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Stanowisko Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego .. Leśna Dolina" 
w Kwidzynie z dnia 31.03.2012 roku w obronie 

Walne Zebranie ROD „Leśna Dolina" w Kwidzynie wyraża swoje jednoznaczne i jednomyślne 
poparcie dla obowiązującej od 2005 roku Ustawy o ROD i jej nienaruszalności. Nasza Ustawa o 
ROD z 8 lipca 2005 roku całkowicie zabezpiecza istnienie i rozwój ogrodów działkowych oraz 
chroni wszystkie prawa i przywileje nas działkowców zagwarantowanych w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa o ROD dobrze zabezpiecza interesy prawne oraz majątkowe 
działkowców, zapewnia trwałość i rozwój rodzinnym ogrodom, oraz jednolitą ogólnopolską 
reprezentację związkową. Rozwiązania prawne zawarte w tej ustawie, od chwili jej obowiązywania 
sprawdziły się w życiu funkcjonowania naszych ogrodów działkowych. Ustawa ta została poparta 
potężną akceptację społeczną w postaci ponad 620 tysięcy podpisów członków PZD. W związku z 
powyższym należałoby zastanowić się czy wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do 
Trybunału Konstytucyjnego jest zasadny i czy należy go rozpatrywać? A jeżeli tak, to czy nasz 
Polski Związek Działkowców ma być reprezentowany przed TK przez takich posłów jak Pan 
Andrzej Dera i Stanisław Pięta?. Wszyscy dobrze wiemy, że ci Panowie są zagorzałymi 
przeciwnikami naszego związku i nie możemy tu liczyć na cud czy obiektywizm tych Panów przed 
Trybunałem Konstytucyjnym. Szkoda, że w tej kluczowej sprawie nie mogą wypowiedzieć się 
przed TK działkowcy, czyli członkowie PZD lub Krajowa Rada z jej Prezesem Eugeniuszem 
Kondrackim na czele. 

Szanowni Państwo. 
Ogrody nasze zrzeszone w Polskim Związku Działkowców są oazą ciszy, spokoju, zieleni oraz 
zdrowej żywności w naszych domach, a przede wszystkim płucami dla aglomeracji miejskich. 
Posiadamy legalny Statut PZD i Regulamin ROD, uchwalony przez samych działkowców i ich 
przedstawicieli, gdzie precyzyjnie określono zasady gospodarowania, zarządzania, prowadzenia 
kontroli przez niezależne komisje rewizyjne i użytkowania naszych działek i ogrodów. Związek 
nasz zapewnia nam najuboższym ekonomicznie działkowcom czynny kontakt z rodzinami oraz 
wypoczynek i relaks na działkach zagospodarowanych przez nas samych w naszych ogrodach, 
zgodnie z Regulaminem ROD. Rozbicie tak dużego związku, jakim jest Polski Związek 
Działkowców będzie równoznaczne z likwidacją ogrodów, brakiem skutecznej obrony 
działkowców przez Krajową Radę PZD z jej Prezesem na czele, bowiem członkowie Związku 
pozbawieni tej obrony nie będą mieli ani sił ani możliwości walki. Nie będziemy mieć możliwości 
skutecznej obrony przed likwidacją tak wspaniałych i bogatych terenów, jakimi są w chwili 
obecnej nasze działki w ogrodach, przez nas samych sfinansowanych i utworzonych często na 
ugorach, wysypiskach śmieci, terenach bagiennych, jednym słowem terenów niemających żadnej 
wartości dla gmin w chwili przekazywania ich Związkowi. 



My działkowcy oraz Komisje Statutowe ROD „Leśna Dolina" w Kwidzynie, nie wyrażamy zgody na 
zmianę zapisów Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku i wnosimy o jej utrzymanie w niezmienionym 
kształcie, o co też Was adresatów naszego stanowiska prosimy. 

Powyższe stanowisko postanawiamy skierować do: 
- Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 
- Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, 
- Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz, 
- Marszalka Senatu RP Bogdana Borusewicza, 
- Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego, 
- Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 
- Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego, 
- Klubów Parlamentarnych: Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Ruchu 

Palikota, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

Do wiadomości: 
Prezes Polskiego Związku Działkowców w Warszawie - Eugeniusz Kondracki. 
Prezes OZ PZD w Gdańsku - Czesław Smoczyński. 

Z wyrazami szacunku oraz działkowym pozdrowieniem 

Z upoważnienia działkowców oraz Zarządu ROD Prezes 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Przewodniczący Komisji Rozjemczej 
Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego 

Andrzej Jancz 
Jerzy Wojciechowski 
Bogusław Rutkiewicz 
Tadeusz Żebrowski 
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