
 

 
 

SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIEE  NNAAUUKKOOWWOO  --  TTEECCHHNNIICCZZNNEE  IINNŻŻYYNNIIEERRÓÓWW  
II  TTEECCHHNNIIKKÓÓWW  OOGGRROODDNNIICCTTWWAA  ––  OODDDDZZIIAAŁŁ  PPOOZZNNAAŃŃSSKKII  

 
 

UL. WIENIAWSKIEGO 5/9, 61 – 712 POZNAŃ, TEL/FAX (061) 853 67 16 
e-mail: sito@sito.poznan.pl 

www.sito.poznan.pl 
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Pan 
prof. Andrzej Rzepliński 
Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
al. Jana Christiana Szucha 12a 
00-918 Warszawa 

 
 
 
Szanowny Panie Prezesie,  
 
 
 

W imieniu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa 
Oddział w Poznaniu, pragnę wyrazić sprzeciw wobec wnioskowi złożonemu do Trybunału 
Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzeniu niezgodności Ustawy                                              
z dnia 8 lipca 2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.  

Pragnę nadmienić, iż zgodnie z ww. ustawą Rodzinne Ogrody Działkowe „są urządzeniami 
użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb 
socjalnych członków społeczności lokalnych”, dlatego też ww. ustawa dobrze i odpowiedzialnie służy 
milionom rodzin polskich działkowców. Wiadome jest, że działki w polskich ogrodach działkowych 
użytkowane są w praktyce przez wszystkie grupy społeczne i zawodowe. Działkowcami są robotnicy, 
urzędnicy, emeryci i renciści, a ostatnio również bezrobotni – czyli ludzi w przeważającej mierze                
o niskim statucie majątkowym. Zmiana Ustawy spowoduje wielką krzywdę dla milionów ludzi 
posiadających ogrody działkowe, krzywdę dla ludzi których działki są oazą relaksu, wypoczynku, 
spokoju jak również w postaci źródła zdrowych plonów ..  
Wiele Rodzinnych Ogrodów Działkowych w naszym kraju zakładanych było na nieużytkach, 
podmokłych łąkach, wysypiskach, terenach niechcianych, które zostały zamienione w kwitnące 
ogrody zieleni, stając się enklawą spokoju, miejscem wypoczynku dla milionów działkowiczów, dumą 
naszych małych miasteczek i dużych miast.  
 
 



 
 
 
 
 

Te piękne ogrody powstały dzięki wysiłkom właśnie tych ludzi – działkowiczów,                             
którzy bez korzystania z dotacji Państwa - własnymi siłami zamieniali miejsca w wielu przypadkach 
tereny zdegradowane w przyjazne i sprzyjające uprawie i pielęgnacji roślin ogrody działkowe, w 
enklawę spokoju i wypoczynku. Rodzinne Ogrody Działkowe można zalicza do pięknych terenów 
zielonych naszych polskich miast i miasteczek. 

Pamiętajmy, że dla wielu działkowiczów praca na działce jest radością, lekarstwem i sensem 
życia. Jest dla nich drugim domem, azylem..  

Dlatego też, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa 
wyraża swój sprzeciw takim działaniom, które mają za zadanie dokonać zamian                                                
w Ustawie o  Rodzinnych Ogrodach Działkowych, a która gwarantuje działkowiczom w obecnej 
Ustawie spokojne i bezpieczne uprawianie działek.  

Zmiana Ustawy może doprowadzić do potraktowania terenów Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych jako terenów pod inwestycję, powodując pominięcie zwykłego człowieka, obywatela 
naszego kraju, który pragnie obcować z naturą. 

W związku z powyższym w imieniu SITO Oddział w Poznaniu zwracam się do Pana Prezesa 
Trybunału Konstytucyjnego o pozostawienie działkowcom dotychczasowych praw zapisanych                        
w Ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

 
 
 
Z wyrazami szacunku, 
 

Prezes 
Oddziału Poznańskiego SITO 

 

                                                   
          mgr inż. Andrzej Aumiller 
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