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Szanowny Panie Prezesie! 

Zbliża się termin rozprawy podczas, której Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał będzie 
wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z 2010 roku o stwierdzenie 
niezgodności z Konstytucją RP całej naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 
8 lipca 2005 roku. 
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile reprezentujący 16,5 tysiąca 
członków Związku użytkujących od dziesięcioleci swoje działki w 83 rodzinnych ogrodach 
działkowych czuje się zobowiązany do poinformowania Sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego, jakie stanowisko prezentują i co myślą działkowcy o ustawie i wniosku 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 
Na dowód tego, jakie zdanie prezentują działkowcy i ich demokratycznie wybrane 
samorządy a także władze samorządowe: Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie w 
zakresie funkcjonowania ustawy o ROD z 2005 roku przesyłamy kopie 309 pism, listów, 
apeli i stanowisk skierowanych przez działkowców, samorządy ogrodowe i okręgowe do 
organów władzy państwowej i naszych parlamentarzystów w obronie obowiązującej 
ustawy. 
Działkowcy czują się zagrożeni utratą tytułu prawnego do działek i prawa własności do 
naniesień i nasadzeń na swoich działkach. Obecnie czują się bezpiecznie, gdyż grunty 
ogrodów naszego okręgu mają uregulowany stan prawny - 98 % gruntów zostało aktami 
notarialnymi przekazane Związkowi zgodnie z ustawą w wieczyste użytkowanie. Każdy 
ogród posiada swoją księgę wieczystą z wpisem prawa użytkowania wieczystego na 99 
lat. 
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest naszym najważniejszym aktem 
prawnym pozwalającym działkowcom spokojnie użytkować działki. Ustawa chroni ponad 
120 letni dorobek polskich działkowców - ludzi mniej zamożnych, dla których działka jest 
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jedynym miejscem wypoczynku i miejscem produkcji warzyw i owoców dla siebie i 
swoich bliskich. 
Zwracamy się do Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z prośbą i apelem, aby przy 
podejmowaniu decyzji o losie naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wzięli 
pod uwagę głos działkowców, samorządów ogrodowych oraz właścicieli gruntów, na 
których funkcjonują nasze ogrody a, którzy nie chcą zmian w ustawie, czego wyraz dali w 
podejmowanych stanowiskach. 
Kserokopie stanowisk przekazujemy również do: 
- Marszałka Sejmu RP, 
- Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 
- Prokuratora Generalnego, 
- Ministra Sprawiedliwości, 
- Premiera Rządu RP, 
a niniejsze pismo przesyłamy do wiadomości: 
- Prezesa PZD w Warszawie. 

Z wyrazami niezmiennego szacunku i działkowym pozdrowieniem 
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