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Szanowny Panie Sędzio TK 

Dziękuję za orzeczenie wyroku w sprawie K 8/10, po którym do dnia dzisiejszego nie 
mogę zrozumieć , że z jednej strony Trybunał zaznaczył, że ochroną prawną objęci w 
pierwszym rzędzie muszą być sami działkowcy, którzy w dobrej wierze, niekiedy od 
wielu lał, a nawet kilku pokoleń użytkują (w rozumieniu art. 14 ust. 1 lub art. 14 ust. 
2 ustawy) przyznane im działki w funkcjonujących r.o.d. 
natomiast potem Trybunał podkreślił, że w razie niewykonania we wskazanym terminie 
jego orzeczenia, wygaśnie zarówno prawo użytkowania wieczystego, jak i prawo 
użytkowania gruntów przyznane PZD, a pełnia praw rzeczowych wróci do właścicieli 
gruntów na których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. 
Moje obawy co do przyszłości ruchu działkowego w Polsce opieram na dotychczasowej 
praktyce sejmu jeśli chodzi o realizacje wyroków Trybunału, (czyli jest to odroczenie - na 
okres 18 miesięcy zniwelowania ruchu działkowego). 
Jak również co do interpretacji Art. 12, Art. 58 ust 1 gdzie się zapewnia wolność 
zrzeszenia, a w moim odczuciu zostałem potraktowany jako członek Polskiego Związku 
Działkowców z Art. 13 i Art. 58 ust 2 
Przytoczę historie Juranda ze Spychowa, który musiał stać przed bramą w niepewności o 
swoje dziecko, a ja dwukrotnie od świtu stałem przed bramą Trybunału i drżałem o swoją 
działkę. I okazało się w moim przekonaniu finisz stania był podobny. 
Przebywając na sali rozprawy przecierałem oczy widząc człowieka z wyrokiem sądowym 
i naruszający Prawo Budowlane (Art.29) jako dopuszczony do rozprawy a ja członek 
legalnej organizacji PZD musiałem wspólnie z działkowcami z całej Polski domagać się 
dopuszczenia do rozprawy (jak można mieć zaufanie do sędziów). 
Po przepracowaniu 45 lat i będąc kilka już lat na emeryturze oraz użytkując 31 działkę 
czuję zagrożenie mojego spokoju bowiem - zajecie nadaje życiu sens -, a te będzie mi 
zabrane. 

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego przyjmuję z należytą powaga, lecz nie 
zapomnę składowi odebrania mi radości i spokoju z przebywania w oazie własnoręcznie 
utrzymywanej zieleni, widoku różnych kompozycji kwiatów, drzewek czy warzyw. 

Z działkowym pozdrowieniem działkowiec 

pozbawiony złudzeń co do przyszłości swojej działki i swego zdrowia 


