
Walne Zebranie Sprawozdawcze 
ROD im. mjr H. Sucharskiego 
w Wejherowie 
z dnia 31.03.2012 

Wejherowo, dnia 31.03.2012 

Pan 
Minister Infrastruktury 
Warszawa 

Szanowny Panie Ministrze. 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. mjr Henryka 
Sucharskiego w Wejherowie zebrani na Walnym Zebraniu 
Sprawozdawczym w dniu 31.03.2012 z niepokojem przyjmują do 
wiadomości informacje o przyłączeniu się Pana resortu do działania 
przeciwko nam działkowiczom i naszej organizacji Polskiemu Związkowi 
Działkowców i ustawie z dnia 08.07.2005 o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych. 

Wyrażamy stanowczy protest przeciwko włączeniu się Pana i 
reprezentowanego przez Pana resortu w działania zmierzające do 
pozbawienia polskich działkowców praw jakie dała nam ustawa, 
powszechnie przez nas akceptowana, a która przez naszych przeciwników 
została w sposób wysoce przemyślany zaskarżona do Trybunału 
Konstytucyjnego, jako rzekomo niezgodna z Konstytucją RP. 

Włączenie się Pana resortu w ten manewr, uznajemy jako jasne i 
przemyślane uderzenie w ludzi - działkowców, przeważnie w jesieni życia, 
dla których działka stanowi dorobek życia, wspomaga nasz skromny 
budżet i zapewnia jedyną możliwość wypoczynku na świeżym powietrzu. 

Mamy wrażenie, że dobro polskich działkowców jest obojętne Pana 
resortowi, który z racji spełnianych funkcji winien dbać o nas, bronić 
naszych praw i ogrodów, bo jak stwierdziła to w swoim liście do IX 
Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców, który odbył się w 
miesiącu grudniu 2011 r. w Warszawie Pani Marszałek Sejmu cytat: 
„Korzystając, ze sposobności pragnę podziękować za Państwa 
aktywność w propagowaniu zdrowego życia, szczególnie osób 
starszych, a także za podejmowane działania na rzecz ochrony 
przyrody". 

Słowa te dawały nam otuchę, że jesteśmy dostrzegani i doceniani, ale 
jak wynika z podejmowanych przeciwko nam działań, tylko okazjonalnie. 



Włączenie się w podważanie praw działkowców jakie daje nam 
ustawa o ROD sprawia, że czujemy się oszukani i zagrożeni, bo możemy 
bezpowrotnie utracić dorobek wielu pokoleń Polskich Działkowców. 

Żądamy za tym od Pana Ministra aktywnego włączania się w obronę 
naszej ustawy o ROD i praw jakie ona nam daje, o zachowanie ogrodów 
i naszej organizacji i Polskiego Związku Działkowców oraz 
niedopuszczenie aby ogrody miast oraz zieleni stały się w rękach 
deweloperów zamkniętymi osiedlami i zabetonowanymi parkingami. 

Nie zgadzamy się na to. 

Z wyrazami szacunku działkowy ROD im. mjr H. Sucharskiego 
w Wejherowie. 

Swoje stanowisko przesyłamy do wiadomości: 
1. Marszałka Sejmu RP Pani Ewy Kopacz. 
2. Marszałka Senatu RO Pana B. Borusiewicza. 
3. Prezesa Krajowej Rady PZD Pana E. Kondrackiego. 
4. Prezesa OZ PZD w Gdańsku Pana Czesława Smoczyńskiego. 

Pre 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego 


