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Szanowna Pani Marszałek! 

Członkowie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w 
Gdyni posiadając statutowe upoważnienie reprezentowania 353 członków Polskiego Związku 
Działkowców użytkujących działki wraz z członkami swych rodzin zwracają się kolejny raz do 
Pani Marszałek o udzielenie realnego poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD 
skierowanego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. 
Pragniemy zaznaczyć, że przedłożony Pani Marszałek obywatelski projekt ustawy już dzisiaj 
cieszy się wśród działkowców i naszych rodzin znacznym poparciem i uznaniem. 
Pomimo upływu ponad 4 miesięcy od czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny tego 
aspołecznego i politycznego wyroku, działkowcy naszego ogrodu nadal nie potrafią 
zrozumieć powodów uznania aż 24 artykułów naszej ustawy o ROD z 2005 roku za 
niekonstytucyjne. 
Tym niezrozumiałym wyrokiem sędziowie Trybunału doprowadzili do uchylenia wszystkich 
naszych praw i do tego praw nabytych w zaufaniu do prawa stanowionego w 
demokratycznej Polsce! 
Sędziowie Trybunału najwidoczniej zapomnieli, że Polski Związek Działkowców zrzesza 
żywych ludzi, którzy wstąpili do naszej społecznej organizacji z własnej woli a nie dlatego, że 
ktoś im kazał! 
Prosimy przyjąć do łaskawej wiadomości, że nasz obywatelski projekt jest wolny od 
zakwestionowanych przez Trybunał rozwiązań gwarantując jednocześnie konstytucyjne 
poszanowanie praw nabytych oraz zachowuje tak cenioną przez nas tradycję i 
niekwestionowany dorobek ogrodnictwa działkowego wypracowany przez wiele pokoleń 
polskich działkowców. 
Nasz projekt realizuje konstytucyjnie chronione prawo własności oraz prawo swobodnego 
wyboru przynależności do organizacji prowadzącej ogrody działkowe. 

Szanowna Pani Marszałek! 

Nikt z nas działkowców, członków polskiego społeczeństwa nie potrafi pojąć, dlaczego 
przedstawicielom władzy publicznej tak trudno zrozumieć, że dla kilku milionów Polaków 
działka w naszych ogrodach jest praktycznie jedynym miejscem gdzie mogą spędzać każdą 
wolną chwilę, wychowywać dzieci i wnuki w poszanowaniu środowiska naturalnego 
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człowieka czy też odpoczywać w czasie urlopu lub wakacji swych pociech. Zapomina się, że 
nasze działki to miejsca gdzie uprawiamy tanią i zdrową żywność wspomagając nasze 
niestety skromne budżety domowe. Zapomina się, że według badania opinii publicznej 
wykonanej przez CBOS aż 88 % członków polskiego społeczeństwa uważa, że w miastach jest 
miejsce dla naszych ogrodów! 

Szanowna Pani Marszałek! 

W ocenie nas działkowców zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej obywatelski 
projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest takim aktem prawnym, który 
zabezpiecza nasze prawa i nie powoduje dla Skarbu Państwa i jednostek samorządu 
terytorialnego żadnych negatywnych skutków finansowych. 
Ten projekt cieszy się aprobatą, bo został napisany przez działkowców dla działkowców! 
Niniejszy list jest również reakcją na Apel skierowany przez Prezydium Krajowej Rady PZD z 
dnia 8 listopada 2012 roku. 
Zapewniamy adresatów naszego listu, że działkowcy wraz ze swymi rodzinami, znajomymi i 
przyjaciółmi udzielają swego poparcia temu projektowi ustawy i czynić to będą nadal. 
Niniejszy list drogą elektroniczną kierujemy także do Klubów Parlamentarnych oraz 
przesyłamy do wiadomości Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza 
Kondrackiego i Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego. 

Z wyrazami szacunku oraz działkowym pozdrowieniem 

Z upoważnienia członków Zarządu ROD 

Prezes ROD 
Józef Matwies 
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