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STANOWISKO 
SAMORZĄDÓW RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH OKRĘGU PILSKIEGO 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 
w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działowych z 8 lipca 2005 roku. 

Szanowni Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego! 

Za 14 dni Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpatrzy wnioski 
skierowane w 2010 roku przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, który 
wniósł o uchylenie całej naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 
2005 roku. 
Członkowie samorządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych demokratycznie 
wybranych w ich skład, posiadając statutowe upoważnienie do 
reprezentowania 16,5 tysiąca działkowców użytkujących od dziesięcioleci 
działki w 83 ogrodach działkowych Okręgu Pilskiego funkcjonujących w oparciu 
o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku, kolejny raz 
zwracają się do Sędziów Trybunału Konstytucyjnego o odrzucenie wszystkich 
wniosków Pierwszego Prezesa Sądu w całości. Wnosimy o to, gdyż istotą tych 
wniosków nie jest chęć poprawy sytuacji działkowców zrzeszonych w Związku, 
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lecz pozbawienie użytkowników działek ich fundamentalnych praw i 
ustawowych gwarancji. 
Informujemy Panie i Panów Sędziów, że obowiązująca ustawa o rodzinnych 
ogrodach działkowych spełnia się wszystkie swoje zadania w funkcjonowaniu 
ogrodów, działkowców i Związku i nie widzimy żadnej potrzeby, aby w niej 
zmieniać cokolwiek . 
W tej sprawie społeczność działkowa z całej Polski skierowała do Pana Prezesa i 
Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wiele listów, stanowisk podejmowanych 
przez Walne Zebrania ROD, Zarządy ROD, Okręgowe Zarządy PZD, statutowe 
Komisje Rewizyjne i Rozjemcze wszystkich organizacyjnych szczebli i Krajową 
Radę PZD. 

Szanowni Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego! 

Działkowcy chcą użytkować działki w naszych ogrodach funkcjonujących w 
oparciu o ustawę o ogrodach z 2005 roku i zarządzanych przez Polski Związek 
Działkowców. 
Takie poglądy na funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych, jako 
urządzeń użyteczności publicznej prezentują również nasze władze 
samorządowe - właściciele gruntów zajmowanych przez ogrody. 
Działkowcy oraz Związek z wielkim szacunkiem odnoszą się do prezentowanych 
opinii na temat roli działki i ogrodów działkowych dla społeczności lokalnych. 
Działkowcy znają stanowiska władz samorządowych, bo je osobiście 
zaprezentowali podczas odbywających się corocznie walnych zebrań. Przekazali 
je również na piśmie Marszałek Sejmu RP, Premierowi Rządu RP oraz innym 
organom naszego Państwa. Wyrażamy przekonanie, że są one również znane 
Sędziom Trybunału Konstytucyjnego. 
Będąc demokratycznie wybranymi reprezentantami Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych naszego Okręgu Pilskiego, nie możemy zgodzić się na pozbawienie 
polskich działkowców praw nabytych wbrew konstytucyjnym gwarancjom. 
Wierzymy i jesteśmy przekonani, że żyjemy w Państwie prawa i Sędziowie 
Trybunału nie przychylą się do wniosków Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego, które zmierzają do pozbawienia działkowców ich działek i ich 
własności. Jeśli tak się stanie to będzie to grabież majątku działkowców w 
majestacie prawa, na którą się nie zgadzają. 
Działkowcy oczekują poszanowania gwarantowanych im w ustawie o 
rodzinnych ogrodach działkowych z 2005roku konstytucyjnych praw. 
Zwracamy się do Was Panie i Panowie Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego z 
apelem i prośbą abyście w dniu 28 czerwca 2012 roku podejmując suwerenną 
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decyzję pamiętali, że ich ewentualne skutki odczuje 1 milion 250 tysięcy 
działkowców użytkujących działki w rodzinnych ogrodach działkowych naszego 
Państwa. 
Nasze stanowisko przekazujemy do: Marszałek Sejmu RP, Premiera Rządu RP, 
Parlamentarzystów Ziemi Pilskiej oraz Prezesa Polskiego Związku Działkowców. 

Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem 

Członkowie samorządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pilskiego 
Polskiego Związku Działkowców 
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