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w obronie Ustawy o ROD z 2005 roku 

Odbywane w dniu 14 kwietnia 2012 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „NADMORSKI" w Gdyni wyraża protest i oburzenie w związku ze 
skierowaniem w 2010 roku przez byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Lecha 
Gardockiego do Trybunału Konstytucyjnego wniosków kwestionujących konstytucyjność 
całej Ustawy o ROD z 2005 roku. 
Obowiązująca od ponad 5 lat nasza Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych przeszła 
całą wymaganą polskim prawem ścieżkę legislacyjną i w końcu podpisał ją Prezydent RP i 
wówczas Pan Gardocki nie widział żadnych niekonstytucyjnych zapisów w niej zawartych. 
W końcówce swej kadencji doznał nagłego „olśnienia" zaskarżając całą naszą Ustawę, bo 
oburzyła Go bezczelność działkowców domagających się wycofania z Trybunału 
Konstytucyjnego tych aspołecznych wniosków. 
Czy w dzisiejszej Polsce są akty prawne, które by tak jak nasza Ustawa cieszyły się 
społecznym poparciem? 
Ciągle zapomina się, że jest aktem prawnym szanowanym i akceptowanym przez 
działkowców, bowiem zabezpiecza nabyte przez lata prawa I do tego nabyte w dobrej 
wierze. Jest aktem prawnym, w którego obronie swoje podpisy złożyło ponad 620 tysięcy 
OBYWATELI. 
Ruch ogrodnictwa działkowego nie powstał w poprzednim systemie społeczno-
politycznym jak twierdzą niektórzy politycy I przedstawiciele władzy publicznej nieznający 
historii, ale ponad 110 lat temu, jako forma wsparcia dla mniej zamożnych rodzin, dla 
emerytów i rencistów. Zasady wówczas ustalone i przez dziesiątki lat przestrzegane nie 
uległy dewaluacji! 
Dzisiaj jest to często jedyna dla nich forma wypoczynku na łonie natury, wzbogacając 
domowe, skromne budżety w zdrową i tanią żywność. 
Tak często przywoływany przez wielu przedstawicieli władzy publicznej art.2 Konstytucji 
RP, iż Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady 
sprawiedliwości społecznej stoi w jaskrawej sprzeczności z zarzutami podnoszonymi w 
odniesieniu do Ustawy o ROD. W Polsce demokratycznym państwie prawnym organy 
Państwa muszą szczególnie chronić tych członków polskiego społeczeństwa, którzy 
stanowione prawo przestrzegają. 
Wstyd nam, zwykłym Obywatelom, że profesor prawa, prominentny przedstawiciel 
polskiej palestry skierował do Trybunału swoje wnioski „podobno" na prośbę byłych 
członków PZD, pospolitych „łamaczy" prawa związkowego i prawa powszechnie 
obowiązującego takiego jak chociażby Prawo Budowlane. 
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Nie rozumiemy ponadto, że ponoć Minister Sławomir Nowak, Poseł z naszego 
województwa, przygotował lub przygotowuje projekt ustawy korzystając z usług tych 
„łamaczy". Jeżeli się tak rzecz ma, że konstytucyjny minister chce nas polskich Obywateli 
pozbawić naszego i Związku majątku to zapewniamy, że teraz już nie będziemy ufni wobec 
składanych zapewnień. 
MY DZIAŁKOWCY, Z POLSKIEGO WYBRZEŻA TEŻ POTRAFIMY MANIFESTOWAĆ NASZE 
NIEZADOWOLENIE Z DZIWACZNYCH I NIKOMU NIEPOTRZEBNYCH POMYSŁÓW WŁADZY 
PUBLICZNEJ, POMYSŁÓW CZYNIONYCH WBREW NASZEJ WOLI! 
Ponownie zwracamy się do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława 
Dąbrowskiego o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego wniosków swego poprzednika, 
bowiem wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka. 
Ponownie również apelujemy do Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, by odrzucili te 
szkodliwe społecznie wnioski w myśl zasady, że sprawiedliwość jest stałą i niezmienną 
wolą przyznania każdemu należnego mu prawa. 
Zwracamy się także do Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz i Premiera Rządu RP Donalda 
Tuska o poważne traktowanie polskich działkowców oraz udzielanie odpowiedzi na tysiące 
wystąpień. Działkowcy piszą a ani Marszałek Sejmu RP ani Premier Rządu RP nie reagują! 
Domagamy się wypełniania składanych 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! 
Stanowisko niniejsze jednomyślnymi głosami 41 członków Związku kierujemy do: 
- Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego, 
- Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego, 
- Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz, 
- Premiera Rządu RP Donalda Tuska, 
- Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka 
oraz przekazujemy do wiadomości: 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, 
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego. 

Z działkowym pozdrowieniem 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków 
Małgorzata Grzywacz-Płoska 

Przewodniczący Walnego Zebrania 
Bogusław Binięda 

Prezes Zarządu ROD Jerzy Kurpiewski 

Gdynia, dnia 14 kwietnia 2012 roku 
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