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 Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kotwica” w Świnoujściu zwraca się do 
Państwa z gorącą prośbą o wsparcie działań polskich działkowców w obronie Ustawy z 
8 lipca 2005 o ROD. 
Nasz ogród jak i wiele innych w Kraju istnieje już ponad 35 lat, jego użytkownikami są w 
większości emeryci i renciści. Dla ogromnej części  z nich to jedyne miejsce spokojnego  
wypoczynku na łonie natury, bowiem nie stać ich na inne formy wypoczynku.  
Do oklepanego już powiedzenia, że długi weekend to góry i mazury dodajmy teraz jeszcze 
działki. To właśnie ostatnie dni wolne ponad 80 % mieszkańców  naszego  miasta spędziło na 
terenie ROD, których mamy w Świnoujściu aż 11, tylko 10 % mieszkańców skorzystało z 
wypoczynku zorganizowanego. 
Przecież kryzys dotyka nie tylko Polską gospodarkę, ale i polskie rodziny. 
Ogrody otrzymały najgorsze kawałki  ziemi, leje po bombach, wysypiska śmieci, czy  tereny 
podmokłe torfowe. To właśnie działkowicz swoją ciężką długoletnią  pracą doprowadził  te 
tereny  do tego co mamy dzisiaj. To dzięki ich wysiłkom nasze ogrody stały się miejscem, 
gdzie można  zapomnieć o smutkach, oraz spędzić miło czas z rodziną. 
 
Wysoki Trybunale 

zwracamy się do Państwa o pomoc w nierównej  walce  o zachowanie dotychczasowych 
przepisów o ogrodach działkowych. 
Jesteśmy głęboko przekonani zresztą dawaliśmy tego dowody wielokrotnie, że ustawa ta 
gwarantuje nam: 
 - spokój psychiczny, 
 - możliwość rozwijania naszych  zainteresowań, 
 - odpoczynek na świeżym powietrzu, 
a nie w betonowych  slumsach  oraz  co też jest nie bez znaczenia poprawianie bytu naszych  
rodzin. 
 



Jesteśmy przekonani, że Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podejmą mądre, 
sprawiedliwe decyzje gwarantujące poszanowanie praw nabytych przez działkowców przez 
ponad 100 lat. 

W imieniu działkowców ROD „Kotwica” w Świnoujściu i Zarządu. 
 
 

Z wyrazami szacunku 
 

                                                                     Prezes 
                                                                  ROD „Kotwica” 

  
                                                                    (-) Andrzej Ristow 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
1. Premier RP, 
2. Kluby Poselskie Sejmu RP, 
3. K.R. PZD w Warszawie, 
4. O.Z. PZD w Szczecinie, 
5. a/a 

 

 

 

 

 
 
      

 


