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Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Park Wschodni" we Wrocławiu wraz 

ze statutowymi władzami Ogrodu wyrażają zdecydowany protest przeciwko zmianom 

w Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku. 

Wszelkie zmiany w naszej ustawie spowodowałyby zniszczenie ponad stuletniego 

ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Celem wszelkich zmian są grunty rodzinnych 

ogrodów działkowych, a nie jak próbuje się nam wmówić dobro działkowców. Dotychczas 

obowiązująca Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku w wystarczającym 

stopniu chroni działkowców i nasze ogrody. 

Stanowisko jakie zajmie Trybunał Konstytucyjny wobec powyższej ustawy dotyczyć 

będzie blisko milionowej rzeszy działkowców a wliczając w to ich rodziny wyrok TK dotknie 

ok. 2,5 min obywateli. W większości są to emeryci i renciści a więc najuboższa i najsłabsza 

część naszego społeczeństwa nie reprezentowana bezpośrednio w polskim parlamencie. 

Panie Prezesie to na Panu i na Trybunale Konstytucyjnym, któremu Pan przewodniczy 

spoczywa wielka odpowiedzialność za dalszy los polskiego ogrodnictwa działkowego. 

Decyzja, którą Pan podejmie będzie miała wymiar nie tylko prawny ale również aspekt spra-

wiedliwości społecznej. Obowiązująca od siedmiu lat Ustawa o Rodzinnych Ogrodach 

Działkowych dobrze spełnia swoje zadanie wobec całego społeczeństwa. I nie ma tu 

mowy o „państwie w państwie,,. Rodzinne Ogrody Działkowe zawsze przekazywały będące 

w wieczystym użytkowaniu grunty na ważne cele inwestycyjne: drogi, autostrady, obwodnice 

miejskie i autostradowe ,linie energetyczne, tory kolejowe czy tramwajowe, wały przeciw po-

wodziowe, stadiony, boiska, parkingi, zbiorniki wody i inne ważne inwestycje krajowe, 

miejskie czy gminne. Dzisiaj kiedy u władzy są „liberałowie,, pieniądz rządzi polityką. 

Zagraniczni i krajowi lobbyści, deweloperzy, koncerny i duże sieci handlowe chcą przejąć za 



bezcen dobrze położone grunty po ogrodach działkowych nie dając rekompensat i 

zamiennych terenów dla działkowców. Grunty, które dawniej jako ugory, nieużytki czy dzikie 

wysypiska śmieci przekazano działkowcom na Pracownicze Ogrody Działkowe dzisiaj jako 

Rodzinne Ogrody Działkowe to piękne zadbane oazy zieleni, to płuca miasta, to wolne od 

GMO warzywa i owoce, to piękne kwiaty i krzewy ozdobne, to tereny gdzie odpoczywa i za-

żywa weekendowej rekreacji w rodzinnej atmosferze 2,5 min Polek i Polaków. To bardzo 

często kilkudziesięcioletnie ogrody przekazywane z pokolenia na pokolenie.To Panie Prezesie 

tradycja narodowa, której nie wolno dać zginąć. Kiedy ginie tradycja - to ginie naród. 

Gdyby zmieniła się ustawa a tereny ogrodów przejęłyby /bez rekompensat i terenów 

zastępczych/ Gminy to zapewniam Pana Prezesa działkowcy i ich rodziny pozbawieni zostaną 

swoich kochanych ogródków a w ich miejscu staną biurowce, apartamentowce czy też kolejne 

supermarkety i galerie handlowe bo dla miast, gmin, samorządów liczy się tylko KASA !!! 

A powinien liczyć się CZŁOWIEK !!! 

Jesteśmy przekonani Panie Sędzio, że dla Pana jako człowieka i dla Pana jako Prezesa 

Trybunału Konstytucyjnego liczą się nie PIENIĄDZE tylko LUDZIE I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA. 
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