
Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Rudawą" Kraków, ul. Pylna 

Kraków, 26 czerwca 2012 r. 

Pan Prezes 

Trybunału Konstytucyjnego RP 

Państwo Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego 

W związku z wyznaczeniem rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym RP w dniu 
28 czerwca 2012 r. dotyczącej niekonstytucyjności Ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych pragniemy wyrazić swój niepokój odnośnie uchylenia wszystkich praw 
działkowców nadanych Ustawą Sejmową z 2005 r. 
Od czasu podjęcia przez bardzo wąską grupę posłów minionej i obecnej kadencji prób 
dotyczących zakwestionowania zapisów dotychczasowej Ustawy o ROD i zgłoszenia 
propozycji nowego projektu Ustawy, nieustannie towarzyszy nam niepewność, co do 
przyszłości naszego ruchu związkowego oraz korzystania z przysługujących nam praw 
zagwarantowanych wymienioną ustawą z 2005 r. 
Służący społeczeństwu wielopokoleniowy ruch działkowców popierany jest przez samorządy 
i partie polityczne. Pozytywne głosy i opinie wygłaszane i publikowane w tej sprawie 
potwierdzają słuszność działkowców w jej obronie. Wiadomo, że użytkownikami działek 
i zarazem członkami PZD są w znacznej większości emeryci - osoby, które poświęciły swoją 
pracę dla własnego kraju i obecnie chcą spędzać czas na kawałku przygotowanej przez siebie 
działce, zapewniającej im odpoczynek, ruch na powietrzu i dającej im możliwość 
wyprodukowania zdrowych płodów rolnych jako uzupełnienie często głodowej emerytury. 
Jakiekolwiek zmiany w tej Ustawie poniesie więc najsłabsza grupa społeczna, która zostanie 
pozbawiona poczucia bezpieczeństwa i wypracowanej przez lata stabilności. 
Jedność w podejmowanych działaniach w ramach Ogrodów i pielęgnowanie w tym zakresie 
terenów zielonych przynosi korzyści nie tylko działkowcom, ale także środowisku 
miejskiemu i najbliższemu otoczeniu. Są to argumenty przemawiające za utrzymaniem 
Ustawy w obecnym kształcie. Również działalność - głównie społeczna - w ramach 
Polskiego Związku Działkowców, jest uregulowana odpowiednimi przepisami 
wewnątrzorganizacyjnymi (regulamin), powodując integrację i współdziałanie działkowców 
w ramach swoich Ogrodów. Nasuwają się więc pytania: czy to co dobrze funkcjonuje i służy 
ogromnej rzeszy społeczeństwa polskiego musi zostać teraz zepsute? W czyim to jest 



interesie? Na pewno nie społecznym! Czy w naszym kraju będziemy szczęśliwsi jak już 
wszystko popsujemy? 
W związku z tym, apelujemy o zachowanie praw działkowców w obowiązującej dotychczas 
Ustawie z 2005 r. 

W imieniu 98 działkowców 
Zarząd 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Nad Rudawą" w Krakowie 
Za Zarząd: 
Klaudiusz Markiewski - Prezes 

Otrzymują: 
1. Prezes Trybunału Konstytucyjnego RP. 
2. Prezydent RP. 
4. Marszałek Sejmu RP. 
5. Krajowa Rada PZD. 
6. Okręgowy Zarząd Małopolski PZD 
7. a/a. 


