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Trybunał Konstytucyjny RP 
Warszawa 

W związku z zapoznaniem się przez przedstawicieli PZD z aktami 

sprawy z wniosku 1 Prezesa Sądu Najwyższego (sygn. akt: K 8/10) 

składamy stanowczy protest wobec sposobu prowadzenia postępowania 

dotyczącego rozpoznania wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego o 

stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych. 

Nie do przyjęcia jest fakt, iż do udziału w postępowaniu 

dopuszczeni zostali przedstawiciele tzw. stowarzyszeń ogrodów 

działkowych, rzekomo działających dla dobra działkowców, a w 

rzeczywistości dążących do zniszczenia ogrodnictwa działkowego w 

Polsce. Na temat przyszłości ogrodów działkowych absolutnie nie mogą 

wypowiadać się osoby, które zostały pozbawione prawa użytkowania 

działki i członkostwa w PZD za rażące naruszenie prawa. 

Jesteśmy oburzeni tym, że w aktach sprawy z wniosku I Prezesa 

Sądu Najwyższego znajdujących się w Trybunale Konstytucyjnym nie 

ma wysyłanych masowo przez działkowców i ogrody działkowe listów, 

apeli, stanowisk w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych. Po raz kolejny okazało się, jak mało ważny jest głos ludzi 

występujących w obronie swoich praw, zwłaszcza w konfrontacji z 

argumentami tych możnych, którym zależy na likwidacji ogrodów 



działkowych. Ubiegłoroczne oświadczenie Prezesa Trybunału, iż 

wskazane byłoby wzięcie pod uwagę stanowiska działkowców, można 

włożyć między bajki 1 potraktować jako kolejną niespełnioną obietnicę. 

Jesteśmy przekonani, że w trakcie rozprawy w dniu 28 czerwca 

2012 r. przedstawiciele PZD zostaną dopuszczeni do głosu i wysłuchani 

jako osoby najbardziej kompetentne w dziedzinie ogrodnictwa 

działkowego. Oczekujemy na takie rozstrzygnięcie Trybunału, które nie 

zniszczy ruchu społecznego, tak dobrze funkcjonującego w naszym 

kraju na przestrzeni wielu lat. 

Wnosimy o natychmiastowe dołączenie do akt sprawy wszystkich 

skierowanych do Trybunału dokumentów pochodzących od wszystkich 

jednostek organizacyjnych PZD, działkowców, parlamentarzystów oraz 

jednostek samorządu terytorialnego, które nas wspierają w obronie 

ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

W imieniu 
Okręgowego Zarządu 
Podkarpackiego PZD 


