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Szanowna Pani Marszałek, 

W 2012 roku Trybunał Konstytucyjny na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego dokonał oceny zgodności zapisów naszej ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku z Konstytucja RP. W dniu 11 lipca 
2012 roku Trybunał wydał orzeczenie, w którym uznał, że 24 artykułów ustawy 
za niekonstytucyjne. Oznacza to, że bezpowrotnie usunięto z porządku 
prawnego najważniejsze gwarancje prawne zabezpieczające interesy miliona 
członków i ich rodzin użytkujących działki w ogrodach działkowych zrzeszonych 
w Polskim Związku Działkowców. 
Orzeczenie Trybunału jest dla nas działkowców bardzo krzywdzące. 
Trybunał zakwestionował prawa Związku do gruntów ogrodów działkowych. 
Konsekwencja tego wyroku dla działkowców to utrata: 
- dotychczasowych praw działkowca do nieodpłatnego korzystania z działki, 
- utrata prawa własności działkowca do urządzeń i naniesień na swojej działce, 
które to prawa gwarantuje nam ustawa o ROD z 2005 roku. 

Pani Marszałek, 

My działkowcy zastanawiamy się komu służy ten wyrok Trybunału - uważamy, 
że nie nam działkowcom - tylko samorządom dużych miast, którzy bez Związku 
będą mieli nieograniczony dostęp do naszych gruntów. 
Stwierdzamy, że my działkowcy głównie ludzie trzeciego wieku, ludzie młodzi 
często bez pracy z małych miast i miasteczek nikogo z władz naszego państwa 
nie obchodzimy. Będziemy na łasce Radnych, bo to oni będą uchwalać podatki 
dla nas działkowców użytkujących działki w ogrodach działkowych. Wielu z nas 
nie udźwignie opłat za swoją działkę. 
Dlatego popieramy obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych, który z inicjatywy działkowców przygotował Polski Związek 
Działkowców. Obywatelski projekt ustawy uwzględnia wszystkie sugestie 
Trybunału Konstytucyjnego. Projekt poparło blisko milion działkowców i 



sympatyków ogrodnictwa działkowego w Polsce. Swoje poparcie dla projektu 
obywatelskiego udzieliły władze samorządowe gmin i powiatów. 

Pani Marszałek, 

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Waszkiewicza w Pile 
uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 23 marca 2013 
roku liczą, że udzieli Pani wsparcia polskim działkowcom i poprze nasz 
obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
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List nasz kierujemy do: Prezydenta RP,//Marszałka Senatu RP, Premiera Rządu 
RP, Przewodniczących Klubów Parlamentarnych Sejmu RP, Parlamentarzystów 
ziemi pilskiej, Krajowej Rady PZD. 


