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Szanowny Panie Prezesie 

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz Działkowcy z rejonu 
Konina zebrani na spotkaniu w dniu 14 czerwca 2012 roku są ogromnie 
zaniepokojeni aktualną sytuacją działkowców spowodowaną wyznaczeniem 
przez Trybunał Konstytucyjny na dzień 28 czerwca 2012 roku terminu rozprawy 
w sprawie rozpatrzenia wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
kwestionującego ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 
2005 roku. 
Wniosek skierowany przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do 
Trybunału Konstytucyjnego to kolejny krok do pozbawienia działkowców 
działek i likwidacji Związku, godzi on również w prawo miliona polskich rodzin 
oraz zagraża istnieniu ruchu społecznego, nie prowadzi do porządku w Polsce 
lecz go burzy. 
Nie wolno doprowadzić do rozbijania ruchu związkowego lecz rozwijać i 
cementować ten ruch i funkcjonowanie ogrodów działkowych w Polsce. 
Jesteśmy przyzwyczajeni do ataków ze strony władzy i niektórych ugrupowań 
politycznych, ale nie sądziliśmy, że do ataku tego dołączy się władza 
sądownicza. 
Wniosek skierowany do Trybunału Konstytucyjnego działkowcy odbierają 
wyłącznie w kategoriach ataku na samorządność i samodzielność naszego 
Związku i naszych struktur. 
Wniosek ten zmierza do likwidacji ruchu polskiego ogrodnictwa działkowego 
mającego swoją historię już ponad 100 lat. Jest podyktowany wyłącznie chęcią 
przejęcia terenów naszych Ogrodów na cele komercyjne, a tym samym 
pozbawienia nas często jedynej możliwości spędzenia wolnego czasu na łonie 
natury. 
Odnosimy wrażenie, że wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i jego 
zarzuty pod adresem ustawy o ROD stoją w jawnej sprzeczności z zasadą 
społeczeństwa obywatelskiego i zastanawiamy się, czy w Polsce nastał już czas 
pełnej szczęśliwości i prawa. Nasze prawo jest często pełne niespójności i 
innych braków, które dezorganizuje życie publiczne, a Trybunał Konstytucyjny 
zasypuje się tematami zastępczymi. 
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Działkowcy i Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Rejonu Konina 
zwracają się do Pana Prezesa o wzięcie pod uwagę wszystkich naszych 
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dotychczasowych Stanowisk i Apeli kierowanych do Trybunału 
Konstytucyjnego i władz państwowych w obronie dobrze funkcjonującej 
ustawy, która sprawdziła się w życiu i całkowicie zabezpiecza interesy 
działkowców polskich oraz prawa nabyte przez dziesięciolecia tej biedniejszej 
części społeczeństwa. 
Apelujemy do Trybunału Konstytucyjnego o oddalenie wniosku Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego i pozostawienie dobrze funkcjonującej ustawy o 
ROD z 2005 roku w niezmienionej formie i treści. 
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podpisy uczestników spotkania 

Iłfc*^ / h ^ A 
Sjerfr OćScfoćS 


