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Marszalek Sejmu Rzeczypospolitei Polskiei - Pani Ewa Kopacz

Premier Rzqdu Rzec4ypospolitei Polskiei - Pan Donald Tusk

Pierwszy Prezes Sqdu Najwyiszego - Pun Stunislaw Dqbrowski

Prezes Trybanalu Konstytucyinego - Pan Andrzei Rzeplifiski

Dzialkowcy ROD ,,Kolejarz" w Strzelinie - czlonkowie Polskiego Zwiqzkrt Dzialkowc6w

uczestnicz4cy w Walnym Zebraniu Sprawozdawc4fr, zvnacajqsiE z apelem o zaptzestanie

wszelkich dzialahzmierzajqcych do zmiany fundamentalnych zapis6w ustawy o Rodzinnych

Ogrodach Dzialkowych, gwarantuj4cych nam - dzialkowcom prawo do swobodnego zrzeszania siq

oraz prawo do uZytkowania i uprawy przydzielonei dzialki.
Oczekuj emy telzaprzestaniawszelkich atak6w na Polski ZwiqzekDzialkowc6w i jego struktury

zrzeszajqcy tak wielu czlonk6w.
Obowi4zuj4ca obecnie ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ROD, powstawala w wyniku

dlugoletnich prac, uzgodnieri i zawartego kompromisu, zapewniaj4c nam dzialkowcom otaz naszym

rodzinom - prawo do bezpiecznego u2ytkowania i uprawy dzialrki. Jeste6my obecnie drugim, a

nawet w niekt6rych przypadkach juLtrzecim pokoleniem wychowywanym pracqna dzialce na

ziemiach odzyskanych.
Nie mo2emy zrozumie6 intencji dzialah os6b sprawuj4cych obecnie najwyhszewladze

pafistwowe w Polsce, prowadz4cych do likwidacji ogrodnictwa dzialkowego, maj4cego dlugoletnie
pozytywne tradycje. Dziwi4nas ci4gle, bezzasadne ataki na ogrody dzialkowe pod pretekstem

pozostaloSci i reliktu PRL, a takZe jako przeszkody w realizacji r6mych dzialah inwestycyjnych.
Nie oczekujemy 2adnej pomocy od Paristwa Polskiego, jesteSmy i chcemy pozosta6

samorz4dni orazniezalelni - zgodnie z KonstytucjqRP orazzzagwaruntowanym ustawqo ROD -
prawem do swobodnego spgdzania czasu, atakhe - zgodnie z regulaminem Polskiego Zwiqzku
Dzialkowc6w.

Nie zmieniajmy, nie psujmp nie likwidujmy czegoS, co jest dobre.

26 uczestnik6w Walnego Zebrania
ROD ,,Kolejarz" w Strzelinie.

Otrzymuj4:

1. Adresaci
2. PZD Okrggowy Zarzqdwe Wroclawiu.
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Prof. Stanislaw D4browski
Pierwszy Prezes S4du Najwyiszego
Warszawa

Szanowny Panie Prezesie S4du Najwy2szego w Warszawie w rmientu
Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej ROD ,$olejarz" w Strzelinie wyraiamy
ogromny niepok6j, dlaczego Ustawa z dnia 8 lipca 2oo5r. o Rodzinnych Ogrodach
Dzialkowych uchwalona przez Sejm R P dobrze sluz4ca dzialkowcom,
ich rodzinom i prryjaciolom obywatelom Rzeczrypospolitej jest w dalszym
ci4gu podwaLana.

Ten sam SEJM, kt6ry ja zatwierdzil teraz jq podwaza zarntcaj1c
niezgodnoSi Konstytucyjna Ustawy i zaskarla 4 artykuly do Trybunalu
Ko nstytucyj ne go te najw aLni ej sz e, kt6re stanowi E o Naszym Zw iqzku.
JesteSmy pewni, ze jest to Swiadome dzialanie aby nas zniechEci6 do odpierania
od lat ci4glych atak6w na Nasz Zwiqzek. Jak to mozliwe aby wlasne Pafstwo
nqkalo ludzi, ktfirzy tworz4 ten najwiqkszy istniej4cy i dodrze funkcjonujqcy
Zwi1zek, kt6ry niczego nie sprzedaje , niczym nie handluje tylko uprawia
ziemiq w miastach tak jak to robi4rolnicy zt4r62nicqu 2e robiqto tylko dla siebie.
JesteSmy Swiadkami tego jak funkcjonuje Nasze Pafstwo, Swiadomi jesteSmy,
ze jest to walka o ziemiE, kt6ra jest fabryk4 dla kapitalist6w, kt6rzy mySl4 tylko
kategoriami komercji.
Prosimy o zaakceptowanie naszej Ustawy o R.O.D. z dnia 8 lipca 2005r.
i nie przekazaniejej do Trybunalu Konstytucyjnego i pozw6lcie nam ciszy( siq tym
co stworzyliSmy sami naszEpracao dziqki kt6rej 2y1e nam siq lepiej, o crppiszemy
wiersze i piosenki, gdzie miliony polak6w chodzi kazdego dnia.
Prosimy raz jeszcze nie zabierajcie nam naszej ciEzko wypielqgnowanej ziem|
gdyL bqdziemy j ej bronii j ako milionowa spoleczna organizacj a PZD.

Zpowalaniem

Przewo dn iczqca Ko mi sj i Rewizyjnej: 
_

Jadwiga Skotucka 4
Wanda G6recka Q,,. s
Urszula rouarcka._!,ff 1

Strzelin, dnia I 1.04.20I2r.
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Marszalek Sejmu Rzec4ypospolitej Polskiei - Pani Ewa Kopacz

Premier Rzqdu Rzeczypospolitej Polskiej 'Pan Donald Tusk

Pierwszy Prezes Sqdu Najwyzszego - Pan Stanislaw Dqbrowski

4 Prezes Trybunalu Konstytucyjnego - Pan Andrzei Rzepliriski.

Zarzqd ROD ,,Kolejarz" w Strzelinie, Twraca sig z apelem o zaprzestanie wszelkich dzialaft
zmierzajqcych do zmiany fundamentalnych zapis6w ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych,
gwarantujqcych nam - dzialkowcom prawo do swobodnego zrzeszania sig oraz prawo do
uZytkowania i uprawy przydzielonej dzialki.

Szanowni Pafistwo

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ROD, powstawala w wyniku dlugoletnich prac, uzgodnieri
i zawartego kompromisu, zapewniajqc dzialkowcom oraz ich rodzinom prawo do bezpiecmego
u2ytkowania dzialki w celu spgdzania wolnego czasu w miejscu, kt6re jest nam bliskie i przyjazne.

JesteSmy drugim, a nawet w niekt6rych przypadkach - trzecim pokoleniem
wychowywanym prace na dzialce, gdzie spgdzali wolny czas nasi rodzice i dziadkowie. Nie
moZemy zrozumief intencji oraz sensu w podejmowanych dzialaniach os6b sprawuj4cych obecnie
najwy2szewladze pafistwowe w Polsce, dzialan, kt6re prowadzqdo likwidacji ogrodnictwa
dzi alkowe go, maj 4cego dlugoletnie pozytywne tradycj e.

Co zlego jest w tym,2e zamiast spEdzad wolny czas w parkach, w ogr6dkach piwnych,
lokalach gastronomicznych lub w mieszkaniu przedtelewizorem, wolimy aktywnie przebywad na
dzialce wrazz najbli2sz4rodzinq. Czy uczqc mlode pokolenie zasaduprawy dziahki, wykorzystania
tego skrawka ziemi dla wlasnych - rekreacyjnych lub konsumpcyjnych potrzeb, czynimy co6 zlego.
Dzialka i praca na niej jest dla nas - dzialkowc6w pasjq, radoSciq miejscem odpoczynku i,,drugim
domem", a dla obszar6w miejskich ogrody s4,,zielonymi plucami".
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, Dziwi4nas ci4gle, bezzasadne ataki na ogrody dzialkowe, podsycane wypowiedziami os6b

bezwiedzy o ruchu dzialkowym oraz tendencyjne, czqsto klamliwe, artykuly prasowe i reportaZe

telewizyjne. Ogrody dzialkowe nie s4przeszkod4w realizacji przemy$lanych i dobrych projekt6w

poprawiaj 4cych poziom 2y cia oraz bezpieczefstwo obywateli.
Nie oczekujemy Zadnej pomocy od Paristwa Polskiego, jestesmy i chcemy pozosta6

samorzqdni orazniezaleLni - zgodnie z KonstytucjeRP orazzzagwarantowanym ustawqo ROD -

prawem do swobodnego spgdzania czasu, atak2e - zgodnie znaszym oczekiwaniem i naszymi

potrzebami.
Mamy nadziejg,Ze zglaszaneprzeznas,przez organy PZD, a przede wszystkim przez

wielu a dzialkowc6w w Polsce apele i pro6by o inne, obiektywne spojrzenie, o szukanie dobra w
tym, czym zajmujemy sig, spowoduj4zmiang Waszego stanowiska w sprawie ustawy o

ogrodnictwie dzialkowym.

Nie zmieniajmy, nie psujmy, nie likwidujmy czegoS, co jest dobre.

Z pow a3;aniem, za Zarzqd :

Prezes Zarzq&t ROD ,,Kolejarz" w Strzelinie,
czlonek Okrgg. ZarzqduPZD we Wroclawiu -

Franciszek Szmaj

noo 
"routJARz"w Strzelhie

Prezes Z{
mgr Francisl

Otrzymuj4:

1. Adresaci
2. PZD OkrEgowy Zarzqdwe Wroclawiu.
3. ala.


