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Szanowna Pani Marszałek! 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks" w Oleśnicy zwraca się do Pani 

Marszałek o zmianę przedstawicieli Sejmu w Trybunale Konstytucyjnym. Posłowie 

Stanisław Pięta i Andrzej Dera od wielu lat znani są jako zagorzali wrogowie Polskiego 

Związku Działkowców i ruchu społecznego działkowców. Osoby te nie będą występować 

w obronie praw działkowiczów, tylko pokrętnie, jak to robiły już wielokrotnie, przedstawiać 

będą ustawę z dnia 8 lipca 2005 roku. Osoby skompromitowane w oczach działkowców 

nie powinny występować i zabierać głosu w ich imieniu jako przedstawiciele parlamentu. 

W naszym kraju ogrodnictwo działkowe spełnia wiele ról: jest miejscem czynnego 

wypoczynku, miejscem spotkań seniorów, miejscem rozwijania hobby, miejscem spotkań 

pokoleń, a często też uzupełnieniem niebogatego stołu emerytów w zdrowe środki 

spożywcze. 

Występujemy w obronie ustawy, która w sposób poprawny gwarantuje prawa 

działkowców, dając im poczucie bezpieczeństwa i stabilności, jest zaakceptowana od 

początku i cieszy się dużym poparciem, co wielokrotnie udowadnialiśmy, składając 

podpisy pod apelami w jej obronie. 

Działkowcy przez 110 lat budowali swój samorząd i przechodząc różne koleje losu, 

dopracowali się na chwilę obecną najlepszych struktur i najlepszych przepisów. 

Uważamy, że wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowany do 

Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP ustawy o 

rodzinnych ogrodach działkowych ma znamiona politycznego wystąpienia, wymierzony 



jest przeciwko ruchowi działkowemu i prowadzi do zniszczenia organizacji społecznej 

działającej dla dobra ludzi i przyrody. 

Szanowna Pani Marszałek! 

Mamy nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny, kierując się dobrem społecznym, 

dobrem ponad miliona działkowiczów, uzna, że obecne przepisy ustawy o rodzinnych 

ogrodach działkowych są zgodne z Konstytucją RP, a te nieliczne niezgodne, jeżeli się 

takie pojawią, Sejm - pod Pani kierownictwem, w szybkim tempie, ściśle współpracując z 

samymi zainteresowanymi, zmieni dla dobra prawnego porządku w naszym kraju i 

wszystkich działkowiczów. 
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