
Szczawno Zdrój, 23 czerwca 2012 r. 

Trybunał Konstytucyjny 
ul. Szucha 12 a 
00-918 Warszawa 

APEL 
Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju 
o sprawiedliwe rozpatrzenie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności 
ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych z Konstytucją RP. 

Będąc demokratycznie wybranym organem Polskiego Związku Działkowców i statutowo 
uprawnionym do reprezentowania praw i interesów 58 000 działkowców sudeckich niniejszym 
apelujemy o poszanowanie konstytucyjnie zagwarantowanej ochrony praw nabytych przez Polski 
Związek Działkowców i jego członków. 

<e godzimy się na to, aby demokratyczne państwo prawne, które wg art. 2 Konstytucji RP 
urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej i które dało nam określone prawa w ustawie 
0 rodzinnych ogrodach działkowych teraz nam je odbierało. 

Mamy świadomość, że uwzględnienie przez Trybunał Konstytucyjny wniosku I Prezesa 
Sądu Najwyższego spowoduje, że bezpowrotnie utracimy: 

- prawo do nieodpłatnego korzystania z działki 
- zwolnienie z obowiązku płacenia podatku za grunty 
- prawo własności nasadzeń i altan na działce 
- prawo ochrony działkowców przed likwidacją rodzinnych ogrodów działkowych 
- własny i niezależny samorząd, dbający o realizację naszych praw i gwarantujący istnienie 

i rozwój naszych rodzinnych ogrodów działkowych. 

Nie godzimy się na utratę tych praw, ponieważ ich odebranie prowadzi tylko w jednym kierunku, 
L mianowicie do odebrania działek nam i naszym dzieciom i usunięcia nas z ogrodów 
1 wprowadzenia na ich miejsce komercji dla generowania zysków. To nie powinno nastąpić naszym 
kosztem, ponieważ byłoby to jaskrawym zaprzeczeniem konstytucyjnej formuły zasady 
sprawiedliwości społecznej. 

My działkowcy chcemy nadal uprawiać działki na dotychczasowych prawach, chcemy nadal 
pozostawać jako zintegrowani członkowie w naszej samorządnej organizacji pod nazwą 
Polski Związek Działkowców. Trwamy w nim już ponad 30 lat i mamy świadomość, że dzięki 
zjednaniu Związku nasze rodzinne ogrody działkowe nie przegrają w obecnym świecie, 
w którym dominuje tylko pieniądz, a nie człowiek jako najwyższa wartość. 

Apelujemy aby Trybunał Konstytucyjny przy rozstrzyganiu zgodności ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych z Konstytucją uwzględnił głos działkowców, jako głos 1 200 000 rodzin 
działkowców, jako głos społeczeństwa polskiego. Nasza ustawa dobrze nam służy a także 
wszystkim mieszkańcom miast i lepszej już nigdy nie będzie. 
Niech Trybunał Konstytucyjny pozwoli aby tak pozostało. 

W załączeniu lista z podpisami. 
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