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Walne Zebranie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wiosenka II" w Pabianicach, na Walnym 
Zebraniu w dniu 14. 04. 2012 roku wypracowało Stanowisko , wyrażając swoje zaniepokojenie , 
w sprawie złożenia przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP, wniosku do Trybunału 
Konstytucyjnego, o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku dotyczy działkowców, ogrodów 
oraz ogrodnictwa i całego Polskiego Związku Działkowców Jako organizacji społecznej o zasięgu 
Krajowym z osobowością prawną, samorządową i samodzielną, zarejestrowaną w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 

Warto przypomnieć że Polski Związek Działkowców posiada milion członków, a jest to 
znaczny procent wszystkich mieszkańców całej Polski. 
Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku zabezpiecza nam działkowcom: 
- prawo do użytkowania działki. 
- prawo do nasadzeń . 
- prawo do wszelkich odszkodowań za utraconą własność w przypadku likwidacji ogrodu. 

Użytkownicy działek w większości są to ludzie starsi, wraz z całymi rodzinami, którzy 
włożyli swój trud i niemałe już środki materialne w swoją małą działeczkę, organizację 
swojego Ogrodu, jak i całego ogrodowego związku. 
Uważamy że wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego doprowadzi do zamętu, chaosu i wyrządzi 
wielkie krzywdy bezpośrednio zainteresowanym , w szczególności biednym działkowcom, którzy 
już dziś nie wiedzą jak finansowo połączyć „koniec z końcem". 

Apelujemy o oddalenie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego o utrzymanie zaskarżonych 
przepisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w dotychczasowym brzmieniu i 
apelujemy i w pełni popieramy działania Krajowej Rady o obraniu Ogrodów i ruchu 
ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Dlatego Walne Zebranie wypracowało Stanowisko do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz oraz 
Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, w którym oczekują poparcia praw użytkowników 
działek gwarantowanych ustawą o ROD. 
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