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Szanowni Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zwracam się do Was z prośbą o nie zmieniame 
ustawy z dnia 08.07.2005r o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jestem długoletnim 
działkowcem w ogrodzie „Hutnik" w Szczecinie, jest to niedużo ogród, z około 300 działkami, 
który powstał z inicjatywy pracowników „Huty Szczecin". To oni ten ogród zakładali i dużo pracy w 
ten ogród włożyli. Nasz ogród istnieje już ponad 50 lat na obrzeżach Szczecina, część działek 
jest uprawiana przez potomków jego założycieli. Ja wraz z rodziną uprawiam działkę przekazaną 
przez rodziców, którzy byli pracownikami „Huty Szczecin". Zakład już nie pracuje, ale część 
byłych pracowników żyje i wdowy po hutnikach też wieloletnie pracownice Huty uprawiają na 
naszym ogrodzie działki. Jesteśmy dumni z tego, że te małe skrawki ziemi służą nam wraz z 
rodzinami i znajomymi do czynnego wypoczynku, oddychania świeżym powietrzem i na łonie 
natury do oderwania się od trudów codziennego życia. Uważam, że nie może być tak, żeby 
kosztem działkowców, głównie emerytów i rencistów byłych hutników na naszym ogrodzie ludzi 
niezamożnych, rosły fortuny biznesmenów i kombinatorów, którzy chcą przejmować grunty 
ogrodów działkowych pod budownictwo i handel, powiększać swój kapitał naszym kosztem. 
Chcemy w spokoju uprawiać nasze działki. Jestem za tym gorąco, żeby tak piękne miejsce, jak 
nasz ogród, gdzie jest dużo zieleni, ptactwa i drobnej zwierzyny, zamienione zostało betonową 
pustynię. Szanowni Sędziowie Trybunały Konstytucyjnego, bardzo proszę o pozostawienie 
obecnej ustawy o R.O.D. w obecnym zapisie jaki istnieje, gdyż zarówno moja osoba, ma niską 
emeryturę i moi koledzy także, po wprowadzeniu nowej ustawy o R.O.D. nie będzie wielu z nas 
stać na podwyższone opłaty za działki, czy mamy dobrowolnie zrzekać się swoich działek lub je 
opuszczać. Ogrody to ponad 100 lat tradycji ogrodnictwa w Polsce, czy należy to zniszczyć 
bezpowrotnie? Obecna ustawa o R.O.D. jest dobra, należy jej bronić a nie zmieniać, bo lepsze 
już nie będzie. Ogrody były, są i będę potrzebne dla przyszłych pokoleń. Zapewniam 
Szanownych Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że ja wraz z rodziną, nasi znajomi, koleżanki i 
koledzy z ogrodu „Hutnik" w Szczecinie w dużej części to osoby już nieaktywne zawodowo, 
dlatego chcemy w spokoju uprawiać nasze działki i odpoczywać na łonie natury, cieszyć się tym 
życiem, jakie nam pozostało. Proszę, żeby dano spokój i nic nie zmieniano przy obecnej ustawie 
o R.O.D. Myślę, że Szanowni Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podejmą rozsądną decyzję i 
poprą naszą sprawę, żeby obecna ustawa pozostała tak jak jest. 
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