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SzanownyPanie Prezesie!
Od ponad 34 Iatjestem dzialkowcem i czlonkiem Polskiego Zwiyzku
Dzialkowc6w. Od prawie 20 lat Polski Zwi4zek Dzialkowc6w jest bezustannie
atakowany.Pr4rgotowywane s4 r6me propozycje ustawowe, kt6rych celemjest
likwidacja ruchu ogrodnictwa dziatrkowego w Polsce i zniszczenie ponad
stuletniego dorobku w imig partykularnych i partyjnych interes6w oraz
ekonomicznych grup nacisku. Bardzo mnie niepokoi wniosek Pierwszego
PrezesaS4duNajwyzszego RP skierowany do Trybunalu KonstSrtucyjnegoRP o
stwierdzenie niezgodnoSci z KonstytucjA RP ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych uchwalonej przez Sejm RP 8 lipca 2005r, kt6ry ma byi
przedmiotemrozpatrzeniaprzezTK w dniu 28 czerwca2}I2r.
SzanownyPanie Prezesie!
Rodzinne Ogrody Dzialkowe sq urzqdzemamiugeczno5ci publicznej,
przez:naczonyminie tylko dla dzialkowc6w, ale r6wnie2 dIa spoleczefstwa
lokalnego, za{ Polski Zwiqzek Dzialkowc6w jest og6lnopolsk4,samodzieln4i
samorzqdnqorganizacj4spoleczrr4powolan4 do reprezentowaniai obrony praw
i interes6w swych czlonk6w, wynikaj4cych zuirytkowania dziaLekw rodzinnych
ogrodach dzialkowych (art.4 i art. 25 ust.l ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych). Jestem zaniepokojony kwestionowaniem przez wnioskodawcg
calej ustawy o ROD. Zdziwienie budzi kwestionowanie powipzania
uzytkowania dziaLki z czLonkostwemw PZD. A przeciez Polski Zwiryek
DziaLkowc6w to samorz4d dzialkowc6w, w kt6rym wszyscy majq takie same
prawa i obowi4zki. Kazdy kto chce by6 dziatkowcem, to zostaje czlonkiem

Zwiqzku z wlasnej woli, a nie z przymusu. Takie rozwi4zartia dotyczq wielu
innych organrzacji spolecznych dzialajqcychw Polsce, pozostaj4 w zgodzie z
Konstytucja RP i nie s4 kwestionowaneprzez naczelneorgany pafstwowe jak to
ma miejscew naszymprzypadku.
Niepokoj qcym rownie? jest podwazanie prawa dzialkowc6w do
wlasnoSci nasadzeri,naniesieri i obiekt6w znajdujqcvch sig na uirytkowanych
dzialkach. A przecie2 zagospodarowanie dziatek (nasadzenia, urz4dzenia i
budowle) najczgiciej na ugorach, wysypiskach Smieci,na terenachnie maj4cej
Zadnej wartoSci dla gmin w chwili ich przekazywania, zostaly wykonane
osobiScieprzez dzialkowc6w lub nabyte z wlasnych Srodk6wfinansowych.
Cry pozbawieniedzialkowc6w wlasnoScitych rzeczy nie jest zamachemna ich
prawa ?
Nie budzi w4tpliwoSci, 2e intencj4 wnioskodawcy jest uchylenie
wszystkich przepis6w ustawy ROD, zawieraj1cych najwa2niejsze prawa
przyslugujqce obecnie polskim dzialkowcom, a tym samym definitywne
pozbawienieponad milionow ej rzesry dzialkowc6w fundamentalnychgwarancji
prawnych. To przecieL dzialkowcy ponios4 faktycznekonsekwencjewynikaj4ce
z ewentualnegowyroku Trybunalu Konstytucyjnego uwzglgdniaj1cegowniosek
PierwszegoPrezesaS4duNajwyzszego.Prawdqjest, 2e Marszalek Sejmu RP i
Prokurator Generalny w swoich stanowiskach nie podzielajq pogl4du
Pierwszego Prezesa Sadu Najwyzszego o niekonstytucyjnoScicalej ustawy o
ROD, to jednak uznajq zasadnoS6wniosku co do cfierech przepis6w ustawy,
kt6re m.in. ograniczajq mozliwoS6 likwidacji ogrod6w oraz zapewniajq
dzialkowcom ochrongw razie roszczendo grunt6w zajgtychprzez ogrody.
CzyL w tym wszystkim nie chodzi o likwidacjg ogrodnictwa
dzialkowego i przekazaniegrunt6w na cele komercyjne?
Rodzinne Ogrody Dzialkowe oraz ich reprezentarfi.,jakim jest Polski
Zwiqzek Dzialkowc6w dzialajqcy w oparciu o ustawg o rodzinnych ogrodach
dzialkowych. s4 gwarantemochrony praw dzialkowc6w i w pelni zabezpieczajq
r ozw 6j ogrodni ctw a dzialkowego, oazy zieleni, dIa pr zy sztych p oko1eri.
Pozwalam zatem nxnocic sig do Pana Prezesa z proSba o nie
uwzglgdnienie wniosku Pierwszego Prezesa S4du Najwyzszego i zachowanie
naszej ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych w dotychczasowym
brzmieniu. Zapisy tej ustawy s? zgodne z Konstytucj4 RP i gwarantuj4
funkcjonowanie i ronv6j ogrodnictwa dziaLkowegow Polsce.
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