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Oława, dnia 12.03.2012r. 

STANOWISKO 

Komisji Rozjemczej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Chrobrego w Oławie, 
w sprawie obrony Ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Komisja Rozjemcza ROD im. B. Chrobrego w Oławie absolutnie nie zgadza się decyzją byłego 
I Prezesa Sądu Najwyższego RP dr Lecha Gardockiego, który skierował do Trybunału 
Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP sześciu artykułów Ustawy 
z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych . 
Komisja Rozjemcza ROD jako statutowy organ PZD wyraża swoje zaniepokojenie intencjami 
zawartymi we wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego RP. 
Wystąpienie byłego I Prezesa Sądu Najwyższego w wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego 
posiada wszelkie znamiona nagonki na Polski Związek Działkowców, zmierzający do unicestwienia 
dorobku ponad 620 tys. polskich rodzin działkowców. 
Polska to dziwny kraj, bo jak można zrozumieć, że najwyższe organy Państwa mogą prowadzić 
szkodliwą działalność wobec obywateli swojego państwa. Przedstawiciele władz pobierają niemałe 
przecież wynagrodzenie z podatków również działkowców, prowadząc jednocześnie szkodliwe 
poczynania wobec swoich żywicieli - dziwne to, ale niestety prawdziwe. 
Naprawdę zazdrościmy działkowcom z państw zachodnich, którzy nie muszą bronić swoich praw 
obywatelskich przed swoją władzą, lecz przeciwnie doświadczają pełnej ochrony i różnorodnej 
pomocy. 
Apelujemy zatem do najwyższych organów naszego Państwa o spowodowanie odstąpienia 
od zakusów zmierzających do likwidacji Polskiego Związku Działkowców i społeczności 
działkowców w naszym kraju i spowodowanie wycofania tego haniebnego wniosku byłego I Prezesa 
Sądu Najwyższego RP do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy 
z 8 lipca 2005r o ROD. 

Działkowcy proszą: nie terroryzujcie nas ciągłym grożeniem likwidacji PZD i pozwólcie nam 
spokojnie pracować i wypoczywać na swoich działkach, bo nie stać nas na wypoczynek w drogich 
zagranicznych kurortach, jak doświadczają tego za nasze podatki przedstawiciele najwyższych władz 
ponoć demokratycznej Polski. 

Pomimo wszystko liczymy na resztki normalnych ludzkich odruchów i odstąpienie od tych niecnych 
zamiarów i pozostawienie w/w ustawy w obecnym kształcie. 
Byłoby nierozwagą, by w imię partykularnych interesów zniweczyć dorobek wielu pokoleń 
działkowców i ponad 100 letnią tradycję ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Nasze stanowisko kierujemy do: Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Marszałków Sejmu i Senatu 
RP, 1 Prezesa Sądu Najwyższego RP. 
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