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Dotyczy: werdyktu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych 

Mói związek z tematem. 

W 1965r otrzymałem działkę. Pracowałem na niej niedzielami i po pracy, by uzyskać 
warzywa i owoce, które były trudno dostępne na rynku a równocześnie, jako wolontariusz 
byłem członkiem zarządu ogrodu liczącego 375 działek. 
Przez 45 lat obserwowałem życie i pracę naszej wspólnoty, ale i działalność Zarząd Okręgu 
i Zarząd Główny P.Z.D. Pamiętam ogromne poruszenie wśród działkowców, gdy ogłoszono 
projekt ustawy opracowany przez PiS. Dzięki niezwykłej rozumnej działalności mecenatu, 
którejest Zarząd Główny P.Z.D. projekt ten upadł. 
Nowe zagrożenie 
Z chwila przyjęcia przez trybunał Konstytucyjny wniosku o rozpatrzenie zgodności 
z Konstytucją RP ustaw o rodzinnych ogrodach działkowych (rozpoczęto nowy atak na 
działki. 
Atak bardzo niebezpieczny, bo z najwyższego punktu i przy pomocy bezdusznego prawa. 
Na początku dwa pytania; 

1. Dlaczego przyjęto na wokandę Trybunału wniosek byłego prezesa sądu najwyższego? 
Tymczasem art. 191 Konstytucji R.P. wymienia, jakie osoby, ale jako aktualnie 
reprezentujące określone instytucje.^ 

2. Dlaczego Trybunał Konstytucyjny nie wziął pod uwagę 7 lat działania tej ustawy a po 
wstępnym rozpatrzeniu nie zauważył, że Sejm RP uchwalając ten dokument kierował 
się głównie literą ducha? 
Skąd taka rozbieżność tj. 24 paragrafy niezgodne na 50 możliwych. Już te dwie 
okoliczności mogłyby stanowić podstawę - a może znalazłoby się ich więcej do 
oddalenia wniosku, o rozpatrzenie zgodności z konstytucją RP 

Nadanie bezdusznego i schematycznego biegu sprawy stawia Sejm RP przed bardzo trudnym 
a nawet niemożliwym do wykonania zadaniem, chyba, że Sejm RP zwróci się do Narodu 
posiadającego najwyższa władze o odrzucenie werdyktu Trybunału Konstytucyjnego. 
Bezduszne naruszenie sytuacji prawnej przez Trybunał Konstytucyjny doprowadził do 
zniszczenia milionów ludzi ( styranych uczciwą pracą przeżyciami w czasie wojny, 
industrializacji, kolektywizacji, działaniu idiotycznych praw ekonomicznych, często 
gestapowskim stosunkiem do ludzi i utopijnych idei politycznych. 
50 letni okres 1939 - 1989 był najtrudniejszym dla ludu polskiego. Panował tu, bowiem 
hitlerowski faszyzm i stalinowski komunizm. 
Szczęśliwi, którzy znaleźli się na działkowej oazie odpoczynku i spokoju a dziś są zagrożeni 
i to w perfidny sposób przy pomocy bezdusznej interpretacji prawa. 



Skutki naruszenia „status quo" (może celowe) przez Trybunał Konstytucyjny są łatwe do 
przewidzenia. 

1. Unieważnienie obowiązku ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
2. Odciąć (zlikwidować) prawdziwy i uczciwy Mecenat działkowców, którym jest 

Zarząd Główny a tym samym uzyskać bezbronne w prawie pole stanowiące łatwy łup 
dla wszechmocnej waluty. 

3. Ustanowić nowe prawa na szczeblu Rady Ministrów lub ministrów wg idei interesu 
grupy ludzi. 
Wymieniam tu w/w mocodawców prawa, bo Sejm, jako bezpośredni przedstawiciel 
ludu nie będzie mógł uchwalić nowej ustawy z pominięciem „litery ducha prawa" tym 
więcej, że nie jest on podatny na działanie czynników, którym dysponują ludzie 
interesu 

4. W 16 miesiącu od daty ogłoszenia werdyktu Trybunału Sejm powinien ogłosić 
referendum tak, aby Naród mógł przyjąć istniejącą ustawę o Rodzinnym Ogrodzie 
Działkowym, jako ostateczną i nienaruszalną LaaIs Z Wl^fvXo 1/1*3 U/3VU "TulOI w\-Ł 

Czym sa działki dla miasta? 
1. Dziś są to oazy pięknej zieleni i kwiatów są to parki bez nakładów ze strony miasta 
2. Nieopryskiwane owoce i warzywa stanowią zdrową i bezpłatną żywność dla 

mieszkańców 
3. Mnie osobiście: ruch, spokój, zieleń i zdrowa żywność na działce przywróciły zdrowie 

i jeśli jeszcze żyję to zawdzięczam walorom działki, bo medycyna polska zawiodła 
mnie całkowicie. 

4. Przy gwiaździstym systemie rozbudowy miasta tj. wzdłuż arterii komunikacyjnych i 
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego rzadko występuje kolizja z ogrodami a jeśli 
taka ma miejsce np.: w Poznaniu przy skrzyżowaniu ulicy Bukowskiej 
i Przybyszewskiego oraz przy Ptasiej obok stadionu nastąpiła w sposób uczciwy a nie 
tak by rozdawać tani łup drogą podstępnych zabiegów prawnych. 
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