
Rodzinny Ogród Działkowy im „BRATEK" 

w Solcu Kujawskim 

Solec Kujawski 18.06.2012 r. 

W dniu 15 czerwca br Zarząd ROD im „BRATEK" Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza na 

spotkaniu w Ogrodzie z uczestniczącymi 72 działkowcami, omówiono aktualną sytuację Związku i 

Rodzinnych Ogrodów Działkowych w świetle zaskarżonej ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o ROD do 

Trybunału Konstytucyjnego. Na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o uchylenie całej 

ustawy o ROD co w dniu 28 czerwca br Trybunał Konstytucyjny na swym posiedzeniu rozpozna ten 

wniosek. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej oraz działkowcy uczestniczący 

na dzisiejszym posiedzeniu po zapoznaniu się z aktualną sytuacją, oceniamy złożony wniosek 

jednoznacznie negatywnie uważamy, że zarzuty Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o 

stwierdzeniu niezgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 8.07.2005 r. o ROD są próba pozbawienia 

działkowców najważniejszych gwarancji ustawodawczych, godzi w elementarne prawa działkowców, 

a zwłaszcza w gwarancję odrębności majątku znajdującego się na użytkowanym terenie. Zaskarżenie 

ustawy o ROD odbieramy jako celowe działanie przeciwko nam - działkowcom, naszej społecznej 

samodzielnej organizacji PZD sprawdzającej się w codziennej działalności. Protestujemy przeciwko 

podejmowanym podważaniem naszych praw nabytych i do tego nabytych w dobrej wierze i w 

zaufaniu do stanowionego prawa. Protestujemy przeciwko pozbawianiu nas dorobku wielu pokoleń 

działkowiczów. Dla działkowców w przeważającej większości osób starszych o niskich dochodach 

działka jest jedynym wsparciem ekonomicznym i miejscem do wypoczynku całych rodzin. Jesteśmy 

ogrodem otwartym dla naszej społeczności i mamy wsparcie władz samorządowych naszego miasta, 

co również sobie cenimy. Apelujemy o odrzucenie wniosku zaskarżenia do Trybunału 

Konstytucyjnego ustawy z dnia 8.07.2005 r. o ROD, która w pełni zabezpiecza prawa działkowców, 

ogrodów i ich organizacji PZD. Pragniemy dalej w spokoju gospodarować i pracować na naszych 

działkach, korzystając z praw nabytych i cieszyć się z osiągnięć ogrodnictwa działkowego któremu nie 

będzie już nic grozić. 

Z wyrazami szacunku 

Sekretarz Wiceprezes Prezes Zarządu Przewodniczący Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej Komisji Rozjemczej 
Anna Soroka Czesław Bujalski Józef Pietrzak Urszula Cieślewicz Jan Miliszkiewicz 

72 podpisy działkowców 

Do wiadomości 

1. Pani Ewa Kopacz - Marszałek Sejmu RP 

2. Krajowa Rada PZD w Warszawie 
3. OZPZD w Bydgoszczy 

Pan prof. Andrzej Rzepiński 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

Warszawa 


