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Prezydium Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego Związku 
Działkowców w Opolu z dnia 14.11.2012 r. w sprawie wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. 

Ponad cztery miesiące temu Trybunał Konstytucyjny RP wydał wyrok 
na Polski Związek Działkowców i rodzinne ogrody działkowe. Wyrok 
ten wstrząsnął całą społeczność działkową, która oczekiwała bardziej ludzkiego, 
społecznego podejścia do regulacji prawnej, ogrodnictwa działkowego w Polsce, 
z tak długą historią swego istnienia i z ponad siedemdziesięcioletnią regulacją 
prawną zastosowaną w kilku ustawach o ogrodach działkowych przez 
poprzednie władze ustawodawcze. Zapytujemy, gdzie był wówczas Trybunał 
Konstytucyjny, który pozwolił na uchwalenie i stosowanie reguł prawnych 
ustawowych dla środowiska działkowego. Czy Trybunał otrzymał takie 
społeczne, a nie polityczne prawo, aby niweczyć wszystkie powojenne ustawy, 
które zostały wdrożone w życie, które pomagały i dalej pomagają najniżej 
uposażonym rodzinom w „łamaniu" niedostatków życia rodzinnego uprawiając 
3 arowe poletka dla poprawy ich życia ekonomicznego. 

Wyrok ten to tylko jeden z etapów wydanej bezwzględniej walki 
z Polskim Związkiem Działkowców, obrońcą Polskiego Ruchu Działkowego, 
ogrodów i działkowców. Jest to etap, w którym wytrącono Związkowi z ręki 
tarczę - jaką była ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych pozwalająca 
przez kolejne lata skutecznie odpierać ataki na zamiary likwidacji ogrodów 
działkowych i przejęcia ich gruntów uprawowych na inne cele. Mamy 
świadomość, że z wyrokami Sądów się nie dyskutuje - wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego jest ostateczny - ale odczuwamy potrzebę uświadomienia 
Panom Sędziom Trybunału, aby czuli się zawstydzeni za to co zrobili rodzinom 
działkowym oraz aby sobie uświadomili, że są też omylni, że nie było 
jednomyślności w preparowaniu wyroku, że były zdania odrębne dwóch 
Sędziów TK, którzy orzekli, że można było inaczej odnieść się do ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych z lipca 2005 r. Jak w takiej sytuacji oprzeć 
się wrażeniu, że do głosu doszła polityka. 



My działkowcy to ludzie twardzi i nie raz stawali przed podobnymi 
wyzwaniami - nie pozwolimy na zaplanowane likwidacje ogrodów, na zabranie 
nam praw nabytych i na pozostawienie działkowców bez swego obrońcy. 
Naszą obroną jest projekt nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, 
któiy jako obywatelski zostanie złożony do Marszałka Sejmu RP - w celu jego 
uchwalenia. 

Prosimy o pozostawienie nas działkowców do podejmowania 
samodzielnie własnych decyzji dot. przyszłości polskiego ogrodnictwa 
działkowego, 

Podpisy 

Otrzymują: 
1. I Prezes Sądu Najwyższego w Warszawie 
2. Krajowa Rada PZD w Warszawie 

Opole, 14 listopad 2012 r. 


