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Szanowny Panie Prezesie! 

W związku z tym, że w dniu 28 czerwca tego roku ma być rozpoznany przez Trybunał 
Konstytucyjny wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego , w sprawie zbadania zgodności 
z Konstytucją RP zapisów całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 08 lipca 2005 roku, 
jako długoletni (pon.301at) działkowiec PZD, zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o pozostawienie 
w nie zmienionym kształcie w/w ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

W moim przekonaniu przedmiotowa ustawa uchwalona przez Sejm RP, przeszła całą ścieżkę 
legislacyjną i jest dobrym dokumentem, zgodnym z Konstytucją. 
W oparciu o nią sprawnie funkcjonują nasze rodzinne ogrody działkowe, w głosowaniu jawnym 
na walnym zebraniu wyborczym zostali demokratycznie wybrani przedstawiciele działkowców 
do zarządów, komisji rewizyjnej, komisji rozjemczej reprezentujący ogrody godnie i zgodnie 
z Ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 
Wyrazem poparcia dla tej ustawy był II Kongres PZD, który odbył się w Warszawie 22 września 
2011 r. 

W swoich założeniach ustawa gwarantuje własność nasadzeń i infrastruktury znajdującej się 
na działce wykonanych przez użytkownika działki za jego własne środki finansowe, a więc dobrze 
zabezpiecza nasze prawa i nie ma żadnych przesłanek aby ją zmieniać. 

Rozmawiając z użytkownikami działek R.O.D w naszym rejonie wiem, że w tej sprawie działkowcy 
wysyłają bardzo wiele próśb do władz ustawodawczych i wykonawczych, o pozostawienie dobrej 
ustawy chroniącej prawa działkowców oraz ich mienie. 

Wszyscy wiemy, że bez naszego Polskiego Związku Działkowców nie będziemy w stanie bronić 
swoich praw oraz mienia. 

Proszę pomyśleć, co będzie z resztą działkowców i ich rodzinami, którzy zostaną pozbawieni 
dodatkowego zastrzyku do swoich skromnych dochodów a zarazem tej radości życia, którą im daje 
uprawianie tego kawałka ziemi?. 

Zwracam się do Pana z apelem i prośbą o to, by podjęcie decyzji Być Albo Nie Być bardzo dużej 
rzeszy ludzi w jesieni życia, schorowanych, o skromnych dochodach lub bezrobotnych, dla których 
działka to jedyny zastrzyk dla gospodarstwa domowego oraz jedyne miejsce, gdzie mogą w oazie 
spokoju wypoczywać, w rodzinnym gronie, z dala od polityki i zgiełku miejskiego, który jest uciążliwy 
dla takich ludzi jak ja emerytów - głęboko przeanalizować. 
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Odrzucenie naszej ustawy przez Trybunał Konstytucyjny będzie miało duży wpływ na egzystencję 
ludzi ubogich, którzy nie będą w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem działki, 
a jedynie będzie pomocne dla ludzi z grubymi portfelami, których stać będzie na takie świadczenia 
płatnicze. 

My działkowcy nie chcemy bawić się w żadne rozgrywki polityczne, chcemy uprawiać nasze 
działki tak jak do tej pory, bez myśli o j e j utracie. 

Żeby tak się stało nie trzeba wiele, a jedynie głębokiego przemyślenia, ponieważ decyzja należy 
do Pana oraz całego składu sędziowskiego Trybunału Konstytucyjnego R. P. 

Nie odbierajcie nam i naszym bliskim oraz przyszłym pokoleniom, tego, co sami sobie przez tyle 
lat wypracowaliśmy z miłością i oddaniem temu kawałkowi ziemi. Niniejszy list przesyłam również 
także do wiadomości: 

Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, 

Prezesa PZD Okręgowego Zarządu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie 

Zbigniewa Kołodziejczaka 

Z wyrazami szacunku oraz nadzieją na lepsze jutro 

Długoletni działkowiec R.O.D „Szarotka" 
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