
STANOWISKO 
Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego 

Polskiego Związku Działkowców 
z dnia 14 stycznia 2013 roku 

odnośnie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku w 
sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności 

ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 

Minęło pół roku po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
uznania za niekonstytucyjne połowy zapisów ustawy z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych 
ogrodach działkowych. Jak się okazuje jest to bardzo szkodliwe społecznie 
orzeczenie. Wyrok TK stworzył niebezpieczeństwo i realne zagrożenie nie tylko dla 
istnienia, ale i dla dalszego utrzymania i rozwoju ogrodnictwa działkowego w naszym 
kraju. 

W zależności od ostatecznych rozwiązań przyjętych przez Sejm RP, skutki 
tego wyroku odczuje bardziej lub mniej każdy działkowiec w Polsce. Jakże perfidne 
jest stwierdzenie, że jeżeli Sejm nie uchwali nowej ustawy w ciągu 18 miesięcy, to 
działkowcy stracą swoje prawo do gruntu i będą musieli zawierać umowy 
dzierżawy z właścicielem gruntu. Oznacza to utratę praw nabytych i to nabytych w 
dobrej wierze. Była to wiara w postępowanie i uczciwość elit rządzących. 

Tak głęboka ingerencja Trybunału Konstytucyjnego jest sprzeczna z Art. 
64 ust.1 i 2 Konstytucji, gdzie stwierdza się, iż każdy obywatel ma prawo do 
własności i innych praw majątkowych a własność ta podlega równej dla 
wszystkich ochronie prawnej. Przykładem lekceważenia zapisu konstytucyjnego 
jest projekt ustawy o ROD przedstawiony przez Klub Parlamentarny Solidarnej 
Polski. Również założenia do projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa 
zespołu posłów Platformy Obywatelskiej bagatelizują to zagadnienie a także 
wyraźnie występują przeciwko zasadom budowania społeczeństwa obywatelskiego. 
Jest to o tyle dziwne, że dla tego ugrupowania sztandarowym hasłem jest 
poprawienie warunków egzystencji najuboższych obywateli naszego państwa do 
których m. in., zaliczani są w większości polscy działkowcy. Jak ta idea jest 
realizowana w praktyce świadczą o tym anty obywatelskie, wręcz szkodliwe 
społecznie, propozycje zapisów w projekcie ustawy o ROD nad którymi obecnie 
proceduje powołany wewnętrzny zespół Platformy Obywatelskiej. 

Również należy pamiętać o zdaniach odrębnych wygłoszonych przez Sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego - Panów: Andrzeja Wróbla i Marka Kotlinowskiego co 
spowodowało falę protestów z całego kraju, że wyrok wydany przez TK jest 
nieobiektywny. 

Ponadto w dyskusjach w środowiskach nie tylko działkowych, ale np.: 
wędkarzy, myśliwych, leśników - działalność statutowa opiera się na podobnych, 
wręcz takich samych warunkach jakie nakazuje ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ROD. 
Dotyczy to przede wszystkim przynależności do związku czy organizacji, płaceniu 
składek, wyborów władz itp., i nie stanowi to „monopolu" zdaniem instytucji 
stanowiących prawo w Polsce. To jak to właściwie jest ? Czy faktycznie żyjemy w 
państwie prawa? Czy dla wszystkich jest ustanowione sprawiedliwe, obowiązujące 
prawo kształtujące stosunki między ludzkie i odpowiedzialność za podejmowane 
decyzje? 

Prosimy o zastanowienie się nad podejmowaniem decyzji w omawianym 
temacie, ponieważ każda nieprzemyślana decyzja, a szczególnie krzywdząca 
społeczeństwo - rodzi zawsze chęć odwetu, 

z poważaniem 
Członkowie Prezydium OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD 

(w załączeniu 11 podpisów) 

Toruń, dn. 14.01.2013 r. 



Podpisy 
członków Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko - Włocławskiego 

Polskiego Związku Działkowców 
do stanowiska odnośnie wyroku TK z dn. 11 lipca 2012 r. w sprawie wniosku 

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności ustawy z dnia 8 
lipca 2005 r„ o ROD 
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