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Barlinek 27-09-2012

' Prezydent
RzeizYPoepolitej Polskiej

Pan BRONISLAW KOMOROWSKI

$rANowl$Ko uczEsTMrqu sPorKANlA PREzEs6w ROD I
pRzEwoDNrczlidali iorrrs.[ nEwnv.r*ycH I R'ZJEMGZY.H e

reren6w BARUffiA i;HiictctNA ' Zachodniopomorskle /

w dniu r 1-07-201 r dokonano egzekucji nad porskimi dzialkowcami. wyrok'

Irybunaty Konstyturvinrgo nr, nie po*rtu*ia zadnej wqtpliwosci, 2e jest to

iTlffi i,lrlYJXlXiezd powody uznan iaa,z4 nasaej usrawv o RoD '22005 r za

naruszajqce Kons$rtucjE RP'

My dzialkowcy dolrowolnie arzegzeni w naszym narodowym Zwiqzku' na co

dzierl realizuj emy?t"Ay rpoleczeristwa oblrovatel skiego' o kt6rym bardzo

czssto m6wi ,ie il ;*nio."qdz4:t;h.P'ry podjgciu decyzji pr?zez'fK zabraklo

wrailiwofci spolocznej co.yest niezwykle waZne przy wydawaniu orzeczefi

prawnYch.

,,PZI).I jako tlsolra prawns,.jest, podrnitrtem praw maj4tkowyclr, w tyrn wlasnodci

unytkowania wieczystego i innych ograniczonych pfaw r/,ear'owch' kt6re

podlegai4 orfrroni* * io.trtuuui, ,,.t. O+ Ko.styttucji" -'ze zdania odrqbnegct

Sgclziego TK Pana Andrzeja Wr6bla. Zdaniim Sqdziego, Trybunal nie

wykazal,dlaczegoprzepisyusiHwydotycz4ceptl*rna.!4tkowychs4niezgodnee
przepisem art. fi Xon*tyiucji aniteZ nie uzasadnil' dlaczego wlasno$i gminna'

jako roclzaj wlssno$ci puUliczlnej, ktora ze.swe.i stl'ol)y' ee swei istoty' nra

sfuiryi realizacji takictL legitynro#anych cel6w publicznych' jakie sq

realizowa n* pru-ii'zD, ,luriuguJe na silnie.isz.q kon*tytucyjnie ochroltq tri2

wtasno$d niepublicznego zmeszenia' jakim jest PZDD'

Ze z,daniaodrqbnego Sgdziego TK Pana Markn Kotlinowskiego 2e: w o, toku

rozprawy takze nilt nie l<westionownl roli ogrod6w dzialkowych w Polsce'

.^r*asza.raict, zn"c"enia dla os6b starszyctr, dla ktorych dzialka czEstokroi staje

sig w'anym *i*i1,*nr*,r1 ich ?"ycia na erneryturze', Dlatego na sytuac'ig

dzialkowcow patrzymy prze,l pryzrnat'zasady godno$ci' wyratanej w art' 30

konstytuc.ii, kt6ra'.ic.st nic ty.tlo punktem wy.i$cia szceeg6l'wych prnw i

wolno$ci i.ono*tl.i.'ale pelni tut r* rolg szersrE.bo orientuje catq konstytuc.ig na

sytuac.ig .rln*ieka .iako ,ru',.rnr*ulizqiqcej siq indywidual'o$ci. Prz'y

rozpatrywanlu tej sprawy rralezato zwrocii uwagq na too co powinno by6
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pod$taw4 wszystkich orzeczerl Trybunafu, czyli na cel prawat ktorym jest dobro

czlowieka. Dobrq psoby ludzkiej musi byd naczelnym kryterium rozstrzygniqd

podejmowanych 
-ptii'fr{uunai, 

W sprawie ja]< ta * dotycz:+aa rodzinnych

ogrod6w dziarkovly;il r;my 
do czynienia z Ldwie.znyrn kontliktem miEdzy

duchem a literq pru*u, prawo spelnia swq rolg, gdy nad przepisami, czyli iego

[iter4, clostraega sig du-t!l, ceyti icleE'. ktor4 przepisy majq realieowac'

llrzeczywistnieniem iej idei jest za$ podmiot prawai czyli osobs ludzkq i jej

dobro. Dostrzegam realne zagrozenia clln tych wnrt6$ci w sytuacji' Bdy

ustawodawca ni* ,rrulizuie * czas wyroku Trybunalu Konstytucy'inego'

Retbrma instytucji ngro,llo* clzialkowych w Polsce musi byc bardzo

przemyrilanat a ustlwodawca ma nielatwe zadanie pogodzenia w ustawie czqsto

pgt"rt^jecych )4e sob4 w sprzecznodci interesow wielu podmiotow' m'in'

deialkowc6w, ..pr.r.niowanych pfr,ez Polski Zwiqzek Dzialkowc6w' gmin''

inwestor.w. a uiJe * prz.ede wszystkirn w warszawie -.dawrrych wta$cicieli

poszkoc! owanych przez, dekret warszawski"'

po wej$ciu nowej ustawy obowiqzujqce oplaty za dziatrkg dla duaej czE{ci

dzialkowco*, uiha ni, io przyjEoia i po*.tu'ie syruacja, te daiatkowiec bedzie

zrnuszony poro***i6 dziaikEl-*mnie, kto mu zaptaci za nasadzenia, altankg i

za tysiqce prrupru.owanych goazin pracyr gdy nlwoail ozgsto zierniE, kopal

;*y, grodrit tercn, oplaca-t za wykonanie sieci elektrycznej i wodnej i bral

udzial w kosztacft cali.i intiastrukt'ry. Ponadto z.asadzat drzewa i krz'ewy kl6re

froduku;q tlen mieszk-ancom miasta' Teraz ma oddad swoje mionie bez

zaplaty gminie,

SztnownY Panie PREZYDENCIE !
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