
STANOWISKO DZIAŁKOWCÓW MAZOWSZA PRZYJĘTE NA SPOTKANIU Z 
PARLAMENTARZYSTAMI W DNIU 6. 12. 2012 R. W SPRAWIE SKUTKÓW 
PRAWNYCH, JAKIE PONIEŚLI DZIAŁKOWCY W WYNIKU ORZECZENIA 

TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO RP Z DNIA 11 LIPCA 2012 R . O NIEZGODNOŚCI 
Z KONSTYTUCJĄ RP USTAWY O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH. 

My, przedstawiciele działkowców, społecznie pracujący, zgromadzeni na spotkaniu w 
Warszawie w sprawie Obywatelskiego Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
wyrażamy swoje niezadowolenie i oburzenie w związku z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego- orzeczeniem o niezgodności z Konstytucją RP Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. 
o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Uważamy, że zapadłe orzeczenie godzi w interesy obywateli polskich, szczególnie 
emerytów, rencistów, bezrobotnych, gdyż pozbawia ich nabytych praw. 

Żadnego znaczenia dla Trybunału nie miały kierowane listy, stanowiska, apele, petycje 
od setek tysięcy działkowców, a także przedstawicieli samorządów terytorialnych, że ustawa 
jest dobrym, potrzebnym dokumentem, a ogrody dobrze służą społecznościom lokalnym i 
miastom. 

Należy wskazać, że zgodnie z Konstytucją RP władze państwowe w imię 
sprawiedliwości społecznej mają obowiązek prowadzić politykę sprzyjająca zaspokajaniu 
potrzeb obywatel, a nie odwrotnie. Czy o to chodziło, aby zabrać biednym ostatnią rzecz, jaką 
mają, aby w imię „sprawiedliwości społecznej" bogaci mogli się jeszcze bardziej wzbogacić. 

Co się stanie, gdy Sejm RP nie uchwali nowej Ustawy? Czy skład sędziowski zdaje 
sobie sprawę, jaką krzywdę i stratę wyrządził społeczności działkowej? 

Działkowców i ich majątek spotka ten sam los, co pracowników Państwowych 
Gospodarstw Rolnych, Spółdzielni Produkcyjnych, likwidowanych zakładów przemysłowych. 

Aktualnie pozostały jeszcze do likwidacji takie jednostki, jak : Polski Związek 
Łowiecki, Polski Związek Wędkarski, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielczość 
Spożywców, może Lasy Państwowe. 

Dokonując ich likwidacji będzie można stwierdzić: „Polska to państwo demokratyczne" 
z rządzącą klasą uprzywilejowanych bogaczy, co wydaje się, że będzie sprzeczne z artykułem 4 
ust. 1. Konstytucji RP „ Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu". 
Komu więc ma służyć Konstytucja RP - Narodowi, czy wybranym elitom politycznym i 
gospodarczym 

UCZESTNICY SPOTKANIA 
/podpisy złożyło 406 uczestników/ 

Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. 


