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LIST DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO RP 

Członkowie Zarządu ROD „Metalowiec" w Gorzowie Wlkp. z udziałem 
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącym Komisji Rozjemczej ROD 
„Metalowiec" wnoszą o odrzucenie przez zespół orzekający Trybunału Konstytucyjnego 
wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją 
całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 08.1ipca 2005 roku. Uważamy że 
wniosek ten dąży do likwidacji ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców 

Ogrody działkowe są instytucjami użyteczności publicznej, dlatego Państwo powinno je 
wspierać bo poprawiają one jakość życia w miastach którym potrzeba zieleni i miejsc 
wypoczynku . Dla ogromnej rzeszy polskich rodzin działka jest jedynym miejscem ucieczki 
od szarej codzienności, miejscem wypoczynku członków rodzin, czy źródłem podreperowania 
domowego budżetu. Wśród zieleni krzątają się działkowcy, którzy na swoich 3 arach potrafią 
wyprodukować ekologiczne dorodne owoce i warzywa pomiędzy cudowną barwą kwiatów 
Tutaj wśród tych pięknych cudeniek spędzają urlopy w swojej jesieni życia. 

Nie można w „ majestacie prawa" odbierać działkowcom tego ,co sami własnymi 
rękami wypracowali .To oni przekształcili wysypiska, nieużytki, tereny niechciane w kwitnące 
ogrody zieleni ponieśli koszty ich założenia i zagospodarowania. 

Nie możemy się zgodzić, aby pozbawiono działkowców praw nabytych. Chcemy by 
mogli nadal na swoich małych skrawkach ziemi spokojnie gospodarować i cieszyć się 
naturą. Wyrażamy przekonanie, że Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie pozwolą na 
zniszczenie naszego związku i nas działkowców. 

Gorąco apelujemy do zespołu orzekającego Trybunału Konstytucyjnego o pozostawienie 
bez zmian ustawy o ROD z dnia 08. Lipca 2005 roku. która jest gwarantem funkcjonowania 
bytu uprawianych działek i istnienia zagospodarowanych działek. 

Do wiadomości; 
Krajowa Rada PZD Warszawa 
Okręgowy Zarząd PZD Gorzów Wlkp. 

Z wyrazami szacunku 


