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Mamy pełną świadomość, że Trybunał Konstytucyjny jest organem ze 

wszech miar niezależnym i kierującym się w swej działalności posiadaną wiedzą 

w zakresie prawa konstytucyjnego. Wszelkie „ podpowiedzi" są rzeczą zbędną. 

Jesteśmy przekonani co do pełnego obiektywizmu w podejmowanych decyzjach 

przez członków Trybunału Konstytucyjnego. Z pewnością Trybunał dokona 

właściwej i zgodnej ze sprawiedliwością społeczną interpretacją przepisów 

obowiązujących w naszym kraju. Ze swej strony zwracamy się do Pana Prezesa 

Trybunału Konstytucyjnego o uszanowanie ustawowych praw członków 

naszego Związku - działkowców oraz zasady ochrony praw nabytych. 

Mimo wszystko pragniemy tą droga przekazać nasze stanowisko w sprawie 

działań podejmowanych z zamiarem dokonania zmian w obowiązującej Ustawie 

o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku. W powszechnej opinii działkowców naszego 

ogrodu wszelkie tego rodzaju działania są dążeniami do osłabienia pozycji 

działkowców i usunięcia ich z zajmowanych gruntów. W ostateczności 

natomiast do zlikwidowania ruchu ogrodnictwa działkowego. Większość 

członków naszego ogrodu użytkuje działki od kilkunastu lat, a nawet od 

momentu powstania ogrodu od 1979 roku. Stawiają pytania dlaczego są 

traktowani jak grupa osób którym Państwo spełnia ich zachcianki, a nie jako 

obywatele wobec których państwo prowadzi świadomą politykę społeczną. 

Czyżby miało to oznaczać, że mamy pecha być działkowcami, że jesteśmy w nie 

odpowiednim czasie i miejscu obecnych wydarzeń politycznych 



My działkowcy jesteśmy pasjonatami pracy na działce, uprawy warzyw, 

kwiatów, drzew i krzewów owocowych, wszelkich działań proekologicznych, 

aktywnego wypoczynku. Dlatego też dobrowolnie wstąpiliśmy do Polskiego 

Związku Działkowców ponieważ właśnie ta organizacja w przeszłości powstała 

celem zaspokajania w tym zakresie potrzeb społeczeństwa. Jak się okazuje 

bardzo dużej części społeczeństwa bo już ponad miliona osób. Ustawa o ROD 

nie wyklucza możliwości tworzenia ogrodów działkowych przez inne podmioty 

niż PZD. Nie zamyka też drogi do podobnego pozyskania i korzystania z 

gruntów. 

Wiemy , że ziemia działkowców jest łakomym kąskiem dla biznesu. Tam gdzie 

w grę wchodzą pieniądze i to duże pieniądze kończą się sentymenty, zaczyna się 

bezpardonowa walka. Okazuje się że dla doraźnych efektów chce się zniszczyć 

to co może przez wiele lat przynosić nam wszystkim wprost niewymierne 

korzyści. Coraz częściej widoczne jest dlaczego nie pozwala się na 

prowadzenia świadomej polityki Państwa w zakresie określonym treścią ustawy 

o ROD. Jako członkowie Polskiego Związku Działkowców jesteśmy już 

zahartowani w ciągłej walce o teraźniejszość i przyszłość nas samych i naszego 

Związku. Będziemy bronić naszych praw nabytych. W ostatnich latach to nie 

pierwsza inicjatywa zamachu na prawa nabyte działkowców, na majątek 

Związku , na istnienie Polskiego Związku Działkowców. Dobrze byłoby gdyby 

nasi oponenci przypomnieli sobie, że obecnie obowiązujące nasze prawa 

uzyskaliśmy z woli Sejmu RP, zatwierdzone zostały przez Senat RP i podpisane 

przez Prezydenta RP. 

Popieramy stanowiska polskich działkowców, którzy przesyłają do 

przedstawicieli władzy publicznej swoje stanowiska i opinie w obronie Ustawy 

o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Przedstawiają w nich nie tylko swoje 

opinie, ale też wiele istotnych argumentów przemawiających za utrzymaniem w 

mocy obecnej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Nikt z adresatów 

nie raczył nawet w jednym zdaniu udzielić odpowiedzi na treść korespondencji. 



Jedynie w okresach poprzedzających wybory odwiedzają nas licznie uczestnicy 

wyborów walcząc o potencjalnych wyborców. Wtedy wygłaszają bardzo 

pochlebne opinie o naszej Ustawie i bardzo dobre oceny o efektach naszej 

działalności 

Rzecz charakterystyczna zdecydowana większość samorządów terytorialnych 

nie tylko wypowiada się bardzo pozytywnie o samej idei ruchu działkowego w 

kraju doceniając jednocześnie korzyści wymierne i te niewymierne jakie 

związane są z tym ruchem. Takie też opinie przekazują do organów władzy i 

administracji państwowej popierając nas w obronie naszych praw nabytych. W 

całej rozciągłości podzielając zdanie, że ogrody działkowe dobrze służą 

wszystkim członkom lokalnych społeczności i w niczym i nikomu nie zagrażają. 

Zdajemy sobie sprawę o istnieniu grupy oponentów naszych idei. Jeżeli osiągną 

nawet część swoich zamiarów aktualnym pytaniem dla tych osób stanie się tekst 

z piosenki Pana Młynarskiego ...."co by tu jeszcze zniszczyć panowie, co by tu 

jeszcze"... Obyśmy chwil takich nie doczekali, bo dobre rzeczy łatwo 

zniszczyć, ale jakże je trudno je odbudować. 

Niniejsze stanowisko kierujemy do: 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz 
Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza 
Premiera Rządu RP Donalda Tuska 
Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego 
oraz przekazujemy do wiadomości : 
Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego 
Prezesa OZ PZD w Elblągu Bolesława Mikołajczyka 

Z wyrazami szacunku i poważania 

Za Zarząd i członków ROD Przemysłówka w Elblągu 


