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RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY 
„Nad Widawą" 

51-169 Wrocław, ul. Sołtysowicka B/N 

Wrocław 14.06.2012 r. 

Prezes 
Trybunału Konstytucyjnego 
al. J.Ch.Szucha 12a 
00918 Warszawa 

W związku z wyznaczeniem na dzień 28 czerwca 2012 r. terminu 
; rozprawy, na której mają być rozpatrywane wnioski I Prezesa Sądu 
| Najwyższego, zaskarżającego przepisy ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
j Działkowych - Zarząd ROD „Nad Widawą" we Wrocławiu zwraca się kolejny 
I raz z prośbą o oddalenie wszystkich wniosków I Prezesa Sądu Najwyższego 

Już kilka tysięcy próśb, apeli, protestów i listów od działkowców 
Zarządów ROD, OZ PZD i KR PZD wpłynęło do Trybunału Konstytucyjnego 

i Sejmu, Senatu i Rządu RP i dotychczas brak jest jakiejkolwiek odpowiedzi 
i Pytanie - dlaczego Rząd RP i organy władz nigdy nas me widzą, dlaczego 

nas nie słuchają. Nie jesteśmy tymi, którzy pragną wejść do rządu i stamtąd 
j bronić swoich praw. Nie jesteśmy tymi, którzy oczekują jałmużny, 

oczekujemy sprawiedliwości. 

Ogrody działkowe istnieją juz od ponad 120 lat. Nadszedł czas by w tym 
kraju zauwazyć, ze nie tylko pieniądze się liczą Potrzeba nam prawdziwej 
demokracji, zgodnie z hasłem „mc o nas bez nas", o naszym losie nigdy me 
powinno się decydować poza nami. Rodzinne ogrody działkowe spełniają 
bardzo ważną rolę, stanowią enklawy zieleni dla miast, są ośrodkami 
wypoczynku i rekreacji ludzi niezamożnych, stanowią duzą pomoc socjalną 
dla rencistów, emerytów i bezrobotnych (nawiasem mówiąc w 2011 roku 450 
bezrobotnych pozbawiło się życia), ROD to dokonała szkoła ochrony 
przyrody dla młodzieży 

W całym kraju działki uprawia około miliona osób. W większości są to 
| ludzie starzy, pragnący spokoju na tle przyrody. Likwidacja ogrodów to dalsze 
i betonowanie i asfaltowanie gruntu Polski 

Warto wspomnieć, że ogrody istnieją me tylko w Polsce, ale są w całej 
Europie. 



Kończąc prosimy o wzięcie naszego głosu pod uwagę i pozostawienie 
w spokoju. 

Z poważaniem 

Sekretarz Zarządu ROD 

Wiceprezesi Zarządu 
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Rewizyjnej ROD 
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