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Stanowisko Zarządu ROD ..ZORZA" w Słubicach 
w obronie działkowców, ogrodu. Związku i Ustawy o ROD z 2005r. 

Zarząd ROD w Słubicach po zapoznaniu się z zamieszczonym na stronie internetowej 
Trybunału Konstytucyjnego, wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP 
o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 
lipca 2005 roku, że zarzuty zawarte we wniosku w naszym rozumieniu są bezpodstawne. 

Zarzuty traktujemy, jako jawną próbę kwestionowania Ustawy o ROD z 2005 roku. 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego RP w ogóle nie bierze pod uwagę głosu ponad 600 tysięcy 
działkowców zabranego w obronie naszej Ustawy. 

Kwestionowanie roli naszych ogrodów, jako urządzeń użyteczności publicznej w istocie 
zmierza do blokady dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego, ogrodnictwa, które istnieje w Polsce 
od ponad 100 lat 

Wniosek zawiera tezy, których celem jest również pozbawienie nas działkowców - członków 
PZD tytułu prawnego do użytkowanych działek (vide art. 14 ust.l i 2 Ustawy). 
Próba odebrania nam piywatnej własności nasadzeń i naniesień znajdujących się na działkach jest 
kuriozalna. Doskonale wiemy, że wyłącznie dzięki istniejącemu przepisowi zawartemu w art. 15 ust.2 
Ustawy jesteśmy prawnymi właścicielami naszych altan, roślin i naszego prywatnego mienia 
znajdującego się na naszych działkach. Uchylenie tego przepisu oznaczać będzie, że własność tego 
mienia przypadnie właścicielowi gruntu. 

Kwestionowanie użytkowania działki z członkostwem PZD (vide art30 Ustawy) jawnie 
podważa zasadę samorządności, która od lat jest istotą ogrodnictwa działkowego. 

Polski Związek Działkowców to nic innego jak nasz samorząd, któremu władza publiczna 
zleciła prowadzenie naszych ogrodów - urządzeń użyteczności publicznej. Nasze członkostwo we 
własnym samorządzie skutkuje równymi dla wszystkich prawami i obowiązkami. Jak wielokrotnie 
stwierdzała Krajowa Rada PZD, naczelny organ przedstawicielski polskich działkowców, nasze 
członkostwo w Związku jest rozwiązaniem zasadnym i słusznym oraz popartym art. 17 ust.2 
Konstytucji RP. Takie zasady funkcjonują w innych polskich organizacjach i z tego powodu nie czyni 
się im zarzutów ani nie kwestionuje się ich. 

Zarząd ROD „ZORZA" w Słubicach, społecznie wykonujący swój mandat wobec członków 
PZD i Związku wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec kolejnej próby kwestionowania Ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku. Ustawy, która sprawdza się w 
codziennej praktyce i która jest akceptowana przez szerokie rzesze polskich działkowców. 
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