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Trybunał Konstytucyjny RP 

Stanowisko 
Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie 

podjęte na Zebraniu w dniu 25 maja 2012 r. 

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie uznając 

niezawisłość i niezależność Trybunału Konstytucyjnego i jednocześnie korzystając 

z możliwość wyrażenia swojej opinii na temat postępowania w sprawie zaskarżenia 

przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (sygn. akt 8/10 i P 32/10) 

kieruje swoje stanowisko do sędziów rozpatrujących tę sprawę. 

Jesteśmy członkami organów Polskiego Związku Działkowców, którego 

funkcjonowanie reguluje ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Na co dzień 

wszyscy uprawiamy swoje działki i korzystamy z ich uroków, a jako członkowie 

organów PZD stosujemy przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

w praktyce. Jesteśmy z niej zadowoleni i uważamy, że zabezpiecza ona wszystkie 

nasze prawa konstytucyjne. Naszym zdaniem nie narusza ona przepisów Konstytucji. 

Ufamy, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są niezawiśli i niezależnie 

przeprowadzą postępowanie. Obawiamy się jedynie nieuczciwości i złych intencji 

posła Andrzeja Deiy, który otrzymał umocowanie do występowania jako 

przedstawiciel Sejmu RP przed Trybunałem w sprawie naszej ustawy o ROD. 

Obawiamy się, że nie będzie on reprezentował Sejmu w należyty sposób, ponieważ 

jest on zadeklarowanych przeciwnikiem zapisów ustawy o ROD. Naszym zdaniem 

potrzebujemy reprezentanta Sejmu, który obiektywnie przedstawi pozytywne aspekty 

społeczne obecnej ustawy. Negatywne opinie wyrazi przecież wnioskodawca. 

Wystąpiliśmy do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz o zmianę osoby, ale pragniemy 

mimo wszystko przedstawić swoje zdanie na ten temat. 
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Przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych są wyrazem 

doświadczeń ponad 120 letniej tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce. Przez 

lata dostosowywane były wszystkie regulacje, które dzisiaj dobrze służą zarówno 

działkowcom, ale także społecznościom lokalnym. Istnienie ogrodów działkowych 

w miastach pozwala na tworzenie zielonych enklaw i „płuc" w betonowych 

aglomeracjach. Ogrody powstały na trudnych terenach, wielu ludzi, którzy je 

zakładali włożyło w ich budowę wiele pracy własnych rąk, a także i nakładów 

finansowych. Dzięki ich wytrwałości i społecznej pracy wiele osób dziś może cieszyć 

się wypoczynkiem na łonie natury, natomiast dzięki zapisom ustawy o ROD prawa 

działkowców związane z zabezpieczeniem naszych praw własności co do majątku na 

działkach i ogrodach są chronione. 

Polski Związek Działkowców nigdy nie był i nie będzie przeciwnikiem a także 

nie zamierza blokować żadnych inwestycji na cele publiczne. Przecież jako 

mieszkańcy miast czy wsi, w których mieszkamy i jednocześnie uprawiamy swoje 

działki także będziemy korzystać z pozytywnego wpływu inwestycji publicznych. 

Jedyne o co prosimy to nie kwestionowanie naszego prawa do odszkodowań za 

majątek, który utracimy. Gdybyśmy byli właścicielami tego gruntu to nikt nie miałby 

wątpliwości, że należy się nam odszkodowanie. Gminy przekazały dla PZD tereny 

pod ogrody działkowe. Każdy pojedynczy działkowiec ma prawo korzystać 

z dobrodziejstw swojej działki. Ustawodawca zapewnił nam zatem zabezpieczenie 

gdyż działki są traktowane jako narzędzia użyteczności publicznej. Wielu z nas to 

najbiedniejsza grupa społeczna w Polsce (emeryci, renciści, bezrobotni) dlatego 

podczas tworzenia ogrodów to nam w pierwszej kolejności przydzielono działki. 

Z tego samego powodu uchwalając ustawę o ROD Sejm postanowił zabezpieczyć 

nasze prawa aby były one równe z prawami bogatych prywatnych właścicieli 

podobnych gruntów. 

Członkowie Polskiego Związku Działkowców wykazali już swoje poparcie dla 

nie zmieniania ustawy o ROD i pozostawieniu jej w dotychczasowym brzmieniu 

składając ponad 620 tys. podpisów. Zwołano także dwa Kongresy PZD, które 

pokazały spójność i jednomyślność naszej społeczności. Każdy obywatel Polski może 

wstąpić do naszej organizacji jesteśmy otwarci na młode pokolenia i to dla nich 



walczymy o prawa, które posiadamy. Chcemy nasze działki przekazać dzieciom 

i wnukom aby również oni mogli cieszyć się urokiem i pięknem obcowania 

z przyrodą. Aby oni mogli osiągać satysfakcje z pracy na działce. Pragniemy także by 

i oni mieli zagwarantowane prawa do odszkodowań. 

Działkowcy korzystając ze swojej działki nie prowadzą żadnej działalności 

zarobkowej, działka służy jedynie dla dobra rodziny każdego jej użytkownika. 

Dlatego naszym zdaniem nie powinniśmy płacić żadnych podatków gruntowych. 

Altanki na działkach to nieduże budowle, zabezpieczające podstawowe potrzeby 

socjalne, od których dzisiaj także nie płacimy podatków od nieruchomości. Ustawa 

0 ROD daje działkowcom przywilejuje obarczając je pewnymi ograniczeniami, 

dlatego nie rozumiemy dlaczego chce się nas pozbawić tych drobnych udogodnień 

1 uznaje się je za niezgodne z Konstytucją. 

Zaniepokojeni działaniami wokół naszej ustawy przekazujemy swoje 

stanowisko z prośbą o zapoznanie się z naszym zdaniem w tej sprawie. 

W imieniu Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie 
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Do wiadomości: 

1. Posłowie z Okręgu Warmińsko-Mazurskiego 

2. Krajowa Rada PZD 

3. a/a 


