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W dniu 28 czerwca 2012 r. uczestniczyłem na posiedzeniu Trybunału 

Konstytucyjnego w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Jestem bardzo zaniepokojony postawą Wysokiego Trybunału. 

Po pierwsze dlaczego zostali zaproszeniu uczestnicy stowarzyszeń. Przecież te organizacje 

powstają na skutek podburzania działkowców do Zarządów Ogrodów, a sami założyciele to 

często ludzie pozbawienia członkostwa za nieprzestrzeganie prawa w ROD. 

Po drugie dlaczego PZD został przyrównany do motta koncernu samochodowego Forda. 

Stwierdzenie przewodniczącego Wysokiego Trybunału, że każdy kolor samochodu Forda jest 

dobry pod warunkiem, że jest to kolor czarny. Twierdzenie tego typu miało pokazać, że PZD 

jest monopolistą w swoich działaniach, a przecież w rzeczywistości tak nie jest. Przecież 

można tak samo przekazywać grunty dla stowarzyszeń powstających w ogrodach, które tak 

uparcie walczą i oczerniają PZD kłamstwami. Przecież przynależność do związku nie jest 

obowiązkowa jak ktoś nie chce w nim być to niech zakłada ogród na nowym gruncie, a nie 

idzie na skróty i chce przyjść na gotowe.  

Po trzecie wypowiedz prezesa stowarzyszenia odnośnie składki członkowskiej, wysokich 

opłat na rzecz ogrodu i rzekomo 80 mln przychodu rocznie jest bzdurą. Przecież  65% ze 

składki członkowskiej powraca do ogrodów w postaci dofinansowań na inwestycje co coraz 

częściej możemy zauważyć w Ogrodach. Dzięki tej składce dużo ogrodów się rozwija w 

postaci założenia prądu, nowej sieci wodociągowej, placu zabaw dla dzieci budowy świetlic 

itp. Natomiast co do wysokich opłat, przecież wywóz śmieci, utrzymanie sieci energetycznej, 

wodociągowej czy na utrzymanie biura ustalane jest corocznie na walnym zebraniu przez 

samych działkowców. 

 Wysoki Trybunale podsumowując mógłbym wysuwać jeszcze kilkanaście tez, które 

moim zdaniem są sprzeczne z ideologią Rodzinnych Ogrodów Działkowych, ale chciałbym 

uzyskać tylko odpowiedź  na   jedno nurtujące mnie pytanie, „Komu i po co zależy na 

zlikwidowaniu Ogródków Działkowych?”                                    

        Z poważaniem                  

        Marian Pawłowski                                                                        


