
Poute gwĵ f k ¡Mwców 
Okręgowy Zarząd Opolski 

i5-564 Opolt, ul. Solskiego 1S 
tel./fax Ag 32 

Prezes 
Trybunału Konstytucyjnego 
Aleja Jana Chrystiana Szucha 12 a 
00-918 Warszawa 

Szanowny Panie Prezesie, 

My, demokratycznie wybrani reprezentanci działkowców, społecznie 
pracujący w Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Opolu, przekazujemy 
swoje stanowisko w sprawie obrony ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku 
0 rodzinnych ogrodach działkowych i prosimy o osobiste zapoznanie 
się z naszym stanowiskiem, a także zapoznanie z nim Sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego wyznaczonych do rozpoznania wniosku Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności w/w ustawy 
z Konstytucją RP. 

W dniu 28 czerwca 2012 roku przed Trybunałem Konstytucyjnym 
będą się ważyć losy ustawy z 2005 roku o ROD. Sędziowie Trybunału 
Konstytucyjnego zdecydują o dalszym istnieniu i funkcjonowaniu 
rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców oraz 
polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego. Sędziowie Trybunału 
Konstytucyjnego orzeczeniem uwzględniającym wniosek Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego mogą spowodować, że ustawa o ROD, Polski 
Związek Działkowców i rodzinne ogrody działkowe zakończą swój byt 
1 przejdą do historii, a dorobek wielu pokoleń działkowców zostanie 
bezpowrotnie zaprzepaszczony. 

Od dwudziestu dwóch lat PZD i działkowcy zmuszani są do ciągłej 
obrony swojej ustawy o ROD, swego Związku i swoich ustawowych praw 
wynikających z Konstytucji RP i zapisanych w ustawie z 2005 roku 

Środowiska nieprzychylne PZD i rodzinnych ogrodom działkowych 
przedstawiały liczne projekty w sprawie ogrodów, które miały jeden 
wspólny cel - likwidację PZD i fikcyjne uwłaszczenie działkowców oraz 
przejęcie za bezcen ziemi ogrodów w celu zwiększenia swych korzyści 

o ROD. 
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majątkowych. Dla nich najważniejszym celem działania nie jest człowiek 
i jego dobro, ale ciągłe pomnażanie majątku. 

W ostatnich dwóch latach walkę z ustawa o ROD, Związkiem 
i działkowcami przeniesiono na nowy wyższy poziom angażując do niej 
niektóre instytucje państwowe m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, 
Najwyższą Izbę Kontroli, Sąd Najwyższy, Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Białymstoku oraz Ministerstwo Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Nie zapomniano także zaangażować 
Trybunał Konstytucyjny, które orzeczenia są ostateczne i niepodważalne. 

Panowie Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, 

Nie pozwólcie, aby środowiska żądne terenów, ogrodów 
i nieprzychylne Polskiemu Związkowi Działkowców oraz rodzinnym 
ogrodom działkowym zatryumfowały nad dobrą ustawą o ROD. Nie 
pozwólcie, aby one odnosząc sukcesy nad działkowcami, przystąpiły pod 
hasłami uwłaszczenia działkowców do likwidacji ogrodów będących 
„zielonymi płucami miast", do pozyskania za bezcen ziemi ogrodów 
i wyprzęgnięcia jej do pomnażania ich zysków finansowych. 

Szanowny Panie Prezesie, 

Ustawy z 2005 roku o ROD jest przykładem dobrze funkcjonującego 
prawa w pełni akceptowanego przez działkowców, a rozwiązania prawne 
w niej zawarte sprawdziły się w praktycznym funkcjonowaniu ogrodów. 
Ustawa w obecnym kształcie daje nam poczucie stabilności oraz 
zabezpiecza nasze prawa. Jest ustawą uniwersalną i ponadczasową. 
Obawiamy się, że wprowadzenie jakichkolwiek zmian w ustawie o ROD 
doprowadzi do likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych i do 
zniszczenia ogrodnictwa działkowego. 
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Szanowny Panie Prezesie, 

W pełni akceptujemy i popieramy wszelkie działanie Krajowej Rady 
PZD i organów samorządu PZD, podejmowane w obronie ustawy o ROD 
i praw działkowców. 

Zwracamy się do Pana, a za pańskim pośrednictwem do sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego o zachowanie ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku 
o rodzinnych ogrodach działkowych w niezmienionym kształcie. 

Na zakończenie warto przywołać refren piosenki, która dzisiaj ma 
jeszcze bardziej wymowną symbolikę, cyt.: „Pamiętajcie o ogrodach, 
przecież stamtąd przyszliście. W żar epoki użyczą wam chłodu tylko 
drzewa, tylko liście. W żar epoki nie użyczy wam chłody żaden schron, 
żaden beton." 

2. Antoni Falkowski -

3. Teresa Kudłak -

4. Krystyna Pocztarek -

5. Józef Sokołowski - . . 

6. Eugeniusz Wyspiański -

1. Marian Skórecki -

Otrzymują: 
1. Adresat 
2. Marszałek Sejmu 
3. Minister Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej 
4. KR PZD 
5. OZO PZD 
6. a/a 

Opole, 04 czerwca 2012 rok. 


