
Czesław Smoczyński 
Członek Polskiego Związku Działkowców 
w ROD im. mjr Henryka Sucharskiego 
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Wejherowo, dnia 21.06.2012r. 

Trybunał Konstytucyjny 
Al. Szucha 12 a 
00-918 Warszawa 

Szanowne Panie i Panowie! 

Moją działkę użytkuję już nieprzerwanie od 1973 roku, a gdy ją otrzymałem 
byłem dużo młodszym niż dzisiaj człowiekiem. Teren przed laty przekazany 
przez miasto naszemu Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. mjr Henryka 
Sucharskiego w Wejherowie nie nadawał się z marszu do rozpoczęcia uprawy. 
Praca i finanse mojej rodziny włożone w rekultywację gruntu działki 
spowodowały, że mogę się cieszyć z uprawy ekologicznych warzyw i owoców 
wspomagając domowy budżet. 
Na tej działce pracowałem w każdej wolnej chwili w czasie, gdy byłem czynnym 
zawodowo. Na tej działce dzieci nasze poznawały tak cenne walory kontaktu z 
naturą i szacunku dla pracy. 
W dniu 28 czerwca 2012 roku czeka Was Panie i Panowie Sędziowie podjęcie 
decyzji, czy tacy jak ja działkowcy będą mogli nadal korzystać z dobrodziejstw 
zapisanych w obecnie obowiązującej Ustawie o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych uchwalonej zaledwie prawie 7 lat temu. 
Pierwszy Prezes SN zaskarżył całą naszą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego 
twierdząc po 5 latach jej obowiązywania, że jest podobno niekonstytucyjna, 
naruszając prawo. 
Zapomniał najwidoczniej, że gdy ta ustawa przechodziła przez cały proces 
legislacyjny to ani jednym słowem nie kwestionował jej konstytucyjności! 
Zapomniał, że i w 2005 roku i w 2010 roku obowiązywała taka sama 
Konstytucja RP! 
Zapomniał, że swym wnioskiem naruszył zaufanie nas Obywateli do Państwa i 
stanowionego prawa! 
Dochodzę niestety do smutnego wniosku, że konstytucyjne organy państwowe 
czynią wszystko, aby w aureoli tzw. prawa zlikwidować nasze ogrody i nasz 
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narodowy Związek uchwalając nową ustawę, która z pewnością uświęci ponad 
20 letnie lekceważenie polskich działkowców, polskich obywateli. 
Dzisiaj, chce się Waszymi rękami Panie i Panowie Sędziowie doprowadzić do 
tego, żeby taka nowa ustawa wreszcie zadowoliła silne i wpływowe lobby 
deweloperskie, które sięgnie po tereny dzisiaj użytkowane przez PZD! 
Nie zgadzam się by dla dobra nielicznych zniszczyć szczytną ideę ogrodnictwa 
działkowego funkcjonującą na ziemiach polskich ponad 114 lat! 
Zwracam się do Was Panie i Panowie Sędziowie o nie dokładanie przysłowiowej 
ręki do dokonywania zmian w obecnej Ustawie o ROD, która jest dobra i 
szeroko akceptowana. 
Proszę łaskawie pamiętać, że dzisiaj obowiązująca ustawa jest optymalna dla 
wszystkich, tak dla działkowców jak i organów Skarbu Państwa i samorządów 
terytorialnych. 
Proszę także pamiętać, że obronie tej ustawy jednym murem stanęło ponad 
620 tysięcy Obywateli składając swoje podpisy. 
Mój list przekazuję do wiadomości Prezesa Polskiego Związku Działkowców w 
Warszawie Eugeniusza Kondrackiego. 

Z wyrazami niezmiennego szacunku i działkowym pozdrowieniem 

Czesław Smoczyński z Rodziną 
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