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W A R S Z A W A 

Szanowna Pani Marszałek! 

My działkowicze Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.40-lecia 
w Biłgoraju jesteśmy zaniepokojeni wnioskiem skierowanym do Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie niezgodności Ustawy o PODz. z dnia 08.07.2005r. 
My działkowcy nie zgadzamy się z zarzutami zawartymi we wniosku ,które 
według nas są niezasadne i bezpodstawne. 
Po kilku latach obowiązywania tej Ustawy o ogrodach działkowych w tej chwili 
podważa się jej podstawowe zapisy , które dla działkowców są krzywdzące 
a w szczególności dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych zrzeszonych w 
Polskim Związku Działkowców. Nie zgadzamy się na manipulację ustawy 
dotychczas obowiązującej,która do tej pory dobrze służyła nam działkowcom. 
Wszystkie władze wybierane zgodnie z zasadami demokracji obowiązującej w 
naszym kraju przez działkowców godnie reprezentują nasze wspólne interesy. 
Nikt nikogo nie zmusza co do przynależności w Polskim Związku 
Działkowców, są przypadki występowania ze związku jak również 
przystępowania do związku. Wniosek ten uznajemy jak kolejną próbę 
zmierzającą do zmiany Ustawy by pozbawić nas określonych uprawnień. 
Osoby te, które manipulują przy tej Ustawie niech zajmą się bardziej 
konkretnymi sprawami,które mają służyć społeczeństwu naszego kraju. 
Kwestionowanie zapisów tej Ustawy przez niewielką grupkę parlamentarzystów 
zapewne ma określony cel i czycha na dość intratne grunty pod budowę 
domków jednorodzinnych, a być może nowych supermarketów,dajcie spokojnie 
żyć i pracować na nich emerytom, rencistom , plony zbierane z nich bardzo 
często zasilają ich budżet niewielkich emerytur lub rent, a praca na nich bardzo 
często regeneruje siły i zdrowie. 
Ogrody działkowe istnieją nie tylko w Polsce, ale również i w innych krajach, a 
użytkownicy ich nie są tak nękani, my chcemy pracować na nich spokojnie i 
poczuć się gospodarzami tego małego kawałka polskiej ziemi. 

Z głębokimi wyrazami szacunku i uznania! 

Za ROD im.400-lecia w Biłgoraju: 
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