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LIST OTWARTY 

W sprawie: Zachowania obowiązującego statusu prawnego dotyczącego Rodzinnych 
Ogródków Działkowych 

Szanowni Państwo! 
Zarząd, członkowie Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej wspólnie z gronem działkowców 

„Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku" wyrażają 
głębokie niezadowolenie w związku z kolejną próbą manipulacji w treść ustawy o ROD z 
08.1ipca 2005 r. 

Stan prawny - obecnie obowiązującej ustawy - jest gwarantem porządku prawnego w 
ogrodach. Tocząca się od wielu lat walka w obronie praw dla działkowców, tylko na krótko 
oddaliła widmo likwidacji ogródków. 

Oburza nas wniosek Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego 
stwierdzający niezgodność prawa w tym zakresie z Konstytucją R P. 

Pragniemy przypomnieć, iż ogródki działkowe są instytucjami użyteczności publicznej i 
dlatego Państwo powinno je wspierać, wspomagać w ich rozwoju, a nie niszczyć tego, co 
sami działkowcy własnymi rękoma i nie małym nakładem kosztów własnych, przekształcili w 
piękne enklawy zieleni. 

Nasz Związek nie korzysta z dotacji państwowych. Jesteśmy organizacją niezależną i 
sprawnie funkcjonującą utrzymując się z własnych składek, regulamin wewnętrzny jak i 
indywidualne poczucie estetyki działkowców sprawia, iż zarówno miasto jak i okoliczne 
dzielnice zyskują „zielone płuca:" rejonu. 

APELUJEMY! O pozostawienie zapisów prawnych zawartych w obecnie obowiązującej 
ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w niezmienionym kształcie, które gwarantują i 
zapewniają użytkownikom działek wiarę w praworządność Państwa. 

Wyrażamy przekonanie, że zespół orzekający Trybunału Konstytucyjnego rozpatrując 
wniosek w sprawie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 08.Lipca 2005 r. 
uwzględni ważny aspekt społeczny jakim jest samorealizacja wielotysięcznej rzeszy ludzi - w 
znacznej ilości będących już na emeryturach - w ocenie zasadności powyższego wniosku. 

Działając w imieniu gdańskich działkowców prosimy o pomoc w obronie interesu 
działkowców (stanowiących nie bagatelną część elektoratu wyborczego) zawartych w treści 
obecnej ustawy tego dotyczącej 

Przekonani jesteśmy, że głos najwyższych przedstawicieli RP przesądzi o pozostawieniu 
ustawy o ROD w niezmienionym kształcie i pozwoli na dalsze istnienie oraz rozwój pięknych 
ogrodów działkowych w Polsce. 

Z wyrazami szacunku; 
Członkowie ROD im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 
(-) Grażyna Chinalska 

Do: 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowa 
Marszałek Sejmu - Pani Ewa Kopacz, 
Marszałek Senatu - Pan Bogdan Borusewicz, 
Premier Rządu RP - Pan Donald Tusk, 
Prezes Trybunału Konstytucyjnego - Pan Andrzej Rzepliński, 
Prezes Polskiego Związku Działkowców - Pan Eugeniusz Kondracki. 


