
 

 

 

 

 

 

 

 

      Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego RP 

      Stanisław Dąbrowski 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

 Odnosząc się do Pańskiej odpowiedzi na list otwarty Międzynarodowego 

Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w sprawie zaskarżenia całej ustawy 

z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału 

Konstytucyjnego, członkowie Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD 

reprezentujący działkowców z całego Mazowsza, nie rozumieją argumentów i 

przesłanek, które prezentuje Pan w swoim stanowisku.  

 Pańska odpowiedź nie odniosła się do najważniejszych spraw 

poruszonych przez Międzynarodowe Biuro Ogrodów Działkowych. Organizacja 

Europejska wystosowała list do polskich władz, gdyż jest zaniepokojona 

sytuacją w jakiej znalazł się ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce. Nie może 

również zrozumieć dlaczego obecna ustawa została uznana przez Pana Prezesa 

jako akt prawny w całości niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ustawa 6 lat temu została uchwalona przez Parlament i spotyka się z akceptacją 

polskich działkowców, jest doceniana przez europejski ruch działkowy. Swoim 

wystąpieniem Biuro oczekuje konkretnych decyzji, które pozwolą zachować 

prawa polskich działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych i Związku. 

 W swoim liście próbuje Pan uzasadnić motywy swojego działania, mające 

na celu uchylenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, troskę o ruch 



działkowy i ochronę wartości reprezentowanych przez ten ruch. Takie 

argumenty są nieracjonalne, bo jak można z jednej strony powoływać się na 

ochronę praw działkowców, a z drugiej strony skarżyć jedyną ustawę, która te 

prawa im daje. W odpowiedzi nie wyjaśnił Pan w jaki sposób uchylenie ustawy 

o rodzinnych ogrodach działkowych miałoby służyć działkowcom, w przypadku 

gdy odbierze się im prawo do nieodpłatnego użytkowania działki, własności 

naniesień, zwolnień podatkowych czy też odszkodowania w przypadku 

likwidacji i działki zamiennej.  

 Stwierdzamy, że występuje niezgodność między Pańskimi zapewnieniami 

zawartymi w piśmie, a rzeczywistością w jakiej znajdzie się środowisko 

polskich działkowców z chwilą uchylenia zapisów ustawy. Podkreśla Pan, że 

każde stanowisko czy wystąpienie organizacji społecznych jest uwzględniane 

przez Sąd Najwyższy. Nie możemy się z tym zgodzić, gdyż od wielu miesięcy 

organy PZD, zarządy ogrodów czy też indywidualni działkowcy występują do 

Sądu Najwyższego z różnymi apelami i stanowiskami nie uzyskując 

jakiejkolwiek odpowiedzi, nie zmieniły one również Pana stanowiska. Jest Nam 

niezmiernie przykro, że tak niechętnie podchodzi Pan do całego środowiska 

działkowców,  jednocześnie polskich obywateli. 

 Prezentując powyższe członkowie Okręgowego Zarządu Mazowieckiego 

PZD liczą na zrozumienie znaczenia i wartości ruchu ogrodnictwa działkowego. 

Wyrażamy nadzieję, że środowisko działkowe zostanie zauważone, a nasze 

liczne wystąpienia będą miały pozytywny skutek i spowodują zmianę decyzji 

organów państwowych. Oczekujemy również, że Pan Prezes uwzględniając 

nasze racje rozpatrzy jeszcze możliwość wycofania swojego wniosku z 

Trybunału Konstytucyjnego. 

 Działkowcy użytkujący działki w 504 ogrodach na terenie Mazowsza 

oczekują poważnego traktowania i szanowania naszych racji i praw. 

 Załączamy listę osób podpisujących się pod wystąpieniem. 


