
Walnego Zebrania Sprawozdawczego 

ROD im „Nad Wisłą" w Tczewie 

26.04.2014 roku 

w sprawie wystąpienia Związku Miast Polskich do 
Prezydenta RP z dnia 20 grudnia 2013 roku. 

My działkowcy, członkowie Polskiego Związku Działkowców w Rodzinnym 

Ogrodzie Działkowym im „ Nad Wisłą" w Tczewie zebrani w dniu 26.04.2014r. 

na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym naszego Ogrody wyrażamy swój 

zdecydowany sprzeciw wobec niezrozumiałych działań ZMP w odniesieniu do 

nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uchwalonej prawie 

jednogłośnie przez polski parlament i podpisany przez Prezydenta RP. 

Członkowie Polskiego Związku Działkowców wraz ze swoimi rodzinami chcą w 

dalszym ciągu uprawiać w spokoju swoje działki i wypoczywać na nich, bo nie 

możemy sobie pozwolić na inny wypoczynek. Gwarantem istnienia Naszych 

działek w Naszym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym jest właśnie ta ustawa i 

nasz ogólnopolski samorząd działkowców. Ustawa uwzględnia wszystkie 

zalecenia zawarte w roku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2012 roku oraz 

zabezpiecza dotychczasowe prawa nabyte przez działkowców z myślą o 

przyszłych pokoleniach. Wiele uwagi poświęca samym działkowcom określając 

ich prawa, obowiązki i sposób funkcjonowania. 

W trafny i określony sposób chroni nas działkowców przed likwidacją naszych 

działek. Wskazuje także zadania dla właściciela gruntu wobec ogrodów. 

Zawarto w niej możliwości wyboru działkowcom bycia lub nie członkiem 

stowarzyszenia bez konsekwencji utraty prawa użytkowania działki. Tworzy 

możliwości swobodnego stowarzyszania się w związki regionalne i krajowe. 

Domagamy się poważnego traktowania Polskich Działkowców przez organy 

samorządu terytorialnego. Sygnatariusze pisma Związku Miast Polskich do 

prezydenta RP zapomnieli lub co gorsza nie chcą pamiętać, że użytkownikami 

działek są mieszkańcy miast, którzy swoją pracą zmienili nieużytki w zielone 

płuca. 

Nie wolno niszczyć tego co dobre dla osiągnięcia komercyjnych korzyści. Nasze 
stanowisko przesyłamy do 

- Prezydenta R.P Pana Bronisława Komorowskiego 



- Prezesa Związku Miast Polskich Pana Ryszarda Grobelnego 

- Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego 

- Prezesa OZ.PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego 

Z działkowymi pozdrowieniami 

Przewodniczący Walnego Zebrania Prezes zarządu ROD 


