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STANOWISKO 
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW RODZINNEGO OGRODU 

DZIAŁKOWEGO IMIENIA MIKOŁAJA REJA 
W GDYNI. 

w sprawie obrony ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 
lipca 2005 roku. 

My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego imienia Mikołaja Reja w 
Gdyni, zebrani na Walnym Zebraniu Członków, zwracamy się do Pani Marszałek 
z prośbą o wsparcie polskich działkowców w sprawie zachowania naszych praw 
zawartych w obowiązującej Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 
2005 roku. 
Zaskarżenie naszej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego stawia pod znakiem 

zapytania przyszłość Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Polskiego Związku 
Działkowców. 

Uchwalona Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych od początku cieszy 
się wielkim uznaniem wśród działkowców. Zapisy zawarte w Ustawie pozwalają 
nam na spokojne uprawianie naszych działek. Podejmowane próby ograniczenia 
praw działkowców w kolejnych latach prowadzą do zniszczenia naszego ruchu 
związkowego. Nasze ogrody przynoszą wiele korzyści, nie tylko materialnych, są 
to tereny zielone oraz płuca dla miasta, miejsca integracji rodzin, dobry 
mechanizm pomocy socjalnej dla biednych i bezrobotnych, to czasem jedyny 
możliwy wypoczynek na łonie natury dla dzieci z biednych rodzin jakimi są 
rodziny działkowców. 

Nasza Ustawa „o Rodzinnych Ogrodach Działkowych została oparta na takich 
wartościach jak; człowiek, rodzina, praca i miłość do ziemi. 

Zwracamy się z prośbą do Pani Marszałek, o wybór posłów skierowanych do 
prac nad naszą ustawą o bardziej zróżnicowanych poglądach, którzy obiektywnie 
będą reprezentować poglądy działkowców w postępowaniu przed Trybunałem 
Konstytucyjnym. 



Jest nas 1386 członków zwyczajnych zrzeszonych w naszym ogrodzie i wraz z 
naszymi rodzinami zwracamy się z apelem o dołożenie starań i wsparcie swym 
autorytetem w sprawie ochrony naszych praw nabytych oraz wzięcie pod uwagę 
naszej woli - utrzymania ruchu związkowego na dotychczasowych zasadach. 
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- Klub Parlamentarny PO, 
- Klub Parlamentarny PIS 
- Klub Parlamentarny PSL, 
- Klub Parlamentarny SLD 

Klub Parlamentarny Ruchu Palikota 
- Klub Parlamentarny Solidarnej Polski 
- Krajowa Rada PZD w Warszawie 
- Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku 
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