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Członkowie Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjną oraz Komisji Rozjemczej 
ROD „SZAROTKA" w Bydgoszczy biorący udział w statutowym posiedzeniu w dniu 
20 kwietnia 2012 roku zwracają się do Pani z prośbą o dokonanie zmian 
przedstawiciela Sejmu RP występującego w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie 
zaskarżenia zapisów Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku przez byłego i Prezesa 
Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgocfeiośd z Konstytucją sześciu zapisów o 
ROD w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku. 
Wyznaczeni w poprzedniej kadencp Sejmu posłowie Stanisław Pięta t Andrzej Dera 
są osobami wyjątkowo negatywnie nastawieni do naszej ustawy o ROD. Posłowie ci 
jako reprezentanci Sejmu i Pani Marszalek będą tę ustawę z całą mocą podważać i 
tym samym negować dorobek władzy ustawodawczej zamiast jej bronić Poseł 
Andrzej Dera , członek kolejnego pollycznego ugrupowania znany jest nam jako 
nieprzejednany wróg ogrodnictwa działkowego w Polsce reaRzowanego rzez Polski 
Związek Działkowców. Zwracamy się z prośbą do Pani Marszałek, aby korzystając 
ze swych prerogatyw wskazała do reprezentowania Sejmu RP takiego posła, którego 
poglądy będą zbieżne z oczekiwaniami polskich działkowców w przedmiocie praw 
nabytych. 
Jak szkodliwe społecznie jest żądanie I Prezesa Sądu Najwyższego skierowane do 
Trybunału Konstytucyjnego stwaczające niebezpieczeństwo i realne zagrożenie dla 
istnienia oraz dalszego rozwoju ogrodnictwa działowego ROD w Polsce 
realizowanego przez Polski Związek DziaHcowców. 

Szanowna Pani Marszałek 

Bardzo zaskoczył nas fakt podjęcia przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
Rzeczpospolitej Polskiej i wystąpienia przeciwko członkom ogólnopolskiej, ponad 
milionowej, demokratycznej organizacji społecznej polskich działkowców. Z całą 
stanowczością stwierdzamy, że wskazane przez Pana Prezesa zarzuty wobec 
ustawy o ROD są bezzasadne. Trudno nam zrozumieć, że wystąpienie skierowane 
przez osobę piastującą najwyższą funkcję w Państwie w zakresie orzecznictwa 
sądowego jako urzędnika publicznego, który powinien liczyć się z głosem 
społeczeństwa. Działkowcy to ogromny elektorat ,a zarazem kilkumiiionowa rzesza 
polskiego społeczeństwa, którego interesy powinny być uwzględniane przez polski 
wymiar sprawiedliwości oraz Sejm RP. Po okresie kilkunastoletnich, cyklicznie 
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Sądu Najwyższego. Można by postawić w tym miejscu tezę o braku obiektywizmu 
przez osobę pełniącą bardzo ważną funkqę w zakresie orzecznictwa. 

, Skierowane wnioski zmierzają wprost do wyłączenia ogrodów i naszej społecznej 
pozarządowej organizacji z konstytucyjnej ochrony praw nabytych a także ochrony 
praw własności. Dia polskich dziafcowców obowiązująca ustawa jest najważniejszym 
aktem prawnym umożliwiającym spokojne i stabilne prawo do korzystania ze swoich 
działek w naszych ogrodach. 
Członkowie Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej 
ROD „SZAROTKA" w Bydgoszczy krytycznie oceniają nie tylko podjętą przez Pana 
inicjatywę wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego ale również jego 
merytoryczną stronę. Zarzuty zawarte we wniosku, kwestionujące unormowania 
prawne zawarte w treści art 10, art 14 ust. 1 i 2, art 15 ust 2, art. 30, art. 31 ust. 1-3 
oraz art. 31 ust. 4 uważamy za absolutnie bezpodstawne, a nawet wręcz 
pozwalające przyjąć je za kolejny atak na Polski ZWiązek Działkowców. Akceptujemy 
w pełni treść Komunikatu Krajowej Rady PZD stanowiącego informaqę o złożonym 
wniosku przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją sześciu zapisów ustawy o 
ROD oraz zawarte w komunikacie wyjaśnienia bezzasadności i bezcelowości 
wniosku. Chyba, że takim celem ma być uchylenie ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych, zgodnie z wolą pofityczną przeciwników Polskiego Związku 
Działkowców, a więc przeciwników nas - działkowców, użytkowników działek 
ogrodowych. Broniąc przez wiele (at naszych praw zawartych w ustawie z dnia 8 
lipca 2005r., okazaliśmy naszą jedność składając ponad 619 tysięcy podpisów po 
apelem w obronie tejże ustawy. 

Przewodniczący Walnego Zebrania Przewodniczący Komisji Wniosków 
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