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Swiebodzice, dnio 28 kwietnia 20L2r.

Petycja
List otworty do Pani Ewy Kopacz

Morszolek Sejmu Rzeczypospolitej polskiej

Szanowna Poni Morszolek

Walne Zebronie Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,,WRZOS" w Swiebodzicoch
ninieiszym sktado protest dotyczqcy zlo1onego w dniu 22 lutego 20j.0r. przez prezeso
Sqdu Naiwyiszego wniosku do Trybunalu Konstytucyjnego o stwierdzenie
niezgodnoici z Konstytucjq zopisow ort 1-0, ort. 1.4 ust. L i 2, ort. j-5 ust. 2, art. 30, art.
31- ust. 1-- 4 ustowy z dnio 8 lipco 2005 r. o rodzinnych ogrodoch dzialkowych oraz
kolejnego wniosku o uchylenie colej ustawy o ROD.

Szeroki zokres zoskorienia, iak i przedmiot uregulowany zokwestionowanymi
przepisomi uzosodnioiq stwierdzenie, i2 inicjatywo Prezeso Sqdu Nojwyiszego zogroia
fundomentolnym prowom indywidualnych dziafkowcow, a wrecz istnieniu calego
ruchu funkcionuiqcego w oporciu o ustowg o ROD. Wniosek zmierza bowiem do
podwa2enio konstytucyjnoici przepisow, ktore w szczeg6l noici :

1) ustonawioiq tytuty prowne przyslugujqce indywiduolnym dziatkowcom do
nieruchomoici zojmowonych przez dziotki i ogrody;

2) ustonawioiq no rzecz noszych dziolkowcow prowo wlosnoici do majqtku
zoinwestowonego przez nich no dziatkoch;

3) wprowadzaiq prowo i obowiqzek przynoleinoici dziolkowcow do samorzqdu
zorzqdzaiqcego RoD i moiqcego wptyw no ich funkcjonowonie;

4) ograniczoiq moiliwoic tikwidac| ROD oroz gwarontujq w tokich przypodkach
noszym dziolkowcom odszkodowanie zo utroconq wlosnoit i dziotkq w
odtwo rzony m og rod zi e d zi olkowy m ;

5) zopewnioiq trwaloic ROD poloionych na gruntoch objqtych zasadnymi
roszczeniomi, ktore muszq byc zospokojone przez odpowiedziolne organy
publiczne w drodze zapewnienio gruntu zamiennego tub wyplatq
odszkodowonia;

Maiqc powyisze no uwodze nole2y stwierdziC, 2e uwzglqdnienie przez Trybunol
Konstytucyiny zasadnoici wniosku Prezeso Sqdu Nojwy2szego wywola negotywne i
nieodwrocalne skutki prawne dlo noszych dziatkowc6w, ktorzy zostanq pozbowieni



prow determinuiqcych ich aktualnq pozyciq prqwnq. Z tego wzglqdu nie ulega

wqtpliwoici, 2e u2ytkownicy dziotek w noszym rodzinnym ogrodzie dzialkowym

stonowiq zosadniczq grupQ zointeresowonych rozstrzygniqciem wniosku. To oni

bowiem poniosq foktyczne konsekwencje wynikojqce z ewentualnego wyroku

Tryb u n olu Ko n stytucyi n e g o.

Sprawa to od ponad dwoch lot budzi duiy niepokojw naszym Srodowisku dziolkowym.

Jest to tym bordziej uzasodnione, ie sprawo ma nie tylko wyiqtkowq wqgq prownq,

ole rownie2 i spolecznq. Wszok zmierza siq do zokwestionowanio colei ustowy o ROD,

a wiqc wszystkich praw, z ktorych korzysto obecnie ogromna rzesza dziolkowcow

wroz ze swoimi rodzinomi.

Przedstawiajqc nosze stonowisko uwoiamy, ie zosadniczq intencjq wnioskodowcy

jest nie tylko uchylenie wszystkich przepisow ustowy o ROD, zawierojqcych

nojwa2niejsze prowo przystugujqce obecnie noszym dziolkowcom, ale przede

wszystkim bezpowrotne usuniqcie tych regulocji. Zdojemy sobie sprawQ z tego, 2e

ewentualny wyrok Trybunolu Konstytucyjnego uwzglqdniojqcy wniosek Prezesa SN,

przekreililby mo2liwoit przywr6cenia dziolkowcom tych wszystkich prow, ktore dzisioj

wynikojq z ustowy o ROD. Bytyby one w6wczos uznone za niezgodne z Konstytucjq, co

zamknqloby moiliwoSci ponownego ich uchwolenie przez ustowodowcq.

Uwo2amy, i2 uchylenie ustowy o ROD jest to sprzeczne z istotq funkcjonowonia
rodzinnych ogrod1w dziatkowych i podjqte dzialanio zmierzajq do definitywnego
pozbowienio dziolkowc6w fundomentalnych gworoncji prownych.

Dlotego, te2 wyra2omy gtqbokie przekonanie, 2e nosz glos w tej sprowie spotko siq

z przychylnym przyjqciem i zoprzestoniem podejmowaniq dziolah zmierzajqcych do

cichego pozbowienio nosz wszelkich prow.

P rzewod niczqco Wal ne go Ze bra n i o

Motgoqzato Frqczek
otrzvmuia: It{qcug
1x Pani Ewo Kopacz
Morszotek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Lx Pon Bronislow Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
1x Pan Donold Tusk Premier Rzeczypospolitej polskiej

1x Pon Andrzej Rzeplihski Prezes Trybunalu Konstytucyjnego Rp
Lx Rodo Krajowo PZD w Worszowie
7x Zarzqd Okrqgowy PZD w Szczownie Zdroju
Lx oa * Walne Zebronie ROD'WRZOS" w Swiebodzicoch

verte podpisy

cztonkow ROD'Wrzos" w Swiebodzicoch
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