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Stanowisko 

Zarząd ROD „ZDRÓWKO" i działkowcy uczestniczący w Walnym Zebraniu 
Sprawozdawczym wyrażamy głębokie zaniepokojenie sytuacją i atakami na Ustawę 
o rodzinnych ogrodach działkowych a co za tym idzie na Polski Związek 
Działkowców . Stwierdzamy , że jest to ingerencja w działalność legalnej i 
samorządowej organizacji jaką jest Polski Związek Działkowców. 

Pragniemy przypomnieć, że 14 lipca 2009 r. odbył się I KONGRES PZD , 22 
września 2011 r. odbył się II KONGRES PZD z poparciem działkowców i wielu 
parlamentarzystów i członków Rządu RP, którzy jednoznacznie opowiedzieli się za 
nienaruszalnością przepisów Ustawy o ROD. Nie dostrzega tego jednak Pierwszy 
Prezes Sądu Najwyższego , kwestionując poparcie ustawy przez 620 tysięcy 
podpisów polskich działkowców . 

Bulwersującym jest również kwestionowanie art. 15 ustęp 2 ustawy .Skutkiem 
uchylenia tego artykułu będzie wywłaszczenie działkowców z majątku będącego ich 
własnością. Altany rośliny a także inne mienie wytworzone przez działkowca 
przejdzie na właściciela terenu czyli Gminy lub Skarbu Państwa. Należało by się nad 
tym zastanowić czy to jest zgodne z Konstytucją RP ? Pierwszy Prezes Sądu 
Najwyższego nie zauważa że to właściciel nasadzeń i obiektów ma prawo nimi 
dysponować zgodnie ze swoją wolą. 

Nie można również zgodzić się z kwestionowaniem art.30 ustawy o ROD, 
należy uznać wręcz , że działania I Prezesa Sądu Najwyższego zmierzają do 
spowodowania ,że działki w ROD mogą być użytkowane przez różne 
stowarzyszenia lub osoby nie należące do Związku .Pytamy więc kto miałby 
stać na straży przestrzegania prawa w zakresie zagospodarowania ogrodu. Wszyscy 
Członkowie Związku mają równe prawa jak i również obowiązki i mogą z nich 
korzystać wedle swojej woli ,ale zgodnie z przepisami zawartymi w Statucie PZD. 
Należy jednak wyrazić ubolewanie ,że inicjatywa ta pochodzi od przedstawiciela 
władzy publicznej która powinna uwzględniać interesy dużej części polskiego 
społeczeństwa. Naszym zdaniem stawiane zarzuty ustawie zmierzają do jej uchylenia 
a w rezultacie do przejęcia majątku i gruntów którymi dysponuje Związek. 
Uważamy też , że podjęte kroki przez pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego mają 
na celu wprowadzenie zamętu w szeregi PZD licząc na jego likwidację. 

Oczekujemy zatem zaprzestania ataków na Ustawę z dnia 08.07.2005r. i 
odstąpienia od złożonego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego przez 



Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego a działaczy poszczególnych Partii do 
wypełnienia obietnic złożonych na I i II KONGRESIE PZD w sprawie 
pozostawienia Ustawy o ROD w niezmienionym kształcie. 

Nasze stanowisko przekazujemy do; 

- Marszałka Sejmu 
- Premiera Rządu RP Donalda Tuska 
- Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
- Klubów Parlamentarnych 

Zarząd ROD ZDRÓWKO 

Prezes Maria Mielechowicz Z-ca Prezesa Gabriel Szulc 

w załączeniu lista osób popierających nasze stanowisko. 


