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Panie Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego 
Panowie Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego 

Jako 30-Ietni użytkownik działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. 
Jaćwingów w Suwałkach (z 27-letnim stażem na funkcji prezesa od początku jego powstania 
w 1982 roku) z wielkim żalem i jednocześnie oburzeniem przyjąłem wiadomość, że 28-06-
2012 roku odbędzie się rozpoznanie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego Pana Prof. Lecha 
Gardockiego o unieważnienie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku 
przez Trybunał Konstytucyjny. Niepokojące jest to że do reprezentowania Polskiego Związku 
Działkowców wyznaczono przez Sejm posła PIS Pana Andrzeja Derę gorącego zwolennika 
likwidacji obecnej ustawy o ROD. Oznacza to że 115-letni dorobek działkowców (prawny, 
moralny, materialny, rodzinny i in.) zostanie unicestwiony w imię komercyjnych potrzeb 
grupy ludzi bogatych kosztem prawie milionowej rzeszy rodzin biedniejszych a przynajmniej 
niezamożnych. Zniszczenie wieloletniego dorobku działkowców i przerwanie wieloletnich 
tradycji rodzinnych całego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce jest dla setek tysięcy 
rodzin pozbawieniem możliwości dodatkowego dochodu artykułów spożywczych i warunków 
do taniego wypoczynku skutkujących zachowaniem zdrowia szczególnie ludzi starszych. 
Dotychczasowe wysiłki rodzin działkowych i wszystkich struktur Polskiego Związku 
Działkowców, przy aktywnym wsparciu ponad 620 000 podpisów w obronie ustawy o ROD z 
2005 roku pozwoliło przetrwać nam trudne czasy walki o nasz byt. Dzięki zwartości i 
jedności działkowców obroniliśmy swoją tożsamość i istnienie. Wspierała nas we wszystkich 
działaniach Krajowa Rada PZD. Nie możemy jej przegrać. W tej walce o istnienie PZD i 
naszych ogrodów oczekirj^my^sparcia w jej obecnym kształcieod władz państwowych W 
tym od Trybunału Konstytucyjnego o oddalenie wniosku o likwidację naszej ustawy. 

Panowie Sędziowie ! Obecna ustawa o ROD daje działkowcom poczucie 
bezpieczeństwa i stabilności, spokojnej pracy i wypoczynku na działce. Oszczercze są 
pomówienia przeciwników ustawy, głównie PIS o rzekomych przywilejach działkowców. 
Naszym przywilejem jest praca. 

Od Pani Marszałek Sejmu oczekujemy że przedstawicielem PZD w czasie 
rozpoznawania wniosku Pana L. Gardockiego w sprawie niekonstytucyjności ustawy o ROD 
z 2005 roku nie będzie Pan Poseł Andrzej, Dera ale Osoba-Poseł o wysokim autorytecie 
moralnym i obiektywna w odniesieniu do ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Oczekujemy od Trybunału Konstytucyjnego sprawiedliwego orzeczenia. 
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1. Adresat 
2. Marszałek Sejmu Pani Ewa Kopacz 
3. Prezes Krajowej Rady PZD Pan Eugeniusz Kondracki 
4. Prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego Pan Andrzej Boiko 


