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Prezes 

Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej 

al. J.Ch. Szucha 12A 

0 0 - 9 1 8 Warszawa 

Panie Prezesie, 

W ostatnim czasie coraz częściej w różnych czasopismach i dziennikach pojawiają 

się artykuły na temat Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i Polskim Związku 

Działkowców. 

Jestem od szeregu lat działkowcem i członkiem Związku. Uprawiam działkę 

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Obrońca" we Wrocławiu. Z przynależności 

do PZD jestem zadowolony, bo dostrzegam troskę Związku o swoich członków, a przede 

wszystkim dbałość o rozwój infrastruktury ogrodowej. Dostrzegam, że Polski Związek 

Działkowców nie otrzymuje żadnej pomocy ze strony samorządów. 

Istnienie ogrodów i ich rozwój opiera się na składkach członkowskich. Stąd jesteśmy 

organizacją samodzielną, przestrzegającą zasady zawarte w Ustawie o ROD z 8 lipca 2005 

roku. Dlatego też dziwi mnie zarzut pojawiający się w prasie, że obowiązujące przepisy dają 

zbyt duże przywileje Polskiemu Związkowi Działkowców. Zarzut ten moim zdaniem jest 

niesprawiedliwy. Przecież działki w ramach PZD uprawiają renciści i emeryci, których 

Państwo nasze nigdy nie rozpieszczało. Czy zwolnienie członków z PZD z podatku rolnego 

jest tak wielkim przywilejem? Szczególnie dla ludzi, dla których działka i ogród stały 

się miejscem wypoczynku, bo na inną formę wypoczynku nas nie stać. 

Odnoszę wrażenie, że dzisiaj szuka się argumentów jak unicestwić PZD - organizację 

dobrze funkcjonującą, której efekty pracy potwierdza ponad 1 200 000 członków skupionych 



w 4 941 ogrodach. To co wokół Polskiego Związku Działkowców się czyni 

nie ma nic wspólnego z troską o nas - działkowców. Uważam, że jest to twarda i brutalna 

walka o grunty, na których rozlokowane są ogrody. To nie jest walka z monopolem PZD. 

Taki jest mój punkt widzenia. 

W związku z powyższym proszę Pana Prezesa Trybunału Konstytucyjnego 

o uwzględnienie spraw, które poruszyłem w orzeczeniu, które wyda Trybunał Konstytucyjny 

w dniu 28 czerwca 2012 roku. 

Z wyrazami szacunku. 

Henryk Tomaszewski 
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