
Oława, dnia 17.02.2012r. 

ODEZWA 

do: 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Bronisława Komorowskiego, 
Marszałek Sejmu - Pani Ewy Kopacz, 
Marszałka Senatu - Pana Bogdana Borusewicza, 
Prezesa Rady Ministrów - Pana Donalda Tuska, 
Prezesa Trybunału Konstytucyjnego - Pana Andrzeja Rzeplińskiego, 

Szanowni Państwo -
Zarząd i Komisje Statutowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Chrobrego w Oławie, 
reprezentujące 420 rodzin działkowców występują z Odezwą do szanownych Państwa o umożliwienie 
ponad milionowej rzeszy polskich działkowców dalszego korzystania ze swoich działek i nie 
zezwolenie na prowadzenie działań zmierzających do likwidacji Polskiego Związku Działkowców. 
Naród w drodze demokratycznych wyborów dał Wam Szanowni Państwo mandat do opracowywania, 
procedowania i uchwalania dobrych ustaw tak, by nie działa się krzywda nam - Polakom. 
W szczególności szanowne grono wybrańców narodu do którego kierujemy tę Odezwę, nie powinno 
psuć dobrego prawa, jaką jest obecnie obowiązująca ustawa z 8 lipca 2005 roku o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych. 
Najlepszym przykładem psucia dobrego prawa jest to, że były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Pan Lech Gardocki wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności 
z Konstytucją kilku artykułów ustawy z 8 lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 
Wyszczególnienie rzekomo niekonstytucyjności określonych artykułów wyżej cytowanej ustawy 
może prowadzić do instrumentalnego zanegowania całej tej ustawy, co zmierzałoby do likwidacji 
organizacji Polskiego Związku Działkowców, a tym samym w konsekwencji likwidacji działek 
w dotychczasowych Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Polsce i przeznaczanie tych terenów 
na cele komercyjne. 
Dla ponad milionowej rzeszy Polaków - działkowców, niezrozumiałym jest to, że w innych krajach 
zachodnich najwyższe władze nie widzą żadnego zła w organizacjach działkowców i nikt nie myśli 
0 likwidacji dobrze działających i demokratycznych struktur związkowych. Wprost przeciwnie, 
bardzo ważne osobistości obejmują patronaty nad organizacjami działkowców. 
Szanowni Państwo -
Przez dziesiątki lat działkowcy pracowali zawodowo przysparzając temu krajowi dóbr materialnych 
1 organizując sobie z zarobionych skromnych środków finansowych wypoczynek na działce, bo 
niestety działkowcy to przeważnie ludzie których nie stać na wyjazdy do zagranicznych kurortów 
wypoczynkowych, jak to jest stać tych do których kierujemy tę Odezwę. 
My działkowcy cieszymy się chociaż tym skrawkiem działki na której organizujemy sobie 
wypoczynek i zasilamy swoje budżety domowe z upraw warzyw i owoców, zazdroszcząc emerytom 
w innych krajach Unii Europejskiej z 3 krotnie wyższymi emeryturami, godziwego życia 
i wypoczynku po okresie aktywności zawodowej. 
Szanowni Państwo -
Kierując naszą Odezwę do szanownych Państwa liczymy na to, że najważniejsze organy w naszym 
Państwie nie zezwolą na prowadzenie swoistej krucjaty przeciw obywatelom swojego kraju, w którym 
przecież pełnią najważniejsze funkcje z wyboru tego narodu i nie pozwolą na przeprowadzanie 
jakichkolwiek zmian, bądź stwierdzania rzekomej niekonstytucyjności ustawy z dnia 8 lipca 2005r. 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Ustawa ta w obecnym kształcie spełnia oczekiwania 
działkowców, satysfakcjonuje nas i nie przeszkadza w żadnym przypadku interesom innych grup 
gospodarczych i społecznych. 

W imieniu działkowców : 
Prezes Zarządu ROD Członek Zarządu ROD 
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