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STANOWISKO 

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD"ELEKTRON" z dnia 28.04.2012 rok. 

My niżej podpisani -działkowcy zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w 
ROD"ELEKTRON' we Wrocławiu stanowczo sprzeciwiamy się ciągłym próbom likwidacji 
ogrodów w Polsce. 

Praktycznie od początku transformacji w naszym kraju obserwujemy ciągłe ataki na nasz 
Związek, zmierzające w konsekwencji do likwidacji ogrodów działkowych. Czynią to różne 
instytucje państwowe jak i niektóre ugrupowania polityczne-wyróżnia się tu PiS. Żyjemy w 
ciągłym napięciu i nie pewności. Jesteśmy już ludźmi w bardzo zaawansowanym wieku i po 
wieloletniej pracy na rzecz naszej Ojczyzny. Chcielibyśmy spokojnie pracować na naszych 
działkach i tworzyć je coraz piękniejszymi dla dobra całych naszych środowisk.Stosuje się 
wobec naszego związku różne metody działania takie jak; 

-wnoszenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności istniejącej Ustawy o ROD 
za niezgodną z Konstytucją, a przecież tak niedawno została uchwalona przez Sejm RP jako 
zgodna z polskim prawem. 

-prowadzone są różne kontrole; Nadzoru budowlanego,NIK-to oczywiście rozumiemy i nie 
jest to szkodliwe. Natomiast zadziwiające są metody prowadzenia kontroli, a zwłaszcza 
pokontrolne wnioski.Najlepej o tym świadczą posiedzenia Komisji Sejmowych. W wyniku 
jednej z nich /Komisji Ustawodawczej/ wypracowano wnioski do Trybunału 
Konstytucyjnego,które w większości popierają złożone przez I Prezesa Sądu Najwyższego 
zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją Ustawy o ROD. Wyniki kontroli NIK prowadzą do 
jednoznacznego- i znanego już przed rozpoczęciem kontroli wniosku ,że w ogrodach 
działkowych dzieje się żle/jest bałagan/.PZD nie podlega żadnemu nadzorowi i coś trzeba z 
tym "bałaganem"zrobić, najlepiej w drodze nowej Ustawy. Nowa ustawa jak wynika z 
wniosku Marszałka Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego,pozbawiłaby wszelkich praw 
członków PZD,ograniczyłaby zadania Samorządów na rzecz Związku i oddała im we władanie 
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nasze dziatki. Działania naszych władz Ustawodawczych i Wykonawczych zmierzają do tego 
,by po 114 latach nasze ogrody działkowe przeszły do historii.Politykom wydaje się, że na 
tym zbiją swój kapitał w przyszłych wyborach .My działkowcy na pewno będziemy bacznie 
patrzeć na tych ,którzy swoją obłudą chcą nas zmylić i wyrazimy to w swoim głosowaniu 
wyborczym. 

Zwracamy Się do Klubów Parlamentarnych z apelem; przeanalizujcie swoje stanowiska w 
naszej sprawie i rzetelnie oceńcie dokąd zmierzają dotychczasowe działania zwłaszcza 
PiS,PO.My działkowcy nie zgadzamy się na podejmowanie działań przez jakąkolwiek władzę 
bez pytania nas o opinię oraz całkowite nie liczeni się z naszymi postulatami Jesteśmy 
przecież dużą rzeszą waszych wyborców. 

Podpisy uczestników Zebrania; 
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