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Trybunał Konstytucyjny 
Rzeczypospolitej Polski 
w Warszawie 

Ja długoletni działkowiec i emeryt z wielkim niepokojem obserwuję 
przebieg wydarzeń będących następstwem zaskarżenia do Trybunału 
Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego ustawy 
0 rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku jako niezgodnej 
z Konstytucją RP 

W moim odczuciu inicjatywa byłego Prezesa Sądu Najwyższego szkodzi 
polskim działkowcom i zmierza bezpodstawnie do zburzenia funkcjonującego 
systemu prawnego dotyczącego ruchu ogrodnictwa działkowego. Uważam, 
że działania byłego najwyższej rangi przedstawiciela władzy sądowniczej 
są niczym innym jak realizacją „zamówienia politycznego" i spotkały 
się z powszechnym oburzeniem działkowców. 

Z wielka nadzieją czekam na dzień 28 czerwca, kiedy to rozpatrzony 
zostanie wniosek byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 

Wysoki Trybunale apeluję i proszę o oddalenie w całości i uznanie 
z bezpodstawne zaskarżenie ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku 
przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 

Szanowni Sędziowie trybunału Konstytucyjnego, 

Ogrody działkowe to zielone płuca miast zapewniające działkowcom 
1 ich rodzinom czynny wypoczynek. Ogrody to odkrywanie nowego sensu życia, 
poczucie wspólnoty i czerpanie z tego radości i satysfakcji, coraz częściej służą 
propagowaniu zdrowego stylu życia jak również integracji społeczeństwa. 
Dlatego Sejm RP uchwalając ustawę w 2005 roku świadomie nadał naszym 
ogrodom status organów użyteczności publicznej, dzięki czemu stały się one 
elementem socjalnej infrastruktury, która jest dostępna dla wszystkich członków 
lokalnej społeczności. 
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Szanowni Sędziowie, 

Pragnę podkreślić, że obowiązująca ustawa z 2005 roku, która 
w dniu 28 czerwca br. będzie przedmiotem rozprawy przez Trybunałem 
Konstytucyjnym jest aktem prawnym gwarantującym trwały rozwój 
ogrodnictwa działkowego. Sankcjonuje nabyte prawa wywalczone 
na przestrzeni dziesiątków lat. Zawarte w niej rozwiązania zapewniają 
działkowcom samorządność i samodzielność oraz posiadanie własnej 
organizacji jaką jest Polski Związek Działkowców i jego struktury. 

Głęboko wierzę, ze Wasza ocena prawna ustawy o ROD z 2005 roku 
nie stworzy możliwość likwidacji ponad 115-letniego dorobku ogrodnictwa 
działkowego w Polsce. 

Gorąco apelują o wzięcie pod uwagę przedmiotowej argumentacji. 
Liczę na to, iż nadal dana mi będzie możliwość spokojnego użytkowania swojej 
działki w oparciu dotychczas obowiązujące przepisy ustawy o ROD. 
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