
W dniu 28 czerwca 2012r. w Trybunale Konstytucyj-
nym odb´dzie si´ rozprawa, na której s´dziowie wypo-
wiedzà si´ o zgodnoÊci ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. 
o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych z Konstytucjà RP.
Zaskar˝ona zosta∏a ca∏a nasza ustawa. Trybuna∏ b´dzie
wi´c rozstrzyga∏ o wszelkich prawach z niej p∏ynàcych.

Dlatego dla ka˝dego dzia∏kowca uchylenie ustawy
mo˝e oznaczaç:

- utrat´ posiadanego obecnie prawa u˝ytkowania 
dzia∏ki,

- odebranie prawa w∏asnoÊci do naniesieƒ i nasadzeƒ
na dzia∏ce,

- odebranie zwolnienia z podatków i czynszów dzier-
˝awnych na rzecz gminy – w∏aÊciciela gruntu zajmo-
wanego przez ogród,

- odebranie prawa do ochrony ogrodu przed likwidacjà
na cele komercyjne,

- odebranie prawa do odszkodowania za majàtek na
dzia∏ce i do dzia∏ki zamiennej przy likwidacji ogrodu.

Bez powy˝szych praw wi´kszoÊç ogrodów zostanie
zlikwidowana lub popadnie w ruin´ z powodów ekono-
micznych. Przysz∏oÊç ogrodów dzia∏kowych w Polsce
jest wi´c realnie zagro˝ona. Zaskar˝enie ustawy, to nic
innego, jak kolejna ju˝ próba usuni´cia przeszkody 
w wyrzucaniu dzia∏kowców z terenów ogrodów. Dzisiaj
chronià nas gwarancje zapisane w ustawie oraz zorga-
nizowany w oparciu o nià ogólnopolski samorzàd dzia∏-
kowców – Polski Zwiàzek Dzia∏kowców. Dzi´ki temu 
w Êwiecie, w którym rzàdzàcy liczà si´ g∏ównie ze zda-
niem elit finansowych, a nie zwyk∏ych obywateli, przez
ponad 20 lat byliÊmy w stanie obroniç nasze dzia∏ki
przed apetytem developerów i spekulantów.

Nieraz wydawa∏o si´ im, ˝e nas zwyci´˝à. Jednak
zawsze udawa∏o si´ nam obroniç ogrody. By∏o to mo˝-
liwe dzi´ki ochronie wynikajàcej z ustawy i sile, jaka
drzemie w milionowej rzeszy polskich dzia∏kowców,
zjednoczonych w mi∏oÊci do ziemi uprawianej przez ich
rodziny od pokoleƒ. Równie˝ dzisiaj, wspólnym wysi∏-
kiem, zjednoczeni wokó∏ idei obrony naszych dzia∏ek,
mo˝emy osiàgnàç sukces i obroniç nasze ogrody!

Dlatego wzywamy wszystkich dzia∏kowców, aby 
po raz kolejny zaanga˝owali si´ w obron´ dorobku
naszych rodzin, chronionego zapisami ustawy o rodzin-
nych ogrodach dzia∏kowych. W debacie przed Trybuna-
∏em nie mo˝e zabraknàç wyraênego g∏osu nas wszyst-
kich. To o naszych prawach b´dà decydowaç s´dzio-
wie. To naszych rodzin dotyczyç b´dzie ich werdykt.

Zróbmy wszystko, aby podejmujàc decyzj´, mieli
pe∏nà ÊwiadomoÊç spo∏ecznej wagi tego orzeczenia. ˚e
choç nierzadko lekcewa˝eni przez rzàdzàcych, dzia∏-
kowcy zas∏ugujà na szacunek. Nasze dzia∏ki i ogrody
sà owocem ci´˝kiej pracy, jakà wk∏adamy w nie na co
dzieƒ. Dzisiaj chce si´ to przekreÊliç jednym podpisem
pod ˝àdaniem uchylenia ustawy, która prawnie chroni
owoce naszych staraƒ. Dlatego musimy walczyç o usta-
w´ do koƒca!

Naszym or´˝em niech b´dà listy, kartki i e-maile!
Wys∏ane do Trybuna∏u z ogrodów z ca∏ej Polski, stanà
si´ najlepszym argumentem w walce o nasze prawa!

Niech nasze wystàpienia umocnià g∏os tych, którzy
broniàc ustawy w Trybunale Konstytucyjnym, b´dà bro-
niç prawa ogrodów do przetrwania, a wi´c prawa
naszych rodzin do dalszego korzystania z dzia∏ek!
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POLSKIEGO ZWIÑZKU DZIA¸KOWCÓW
DO WSZYSTKICH CZ¸ONKÓW PZD

Szanowni dzia∏kowcy!
Cz∏onkowie Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców!

Krajowa Rada Polskiego 
Zwiàzku Dzia∏kowców

Dzia∏kowcy!
Staƒmy razem w obronie Zielonej Rzeczpospolitej 

a na pewno zwyci´˝ymy!

Krajowa Rada
Warszawa dn. 28 maja 2012 r. Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców 

Listy mo˝na kierowaç na adres:
Trybuna∏ Konstytucyjny al. Szucha 12a 00-918 Warszawa
lub dorota.hajduk@trybunal.gov.pl fax: 22 657 45 90


