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Szanowny Panie Prezesie 
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „ Ujarzmione Piaski" w 

Helu reprezentujący działkowców, Członków Polskiego Związku Działkowców z 
niepokojem oczekuje stanowiska Trybunału Konstytucyjnego w kwestii 
rozpatrzenia wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie 
niezgodności z Konstytucją RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
uchwalonej przez Sejm RP w dniu 8 lipca 2005 r. 

Zaskarżona ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest efektem 
starań i dorobku wielu pokoleń działkowców szczycących się ponad 100-
letnią historią i od początku jej uchwalenia jest przez nas akceptowana 
jako dobra. 

Zachowanie z niezmiennej formie postanowień ustawy i praw jakie ona 
nam dała jest dla nas, działkowców i członków Polskiego Związku 
Działkowców bardzo ważne z punktu widzenia społecznego , gospodarczego i 
ekonomicznego. 

Zwarzywszy, że zdecydowana większość działkowców to ludzie w 
jesieni życia bądź bezrobotni o skromnych dochodach finansowych, dla 
których działka w ROD to znacząca pomoc w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, jedyne miejsce wypoczynku w ogrodzie rodzinnym, to radość 
życia, stąd nasza walka o istnienie ogrodów działkowych. 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału 
Konstytucyjnego, od samego początku postrzegamy jako działanie wysoce 
szkodliwe społeczne, godzące bezpośrednio i zdecydowanie w nasze prawa do 
działek oraz w bezpieczeństwo prawne Rodzinnych Ogrodów Działkowych i 
naszą organizację Polski Związek Działkowców. 

Wyrazem naszych działań w obronie ustawy o ROD i praw jakie ona 
dała jest ponad 620 tyś. Podpisów dziesiątki tysięcy stanowiska i apeli 
do władz ustawowych i wykonawczych oraz osób funkcyjnych w państwie, 
które nie powinny pozostać bez echa. 

Zwracamy się zatem do Pana Prezesa, a za Pana pośrednictwem do 
składu sędziowskiego Trybunału Konstytucyjnego rozpatrującego skargę 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, aby postąpili zgodnie z Konstytucją 
RP i prawami obowiązującymi w państwie prawa i sprawili, że polski wymiar 
sprawiedliwości nie skrzywdzi polskich działkowców i nie pozbawi ich 
ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz praw jaki ona nam daje. 

Mamy nadzieję, e Trybunał Konstytucyjny zachowa ustawę o ROD w 
niezmienionej formie, uzna ją za godną z Konstytucją RP, bo jest ona 
dobra i zapewnia istnienie ogrodów i rozwoju ogrodów i ogrodnictwa 
działkowego w Polsce. 

Z wyrazami szacunku w imieniu działkowców ROD im. „Ujarzmione 
Piaski" w Helu" 
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