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Szanowny Pan 
Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
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Szanowny Panie Prezesie i Członkowie Trybunału Konstytucyjnego! 

W nawiązaniu do różnego rodzaju wystąpień w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego 
dotyczącego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005r. 
kierowanych do wielu instytucji, Zarząd ,Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza Rodzinnego 

Ogrodu Działkowego im.40-Lecia w Strzelcach Opolskich w pełni popierając generalny sprzeciw i 
oburzenie w nich zawarte,wnosi do Trybunału Konstytucyjnego usilną prośbę o odpowiednie 
potraktowanie tego wniosku w sposób na jaki zasługuje a mianowicie odrzucenie stwierdzenia 
niezgodności Ustawy z Konstytucją. 
Jako członkowie ogrodowych organów statutowych mających stały i bezpośredni kontakt z 

działkowiczami czujemy się w obowiązku zasygnalizować iż ci ostatni jak i ich rodziny są już 
zmęczeni i zdegustowani ciągłymi atakami na ustawę i struktury związkowe. 
Zastanawiają się nad przyczynami chęci zniszczenia tego co prawidłowo funkcjonuje i dobrze 
służy ludziom,a także nad celem i interesem dla jakiego taki wniosek-do TK został wniesiony. 
W oparciu o ustawę o ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005r oraz Statut Związku i inne 
przepisy wewnętrzne działkowicze mają zagwarantowane podstawowe formy funkcjonowania 
ogrodów i użytkowania działek w tym zapewnienia własności naniesień i nasadzeń przez nich 
dokonanych. 
Polski Związek Działkowców jest organizacją samorządną i samofinansującą się ze składek 
członków i nie obciąża ani budżetu państwa ani lokalnych samorządowych a mimo to następuje 
stały rozwój i rozkwit ogrodów dla pożytku nie tylko działkowiczów ale i innych mieszkańców 
miast w których się znajdują. 
W bardzo wielu wystąpieniach z całego kraju zawarto już chyba wszystkie argumenty 
przemawiające za obroną i utrzymaniem obowiązującej od 7-miu lat dobrej ustawy i prawidłowo 
funkcjonujących struktur związku działkowców ,stąd nie przedłużając swojego wystąpienia 
powtarzamy naszą prośbę jak na wstępie,licząc na pozytywną reakcję za co z góry uprzejmie 
dziękujemy. 

Z wyrazami Szacunku 

Przewodniczący Przewodniczący 
Ogrodowej Komisji Rewizyjnej Ogrodowej Komisji/Rozjemczej 

Do wiadomości: 

Prezes Zarządu 

Zar; 

Krajowa Rada PZD 
Okręgowy Zarząd Opolski PZD 


