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Panie Prezydencie!!! 

W dniu 28 kwietnia br. podczas Walnego Zebrania działkowców upoważniono Zarząd ROD 
„ZJEDNOCZENI" do złożenia pisma z poparciem dla treści ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych w formie obowiązującej oraz popierający sprzeciw przeciwko wnioskowi 
skierowanemu 14.09.2010 r. przez I Prezesa SN do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie 
zgodności z Konstytucją RP Całej Ustawy o „Rodzinnych Ogrodach Działkowych", a w 
przypadku uznania przez TK niezasadności wniosku dalej idący wniosek o zbadanie z 
Konstytucją RP art. 6; arLlO; art 13 ust. 1 i 4, art 14 ust.l i 2; art.15 ust.2; art. 17 ust. 2; art. 
18; art. 19, art. 20; art. 24; art 30; art 31 pkt 1,2,3 i 4 cytowanej wyżej ustawy. 
Nacisk Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego jest 
niezrozumiały, gdyż Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ustawodawczo jest niezależny i 
samodzielny wobec czego może i podejmuje działania legislacyjne. 
Zaskarżenie ustawy o ROD zmierza więc co jest niezrozumiałym do umożliwienia 
Parlamentowi dokonania zmian w prawodawstwie w zakresie funkcjonowania ogrodnictwa 
działkowego, a przecież zgodnie z art. 118 Konstytucji RP prawo inicjatywy ustawodawczej 
a więc uprawnienia do przedkładania władzy ustawodawczej projektów aktów 
normatywnych przysługuje grupie co najmniej 15 posłów, a więc po co zaskarżanie ustawy. 
Jednak staje się to zrozumiałym, gdy zagłębimy się bardziej w temat ogrodów w świetle 
konsultacji społecznej Ministerstwa Infrastruktury w pracach nad prawem dot ogrodów 
działkowych, gdzie konsultacje przeprowadza się tylko z tzw. „stowarzyszeniami" 
pomijając Polski Związek Działkowców, który w świetle ustawy o ROD jest samorządną 
organizacją społeczną powołaną do reprezentowania i obrony praw i interesów swych 
członków. 
Podkreślić również należy, że pisma kierowane do władz Polski m.in. do obecnej marszałek 
Sejmu pozostają bez odpowiedzi. 
Zwracamy się do Pana Prezydenta jako pierwszej osoby w Państwie stojącego na straży 
konstytucji o przyjrzenie się działaniom organów państwa w sprawie rodzinnych ogrodów 
działkowych, któtych „ istnienie i rozwój jest przejawem świadomej polityki państwa w 
zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa" ( art 1 ustawy z dnia 08.07.2005 o rodzinnych 
ogrodach działkowych). 
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