
STANOWISKO 
Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze 

z dnia 17 grudnia 2012 r. 
w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012r. 

Niniejszym stanowiskiem członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej 
Górze, zebrani na posiedzeniu OZ, pragną zadeklarować swoją jedność i poparcie z 
tymi wszystkimi, którzy z dezaprobatą odnieśli się do wyroku TK z 11 lipca 2012 r. w 
sprawie konstytucyjności ustawy o ROD z 2005 r. 

Podobnie jak nasi koledzy - działkowcy, dotychczas zabierający głos w tej 
sprawie uważamy, że orzeczenie to może przynieść nieodwracalne skutki dla 
ogrodnictwa działkowego w Polsce, co jest już widoczne w treści przygotowywanych 
projektów nowej ustawy. 

Uznanie 24 artykuły ustawy o ROD z 2005 r. za niekonstytucyjne 
wykorzystane zostało jako pretekst do zaproponowania takich rozwiązań 
ustawowych, które w konsekwencji mogą doprowadzić do zanikania ogrodnictwa 
działkowego oraz utraty dorobku z trudem wypracowanego przez pokolenia 
działkowców. 

Mylił się TK zapewniając, że wyrok ten nie uderza w działkowców. 
O tym, że to działkowcy najbardziej odczują negatywne skutki orzeczenia TK 
świadczą już obecnie przedstawiane w projektach ustaw propozycje nacjonalizacji 
majątku ogrodowego, likwidacja PZD i odebranie jego majątku, brak zapisów 
umożliwiających funkcjonowanie organizacji działkowców, nałożenie na działkowców 
dodatkowych opłat. 

Ujawniane w propozycjach ustaw zamiary odebrania działkowcom ich 
dotychczasowych uprawnień, obciążenia ich dodatkowymi kosztami, a także 
postawienie w niepewności funkcjonowanie ogrodów działkowych już teraz wyraźnie 
zaznaczają kierunki zmian, których konsekwencją będzie pogorszenie sytuacji 
działkowców - materialnej, ale także poczucia bezpieczeństwa obywatela. 

Ze szczególną przykrością odbieramy te propozycje, które uderzają w 
samorządną organizację, jaką jest PZD, a do czego drogę otworzył właśnie wyrok 
TK, który kierując się wyłącznie prawem nie uwzględnił społecznej roli, jaką pełni 
organizacja działkowców, mająca niewątpliwe zasługi w rozwoju ogrodnictwa 
działkowego w Polsce. 

Dla nas nie ulega wątpliwości, że TK, chociaż występował w obronie prawa, 
przyczynił się do tego, że została zachwiana wiara w praworządne, sprawiedliwe 
państwo i w jego organy. 

Do wiadomości: 

- Prezes Rady Ministrów 
- Marszałek Sejmu RP 
- wszystkie kluby parlamentarne Sejmu 


