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Szanowny Panie Profesorze! 

 Z wielkim szacunkiem i uznaniem dodając słowa serdecznie dziękujemy, 

pragniemy na wstępie wyartykułować wdzięczność za przedstawione zdanie odrębne 

wygłoszone przez Pana od wyroku Trybunału Konstytucyjnego dnia 11 lipca 2012 r. 

w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.  

 Pragniemy z całą mocą podkreślić, że Pan Profesor w swoim wystąpieniu 

zawarł te elementy  prawne wraz z uzasadnieniem, na które oczekiwała społeczność 

działkowa nie tylko z Okręgu Legnickiego.  

 Członkowie Polskiego Związku Działkowców  treść wystąpienia Pana 

Sędziego odebrali jednoznacznie, że organizacja nasza nie działa i nie realizuje 

zadania niezgodnych z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest 

ona  "swoistym tworem", który wywołał konflikt interesów, naruszając porządek 

prawny poprzez dominację w stosunku do innych organizacji, czy stowarzyszeń o co 

byliśmy i jesteśmy oskarżani.  

 Pański Głos Szanowny Panie Profesorze, spowodował, że jako największa 

organizacja społeczna w Polsce a przede wszystkim jej członkowie broniąc ustawy 

z 8 lipca 2005 r. występowali przez 20 lat w słusznej sprawie.  

 

Szanowny Panie Profesorze! 

 Przywrócił Pan nadzieję i wiarę, że autorzy projektów nowej ustawy różnych 

opcji politycznych  a przede wszystkim projektu obywatelskiego, uwzględnią  Pana 

Głos jako Profesora o wielkim autorytecie, co będzie podstawą do stworzenia 

i uchwalenia przez Sejm RP nowego aktu prawnego, pod którego rządami polskie 
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ogrodnictwo działkowe będzie dalej się rozwijać a kontynuatorów tradycji i historii 

ruchu ogrodnictwa działkowego nie spotyka los dzisiejszego i kolejnego pokolenia 

działkowców.  

 Jesteśmy pewni, że Pan Profesor będąc Sędzią Trybunału Konstytucyjnego 

wpisał się złotymi zgłoskami do kart naszej blisko 120-letniej historii, bo zasłużył 

się szczególnie o czym będzie pamiętać nie tylko społeczność działkowa oraz 

środowisko lokalne w całym kraju.  

Szanowny Pan swoją niezależnością, wiedzą, mądrością i obiektywizmem 

potwierdził, że działkowcy zasługują na wsparcie przez najwyższe władze  

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Jeszcze raz serdecznie dziękujemy w imieniu działkowców i działaczy 

z terenu działania okręgu legnickiego. 

 

Z wyrazami szacunku 
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