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Rzeszów, 11 czerwca 2012 r. 

Szanowna Pani 
prof. Irena Lipowicz 
Rzecznik Praw Obywatelskich 

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych województwa podkarpackiego 
zebrani na naradzie w dniu 11 czerwca 2012 r. zwracają się z apelem do Rzecznika 
Praw Obywatelskich o poparcie starań polskich działkowców zmierzających w 
kierunku zachowania ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych bez niepotrzebnych i 
szkodliwych zmian. 

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych dobrze służy działkowcom, ich 
rodzinom i społecznościom lokalnym. Zawarte w niej uregulowania zapewniają 
działkowcom prawo użytkowania działki w ogrodzie, odrębną od gruntu własność 
majątku znajdującego się na działkach, prawo do otrzymania odszkodowania w razie 
likwidacji działek w ogrodzie, możliwość przekazywania działki w użytkowanie 
osobom bliskim, ochronę w przypadku roszczeń osób trzecich do gruntów ogrodu. Na 
straży tych gwarancji ustawowych stoi Polski Związek Działkowców - ogólnopolska, 
samodzielna i samorządna organizacja społeczna powołana do reprezentowania i 
obrony praw i interesów swoich członków, wynikających z użytkowania działek w 
rodzinnych ogrodach działkowych. Nasza organizacja została powołana przez samych 
działkowców i tylko członkowie PZD mogą decydować o jej dalszym istnieniu. 
Usunięcie z obrotu prawnego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w 
konsekwencji doprowadzi do wyrugowania ogrodów z krajobrazów polskich miast i 
zniszczenia ruchu ogrodnictwa działkowego. 

Uczestnicząc w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, który w dniu 
28 czerwca 2012 r. rozpozna wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie 
niezgodności z Konstytucją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Rzecznik 
Praw Obywatelskich powinien przede wszystkim występować w interesie 
działkowców-obywateli Rzeczpospolitej, których prawa gwarantowane w ustawie są 
poważnie zagrożone. Mamy nadzieję, że Pani Profesor weźmie pod uwagę wystąpienia 
wielkiej liczby działkowców, którzy domagają się poszanowania swoich praw. Ufamy, 
że przy pomocy Rzecznika Praw Obywatelskich nasza ustawa nadal będzie 
funkcjonować, zapewniając dalsze istnienie i rozwój ogrodów działkowych. 

Z wyrazami szacunku 

Prezesi ROD 
Województwa Podkarpackiego 
(na zał. liście 87podpisów) 
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