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A P E L 
Do Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Prezesie, Panowie Wiceprezesi, Panowie Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego 
Rzeczypospolitej Polskiej!!! 

My, członkowie Polskiego Związku Działkowców, administratorzy Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Zryw" w Tarnowskich Górach, reprezentanci prawie milionowej rzeszy niezamożnych rodzin polskich 
zamieszkujących wielkie blokowiska miejskie, zwracamy się do Was Panowie z apelem o rzetelne 
rozpatrzenie oraz wydanie sprawiedliwego wyroku w sprawie zaskarżenia Ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku 
„o rodzinnych ogrodach działkowych". 

W 2012 roku, dokładnie 4 czerwca minęło 23 lata od pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w 
powojennej Polsce. Od 24 sierpnia 1989 roku władzę w naszym kraju sprawują demokratycznie wybierane 
Rządy, które powinny stać na straży konstytucyjnych praw obywateli oraz dbać o ich prawa dziedziczone i nabyte 
w drodze uchwał i ustaw sejmowych a szczególnie o te prawa, które zapisane są w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. 

Jak na ironię działkowcy całej Polski, zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców, już od 22 lat muszą 
walczyć z zakusami kolejnych, demokratycznie wybieranych Rządów o pozbawienie nas praw wynikających z 
ruchu związkowego, zapisanych ostatecznie w Ustawie z dnia 8 lipca 2005 roku „o rodzinnych ogrodach 
działkowych". Zapisy wspomnianej ustawy zostały wypracowane w drodze wieloletnich pertraktacji z 
przedstawicielami kolejnych rządów oraz kół parlamentarnych, są one głęboko przemyślane i gwarantują 
bezpieczny byt naszych ogrodów działkowych oraz ruchu związkowego. Pragniemy nadmienić, że zapisy ustawy 
nie blokują w żaden sposób rozwoju kraju i jego poszczególnych regionów. Zapisy ustawy „o rodzinnych 
ogrodach działkowych" są współzależne z zapisami innych ustaw zasadniczych, dotyczących działalności 
administracji państwowej i terenowej w każdym sektorze ich działania (rozwój regionalny, budownictwo, 
inwestycje, ochrona środowiska...). Wyrażamy głęboką dezaprobatę dla działań rządowych, kierujących do 
rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny ustawę, która w naszym przekonaniu jest wyrazem rozwagi 
dotychczasowych rządów i troski o prawa obywateli. Mamy prawo sądzić, że takie działania kół rządowych mają 
na celu zniszczenie naszej dotychczasowej, wieloletniej pracy w rozwój ogrodów działkowych, które dla 
ogromnej rzeszy ludzi starszych i niezamożnych są często dorobkiem ich życia. 

Kierując nasz apel zastanawiamy się, co może być niejasnego i niezgodnego w zapisach ustawy „o rodzinnych 
ogrodach działkowych", co mogło by godzić w treści zapisów konstytucyjnych i być podstawą do ich zaskarżenia 
przed Trybunałem Konstytucyjnym. W „Preambule" Konstytucji znajdujemy zapis „ ...ustanawiamy Konstytucję 
Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i 
sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej 
uprawnienia obywateli i ich wspólnot". Wobec takiego zapisu zachodzi pytanie, „czy zaskarżona Ustawa, której 
uchwalenie było poparte wielkim dialogiem społecznym może być nie zgodna z konstytucją" ? . 
My, działkowcy, ludzie nie posiadający prawniczego wykształcenia, śledząc kolejne rozdziały zapisów 
konstytucyjnych a w szczególności Rozdziału II, traktującego o prawach i obowiązkach człowieka i obywatela 
utwierdzamy się w przekonaniu, że Ustawa „o rodzinnych ogrodach działkowych" jest społecznie sprawiedliwa. 
Jako Polski Związek Działkowców posiadamy swój Statut i Regulamin oraz władze kierownicze Związku i 
administracyjne w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, które to organy skutecznie nadzorują przestrzeganie 
przez członków Związku wszelkich praw i norm administracyjnych i społecznych. Jako ogród działkowy „Zryw" 
istniejemy już od 25 lat i pragniemy w poszanowaniu prawa zachować ten ogród i cały dorobek z nim związany. 



Nazwa naszego ogrodu pochodzi od „zrywu" mieszkańców miejskiego blokowiska, którzy w 1987 roku podjęli 

Ogród, oaza spokoju i miejsce wypoczynku dla jego rezydentów oraz miejsce integracji ludzi, którzy w miejskim 
blokowisku są na co dzień sobie obcy. 

Dlatego Panowie, Dostojni Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zwracamy się do Was, jako najwyższych 
specjalistów prawa o wypracowanie sprawiedliwego społecznie wyroku, umożliwiającego zachowanie dorobku 
naszego ruchu związkowego. 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zryw" w Tarnowskich Górach 

wytężone wysiłki o pozyskanie terenu pod przyszłe struktury ogrodowe. Dziś dorobkiem naszej pracy jest piękny 
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