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Szanowni Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego ! 

W związku z ustalonym na dzień 28.06.2012 terminem rozpoznania wniosku Pierwszego Prezesa 
Sądu Najwyższego Lecha Gardockiego, który domaga się zbadania zgodności z Konstytucją RP zapisów 
ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005r., zwracam się z prośbą o ochronę 
przywołanej ustawy. 

Jako działkowiec należę do około milionowej grupy działkowców, którzy są użytkownikami działek 
zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców. Przywołana ustawa o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych, gwarantuje nam stabilność oraz poczucie bezpieczeństwa w użytkowaniu działek. 
Ponad 100-tu letnia tradycja Ogrodów Działkowych, obrazuje jak wiele osób na przestrzeni tych lat 
angażowało się w budowę i utrzymanie działek, które powszechnie uznawane są za społecznie i 
ekologicznie użyteczne. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której na skutek zmian w zapisach 
ustawy, ogrody - „zielone enklawy" zaczną „znikać" z naszych miast. 
W coraz bardziej zurbanizowanych aglomeracjach miejskich, ogrody działkowe stanowią swoistego 

rodzaju „oazy", będące miejscami oderwania się od codzienności, trosk i zgiełku towarzyszącemu 
codziennemu życiu. Ogrody zapewniają rekreację i aktywność całemu spektrum społeczeństwa od 
emerytów, ludzi aktywnych zawodowo czy też młodzieży i stanowią alternatywę w obrębie infrastruktury 
dla kolejnych blokowisk czy też centrów handlowych. 

W liście tym pragnę wyrazić swoje ubolewanie faktem, że wysiłek wielu pokoleń działkowców w 
budowę związku, który nas reprezentuje, może zostać zaprzepaszczony przez interes wąskiej grupy osób, 
niedostrzegającej istoty istnienia ogrodów działkowych. Użytkownikami ogrodów działkowych są 
głównie ludzie starsi, dla których możliwość użytkowania małego kawałka ziemi jest bezcenna, dając im 
poczucie wartości i przynależności do grona ludzi podzielających tą samą pasję. Nasze stanowisko 
znalazło akceptację wśród społeczeństwa - naszą inicjatywę, tj. obronę ustawy poparło ponad 620 tys. 
osób składając swój podpis. 

Żywię nadzieję, że mój apel będący kontynuacją walki o zachowanie ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych, spotka się z Państwa aprobatą dla problemu - nas działkowców, którzy nie 
roszczą sobie żadnych dodatkowych praw a jedynie walczą w obronie tego co nam zagwarantowano, 
czyli o możliwość dalszego użytkowania swoich działek. 

Licząc na Państwa wsparcie w obronie przedmiotowej ustawy, pozostaję 

Hanna lunieciałc 


