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Marszałek Sejmu RP 

Szanowna Pani Marszałek! 
W związku z wystąpieniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Pana Lecha Gardockiego 

do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP sześciu zapisów ustawy 
z 8 lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowców 

„Pod Dębem" 
w Grudziądzu reprezentujący 96 rodzin działkowych zwraca się z prośbą do Pani Marszałek 
0 spowodowanie zaniechania działań przeciwko Związkowi i ruchowi działkowemu w Polsce. 
Jesteśmy zbulwersowani i oburzeni takim działaniem Prezesa Sądu Najwyższego, który swoim 

wystąpieniem dąży do pozbawienia milionowej rzeszy działkowców dotychczasowych najważniejszych 
gwarancji ustawowych. 
Kwestionowanie sześciu najważniejszych zapisów ustawy o ROD uważamy za ignorowanie woli 

działkowców polskich, którzy w obronie ustawy o ogrodach działkowych z 2005 roku opowiedzieli 
się jednoznacznie, zbierając w jej obronie blisko 620 tysięcy podpisów w kraju. 

Zarzuty przedstawione we wniosku Pana Prezesa Sądu Najwyższego uważamy za bezpodstawne 
oraz stwierdzamy, że są kolejną próbą uchylenia tej dobrze funkcjonującej ustawy oraz zmaiginalizowaniem 
PZD, ogólnopolskiej organizacji działkowców. Polski Związek Działkowców stojący na straży praw 
działkowców dobrze się zapisał w dotychczasowej działalności na rzecz działkowców polskich 
1 ogrodnictwa działkowego. 

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP sześciu 
zapisów ustawy jest wnioskiem o odebranie działkowcom polskim ich ustawowych unormowań prawnych 
i praw nabytych, praw do ich majątku znajdującego się na działkach wzniesionego własnymi siłami 

i oszczędnościami przez wiele lat. Kwestionowanie praw działkowców do użytkowanych działek i prawa 
przekazania działki osobom bliskim oraz podważanie powiązania użytkowania działki z członkostwem PZD 
uważamy za bezpodstawne i krzywdzące działkowców. 

Wyrażamy swoje ubolewanie tym bardziej, że inicjatywa ta wniesiona została przez czołowego 
przedstawiciela władzy publicznej, który winien stać na straży interesów tak dużej części społeczeństwa 
polskiego. 

W imieniu działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Dębem" w Grudziądzu zwracamy 
się do Pani Marszałek o pomoc w obronie wspomnianej dobrze funkcjonującej ustawy i dotychczasowych 
rozwiązań prawnych gwarantujących działkowcom spokojne i bezpieczne korzystanie z działek. 

Z działkowym pozdrowieniem 

Do wiadomości: 
1. OZ Tor-Wł. PZD w Toruniu, R . O ™ 
2. KR PZD w Warszawie 
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