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Dzigkuiqc za odpowiedz na pismo RoD - 72/14 z dnia i1.09.2014r. dzialkowcv
Rodzinnego ogrodu Dzialkowego ,,sgpolno" we wrociawiu reprezentowan i przez zarzqdi Komisjg Rewizyjnq w dalszym ciqgu wyra2aiq swoje oburzenie i zdziwienie
stanowiskiem Prezesa Sqdu Najwyiszego i Rzecznika praw obywatelskichw sprawie niekonstytucyjnosci zapisu w ustawie z dnia l3 grudnia 20,13r.
o rodzinnych ogrodach dzialkowych - dotyczqcym stowarzyszenia Folski Zwiqzek
Dzialkowc6w.

Ta aktualnie wprowadzana.,do stosowania ustawa w Art. 69 pkt 1 nakazuje
w terminie 12 miesigcy od dnia wejScia w 2ycie odbycie zebrania wszvstkich dzialkowcow
celem przeprowadzenia glosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, kt6re
bgdzie prowadzilo rodzinny ogr6d dziafkowy . zebrani zgodnie z Ad. 7b uchwaity mogq
pozastawic ogr6d jako jedxostkq stowarzyszenia o kt6rym mowa w Art. 6s ustawytj, stowarzyszenia Polski zwiqzek Dzialkowcow lub wyodrgbnii sig i powola6 nowe
stowarzyszenie Tak 'wiec obywatele nie sq pozbawieni prawa dobrowolnego
zrzeszania sig.

. Na terenie tut. ogrodu przedmiotowe zebranie odbylo siq we wrzesniu b.r.
i- w wyniku glosowania _wybrana zostara prawie jednogtoSnie przynare2nos6
do stowarzyszenie Polski zwiqzek Dzialkowcow tak jak-znaczlna wi9rszo66 ogroa6w
w Polsce.

_ . .I.k wigc dziafkowcy sa-modziernie decydujq czy pozostanq w porskim zwiqzkuDziafkowc6w czy nie. Mo2e tzeba poczetai 'oo 
zakoriczenia gtosowani ewentualnie stowarzyszenie polski zwiqzek Dzialkowc6w prresLnil -Ltniee

z powodu braku czlonk6w, a nie odgornie decydowa6 co dla dzialkowc6w jest
dobre, a co zle - bo dzialkowcy najlepiej sie w ty orientujq.

Uchwalona ustawa, ktora uzyskata poparcie prawie miliona obywateli zdaniem
dzialkowc6w spelnia ich oczekiwania, zachowane zostaty w ten spos6b tytuty prawne oogfunt6w rodzinnych ogrod6w. dzialkowych i prawa maiqtkowe dotyczqce infrastrut<tury
dzialkowej. Nie jest to jednak vqrlodne dra deweropei6w i inwesior6w xom"rcvrnvcn,
kt6rymprzeszkadzaiq enklawy zadbanego kosztem i silami dzia{kowc6w zielonefoierenu
miast. Dqza oni do rozbicia zwiqzku bo z rozdrobnionymi ogrodami bgdzie moz-na zrobic
wszystko -t o znaczy zlikwidowa6.

- . .. Przedstawiajqc powyisze argumenty dzialkowcy Rodzinnego Ogrodu
Dzialkowego ,,sgporno" we wrocrawiu-ponownie riczq na przeanarizowinie sprawyi .nie dostosowanie sig przez paniq do wniosku prezesa sqau tGjwvi!."go
o skierowanie przedmiotowej ustawy do Trybunalu Konstytucyjnego.

Komisja Rewizyjna

Przewodniczqcy Serflrarz Czronek

'{ci^r,^ ftrfiff
H Gfmza trl &q4bsiewicz * 

^"ioo"* 
,ri i''(-

Zarzqd ROD,,Sqpolno"

CzlonekPrt?es Wce Prezes Sekretarz

Vw , tL-- - \hn
L tterman J. tvtazec L. fl&!r"


