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Trybunał Konstytucyjny 
Warszawa 

Już za kilka dni Trybunał Konstytucyjny rozprawi się z zaskarżeniem ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych, które wniósł Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego ponad dwa lata temu. 
Zdaniem skarżącego ustawa jest niekonstytucyjna, ponieważ działkowcy i Polski Związek 
Działkowców ma za dużo przywilejów. Dlatego, aby było sprawiedliwie, zdaniem skarżącego, 
trzeba Polskiemu Związkowi Działkowców odebrać prawo użytkowania wieczystego terenów 
ogrodów, a działkowcom nałożyć podatki za wszystko. Ponadto ogrodami mają zarządzać gminy. 
Przecież taki scenariusz prowadzi tylko do likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, bo kogo 
będzie stać płacić za 300 metrową działkę kilkaset, a może i kilka tysięcy złotych rocznie, ponieważ 
działkowcy obok podatków będą musieli płacić na wynagrodzenia dla urzędników gminnych 
zarządzających ogrodami. 

Uchylenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ma na celu wymuszenie na 
działkowcach abyśmy porzucali działki i gminy będą sobie wówczas swobodnie gruntami 
rozporządzały bez potrzeby wypłacenia nam odszkodowań za naszą własność na działkach. 
Wreszcie władza w państwie zrealizuje konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej w ten 
sposób, że zabierze działkowcom jedyne świadczenie socjalne i umożliwi gminom sprzedaż 
terenów ogrodów działkowych rozmaitym deweloperom i innym bogatym przedsiębiorcom. 
Wzbogacą się wreszcie gminy, które od czasu kiedy stały się samorządami mają tylko długi / bo to 
też nieudolna reforma samorządu terytorialnego/, jeszcze bardziej wzbogacą się komercyjni 
przedsiębiorcy kosztem działkowców! 

Tak ma być zapisana i realizowana sprawiedliwość społeczna. Cel swój osiągną ci, którzy 
mają pieniądze. Nie mają tylko ani sumienia, ani żadnych wyższych wartości ponad nieustającą 
pogonią za pieniądzem. Władza chce im to w aureoli prawa umożliwić. Nie można inaczej ocenić 
zamierzeń władzy wobec działkowców. 

Jeżeli są jakieś prawne szanse, proszę o odrzucenie wniosku o stwierdzenie 
niekonstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Ta ustawa jest naprawdę bardzo 
dobrym prawem, które daje działkowcom należytą konstytucyjną ochronę w wielu aspektach. 
Jeśli coś jest sprzecznego, to może trzeba to w konstytucji zmienić. Nie powinno być tak, aby 
konstytucja była niewzruszalna, mimo że zawiera przepisy, które nie odpowiadają społeczeństwu. 

Niech Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku uwzględni działkowców jako 
społeczeństwo, a nie jako przedmiot, który przeszkadza władzy. Władza też pochodzi ze 
społeczeństwa i z jego nadania, ale o tym zapomniała i teraz działa przeciwko swojemu 
społeczeństwu. 
Niech Trybunał Konstytucyjny uszanuje nasz Polski Związek Działkowców, który od samego 
początku transformacji ustrojowej w naszym państwie skutecznie nas broni, chroni i dzięki 
któremu możemy my i nasze dzieci spokojnie użytkować działki. 

Działki nam są potrzebne dla przeżycia tak samo, jak codziennie kawałek chleba. 
Działkowcy nie chcą przedwcześnie umierać siłą skazani tylko na dogorywanie 
w blokowiskach. Kto działki nie potrzebuje, bo ma swoje dacze lub ma na urlop w Tunezji, ten nas 
nigdy nie zrozumie. 
Ja i działkowcy z naszego Ogrodu mają nadzieję, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego ten 
aspekt społeczny uwzględnią. 
Swoją prośbę przekazuję też do wiadomości Krajowej Radzie PZD i Okręgowemu Zarządowi 
Sudeckiemu PZD w Szczawnie Zdroju. 

Z poważaniem 
Jadwiga Bielińska 


