
Polski Związek Działkowców 
Rodzinny Ogród Działkowy 
im. A. Domagalskiego 
w Gdyni 

STANOWISKO 
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. A. Domagalskiego w Gdyni 

z dnia 31 marca 2012 roku 
w obronie Ustawy o ROD z 2005 roku. 

W związku z zaskarżeniem w 2010 roku przez byłego I Prezesa Sądu 
Najwyższego Pana Lecha Gardockiego całej Ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku, do Trybunału Konstytucyjnego 
o uznanie jej za niezgodną z Konstytucją RP my członkowie Polskiego 
Związku Działkowców, biorący udział w Walnym Zebraniu 
Sprawozdawczym ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni wyrażamy 
zdecydowany sprzeciw wobec tej inicjatywy. Jest to jawna próba 
zdyskredytowania istniejącego porządku prawnego dotyczącego ruchu 
działkowego w Polsce. 

Ten obecnie obowiązujący porządek prawny dobrze służy działkowym 
rodzinom a w odczuciu członków lokalnych społeczności naszego miasta 
jest czynnikiem sprzyjającym zdrowiu, ekologii i rekreacji. 
Nasz Związek w społecznym odbiorze zawsze był i jest postrzegany, jako 
dobrze i sprawnie działający samorząd samych działkowców. 
Uchwalona przed 7 laty Ustawa została przyjęta przez nas polskich 
działkowców z wielką ulgą, zadowoleniem i radością, bowiem 
zagwarantowała nam, że wielopokoleniowy dorobek nie zostanie 
zmarnowany. 

W dzisiejszych kryzysowych czasach działka spowrotem staje się źródłem 
pozyskiwania tanich i zdrowych warzyw i owoców oraz jest jedynym 
miejscem, gdzie działkowe rodziny mogą wypocząć. 

Ciągle zapomina się, że Nasze działki są także bez kosztowymi zielonymi 
płucami nad wszelką miarę zurbanizowanych miast i osiedli. 
Niezrozumiała inicjatywa I Prezesa SN jest wystąpieniem przeciw 
organizacji samorządu działkowego, jest wystąpieniem przeciwko 
demokracji. Jest niespotykanym atakiem skierowanym do członków ponad 
milionowej społecznej organizacji, zarządzającej własnymi siłami i 
środkami terenami powstałymi na ugorach, wysypiskach, terenach 
podmokłych. 



My polscy działkowcy wiemy aż nadto dobrze, że nasz Polski Związek 
Działkowców jest nam bardzo potrzebny, bowiem tylko on dba o nasze 
interesy i godnie przeciwstawia się wszelkim próbom likwidacji działek i 
Ogrodów. 

Niniejszym stanowiskiem zwracamy się do Krajowej Rady PZD w 
Warszawie i Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku o dalsze podejmowanie 
działań w obronie działkowców, naszych Ogrodów, Związku i dobrej 
Ustawy o ROD. 

Zwracamy się do organów Państwa o wzięcie w obronę członków 
milionowej społecznej, pozarządowej, samodzielnej i samorządnej 
organizacji społecznej, przed zakusami pozbawienia nas wszystkiego, co 
posiadamy i czego dorobiliśmy się za własne i Związku środki finansowe. 
Jednocześnie zwracamy się z apelem do Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz i 
Premiera Rządu RP Donalda Tuska o poważne traktowanie naszej 
społecznej organizacji poprzez przeciwstawianie się irracjonalnym 
pomysłom dokonywania jakichkolwiek zmian w dobrej Ustawie o ROD z 
2005 roku. 

Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD głosami 142 
członków Związku w nim uczestniczących kierujemy do: 
- Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 

- Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz, 
- Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, 
- Premiera Rządu RP Donalda Tuska, 
- Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego, 
oraz przekazujemy do wiadomości: 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, 
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego. 

Z działkowym pozdrowieniem 

Przewodniczący Walnego Zebrania Władysław Jasiński 

Prezes Zarządu ROD Leonard Niewiński 

Gdynia, dnia 31 marca 2012 roku 
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