak 
ważnej decyzji. 
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