
STANOWISKO 
inspektorów do spraw terenowo-prawnych 

biorących udział w naradzie 
zorganizowanej przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 
w sprawie obrony 

ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Wobec zbliżającego się terminu rozprawy dotyczącej zbadania zgodności 
z Konstytucją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uczestnicy narady dla 
inspektorów do spraw terenowo-prawnych odbywającej się w dniach 14-15 
czerwca br. w Warszawie zwracają się do sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
0 wnikliwą i rozważną ocenę złożonego wniosku. 
Rozpatrując przedmiotową sprawę należy pamiętać, że od podjętej decyzji 
zależy dorobek kilku pokoleń oraz przyszłość ruchu ogrodnictwa działkowego 
w Polsce. Dlatego też wydane orzeczenie nie może ograniczać się tylko do 
analizy zapisów prawnych z pominięciem skutków społecznych, które może 
spowodować. 
Zaskarżenie całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych to nie mający 
precedensu w polskim sądownictwie zamach na legalną i samodzielną 
organizację społeczną i prawa jej członków. Powyższa inicjatywa bardzo 
poważnie podważa zaufanie do organów władzy i wiarę w zasady 
sprawiedliwości społecznej. 
Chęć podważenia obecnego porządku prawnego dotyczącego ogrodów 
wymierzona jest więc nie tylko w PZD i użytkowników działek, ale stawia pod 
znakiem zapytania osiągnięcia w zakresie tworzenia standardów 
demokratycznego Państwa, którego organy zobowiązane są do zapewnienia 
należytej ochrony prawnej wszystkim grupom społecznym, a nie podejmowania 
działań wymierzonych we własnych obywateli. 
Obserwując warunki dla funkcjonowania ogrodów w innych krajach łatwo 
można dojść do wniosku, że aktualna ustawa o ROD nie odbiega od dobrych 
1 sprawdzonych wzorów, tworzy ramy prawne dające gwarancje spokojnego 
i stabilnego korzystania z działek. 
Niepokoi i oburza nas fakt, że do rozprawy oprócz, będącego stroną Polskiego 
Związku Działkowców, zaproszone zostały również dwa stowarzyszenia 
działkowe, które nie ukrywają, że ich głównym celem nie jest troska o prawa 
działkowców, lecz walka z PZD i usankcjonowanie nielegalnych zjawisk 
tj. zamieszkiwanie na działce, budowa całorocznych domów czy prowadzenie 



działalności gospodarczej na działce. Budzi to nasze wątpliwości co do 
obiektywności warunków w jakich zapadnie decyzja kluczowa dla losów 
miliona polskich rodzin. 

Szanowni Państwo Sędziowie, 
Ponad stuletnia tradycja ogrodnictwa działkowego, blisko 620 tysięcy podpisów 
poparcia dla ustawy o ROD, dwa Kongresy Polskiego Związku Działkowców na 
przestrzeni trzech lat, tysiące listów i apeli w obronie ogrodów oraz przychylne 
stanowiska samorządowców dla społecznej działalności Związku to argumenty, 
których nie można nie zauważyć. Niech będą one dla Państwa Sędziów 
przypomnieniem o olbrzymiej odpowiedzialności jaka ciąży na Trybunale 
rozpatrującym wspomniany wyżej wniosek. 

W załączeniu 
Lista z podpisami uczestników narady. 



Lista podpisów osób popierających stanowisko w sprawie obrony 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych podjęte 

na naradzie inspektorów do spraw terenowo-prawnych 
z dnia 14.06.2012 w Warszawie 

Lp. Nazwisko i imię 
^p^CeN 
' NCc Cdiuę^l u 

Okręg PZD Podpis 

H^ \aa l' Ul S^t? ~ Hq ¿uU ¡c i 

3 '¡¿¡IALLoLO ijyldrz.^ W/Ą 

3 RM* 

Łf 

M a r i o l a ^^IZaa/^LO, ~jxx-o\ 6 

b (JioiuAc ¿Oć>e,r4/\kc 

l 

« 
o ' ran co 

10 

tZ -i, 

Ib 
l̂ f ¿ \ v L U V 14 'vV-^ 1 

IT 

16 'ii, óioiSjOh- f-K 

(ł VI 

19 
i /A ' 

T T — ~ — ; 

•7I łarti 
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