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Komisja Rozjemcza Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks" w Babimoście protestuje 
przeciwko wnioskom o likwidaęji ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 
roku i pozbawienia nas tytułu prawnego do użytkowania działek. Protestujemy przeciwko 
wnioskowi złożonemu do Trybunału Konstytucyjnego przez I Prezesa Sądu Najwyższego o 
likwidacji w całości ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz wnioskowi Marszałka 
Sejmu Pana Grzegorza Schetyny, popierającego wnioski składane wcześniej, jak również wniosek 
Prokuratora Generalnego. 
Komisja Rozjemcza w całości protestuje przeciwko, działaniom które w Sejmie „po cichu" 
prowadzi się nad nowelizacją ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jeszcze Trybunał 
Konstytucyjny RP nie rozpatrzył złożonych wniosków a już coś się przygotowuje bez udziału i 
wiedzy działkowców. Wyrażamy sprzeciw wobec kolejnej próbie likwidacji ustawy o Rodzinnych 
Ogrodaęh Działkowych w imię partykularnych interesów biznesowo - towarzyskich. 
Jest to niezgodne ze stanowiskiem Polskiego Związku Działkowców, jak również ze stanowiskiem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Bronisława Komorowskiego,który przesłał list do 
uczestników IX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z wyrazami 
podziękowania za 120 lat tradycji i tak pięknego działania społeczności lokalnej w całym kraju. 
Ustawa została uchwalona przez legalnie wybrany Sejm RP i pozwoliła na uregulowanie spraw 
związanych z prawidłowym funkcjonowaniem ogrodnictwa w Polsce. W momencie prac nad 
Ustawą oraz jej uchwalania nikt nie kwestionował zapisów poszczególnych artykułów tejże 
Ustawy. Dzięki tej Ustawie wielu działkowców wie jakie ma prawa, które chronią jego interesy 
oraz jego Rodziny. Działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych nie są tylko indywidualnymi 
sprawami poszczególnych obywateli Naszego Państwa ale również są to całe Rodziny, które dzięki 
temu że mogąc uprawiać działki polepszają swój status materialny. Działkowcami są ludzie z rodzin 
ubogich, emeryci, renciści, bezrobotni którzy dzięki działkom mogą pozyskać owoce i warzywa, 
których często nie kupiliby sobie tych produktów bo by ich fizycznie nie było na nie stać. Działka 
daje niufniastkę swojej niezależności, pozwala wielu osobom spełniać swoje marzenia jeżeli chodzi 
o możliwość kształtowania , tworzenia swojego otoczenia. Pozwala dzieciom i młodzieży na naukę 
podstawowych zasad życia oraz pracy, tej u podstaw. 
Ustawa w obecnym kształcie dobrze służy działkowcom - obywatelom Polski. Ruchy jakie wokół 



niej są wykonywane realnie zagrażają Rodzinnym Ogrodom Działkowym. Nie może tak być żeby 
władza w demokratycznym państwie fundowała swoim obywatelom życie w ciągłym zagrożeniu! 
Brak zapewnienia poczucia bezpieczeństwa prawnego ze strony władzy jest ogromną 
niegodziwością. 
My działkowcy ogrodu „Relaks" protestujemy przeciwko manipulowaniu i pokrętnemu działaniu, 
od wielu lat nękając nas ludzi i młodych, i w podeszłym wieku, emerytów o słabym zdrowiu i 
marnych dochodach. Chcemy uprawiać działki i wypoczywać w spokoju. Mamy nadzieję, że 
mądrość Sędziów Trybunału Konstytucyjnego RP sprawi, że Ustawa o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych z 2005 r. będzie w całości utrzymana a jedynie 
Ustawy będą poddane surowej ocenie a wyrok Sędziów TK RP p r z y ^ ^ f ^ t iW^ęi^^Smó). 
Dlatego w imieniu Komisji Rozjemczej zwracam się o należyte rozpoznat^atatanycł^iHMPskó" \ 
właściwe ustosunkowanie się do istniejącej ustawy w świetle obovtó!ążującegó prawa,'tak 'aby z 
Sejmu oraz procesu ustawodawczego pie rohić „farsy i cyrku", które przy unieważnianiu 
przedmiotowej ustawy w całości będzie świadczyło o braku profesjonalizmu osób, które wybrane 
przez l^aród reprezentują ten Naród oraz stanowią w jego imieniu Prawo. 

Z wyrazami szacunku i nadzieją 
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