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My działkowcy, członkowie Polskiego Związku Działkowców w Rodzinnym 
Ogrodzie Działkowym im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego zebrani w dniu 
24 marca 2012 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym naszego 
Ogrodu wyrażamy sprzeciw wobec wniosku byłego Pierwszego Prezesa 
Sądu Najwyższego RP z dnia 22 lutego 2010 roku i zmodyfikowanego dnia 6 
września 2010 roku skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o 
stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP całej Naszej Ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku. 
Członkowie Polskiego Związku Działkowców wraz ze swoimi rodzinami 
chcą w dalszym ciągu w spokoju uprawiać swoje działki i wypoczywać na 
nich, bo inny nas zwyczajnie nie stać. 
Gwarantem istnienia Naszych działek w Naszym Rodzinnym Ogrodzie 
Działkowym jest uchwalona w 2005 roku Ustawa o ROD i nasz 
ogólnopolski samorząd działkowców - Polski Związek Działkowców! 
Inicjatywa I Prezesa SN dla nas zwykłych obywateli jest niezrozumiała i 
bardzo krzywdząca, bo: 
- chce zniszczyć obywatelski ruch ogrodnictwa działkowego mający ponad 
110 letnią tradycję, 
- chce uchylić wszystkie nasze prawa nabyte, 
- chce pozbawić ochrony prawnej do zajmowanych działek w naszym ROD, 
- za nic ma konstytucyjną ochronę własności do wszystkiego, co posiadamy 
na swoich działkach i w naszym Ogrodzie, 
- kwestionuje uznaną przez nas samych samorządność i samodzielność 
obowiązującą w ROD i w Naszym Związku. 
Zwracamy się, zatem do adresatów naszego stanowiska, aby pozostawili w 
spokoju Naszą Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, Nasze 
Ogrody i Nasz Polski Związek Działkowców. 
Według dochodzących do nas informacji to wszystko co chce uchylić I 
Prezes SN, chce również zniszczyć Minister Sławomir Nowak. Nie 
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rozumiemy, jak na te pomysły mógł wpaść Pan minister, człowiek wybrany 
w okręgu wyborczym naszego województwa. Człowiek, który co innego 
mówił w okresie przedwyborczym do Sejmu, a który co innego czyni. 
Nie zgadzamy się na niszczenie tego, co budowały kolejne pokolenia 
polskich działkowców. 
Ogród nasz w 2012 roku obchodzi 50-lecie swego istnienia i pragnieniem 
naszym jest doczekać w spokoju kolejnych Jubileuszy! 
Domagamy się poważnego traktowania polskich działkowców przez władzę 
publiczną oraz udzielania odpowiedzi na tysiące wystąpień. Działkowcy 
piszą a ani Marszałek Sejmu RP ani Premier Rządu RP nie reagują! 
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, 
- Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira 
Nowaka, 
- Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego, 
- Posła na Sejm RP Sławomira Neumanna 
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 jednomyślnie poparło 80 członków Polskiego Związku 
Działkowców biorący udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD. 

Gdynia, dnia 24 marca 2012 roku 
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