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W związku z mająca się odbyć w dniu 28 czerwca 2012 roku rozprawą, na 
której rozpatrywany będzie wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w 
sprawie uchylenia zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 
200iT roku, wnosimy o wysłuchanie naszego głosu i odrzucenie wniosków 
Prezesa Sądu Najwyższego. 
Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zalesie" w Pile, z całą 
determinacją popierają stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku 
Działkowców z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. 
Dla wielu z nas działka to centrum toczącego się na niej życia rodzinnego, 
spotkań z przyjaciółmi, miejsce wypoczynku całej rodziny. Jest to nasze hobby 
ale również bardzo często dla wielu, jest to wsparcie domowych budżetów i 
umożliwienie naszym rodzinom korzystania ze świeżych owoców i warzyw. 
Jak wiemy polskiej rodzinie żyje się bardzo ciężko, a uzupełnienie budżetów o 
plony działkowe dla wieku z nas jest jedyną możliwością korzystania z owoców i 
warzyw. 
Nasz ruch społeczny, reprezentowany od kilkudziesięciu lat przez Polski Związek 
Działkowców, to ruch ludzi pracy, pasjonatów, często prekursorów działalności 
społecznej w swoim środowisku. 
Prosimy więc Sędziów Trybunału Konstytucyjnego aby uwzględnili zapisy art. 4 
i art. 18 Konstytucji, które mówią, że "władza zwierzchnia należy do Narodu" 
a "...rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajduje się pod ochroną 
Rzeczypospolitej Polskiej". 
To tej opieki, ochrony i sprawiedliwości społecznej, o której mówi nasza 
Konstytucja domagamy się dzisiaj od Trybunału Konstytucyjnego wierząc 
również w zapis art. 173 i 174 Konstytucji mówiące, że "Sądy i Trybunały są 
władzą odrębną i niezależną od innych władz" oraz, że "Sądy i Trybunały 



wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej" wnosimy, aby Trybunał 
Konstytucyjny orzekł kierując się wolą tysięcy obywateli, a nie "rozgrywkami 
politycznymi" osób, które znowu najchętniej powiększyłyby swoje majątki 
naszym kosztem. 
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