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Szanowna Pani Marszalek ! 

Obradujący na IV-tym plenarnym posiedzeniu w dniu 25 lutego br. 
członkowie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we 
Wrocławiu zwracają się do Pani Marszałek o wsparcie naszych działań w 
obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zawarte w ustawie 
przepisy tworzone i przyjmowane były przez uprawnione organy państwowe na 
przestrzeni blisko 100 lat, a wiec w okresie przedwojennym jak i powojennym. 
Stanowią one nabyte i ugruntowane prawa dla rodzin działkowców , 
zabezpieczając istnienie terenów ogrodów działkowych i stabilność 
użytkowania działek. 

Rodzinne ogrody działkowe dobrze służą działkowcom, którzy w 
zdecydowanej większości nie należą do osób zasobnych finansowo a wręcz 
przeciwnie, poprzez użytkowanie działki wspierają ich ubogi portfel, gdyż gro z 
nich to emeryci i renciści jak również pracownicy sfery budżetowej w tym 
oświaty i służby zdrowia. 
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Prośba, którą kierujemy do Pani Marszałek wynika z faktu kolejnego 
zagrożenia naszej ustawy, które tym razem pojawiło się nieoczekiwane ze 
strony byłego już I Prezesa Sądu Najwyższego, który złożył wnioski do 
Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za niezgodną z Konstytucją RP nawet 
całą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 08 lipca 2005 r. Niestety 
te wnioski zostały poparte przez byłego Marszałka Sejmu RP - Pana Grzegorza 
Schetynę, który w przekazanej do Trybunału Opinii z dnia 08 grudnia 2010r. 
wyraził pogląd, że cyt. : „po ewentualnym stwierdzeniu niekonstytucyjności 
części zaskarżonych przepisów ustawa będzie obowiązywać w postaci 
ukształtowanej wyrokiem Trybunału aż do czasu dokonania przez ustawodawcę 
wyboru nowej koncepcji unonnowania problematyki tworzenia i użytkowania 
ogrodów działkowych". Pogląd ten w sposób wyraźny określa zamiary władz 
naszego Państwa, dążące do destabilizacji sposobu zarządzania terenami 
ogrodów a przede wszystkim do destabilizacji w zagospodarowaniu i 
użytkowaniu ogrodów. Pogląd ten jest niestety zbieżny z dążeniami licznych 
deweloperów i komercyjnych inwestorów, którzy z niecierpliwością oczekują 
przejęcia blisko 1000 ha terenów ogrodów we Wrocławiu i które już zostały na 
te cele przeznaczone w studium i w pianach zagospodarowania przestrzennego. 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu, który 
tworzą działający społecznie i demokratycznie wybrani przedstawiciele 
rodzinnych ogrodów działkowych zwraca się do Pani Marszałek o przyjście z 
pomocą tym najskromniejszym grupom naszego społeczeństwa, dla których 
ogrody działkowe w tych trudnych czasach są nie do przecenienia. 

Dotychczasowe uregulowania prawne zawarte w ustawie o rodzinnych 
ogrodach działkowych nie tylko dobrze służą działkowcom ale sprawdziły się w 
wieloletniej praktyce i nie powodują konfliktów z władzami samorządowymi 
gmin. Przepisy ustawy sprzyjają rozwojowi miast i gmin, realizacji wszystkich 
zadań o charakterze publicznym zwłaszcza komunikacyjnym, czego przykładem 
są zadania realizowane na terenach ogrodów Wrocławia. 

W obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych swoje podpisy 
złożyło już ponad 45.000 działkowców. Do władz Rzeczypospolitej Polski i do 
Trybunału skierowano tylko z naszego okręgu tysiące protestów. 

Do obrony przepisów ustawy włączyły się władze licznych miast i gmin np. 
władze Miasta i Gminy Strzelin. 
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Przedstawiając sytuację jaka została wytworzona wokół rodzinnych 
ogrodów działkowych i wokół ustawy uprzejmie prosimy Panią Marszałek o 
wycofanie Opinii byłego Marszałka Sejmu RP przesłanej do Trybunału 
Konstytucyjnego oraz do zmiany zawnioskowanych posłów do występowania 
przed Trybunałem jako przedstawicieli Sejmu RP, gdyż posłowie ci, Andrzej 
Dera i Stanisław Pięta nie reprezentują w tej sprawie w sposób właściwy Sejmu 
RP, gdyż głosowali przeciwko ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu pragnie 
podkreślić, że w pełni identyfikuje się z Listem Otwartym, który został przyjęty 
przez IX Krajowy Zjazd PZD w dniu 16 grudnia 201 Ir. i przesłany do Pani 
Marszałek. 

Oczekując wsparcia i pomocy z Pani strony oraz odpowiedzi na niniejsze 
wystąpienie 

pozostajemy z szacunkiem 
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