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Dotyczy: ustawy o ROD z 8 lipca 2005 r. 

Szanowna Pani Marszałek Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
/ROD/to „Sahara" we Wrocławiu zwraca się z uprzejmą prośbą o wycofanie z 
Trybunału Konstytucyjnego wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z 
dnia 22 lutego 2010 r. dotyczącego stwierdzenia nieważności z Konstytucją RP 
kilku artykułów , a nawet całej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 
dnia 8 lipca 2008 r. 

W naszym przekonaniu przedmiotowa ustawa uchwalona przez Sejm RP, 
która przeszła całą niełatwą ścieżkę legislacyjną jest dobrym dokumentem. W 
oparciu o nią sprawnie funkcjonują nasze ogrody, a wyrazem poparcia dla tej 
ustawy był II. Kongres PZD, który odbył się na Hali Torwaru w Warszawie 22 
września 2011 r. W swoich założeniach ustawa gwarantuje własność nasadzeń i 
infrastruktury znajdującej się na działce wykonanych przez użytkownika działki 
za jego własne środki finansowe, a więc dobrze zabezpiecza nasze prawa i nie 
ma żadnych przesłanek aby ją zmieniać. Mówimy stanowcze nie dla manipulacji 
samorządów w kwestii likwidacji ogrodów działkowych i przeznaczenia ich na 
cele komercyjne. Taką politykę przejawia w Polsce m.in. Wrocław promujący 
się jako miasto spotkań uchwalając akt XLI/1284/09 ogłoszony w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 14 stycznia 2010 r. Nr. 6, poz.124 
dotyczący planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 
rejonie Osi Inkubacji i ulicy Strachowickiej we Wrocławiu. Dokładnie ten plan 
to likwidacja 2. Ogrodów /Sahara i Lotnik/i przeznaczenie ich na strefę 
aktywności gospodarczej. 

Sądzimy, że w naszym kraju są sprawy ważniejsze i pilniejsze do 
rozwiązania. 
Uważamy, że nasza ustawa z którą się utożsamiamy działa dobrze i nie ma 
żadnych powodów aby ją zmieniać. W naszym odczuciu wszelkie zmiany w 
ustawie to działania na korzyść deweloperów itp. prowadzące do pomnażania 
dóbr ludzi już wystarczająco bogatych, a dalsze zubożenie życia codziennego 
części naszego społeczeństwa jakimi są emeryci i renciści będący głównie 



użytkownikami działek. To głównie oni są solą tych działek dbając o ich 
estetyczne utrzymanie mając przy tym możliwość rekreacji. 

Mając powyższe na uwadze Zarząd ROD „Sahara" w imieniu 
użytkowników działek ogrodu zwraca się do Pani Marszałek o wzięcie nas pod 
swoją obronę i opiekę i poparcie w sprawie wycofania cytowanego na wstępie 
wniosku z Trybunału Konstytucyjnego. 

Z wyrazami szacunku 

2 Y-ce prezes Andrzej SWORNOWS1 

4 Sekretarz Edward MISIARZ 

3 V-ce prezes Józef GIELATA 

1 Prezes Kazimierz ZDYBEL 

OD „Sahara" 

5 Skarbnik Stanisława SZAMBELAN, N ^i-r--

6 Gospodarz Jan KOWALSKI 

7 Członek Wojciech PLEBAŃSKI 

Do wiadomości: 
1 .KR PZD w Warszawie 
2.OZ PZD we Wrocławiu 


