
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 
ZARZĄD 

R o d z i n n e g o Ogrodu Działkowego Stanowisko 
"NARCYZ" 

96-2ooRawa Mai., uLMazcMftowska 3ia Walnego Zebrania Sprawozdawczego 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Narcyz" w Rawie Mazowieckiej 

w sprawie inicjatywy Związku Miast Polskich dotyczącej skierowania nowej ustawy o 
ROD do Trybunatu Konstytucyjnego. 

My, uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Narcyz" w Rawie Mazowieckiej, obradującego w dniu 03.04.2014r.f 
wyrażamy zaniepokojenie wystąpieniem Prezesa Związku Miast Polskich do 
Prezydenta RP dotyczącym skierowania nowej ustawy o ROD do Trybunału 
Konstytucyjnego. 

Prezes ZMP, Pan Ryszard Grobelny powołując się na wyrok Trybunału-
Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2002 r. (sygn. akt K. 39/00), stwierdzający za 
naruszenie prawa własności gminy przepisy ustawowe, które: 
1) niezależnie od woli właściciela rozporządzają nieruchomością, 
2) nieodpłatnie i preferencyjnie przekazują nieruchomości w użytkowanie 
wieczyste, 
3) ustanawiają możliwości obrotu tym prawem bez przyzwolenia właściciela, 
4) obciążają gminy nieuzasadnionymi kosztami w przypadku wywłaszczenia 
użytkowania wieczystego 

uznał, że dopiero co uchwalona ustawa o ROD winna być poddana 
rozpoznaniu w kontekście zgodności jej przepisów z ustawą zasadniczą. 

Żądanie Związku Miast Polskich przyjmujemy ze zdumieniem, ponieważ sprawa 
ogrodów działkowych rozbudzała wielkie emocje już od wielu lat. Był więc czas na 
zgłaszanie i rozważenie wszelkich wątpliwości zwłaszcza, że ta kwestia była 
niezwykle mocno nagłaśniana we wszystkich mediach. Co ważne, treść ustawy o 
ROD przygotowywali wybitni prawnicy reprezentujący interesy wszystkich 
ugrupowań politycznych, bacząc szczególnie na zgodność z przepisami Konstytucji 
RP. Po wielomiesięcznych sporach w debacie sejmowej osiągnięto kompromis i 
parlamentarzyści przegłosowali ostatecznie tak oczekiwany akt prawny. Przepisy 
nowo uchwalonej ustawy o ROD w żadnej mierze nie stoją w sprzeczności z 
zamierzeniami gmin, a jedynie dopełniają kwestie dotychczas nie w pełni 
uregulowane prawnie. 

W tym stanie rzeczy zwracamy sie z apelem o odstąpienie od wszelkich działań 
szkodzących wielomilionowej rzeszy działkowców i dezawuowania jej praw. To, co 
robimy, czynimy dla zdrowia milionów ludzi, bo tylu korzysta z rodzinnych ogrodów, 
a zatem "po pierwsze nie szkodzić". 

P R E Z E S Z A R Z Ą D U 
R.O.D. "NARCYZ" w Rśtyie Maz. 

^etylia Mirowska 

Rawa Mazowiecka, dnia 03.04.2014r. 


