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Do 
PREZYDENT 
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STANOWISKO 

Walnego Zebrania Sprawozdawczego 
członków ROD „Ustronie" we Włocławku 

z dnia 25.04.2012r. 

SZANOWANY PANIE PREZYDENCIE 

My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Ustronie" we Włocławku zebrani na Walnym 

Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 25.04.2012r. zwracamy się z prośbą do Pana, jako głowy naszego 

państwa, o obronę ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 08.07.2005r. 

Zgromadzeni uważają, że w/w ustawa jest dla nas działkowców bardzo dobra - broni nas i naszego 

prawa do działki, na której pracujemy i odpoczywamy z rodziną. Nadmieniamy, że za tą ustawą 

opowiedziało się około 620 tysięcy działkowców z całego kraju. My działkowcy nie możemy być 

obojętni wobec zakusów na naszą ustawę. Rodzinne Ogrody Działkowe to w przeważającej mierze 

emeryci i renciści o niskich dochodach, dla których działka jest przystanią do spędzania czasu, 

integracji, wypoczynku, dobrze wiemy, co jest dla nas dobre i nie życzymy sobie, żeby kolejni 

decydenci uszczęśliwiali nas na siłę. 

Żyjemy w wolnym demokratycznym kraju, dlatego domagamy się przestrzegania praw przez 

wszystkie organy władzy państwowej i umożliwienie nam współdecydowania o własnym losie. 

Skierowany wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ignoruje nasz głos i zmierza do pozbawienia 

działkowców ich najważniejszych gwarancji ustawowych, które są dorobkiem nie tylko tradycji 

polskich działkowców, ale również są zakorzenione w europejskim ruchu działkowców. Polska 

wypracowała wzorcowe rozwiązanie w ważnej dziedzinie zabezpieczenia społecznego, jaka jest 

ustawa o ROD. 
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Stanowisko, które do Pana kierujemy jest wyrazem naszej desperacji, bo mamy świadomość, że 

jeszcze nigdy przyszłość naszych ogrodów działkowych nie była zagrożona tak jak obecnie, dlatego 

zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie naszych starań, o utrzymanie naszej ustawy w 

niezmienionym kształcie. 

Kierując ten list - stanowisko jesteśmy w pełni przekonani, że swoim autorytetem, jakim się Pan 

cieszy w społeczeństwie, zechce Pan wesprzeć nasze dążenia do zachowania w/w ustawy, gdyż dał 

Pan tego dowód kierując list do uczestników IX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku 

Działkowców, w którym podziękował Pan za 120 lat tradycji i tak pięknego działania społeczności 

lokalnych - działkowych w całym kraju. Mając powyższe na uwadze, uważamy, że jest Pan dla nas 

działkowców ostatnią deską ratunku w obronie ustawy o ROD przed zakusami tych, którzy chcą nam 

odebrać prawo do tego skrawka ziemi i puścić nas z „torbami" bez możliwości uzyskania 

odszkodowania za opuszczane ogrody. 

z poważaniem 

Działkowcy ROD „Ustronie: 

we Włocławku 

Przewodniczący 

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 
Zarząd Rodzipjiego Ogrodu Działkowego 

im. ..USTRONIE" 
ul. Kapitulna, 87-800 Włocławek 

Prezes ROD „ Ustronie " 

POLSKI ZWlAZEK DZIAŁKOWCÓW 
Prezes R o i f o m , •• USTRONIE" 

Włocławek dnia 25.04.2012r. 
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