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Szanowna Pani Marszałek 

W ostatnich dniach dotarła do mnie wiadomość, że Trybunał Konstytucyjny w 

dniu 28.06.br. będzie rozpatrywał zaskarżenia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 

dnia 8 lipca 2005 r. zgłoszone ponad dwa lata temu przez ówczesnego Pierwszego Prezesa 

Sądu Najwyższego. Wiadomość ta z jednej strony wzbudziła u mnie poczucie ulgi, a z drugiej 

strony mój niepokój. Ulgi dlatego, że wreszcie my działkowcy będziemy mogli się 

dowiedzieć czy nasza walka o utrzymanie w mocy wspomnianej ustawy zakończy się naszym 

sukcesem. Niepokój dlatego, że przebieg rozprawy Trybunału oraz obrony naszej ustawy 

może być wypaczony poprzez uczestnictwo w tej rozprawie posłów, którzy w swoim czasie 

zostali do tego wyznaczeni, a którzy nie powinni takiej roli pełnić. 

Uważam, że posłowie Stanisław Pięta oraz Andrzej Dera nie powinni pełnić 

przed Trybunałem Konstytucyjnym roli reprezentantów Sejmu i bronić tam stanowiska 

Sejmu, ponieważ są to posłowie od lat negatywnie ustosunkowani do sprawy 

ogrodnictwa działkowego w Polsce. Od lat są naszymi wrogami. Pan Andrzej Dera pełnił 

już taką rolę przed Trybunałem Konstytucyjnym kilka lat temu, w trakcie rozpatrywania 

zaskarżenia w/w ustawy zgłoszonego przez Prezydenta m. Wrocławia i Radę Miasta 

Wrocławia. Zamiast bronić wówczas stanowiska Sejmu wyrażał całkiem inne poglądy, 

sprzeczne z poglądami ustawodawcy. Tym razem również będzie wykraczał poza ramy 

obrońcy stanowiska Sejmu zawartego w zaskarżonej ustawie. 

Jest jeszcze czas na zmianę podjętych już decyzji. Dlatego apeluję do Pani 

Marszałek o zmianę składu reprezentantów Sejmu do rozpatrzenia w/w zaskarżenia 

przez Trybunał Konstytucyjny na posłów znających temat, na takich którzy właściwie 

będą występować w obronie przepisów zaskarżonej ustawy. Jest też jeszcze czas także 

na wycofanie z Trybunału opinii Marszałka Sejmu pana Grzegorza Schetyny z dnia 

8.12.2010 r. odnoszącej się do zgłoszonego zaskarżenia. Opinia ta jest błędna i powinna 

być wycofana! Jako taka była i jest powszechnie krytykowana! 
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