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Szanowna Pani Marszałek! 

W odczuciu działkowców działanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wpisuje się w 20 lat 
walki z ogrodami działkowymi w Polsce. Od 1990 r. regularnie podejmowane są próby 
ograniczenia praw działkowców, tworzenia warunków do likwidacji ogrodów i przejmowania 
terenów na cele komercyjne. Nic więc dziwnego, że działkowcy są tak wyczuleni na punkcie swojej 
ustawy. Wiedzą, że bez gwarancji prawnych oraz silnego samorządu, zdolnego ich skutecznie 
bronić, byliby skazani na przegraną. Nie brak przykładów świadczących o tym, że w Polsce są 
politycy gotowi zaprzęgnąć machinę państwową do zniszczenia ogrodów i poświęcenia interesu 
miliona działkowych rodzin dla pozyskania przychylności nielicznych, ale zamożnych.Za nic mają 
oczywiste korzyści, jakie rodzinne ogrody działkowe dają całemu społeczeństwu. Bo ogrody to nie 
tylko działki, na których użytkownicy uprawiają swoje poletka. To tereny zielone w miastach, 
miejsca integracji rodzin i całych społeczności lokalnych, doskonały mechanizm pomocy socjalnej 
dla najuboższych. Działka to sposób na życie, a jej uprawa to jedna z nielicznych form aktywności 
fizycznej kilku milionów, zwykle starszych wiekiem, obywateli Polski. Pani Marszałek, jako lekarz, 
wie zaś najlepiej, że same korzyści społeczne płynące z aktywności tak dużej grupy osób stanowią 
wartość uzasadniającą wsparcie i szczególną ochronę ogrodnictwa działkowego ze strony Państwa. 
Dobrodziejstwa, jakie niosą ze sobą ogrody działkowe, sprawiły, że mają one przyjaciół wszędzie, 
gdzie tylko ich idea została zaszczepiona. Wystarczy wspomnieć, iż brytyjskie ogrody cieszą się 
oficjalnym patronatem księcia Karola, a dorobek przeszło miliona niemieckich działkowców 
znalazł pełne uznanie w oczach Kanclerz Angeli Merkel. 
Podważenie wszystkich praw działkowców zagwarantowanych ustawą o ROD sprawia, iż 
przyszłość ogrodów działkowych jest zagrożona jak nigdy dotychczas. 110-letnia tradycja 
ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz dorobek kilku pokoleń miliona rodzin może zostać 
bezpowrotnie utracony. Dlatego też, jako demokratycznie wybrani reprezentanci wszystkich 
rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce, uczestnicy IX Krajowego Zjazdu Delegatów 
PZD zwracają się do Pani o wysłuchanie głosu działkowców. Głosu, z którego jednoznacznie 
wynika wola zachowania ustawy o ROD oraz ogólnopolskiego samorządu działkowców 
zorganizowanego w ramach PZD. Za naszym pośrednictwem milion polskich rodzin zwraca się do 
Pani Marszałek o pomoc i wsparcie swym autorytetem starań o poszanowanie ich woli. 

My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Czarniawka" w Sejnach, uczestniczący 
w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi: 
- wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności 
z Konstytucją ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 r. i stanowiskiem Marszałka 
Sejmu w tej sprawie, 
- wniosków Naczelnej Izby Kontroli dotyczących ogrodów działkowych w Polsce wysnutych w 
efekcie przeprowadzonej kontroli, której tematem było wywiązywanie się gmin z obowiązków 
wobec ogrodów w świetle ustawy o ROD, jesteśmy zbulwersowani faktem, że w walkę o likwidację 
ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych a w konsekwencji i ogrodów działkowych, 
angażowane są instytucje Państwa o tak wysokim autorytecie, które, wydawać by się mogło, winny 
szczególnie bronić słabszych grup społecznych. 
Byliśmy przekonani, że po odrzuceniu w 2009 r. przez Parlament ustawy autorstwa PiS o ogrodach 
dziadkowych, zakładającej m.in. likwidację Polskiego Związku Działkowców, oraz kiedy na I 
Kongresie PZD w lipcu 2009 r. politycy wszystkich ugrupowań, za wyjątkiem nieobecnego PiS, 



deklarowali sympatię dla działkowców i PZD, możemy być spokojni o swoje ogrody i prawa 
gwarantowane ustawą o ROD. W swojej naiwności nie podejrzewaliśmy, że są jeszcze inne 
sposoby, żeby nas pognębić. A oto one. 
22 lutego 2010 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego skierował do Trybunału Konstytucyjnego 
wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP 6-ciu artykułów ustawy o ROD. 
Spowodowało to masowe protesty działkowców z całego kraju, w tym również naszego ogrodu. 
Jaka była reakcja? Otóż 6 września I Prezes SN przed końcem swojej kadencji zmodyfikował 
wniosek, wnosząc o uznanie całej ustawy o ROD za niezgodną z Konstytucją. Marszałek Sejmu 
zajmując stanowisko prawne w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa SN, w piśmie z dnia 8 grudnia 
2010 r. uznał za niezasadny wniosek o zaskarżenie całej ustawy o ROD wnioskując do TK o 
umorzenie postępowania w tym względzie. Zakwestionował natomiast konstytucyjność 4 przepisów 
Ustawy o ROD tj. art.10 (umożliwia nieodpłatne przekazanie gruntów publicznych pod ogrody), 
art. 17 ust.2 (uzależnia likwidację ogrodów na cele niepubliczne od zgody PZD), art.18 (ogranicza 
likwidację ROD w okresie wegetacji roślin) i art. 24 (nakazuje zaspokajać zasadne roszczenia do 
terenów ROD poprzez zapewnienie terenu zastępczego lub wypłatę odszkodowania przez 
właściciela nieruchomości). Marszałek Sejmu doszedł jednak do zdumiewających wniosków 
końcowych. 
Uznał, że w razie uchylenia powyższych przepisów cała ustawa o ROD będzie miała charakter 
„kadłubowy", co spowoduje konieczność jej głębokiej zmiany, a nawet uchylenia i pozostawienie 
ogrodów i działkowców przepisom ogólnym, które nie zawierają żadnych praw przysługujących 
obecnie środowisku działkowemu. 
Takie rozumowanie jest co najmniej zaskakujące, gdyż mimo niewątpliwej doniosłości czterech 
zakwestionowanych przepisów, to absolutnie nie traci racji bytu reszta zapisów ustawy, które 
zapewniają działkowcom nie mniej ważne gwarancje prawne takie jak: prawo własności nasadzeń i 
obiektów usytuowanych na działce, prawo do zwolnień podatkowych z tytułu użytkowania działki, 
prawo do odszkodowania za utraconą własność wskutek likwidacji ogrodu, prawo do działki 
zamiennej w razie likwidacji ogrodu, prawo przejęcia działki po zmarłym działkowcu przez osoby 
bliskie. Na tak sformułowane przez Marszałka Sejmu uwagi końcowe nasuwa się nieodparcie 
przypuszczenie , że wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest wygodnym pretekstem do 
likwidacji ustawy o ROD wraz z dalszymi tego konsekwencjami. Potwierdzeniem takich 
przypuszczeń może być również skład reprezentacji „parlamentarnych obrońców", którzy mają 
przekonać Trybunał Konstytucyjny do stanowiska Sejmu. Otóż do tego celu wyznaczonych zostało 
2 posłów z PiS, tj. ugrupowania, które ostatnie lata poświęciło w dużej mierze zwalczaniu ustawy o 
ROD. Jednym z nich, który zgłosił się do tej roli na ochotnika jest poseł Andrzej Dera, ten sam, 
który w 2009 r. był głównym orędownikiem uchylenia naszej Ustawy i likwidacji PZD. Jak 
będzie bronił w Trybunale Konstytucyjnym Ustawy o ROD którą usilnie zwalczał, można sobie 
wyobrazić. 
Ale to nie wszystko. 
W dniu 15 grudnia 2010 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Kontroli Państwowej 
rozpatrującej raport NIK dotyczący wyników przeprowadzonej przez nią kontroli, której tematem 
było wywiązywanie się gmin z obowiązków wobec ogrodów w świetle ustawy o ROD. Kontrola ta 
była więc prowadzona formalnie wobec gmin, ale jej przebieg oraz ostateczne wyniki wskazują, że 
faktycznie nastawiona była na działalność struktur Związku. Z treści raportu wynika bowiem, że na 
terenie ogrodów panuje bałagan, mieszkają tam bezprawnie tysiące osób, które często są 
meldowane, a na działkach - wbrew prawu budowlanemu - postawiono setki budynków. Na 
podstawie tych zarzutów NIK wyprowadził generalny wniosek o konieczności zmiany ustawy o 
ROD jako jedyny sposób na przywrócenie prawidłowej funkcji rodzinnym ogrodom działkowym. 
Obecny na tym posiedzeniu komisji Prezes PZD E. Kondracki zdecydowanie zaprotestował tym 
sugestiom i wykazał, że na pięć tysięcy ogrodów działkowych w kraju, oceny dokonano przez 
pryzmat fragmentarycznej kontroli w 53 ogrodach, które - jak przyznał NIK - wytypowano „na 
podstawie doboru celowego, dokonanego na podstawie skarg, skierowanych bezpośrednio do NIK 
lub Sejmowej Komisji Kontroli Państwowej". Badano więc tylko te ogrody, co do których istniała 



szansa, że znajdą się w nich uchybienia. W skali kraju - zbadano zaledwie 1,06 % ogólnej liczby 
ogrodów i 0,17% działek rodzinnych. Raport jest więc całkowicie niereprezentatywny. W 
przypadku takich zarzutów jak zamieszkiwania na działkach i ponadnormatywnego budownictwa 
większą winę ponoszą gminy niż związek, ponieważ to one dysponują narzędziami do 
wyegzekwowania prawa w tym zakresie. 
Stanowczo zatem protestujemy przeciwko wszelkim próbom „manipulowania" przy Ustawie o 
ROD, która dobrze służy działkowcom. Nasi działkowcy to w przeważającej większości emeryci, 
którzy w spokoju chcą gospodarować na tym skrawku ziemi i nie być ciągle zaskakiwani kolejnymi 
inicjatywami, które podnoszą nam ciśnienie. 
Chcemy wierzyć, że deklarowane przez polityków zrozumienie idei ogrodnictwa działkowego oraz 
naszych postulatów nie było tylko obietnicą wyborczą. Liczymy na uczciwość i mądrość osób, 
które będą decydowały o losie naszej ustawy, a tym samym o losie milionowej rzeszy działkowców. 
Wielkim szacunkiem dążymy osobę Pani Marszałek, gdyż jako pierwszej kobiecie powierzono tak 
zaszczytną funkcję w polskim parlamencie. Sądzę, że posiada Pani wielki autorytet wśród swego 
ugrupowania Platformy Obywatelskiej. 
Szanowna Pani Marszałek! 
Postanowiliśmy napisać do Pani nie tylko jako do kobiety ale do osoby stojącej na czele Polskiego 
Parlamentu, rozumiejącej stan materialny polskich rodzin z których rekrutują się działkowcy. 
Przecież są to ludzie w większości emeryci, renciści, osoby naprawdę biedne, które dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu, poświęceniu uprawiają te działki w zamian zbierają zdrowe warzywa, 
owoce. 
Ludzie ci po latach ciężkiej pracy mają jedyną możliwość spędzenia wolnego czasu na łonie natury, 
spotkanie w gronie rodzinnym wśród przyjaciół. Oni niczego nie pragną bo na nic ich nie stać. Taka 
jest prawda przykra ale prawdziwa. Może być tak, że w przyszłości spotka ich coś najgorszego. 
Będą musieli opuścić te działki bo na to się zanosi. A mianowicie jeśli zostanie zmieniona ustawa o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych to będzie koniec ogrodnictwa działkowego w Polsce. 
Istniejące przepisy bronią polskiego działkowca. 
Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowany do Trybunału Konstytucyjnego 
dotyczący uchylenia obecnej ustawy o ROD wyraźnie wskazuje, że może dojść do tego. 
Działkowcy utracą dotychczas nabyte prawa gwarantujące spokój, przynależność do PZD. 
Ta możliwość wśród działkowców budzi niepokój, brak pewności jutra. 
Szanowna Pani Marszałek! 
Uważam, że to co funkcjonuje dobrze niech pozostanie. Jesteśmy organizacją społeczną na wskroś 
demokratyczną, której członkiem może być każdy obywatel, bez względu na przekonania 
polityczne, religijne. Warto tych wartości bronić, gdyż to co mamy to wiemy. Obecna ustawa o 
ROD pozwala nam spokojnie uprawiać nasze działki. Ewentualna zmiana nigdy tego nie 
zagwarantuje. 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Czarniawka" w Sejnach, będący wyrazicielem 
366 osobowej grupy działkowców, zwraca się z prośbą o wsparcie naszego Związku w staraniach o 
zachowanie naszych praw, o zachowanie naszej Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych 
ogrodach działkowych , która jak Pani Marszałek zapewne wie jest zagrożona unieważnieniem 
przez Trybunał Konstytucyjny. 
My, działkowcy z Sejn, pragniemy poinformować Panią Marszałek Sejmu RP, że marzenie naszych 

rodzin i rodzin wszystkich polskich działkowców jest bardzo skromne, nie wymagające żadnych 
wydatków państwowych, a mianowicie zachowanie wspomnianej Ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych w obecnym kształcie. 
Pani Marszałek zapewne wie, jak powstawały nasze ogrody, że w większości przypadków ziemię 
pozyskiwaliśmy z nieużytków, śmietnisk i łąk tysiącami rąk ludzi, których pasją była nie 
działalność polityczna, o którą też byliśmy posądzani, a uprawa warzyw i owoców, czyli aktywność 
na rzecz kształtowania i ochrony środowiska. 
Na takich działkach zajęcie znalazły tysiące przedwczesnych emerytów i rencistów, ludzie 
zmarginalizowani zwolnieniami z upadłych zakładów pracy, gdzie mogli swoim rodzinom 



umożliwić poprawę warunków materialnych. 
Tego pozytywnego społecznie znaczenia funkcjonowania ogrodów działkowych nikt w Polsce nie 
zamierza dostrzegać. 
Zamiast pozytywnego postrzegania Polskiego Związku Działkowców, wspierania choćby 
przychylną oceną ogrodów działkowych przez Państwo, przez ponad 20 lat jesteśmy stresowani, 
trzymani w niepewności i zagrożeniu, to likwidacją PZD, to wprost rzekomo uwłaszczeniowymi 
wybiegami prowadzącymi też do likwidacji ogrodów. 
Kiedy politycznymi metodami nie dało się działkowców rozpędzić, do dzieła zabrali się prawnicy 
najwyższego szczebla sądowego w Państwie, dlaczego? 
Czy to jest przypadek, że I Prezes SN nagle zaczytał się w Ustawie o ROD i dostrzegł w niej 
niekonstytucyjność ? . 
Zaskarżenie Ustawy o ROD po 6-ciu latach jej funkcjonowania jest dla nas bardzo znaczącym 
faktem o jednoznacznym celu. Fakt ten jest jednocześnie uderzeniem w dorobek Sejmu RP, który 
my szeregowi obywatele pragniemy by był uszanowany. Dorobku Sejmu, a przede wszystkim 
naszej Ustawy z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych nie obronią wyznaczeni 
niefortunnie w poprzedniej kadencji do reprezentacji Sejmu w TK posłowie Pięta i Dera, znani 
wszystkim działkowcom z negatywnego stosunku do sprawy ogrodnictwa działkowego i prosimy 
Panią Marszałek, by tę reprezentację zmieniła. 

Z wyrazami szacunku 

Sejny, dnia 16.04.2012 r. 

Otrzymują: 
1. Trybunał Konstytucyjny 

00-918 Warszawa, al. Jana Christiana Szucha 12a. 
2. Polski Związek Działkowy, Krajowa Rada, 

ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa. 
3. Polski Związek Działkowy, Okręgowy Zarząd Podlaski 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5, 15-245 Białystok. 
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