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ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni 
z 23 marca 2013 roku 

w sprawie poparcia ponadpartyjnego, obywatelskiego projektu ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych skierowanego do Sejmu RP 

My działkowcy, członkowie Polskiego Związku Działkowców w Rodzinnym 
Ogrodzie Działkowym im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego zebrani w dniu 23 
marca 2013 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym naszego Ogrodu 
wyrażamy swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. 
Członkowie Polskiego Związku Działkowców wraz ze swoimi rodzinami chcą w 
dalszym ciągu w spokoju uprawiać swoje działki i wypoczywać na nich, bo na 
inny nas zwyczajnie nie stać! 
Gwarantem istnienia Naszych działek w Naszym Rodzinnym Ogrodzie 
Działkowym jest właśnie obywatelski projekt ustawy i nasz ogólnopolski 
samorząd działkowców - Polski Związek Działkowców! 
Projekt ten uwzględnia wszystkie zalecenia zawarte w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku oraz zabezpiecza on przede wszystkim 
dotychczasowe prawa nabyte przez działkowców i myśli o przyszłych 
pokoleniach. Ten projekt zasadniczo różni się od obecnie obowiązującej, 
bowiem wiele uwagi poświęca samym działkowcom określając ich prawa, 
obowiązki i sposób funkcjonowania. Zaproponowanie tych rozwiązań w 
projekcie ustawy podkreśla rolę i znaczenie każdego użytkownika w procesie 
funkcjonowania ogrodów. W trafny i jednoznacznie określony sposób chroni 
nas działkowców przed likwidacją naszych działek w naszych ogrodach. 
Wskazuje także zadania dla właściciela gruntu wobec ogrodów nie 
pozbawiając go prawa do likwidacji w przypadku uzasadnionej konieczności. 
Zawarto w nim także możliwość wyboru działkowcom bycia lub nie członkiem 
stowarzyszenia bez konsekwencji utraty prawa użytkowania działki. Stwarza 
także możliwość swobodnego stowarzyszania się w związki regionalne i 



krajową dla ogrodów. Nie przewiduje ponadto obciążania nas działkowców 
podatkowanymi podatkami ani opłatą za użytkowane grunty. 
Nie zgadzamy się na niszczenie tego, co budowały kolejne pokolenia polskich 
działkowców! 
Ogród nasz w 2012 roku uroczyście obchodził 50-lecie swego istnienia i 
pragnieniem naszym jest doczekać w spokoju kolejnych Jubileuszy! 
Domagamy się poważnego traktowania polskich działkowców przez władzę 
publiczną! 
Domagamy się wypełniania składanych nam Obywatelom obietnic 
przedwyborczych! 
Działkowcy naszego Ogrodu nadal będą wspierać wszystkie działania 
podejmowane przez Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku i Krajową Radę PZD w 
Warszawie w obronie działkowców, w obronie naszych Ogrodów i naszego 
Związku! 
Nasze stanowisko przesyłamy do: 
- Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 
- Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz, 
- Premiera Rządu RP Donalda Tuska, 
- Klubów Parlamentarnych PO, PSL, SLD, PiS, RP i SP 
a do wiadomości: 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, 
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego. 

Z działkowym pozdrowieniem 

Przewodniczący Walnego Zebrania Prezes Zarządu ROD 

Zdzisław Zabłocki Józef Matwies 

Swoją wolę jednogłośnie poparli wszyscy członkowie Polskiego Związku 
Działkowców biorący udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD. 

Gdynia, dnia 23 marca 2013 roku 
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