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List otwarty 
Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie 

do Marszałka Sejmu RP 

Szanowna Pani Marszałek, 

Okręgowy Zarząd Podkarpacki Polskiego Związku Działkowców w Rzeszowie 
będący przedstawicielem ponad 70-tys. podkarpackich działkowców, zwraca się do 
Pani Marszałek ze stanowczym żądaniem dokonania zmiany posła reprezentującego 
Sejm podczas rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 28 czerwca 2012 r. 

Wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego skierowany do Trybunału 
Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych przez środowisko polskich działkowców został odebrany jako działanie 
realizujące zapotrzebowanie określonych grup prywatnego biznesu. Usunięcie z obrotu 
prawnego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ułatwi dostęp do gruntów 
ogrodów działkowych, które są łakomym kąskiem dla deweloperów oraz tych, dla 
których pieniądz jest dobrem nadrzędnym. Nad ogrodami działkowymi - jedynymi 
miejscami wypoczynku w naturalnym środowisku dla coraz większej grupy 
niezamożnych ludzi, zawisła groźba likwidacji. 

28 czerwca 2012 r. rozstrzygną się losy ustawy, dzięki której trwa i rozwija się 
ogrodnictwo działkowe, a działkowcy mają zagwarantowane prawa do użytkowania 
działek i własności znajdującego się na nich majątku. W poprzedniej kadencji Sejmu 
do reprezentowania parlamentu przed Trybunałem Konstytucyjnym zostali wyznaczeni 
posłowie, którzy od dawna deklarowali jawną wrogość wobec działkowców i 
Polskiego Związku Działkowców. Niestety, pomimo powstania nowego układu sił 
politycznych w obecnej kadencji parlamentu, do reprezentowania Sejmu przed 
Trybunałem prawdopodobnie nadal desygnowany będzie Pan Andrzej Dera. Przejście 
Pana Posła do klubu Solidarnej Polski nie spowodowało radykalnej zmiany jego 
poglądów odnośnie ogrodów działkowych. Od zdecydowanego przeciwnika ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych i orędownika „powszechnego uwłaszczenia 
działkowców" nie możemy oczekiwać obiektywizmu i rzetelnego przedstawienia 
argumentów za utrzymaniem obecnej regulacji prawnej. Dlatego też zwracamy się do 
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Pani Marszałek z wnioskiem o wyznaczenie posła, który w postępowaniu przed 
Trybunałem będzie prawdziwym rzecznikiem działkowców. 

Pani Marszalek, 

Kierujemy do Pani ten list z przekonaniem, że zostanie on przyjęty ze 
zrozumieniem. Mamy nadzieję, że weźmie Pani pod uwagę naszą argumentację i 
podejmie działania, które zachowają ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, 
niezbędnej dla dalszego istnienia ogrodnictwa działkowego z pożytkiem dla przyszłych 
pokoleń. 

Z wyrazami szacunku 

Członkowie Okręgowego 
Zarządu Podkarpackiego PZD 

(podpisy sygnatariuszy w załączeniu) 
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