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STANOWISKO 
instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej z okręgu toruńska-włocławskiego 

Polskiego Związku Działkowców, z dnia 19 marca 2012r, w sprawie wniosku 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Lecha Gardockiego, złożonego do 

Trybunału Konstytucyjnego w dniu 22 lutego 201 Or. o stwierdzenie niezgodności 
z Konstytucją sześciu zapisów obowiązującej Ustawy o ROD . 

Będąc przedstawicielami społecznej służby działającej w PZD wyrażamy zdziwienie 

i zaniepokojenie treściami zawartymi w tym wniosku. Wskazane przez prof. Lecha 

Gardockiego zarzuty, trudno postrzegać inaczej niż jako kolejną próbę 

zakwestionowania Ustawy o ROD. Dotychczasowe wielokrotne próby zmierzające 

do uchylenia tej ustawy i zastąpienie jej inną nawet obiecanki „uwłaszczenia", 

nie przyniosły pożądanych efektów ze względu na powszechny opór polskich 

działkowców. My działkowcy, składając ponad 620 tys. podpisów w obronie Ustawy, 

opowiedzieliśmy się za jej nienaruszalnością i za funkcjonowaniem naszej organizacji 

jaką jest Polski Związek Działkowców, strzegący naszych praw. Mamy konstytucyjne 

prawo funkcjonować w naszej organizacji i jako obywatele, jako społeczeństwo 

obywatelskie. Od ponad 115 lat w naszym kraju ogrody działkowe są urządzeniami 

użyteczności publicznej. Od lat istotą ogrodnictwa działkowego w Polsce jest zasada 

samorządności. Próby odebrania działkowcom ich własności, ich komunalizacja, 

mailto:torun@ozpzd-tw.org
http://www.ozpzd-tw.org


narzucenie administracyjnego przyznawania działek w ROD, zawsze będą przez nas 

kwestowane i będzie to obrona naszych konstytucyjnych i ustawą chronionych praw. 

Zasady które kwestionuje wnioskodawca funkcjonują w innych polskich organizacjach 

i nikt tego nie kwestionuje. Jak przyznaje sam wnioskodawca tematyka wielokrotnie 

była przedmiotem zainteresowania Trybunału Konstytucyjnego i w Ustawie o ROD nie 

znaleziono nic nie konstytucyjnego. Zatem kolejne wystąpienie to zapewne liczenie 

na to, że ostatnia zmiana składu sędziowskiego TK doprowadzi do zniszczenia Ustawy 

Straszne jest to, że my działkowcy, będący milionową organizacją, od kilku lat ciągle 

musimy występować w obronie naszych praw obywatelskich, ponieważ wszystkie 

zabiegi zmierzające do uchylenia Ustawy o ROD czyli pozbawienie nas gwarancji 

funkcjonowania pod ochroną Konstytucji i ustawy z nią zgodnej będzie chronione. 

i Związku. 

ustawowych tak należy nazwać. Liczymy, że w naszym kraju, nasze prawo do 
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