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S T A N O W I S K O 

Zarządu i Komisje statutowe w ROD REZEDA we Wrocławiu w sprawie : obrony i utrzymania 

Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

My niżej podpisani zdecydowanie się sprzeciwiamy wszystkim próbom i atakom na 
naszą Ustawą z dnia 8 lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 
Chcemy wyraźnie powiedzieć NIE!!. Przypominamy iż tak niedawno, bo 6 lat temu nad naszą 
Ustawą o ROD pracował sztab mądrych ludzi, czytana była w Sejmie nie byle jakim , bo w 
Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej i na dzień dzisiejszy służy wszystkim członkom Polskiego 
Związku Działkowców. 

Prosimy sobie wyobrazić, iż nie znamy drugiej takiej ustawy sejmowej, która by 
posiadała tak potężną akceptację społeczną, przecież w obronie jej w skali całego kraju 
wysłano ponad 620 tysięcy list z poparciem. A to oznacza że ta Ustawa jest gwarantem bycia 
dla nas w tych ogrodach. 

Pod kontem tej Ustawy przygotowano i uchwalono Statut jak Regulamin ROD, gdzie 
określono prawny porządek, zasady gospodarowania i użytkowania działek. Przecież dzięki 
tej właśnie Ustawie o ROD mamy zielone ogrody, gwarancję stabilności, wypoczynek, i 



przetrwanie w tych trudnych czasach w których przyszło nam żyć . Nie możemy być przecież 
tak obojętni na los ludzi w starszym wieku. Rodzinne Ogrody Działkowe to w przeważającej 
mierze emeryci i renciści o niskich dochodach, dla których działka jest przystanią dla 
spędzenia czasu ,integracji, wypoczynku i wzajemnego wspierania się w smutku i radości. 

Pytamy się Pana Panie Prezydencie, czy wszystkie ustawy będą tak zaskarżane jak 
nasza i nie zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ? Pytamy się Pana Panie 
Prezydencie czy my jesteśmy państwem prawa, czy my tylko udajemy i tworzymy setki ton 
niepotrzebnych papierów, bo przecież każda ustawa na dzień dzisiejszy może budzić 
mieszane uczucia , niewiarygodna i być gigantycznym bublem prawnym. Panie Prezydencie 
proszę nam powiedzie wreszcie , czy my jako Polacy możemy być w wiarygodni i czuć się 
bezpiecznie?. 

Jesteśmy rozgoryczeni i rozżaleni .Uważamy, że jest to czynny atak polityczny na nasze 
ogrody. Głośno mówimy, że na te hektary czekają już developerzy, biznesmeni, 
przedsiębiorcy i lobbyści, którzy w imieniu własnym bądź innych chcą wywierać wpływy 
na władze państwowe, poprzez nawiązanie kontaktu z politykami lub instytucjami. Głośno 
mówimy nie, bo przecież taki atak stanowi zabór na nasze mienie i cały dorobek wielu 
pokoleń nas Polaków w naszym własnym kraju. 

Wyrażamy nadzieję, że Pan Prezydent, weźmie pod uwagę głosy wszystkich 
działkowiczów z całej Polski i wesprze w dążeniu do utrzymania dotychczasowych praw. 
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Adresat 
1. Marszałek Sejmu - Pani Ewa Kopacz 
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