
STANOWISKO  

 Konferencji Okręgowej w Legnicy  

w dniu 22 sierpnia 2012 r. 

 

w sprawie zdania odrębnego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego 

Pana Marka Kotlinowskiego 

 
  

Szanowny Panie Sędzio! 

 Na wstępie pragniemy serdecznie podziękować za odmienność poglądów 

i wyrażoną opinię odnoszącą się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonego 

dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie większości uznanych za niekonstytucyjne artykuły 

ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.  

 W Pana wystąpieniu na szczególną uwagę i godne zapamiętanie , zasługują 

w naszej ocenie wypowiedziane słowa, które należy zacytować, a mianowicie:  

1. "moim zdaniem ustawa chroni cel niezarobkowy realizowany międzypokoleniowo 

i stawia na straży tej idei Polski Związek Działkowców, 

2. "ustawa chroni użytki zielone w miastach, ustawa wyraża ideę, że nie wszystko jest 

na sprzedaż, ustawa chroni prawa osób uprawiających ogrody i zapewnia na ich 

rzecz realizację celów socjalnych", 

3. " rola ogrodów działkowych w Polsce, zwłaszcza ich znaczenie dla osób starszych, 

dla których działka częstokroć staje się ważnym elementem ich życia na 

emeryturze". 

 Z uznaniem odnosimy się do odważnych wypowiedzi, które świadczą 

o niezależności i wiedzy Sędziego Trybunału na temat wykonywania zadań, celów 

i przestrzegania przepisów prawa wynikających z obowiązującej naszą organizację 

ustawy.  

 Chcemy wierzyć, że Szanownego Pana Sędziego ludzkie spojrzenie na dalszy los 

działkowców będzie uwzględniony przez Sejm RP przed uchwaleniem nowej ustawy 

o ogrodnictwie działkowym, zważywszy, jak sam Pan Sędzia podkreśla, że cyt. "bardzo 

kontrowersyjna i skomplikowania pod względem jurydycznym jest materia dotycząca 

ogrodów działkowych".  

 My od siebie a przede wszystkim w imieniu działkowców z  okręgu legnickiego 

chcemy i mamy możliwość uzupełnić Pana wypowiedź: 
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1. Człowiek i przyroda muszą żyć w symbiozie bo tworzą naturę wspomagając 

przyrodę, chroniąc środowisko, w którym żyją. 

2. Eliminując ogrody działkowe z mapy Polski  skazuje się na niebyt starsze, samotne 

i schorowane osoby, których  treścią dalszego życia  jest praca i wypoczynek na 

działce. 

Szanowny Panie Sędzio! 

 Życzymy, aby Pana propozycje rozwiązań prawnych wraz z uzasadnieniem były 

uwzględnione przez sejmową większość kierując się zasadą - po pierwsze nie szkodzić. 

 Jeszcze raz  składamy Panu podziękowania. 

 

Z wyrazami szacunku  

                 UCZESTNICY 

            KONFERENCJI OKRĘGOWEJ  

                 W LEGNICY  
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