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Do 

TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, SEJMU i SENATU RP, do PREZYDENTA 

PREMIERA Rządu RP oraz Ministra Transportu Budownictwa i Gospod.M 

Od 

Gremium Delegatów uczestniczących w Konferencji Sprawozdawczej za rok 

2011 ROD im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, odbytej w dniu 12 maja 2012r. 

Będąc Reprezentacją znaczącej liczby Polskich Rodzin wywodzących 

się ze społeczności Działkowców ponad 1200 działek tworzących na areale 52 
ha nasze Ogrody Działkowe zbudowane w mozolnym trudzie w czasie 32 lat 

na „dziewiczym terenie", przy pomocy ówczesnych Zakładów Pracy Konina 

oraz Władz Lokalnych i następnie Miejskich Władz Samorządowych, 
przypominamy, protestujemy i stanowczo żądamy, łącząc się z już głośnym 

wołaniem wszystkich POLSKICH DZIAŁKOWCÓW: 

Niedopuszczalnym jest dalsze lekceważenie kilkumilionowej rzeszy 

Działkowców Polski (co jest równoznaczne z atakiem na całe Rodziny), przez 

Panią Marszałek Sejmu Ewę Kopacz, pana Premiera Donaida Tuska i pana 

Ministra Sławomira Nowaka, którzy ignorują Działkowców nie odpowiadając 

uporczywie na żadne wystąpienia. Lekceważą w ten sposób również 
obowiązujące w Polsce akty prawne: począwszy od KPA w zakresie terminów 
udzielania odpowiedzi, a kończąc na Polskiej Konstytucji wg, której wymienieni 
wcześniej najważniejsi w Polsce przedstawiciele Najwyższych Organów Władzy i 
Administracji Państwa, swoim uporczywym milczeniem na otrzymane 
wystąpienia Polskich Działkowców właśnie złamali podstawową zasadę 
konstytucyjną równości obywateli wobec prawa. Ów brak równości obywateli 
w Polsce widać ostro w ciągle licznych przypadkach braku dostępu do pracy i 



nie otrzymywania wynagrodzeń przez wielu obywateli. Działania zakrojone na 
zupełne pozbawienie aktualnych Działkowców należnych im warunków do 
wypoczynku {tym bardziej w perspektywie znacząco zwiększonego wysiłku 
obywateli w wyniku pracy do 67 - roku żyda) przez Władzę Ustawodawczą i 
Wykonawczą, które tworzą w ten sposób okoliczność będącą ważną przesłanką 
w aranżowaniu likwidacji Ruchu Ogrodnictwa Działkowego w Polsce. To jedyny 
przypadek w Kraju Unii Europejskiej. NIE MA NA TO ZGODY DZIAŁKOWCÓW !! 

Wszak wyborcze udzielenie mandatów jest pełnomocnictwem do 
pełnienia funkcji związanych z odpowiednimi obowiązkami i uprawnieniami. 
Postawa bierna jest natomiast cechą typową dla urzędników tytularnych, więc 
bez obowiązków i uprawnień do pełnienia funkcji związanej z posiadanym 
tytułem. Tymczasem w Resorcie Pana Ministra Sławomira Nowaka opracowuje 
się nową ustawę o ogrodach działkowych w konsultacji z atrakcyjnymi dla 
polityków pseudostowarzyszeniami - reprezentują bowiem nieliczne grono 
rodzin działkowych, jako grupa około 200 osób. Postulują wprowadzenie 
dodatkowych obciążeń działkowców podatkami i czynszami dzierżawnymi oraz 
zdegradowanie ROD przez dopuszczenie zamieszkiwania na działkach, które jak 
wiadomo są nieprzygotowane do wypełniania funkcji niezbędnych dla 
gospodarki komunalnej. Ewentualne prace adaptacyjne oznaczają inwestycję 
wielomilionową dla około 5000- Ogrodów, także zmiany planów 
zagospodarowania przestrzennego terenów, które w aktualnym rozwiązaniu 
służą pożytecznemu celowi w sposób racjonalnie opłacalny. Powyższe działania 
są dlatego typowe dla postawy preferującej sprawy grup partykularnych 
działających przeciw Interesowi ogółu. Są całkowicie nieodpowiedzialne, 
ponieważ tworzą przesłankę przygotowań do stopniowej likwidacji Ruchu 
Ogrodnictwa Działkowego w Polsce. 

Idąc za radą Posła do Parlamentu Europejskiego pana Claude Turmes/z. 
Luksemburga, który w referacie „Lobbing w Europie, jak dobrowolne związki 
mogą wyrazić i obronić swoje życzenia w Brukseli" zgłaszamy postulat 
zobowiązania Władz Polski przez Polski Trybunał Konstytucyjny, by w imię 
poszanowania Polskiej tradycji nie szkodzić w kontynuowaniu 115 - ietniej 
Służby Społeczeństwu Polskiemu od kilku pokoleń rodzin działkowych. 

Pragniemy wierzyć, źe Rodzinne Ogrody Działkowe funkcjonujące 
wzorowo w: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Luksemburgu, 
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Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii nie zostaną 
osamotnione przez Polskę, w której - jak widać - trwają już intensywne 
przygotowania do ofensywnego ataku w kierunku likwidacji Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych w Polsce. 

Proponujemy Prezydium KR PZD, żeby treść niniejszej Rezolucji przesłać 
panu C Turmes z Luksemburga. Po odpowiednim zaopiniowaniu Rezolucja 
może być przekazana do Brukseli w celu interwencji w związku z niewłaściwym 
sprawowaniem opieki Partstwa nad funkcjonowaniem Demokracji. 

Powyższa Rezolucja, z mocą Uchwały Delegatów Konferencji, została zatwierdzona jednogłośnie w 
głosowaniu jawnym. 

Za Komisję Uchwał i Wniosków 


