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STANOWISKO 
Zarządu ROD „Ustronie" we Włocławku z dnia 11.06.20I2r. 

w sprawie wniosku byłego I Prezesa Sądu Najwyższego RP z dnia 22.02.20lOr 

i zmodyfikowanego dnia 06.09.201 Or. skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego 

o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP całej naszej ustawy o ROD z dnia 08.07.2005r. 

Zarząd ROD „Ustronie" we Włocławku kieruje do Pana Prezesa swoje stanowisko - apel 

0 odrzucenie wniosku I Prezesa S.N. z roku 2010 oraz Sejmowej Komisji Ustawodawczej 

podważającego zasady ustawy o ROD z dnia 08.07.2005r. 

Zawarte w wymienionym wniosku zarzuty, stanowią kolejną bezpodstawną próbę zamachu na 

istnienie ROD. 

Ogrody działkowe bardzo często są jedynym miejscem wypoczynku całych rodzin, 

są miejscem, w którym można wyłączyć się od trudów codziennego życia, są miejscem 

relaksu i obcowania z naturą - przyrodą. 

Ogrody to przestrzeń, w której jakże liczna grupa polskich emerytów, rencistów - ludzi 

starszych, gdzie odnajdują wytchnienie po długich latach ciężkiej pracy zawodowej, 

gdzie regenerują swoje zdrowie i siły, odnajdują sens życia i świadomość, że nadal są ważną 

1 użyteczną częścią polskiego społeczeństwa. 
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Pragniemy podkreślić, że zapisy ustawy z dnia 08.07.2005r. o ROD, dobrze służą 

członkom PZD. Ogrody tworzą enklawy zieleni w całej Polsce, są miejscem aktywnego -

zdrowego wypoczynku, aktywizują ludzi starych wiekiem, dla których możliwość realizacji 

własnych pasji jest jedynym z najważniejszych fundamentów dobrego stanu zdrowia. 

Dla wielu z nich zebrane z działek plony - owoce pracy, stanowią istotny element odciążenia 

i tak już skromnych emerytalnych czy rentowych budżetów. 

Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych to prawo, które bardzo dobrze służy milionom 

Polaków, dając im satysfakcję i zadowolenie z życia w polskiej społeczności, buduje w nas 

pozytywne odczucie szacunku Państwa Polskiego dla nas jego obywateli i naszych działań. 

Zarząd ROD „Ustronie" jeszcze raz apeluje - prosi Pana Prezesa i cały Trybunał 

Konstytucyjny o odrzucenie zgłoszonego wniosku i pozostawienie naszej ustawy o ROD w 

niezmienionej postaci. 

Prosimy o to w imieniu ponad milionowej społeczności członków PZD. 
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