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Uczestników narady przedstawicieli rodzinnych ogrodów działkowych z terenu Poznania, powiatu 
poznańskiego, śremskiego l średzkiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie Posiedzenia Trybunału 

Konstytucyjnego dla rozpatrzenia wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności z 
Konstytucją RP Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

28 czerwca 2012r. Trybunał Konstytucyjny RP będzie rozpatrywał wniosek I Prezesa Sądu 
Najwyższego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Wielkopolscy działkowcy z obawą ale i nadzieją będą oczekiwać werdyktu Trybunału. Nasze obawy 
wynikają z zakwestionowania przez wnioskodawcę praw działkowców zapisanych w ustawie, których 
uchylenie spowoduje otwarcie dostępu do terenów ogrodów działkowych i likwidację wielu z nich, 
zwłaszcza spośród ogrodów położonych w wielkich aglomeracjach miejskich. Bezprecedensowy atak 
na ustawę ze strony Prezesa Sądu Najwyższego, który nie dostrzegł w ustawie walorów 
podkreślających ciągłość i tradycje polskiego ogrodnictwa działkowego sięgającego końca XIX stulecia 
oraz przepisów pozwalających temu ogrodnictwu rozwijać się dla zaspokojenia społecznych potrzeb i 
oczekiwań wielu polskich rodzin, musi budzić niepokój i rodzić obawy, że może nastąpić zmierzch 
polskiego ogrodnictwa działkowego. Przyjęcie wniosku zniweczy funkcję ogrodów jako formy 
pomocy społecznej państwa dla uboższych rodzin, wywłaszczy działkowców z ich majątku na działce, 
uniemożliwi wielu rodzinom uzyskanie działki, a słabszych ekonomicznie działkowców zmusi do 
rezygnacji z dalszej uprawy działki. 

Nadzieja działkowców opiera się na przekonaniu, że Trybunał Konstytucyjny dostrzeże społeczne 
aspekty ogrodnictwa oraz jego znaczenie dla miliona polskich rodzin. Wierzymy, że Trybunał nie 
przyczyni się do zniszczenia dorobku polskich działkowców i zachowa ogrody dla przyszłych pokoleń. 
Wierząc w roztropność Sędziów Trybunału wyrażamy przekonanie, że ogrody będą mogły nadal 
spokojnie się rozwijać, a państwo polskie będzie je ochraniać. Oczekujemy, że Trybunał Konstytucyjny 
dostrzeże wagę tysięcy listów, stanowisk i apeli kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego, Sejmu 
RP, Premiera Rządu RP i Prezydenta RP przez działkowców zrzeszonych w Polskim Związku 
Działkowców. Oczekujemy, że zebranych ponad 620 tys. podpisów w obronie ustawy będzie 
argumentem za jej utrzymaniem. Wyrażamy przekonanie, że głos Polskiego Związku Działkowców, 
reprezentującego ogromną większość polskich działkowców, będzie dostrzeżony i potraktowany jako 
prawdziwy głos opinii społecznej. 

Otrzymują: 

1. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
2. Marszałek Sejmu RP 
3. Prezes Rady Ministrów 
4. Do wiadomości: Prezes PZD 

Podpisy uczestników narady: 
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