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Uczestników Walnego Zebrania Działkowców ROD „BARYCZ" 
w Żmigrodzie z dnia 17 marca 2012r.w sprawie wniosku I Sędziego 

Sądu Najwyższego złożonego w roku 2010 do trybunału 
Konstytucyjnego dotyczącego Ustawy o ROD. 

Działkowcy rodzinnego ogrodu działkowego „Barycz" w Żmigrodzie zebrani 
na walnym zebraniu w dniu 17 marca 2012r. protestuj przeciwko kolejnej próbie 
zakwestionowania przepisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach działkowych z 
08 lipca 2005r. 

Jednoznacznie stwierdzamy, że wymieniona Ustawa to nasze prawo. 
Przedmiotowa Ustawa udowodniła przez czas obowiązywania, że spełnia swoja rolę w 
zakresie regulacji działalności Związku Działkowców, ale przede wszystkim broniąc 
praw jego członków czyli działkowców. Ustawa ta w pełni zabezpiecza nam 
działkowcom najważniejsze prawa gwarantowane obywatelom przez Konstytucję RP. 

Mając na uwadze fakt, że wszyscy w Polsce są równi wobec prawa i, że 
Konstytucja określa również obowiązki Państwa wobec obywateli i zapewnia 
prawo zrzeszania się. Daje również prawo do własności i do wolności. Mamy wobec 
tego prawo oczekiwać, że Trybunał Konstytucyjny potraktuje milionową rzeszę 
działkowców, podobnie jak innych obywateli, którym Konstytucja zapewnia prawo 
dalszego, spokojnego uprawiania swoich działek, realizowania hobby w bezpośrednim 
kontakcie z przyrodą i poczucie bezpieczeństwa. 

Tymczasem kwestionowane przepisy Ustawy o ROD, które zabezpieczają 
działkowcom takie prawa mają być nam odebrane. Pomysłodawcy pod pozorem 
chwytliwych, nierealnych haseł, próbują pozbawić nas dorobku, poczucia 
bezpieczeństwa socjalnego, oraz zepchnąć dziesiątki tysięcy obywateli na margines 
życia społecznego. 

Pragniemy poinformować i przypomnieć, że wśród działkowców są rodziny 
wielopokoleniowe, o różnym statusie społecznym, ekonomicznym i światopoglądowym, 
różnych opcji politycznych, a łączy nas miłość do działki i przyrody. Tylko dzięki 
temu tworzymy milionową rodzinę, która się wspiera,pomaga sobie , a przede wszystkim 
walczy o swoje ogrody i prawa. 

Nie zapominamy o fakcie, że obok nas toczy się życie i są osoby wymagające 
pomocy. Dzielimy się z nimi nadwyżkami naszych plonów, współpracujemy ze 
środowiskiem, a obecni decydenci chcą nas pozbawić Ustawy, podziękować za lata 
współistnienia?. Czy to jest uczciwe wobec działkowców ich rodzin?. 



My działkowcy dbamy o to by nasze ogrody były piękne, zadbane a uzyskiwane 
plony zdrowe. Mamy świadomość, że ogrody działkowe w miastach to enklawy 
zieleni, płuca miast, tereny rekreacyjne i miejsce aktywności seniorów, i 
integracji różnych grup społecznych. Wszystko to funkcjonuje, bez wsparcia 
finansowego miast, utrzymane tylko i wyłącznie ze składek członków Związku, 

Mamy nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny odrzuci projekt pomysłodawców, 
którzy zaskarżyli niektóre paragrafy Ustawy o ROD i proponują manipulowanie 
przy dobrze funkcjonującej i sformułowanej Ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych 

Interesuje nas, czy praca poświęcona tworzeniu Ustawy, liczne konsultacje 
z prawnikami, konstytucjonalistami, a potem cały proces legislacyjny nie mają 
znaczenie? Czy w Polsce obecnie potrzebne jest manipulowanie przy Ustawie która 
działa dopiero od 6 lat. 

Czy posłowie RP uchwalając Ustawy nie wiedzą pod czym składają podpisy? 
Czy osoby, które najpierw opiniują pozytywnie określone przepisy, a następnie 
występują przeciwko nim są godne zaufania społecznego? 

My działkowcy oczekujemy, że Trybunał Konstytucyjny uzna nasze prawa 
i odstąpi od badania przedmiotowej ustawy, która już raz w przeciągu 6 lat 
była uznana przez Trybunał za zgodną z Konstytucją. 

Bardzo serdecznie prosimy Trybunał Konstytucyjny, by dał nam godnie przeżyć, 
szanując nas i nasze prawa, tak jak każdego obywatela w Polsce. 

Prosimy, nie pozbawiajcie nas przysługujących nam praw! 

W załączeniu lista działkowców. 
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