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Szanowna Pani Ewa KoPacz
Marszalek Sejmu RP
Warszawa

Dorycry: obrony ogr6dk6w dzialkowych przed lilcwidacjl.

Szanowna Pani Marszalek!

Jako dzialkowi cze, mrganizowani w Rodzinnym Ogrodzie Dzialkowym ,,JarzEbina"

we Wroclawiu, zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawcrym14.04.2012 roku,

jestegmy zaniepokojeni dzialaniaminrierzajqpymi do zrrianyUstawy o Rodzinnych

bgpduch Dz*kowych z dnia 8 lipca 2005 roku, a w rezultacie do ograniczenia lub

likwidacji ogrod6w.
Dzialani te-uwidocznione sq gl6wnie w nastqpuj 4cych dokumentach:

1. Wniosek I Prezesa S4du Naiwyiszego do Trybunalu Konsqrtucyinego o zmianq

Ustawy o ROD.
W dniu 2itutego2010 roku I Prezes SqduNajwyhszego zlotyl do Trybunalu

Konsqrtucyj.tego o*iorek o stwierdzenie niezgodnodci z Konstytucjqniekt6rych zapisow

Ustawy o i{OO z dnia 8 lipca 2005 roku. Wniosek ten zostal nastgnie skorygowany

6 wrzesnia 2010 i z*sL<arzajuzcal4UstawE.
KrajowaRadaPZD dokonalaanalizy prawnej tego wniosku i stwierdzila jego

bezzasadno 38, zagraiaj4cq podstawowym prawom dzialkowc6w, lqcznie z lilcwidacja

ogrod6w.
R6wnie2 bulwenujqpe jest to, 2e Sejmowa Komisja Ustawodawcza - naposiedzenie

po$wigcone tej sprawie, w dnio I grudnia 2010 roku - nie zaprosita przedstawicieli Polskiego

V*trynDziatkowc6w. Rekomendowala natomiast na reprezentanta Sejmu w Trybunale

Konstytucyjnym Posta Andrzeja Derg, kt6ry juZ wczeSniej dal sig pozrac jako osoba

niechitnie-iastawiona do dzialkowicz6w i nie gwarantujqcabezstronnoSci, obiektywnoSci

i rzetelno3ci w dzialaniu
2. Raport Najwyiszej Izby Kontroli
W dniu 15 listopada 2010 rokuNajwyhszalzba Kontroli opublikowala raport

z kontroli gttinw zakresie zapewnieniawarunk6w dlaprawidlowego funkcjonowania

Rodzinnych Ogrod6w DzialkowYch.
Pomimo, Ze konhola miala dotyczyc gl6wnie gmin to jednak ukierunkowana ona byla na

dzialatnoSC Ogrod6w. Ztrescitego dokumentu wynika, 2e NIK nieponvierdzonyni



nieprawidlowoSciami obarcza Ztiqzek Dzialkowc6w i Ustawq o ROD.

Stwierdzajednoczesnie,2eprzywr6cenie wla6ciwych funkcji ogrodom moZe nastqri6 jedynie

pr.z.ez zmianE calej UstawY
-Takie 

ustalenia nie odpowiadaj q prawdzie i zostaly odrzucone ptznz PZD
4. Wnioski koficowe.
My dzialkowicze z Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,JarzEbina" we Wroclawiu
postulujemy:
- wycoianiepnzezl Prezesa SqduNajwy2szego wniosku Aohonego do Trybunalu

Konstytucyjnego w sprawie zbadaniazgodnodci Ustawy o ROD z Konst5rtucjqRP,

- wycofanie przezSejmow4Ko-isje Ustawodawcz4, negatywnie nastawionych do

dzialkowc6w, dotychczasowych przedstawicieli Sejmu do Trybunatu Konsfrtucyjnego

tj. Posl6w; StanislawaPiEtg i AndrzejaDerE i rekomendowanie nato miejsce Posl6w

mogqcych reprezentowa6 r6wnie2 dzialkowicz6w,
- uzupelnienie i skorygowanie RaportuNlK z dnia 15 listopada 2010 roku dotyczqpego

kontoli p.t. "Zapewnienie warunk6w dla prawidlowego funkcjonowania ROD"
- zaprzestanie dziahrtmietzajryych do wyeliminowania ogrod6w z krajobrazu Polski,

- pozostawienie dotychczasowej Ustawy jako bazy do dalszej pracy i wypoczynku na

naszych dzialkach"

Jestefmy zdeterminowani broni6 naszych dzialek i prosimy najwyizszs wNadzn

Rzeczpospotitej Polskiej o wsparcie dzialan narzecz Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych,

w kt6rych mesz-onychjest ponad milion polskichrodzin.

Z pow aicrruem: Elzbieta Gierak
Przewodnicz4ca Walne go Tnbmnra

+ podpisy 50 uczestnik6w Tnbrania

1) Szanowny Pan Bronislaw Komorowski Prezydent RP- Warszawa
2) Szanowny Pan Donald Tusk Premier RP- Warszawa
3) Trybunal KonsQrtucyjny RP- Warszawa
4) Szanowny Pan Slawomir Nowak- Minister Infrastruktury- Warszawa
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