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Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu obradujący na swym zebraniu w 
dniu 5 czerwca 2012 reprezentujący prawie 11- tysięczną rzeszę członków naszego 
Związku wyraża zaniepokojenie sytuacją jaka się wytworzyła w ostatnim okresie w 
zakresie bytu ogrodnictwa działkowego w Polsce. 
Problem w tym, że obecnie obowiązująca ustawa z dnia 8 lipca 2005 r o rodzinnych 
ogrodach działkowych oczekuje rozstrzygnięcia co do jej zgodności z Konstytucją RP 
w Trybunale Konstytucyjnym, który wyznaczył rozprawę na dzień 28 czerwca br. 
Najgorsze i niezrozumiałe jest przez nas to, że I Prezes Sądu Najwyższego w swym 
wniosku będącego przedmiotem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 
najpierw zaskarżył niektóre przepisy omawianej ustawy a następnie całą ustawę. 
Uchylenie całej ustawy o ROD oznacza, że ogrody działkowe zostaną bezpowrotnie 
pozbawione wszystkich praw. Musimy też mieć świadomość co nas czeka w razie 
uchylenia ustawy. Koniec ustawy to koniec ogrodów działkowych w Polsce. 
Ponadto dochodzą do nas informacje, że niezależnie od toczącego się postępowania 
przed Trybunałem Konstytucyjnym w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej prowadzone są prace nad projektem nowej ustawy bez 
konsultacji z władzami naszego Związku. 
Obowiązująca ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych cieszy się uznaniem 
wśród milionowej rzeszy polskich działkowców i gwarantuje im godne funkcjonowanie 
w ogrodach działkowych. Uważamy, że sprawdziła się w praktyce, a zmiany które 
mogą zostać do niej wprowadzone mogą jedynie brutalnie odebrać nam słusznie 
nabyte prawa. Zmiany w ustawie nie są sposobem na wyjście z kryzysu w kraju 
kosztem milionowej rzeszy rodzin polskich - członków naszego Związku w 
większości emerytów i rencistów. 
W związky z powyższym zwracamy się do Pana Premiera o wsparcie naszych 
działań, które mają na celu utrzymanie obecnej treści ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych uchwalonej przez Parlament w 2005 r. Nie można bez przerwy „bawić 
się" prawem i zmieniać uregulowania prawne wbrew ludziom, których mają one 
dotyczyć. 
Oczekujemy na poważne potraktowanie i Pana stanowisko w sprawie mającej 
zasadnicze znaczenie dla społeczności działkowej. 
W tej sprawie wypowiadały się już różne gremia jak również Polski Związek 
Działkowców i Rodzinne Ogrody Działkowe. Znane są nam stanowiska samorządów 
terytorialnych w sprawie istnienia ogrodów działkowych. Wszystkie są pozytywne i 
popierają tą ustawę. 
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Działkowcy zrzeszeniu w Okręgowym Zarządzie PZD w Elblągu czekają na jasne 
deklaracje Pana Premiera, która będzie miała ogromne znaczenie dla społeczności 
działkowej. 


