
ITODZINJW OqIiOD DZIflLKOWY

lJrf%oE"zls uL. Znnko$l? , 58-160 Swlebodzlee

Regon 00?015915 ; NiF 884-n-94-600; KRE 0000293886
*ffi"wry1'

"t

.:. 
'd

;"..',1

Swiebodzice, dnia 28 kwietnio 2012r.

Petycja
List otwsrty do Pqni Ewy KoPacz

Marszolek Sejmu Rzeczypospolitei Polskiei

Sza nowno Poni Morszqlek

Wolne Zebranie Rodzinnego Ogrodu Dziolkowego ,,WRZOS" w Swiebodzicach

niniejszym sklado protest dotyczqcy zlo2onego w dniu 22 lutego 2010r. przez Prezesa

Sqdu Najwy2szego wniosku do Trybunalu Konstytucyjnego o stwierdzenie

niezgodnoici z Konstytucjq zapisow ort 10, art. 14 ust. L i 2, art. L5 ust. 2, ort. 30, ort.

31 ust. 1-- 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodoch dzialkowych oraz

kolejnego wniosku o uchylenie colej ustawy o ROD.

Szeroki zakres zaskorienio, jok i przedmiot uregulowany zokwestionowanymi
przepisomi uzasodniojq stwierdzenie, i2 inicjotywo Prezeso Sqdu Najwyiszego zagraia

fundamentalnym prowom indywiduolnych dzialkowcow, a wrecz istnieniu calego

ruchu funkcjonujqcego w oparciu o ustawq o ROD. Wniosek zmierza bowiem do

podwaienia konstytucyjnoici przepisow, ktore w szczeg6lnoici :

1) ustanowiajq tytuty prowne przyslugujqce indywiduolnym dzialkowcom do
nieruchomoici zojmowonych przez dziotki i ogrody;

2) ustanawiajq na rzecz naszych dziolkowc6w prowo wlasnoici do mojqtku
zainwestowonego przez nich na dziatkoch;

3) wprowadzajq prawo i obowiqzek przynoleinoici dzialkowcow do samorzqdu
zorzqdzajqcego ROD i mojqcego wplyw na ich funkcjonowanie;

4) ograniczaiq moiliwoic likwidacji ROD oroz gwarantujq w takich przypodkach
naszym dzialkowcom odszkodowanie zo utroconq wlosnoic i dziatkq w
odtworzo ny m og rod zi e d zi alkowy m ;

5) zapewnioiq trwoloiC ROD polo2onych no gruntach objqtych zasadnymi
roszczeniomi, ktore muszq byc zaspokojone przez odpowiedzialne organy
publiczne w drodze zapewnienio gruntu zamiennego lub wyplotq
odszkodowonio;

Maiqc powyisze na uwodze naleiy stwierdzit, 2e uwzglqdnienie przez Trybunol
Konstytucyiny zosodnoici wniosku Prezeso Sqdu Nojwyiszego wywola negotywne i
nieodwrocalne skutki prawne dla noszych dzialkowc6w, ktorzy zostanq pozbawieni



prow determinujqcych ich oktualnq pozycjq prownq. Z tego wzglqdu nie ulega

wqtpliwoici, 2e uiytkownicy dziatek w noszym rodzinnym ogrodzie dziolkowym

stonowiq zosodniczq grupQ zointeresowonych rozstrzygniqciem wniosku. To oni

bowiem poniosq faktyczne konsekwencje wynikojqce z ewentuolnego wyroku

Tryb u n al u Ko n stytu cYi n e g o.

Sprawa ta od ponod dwoch lot budzi du2y niepokojw naszym irodowisku dzialkowym.

Jest to tym bordziej uzosadnione, 2e sprowo ma nie tylko wyjqtkowq wogq prawnq,

ole rowniei i spolecznq. Wszok zmierza siq do zokwestionowonio calei ustawy o ROD,

o wiqc wszystkich prow, z ktorych korzysto obecnie ogromno rzeszo dziatkowcow

wroz ze swoimi rodzinomi.

Przedstowiojqc nosze stonowisko uwaiamy, ie zosodniczq intencjq wnioskodawcy

jest nie tylko uchylenie wszystkich przepisow ustawy o ROD, zowieraiqcych

nojwo2niejsze prowo przyslugujqce obecnie noszym dzialkowcom, ale przede

wszystkim bezpowrotne usuniqcie tych regulocji. Zdajemy sobie sprowq z tego, 2e

ewentuolny wyrok Trybunolu Konstytucyjnego uwzglqdniojqcy wniosek Prezeso SN,

przekreililby mo2liwoi( przywr6ceniq dziolkowcom tych wszystkich praw, ktore dzisiaj

wynikajq z ustowy o ROD. Bytyby one wiwczos uznone zo niezgodne z Konstytucjq, co

zomknqloby moiliwoici ponownego ich uchwolenie przez ustawodowcq.

Uwa2omy, i2 uchylenie ustowy o ROD jest to sprzeczne z istotq funkcjonowanio
rodzinnych ogrod6w dziotkowych i podjqte dziolonia zmierzojq do definitywnego
pozbowienia dziotkowc6w fundomentolnych gworoncji prownych.

Dlatego, tei wyra2omy gtqbokie przekononie, ie nosz glos w tej sprowie spotko siq

z przychylnym przyjqciem i zoprzestoniem podejmowonio dziatari zmierzojqcych do

cichego pozbowienia nosz wszelkich praw.

Przewodn iczqco Wo I ne g o Zeb ro ni a

Matgogzoto Frqczek
otrzvmuiq: ltt{gcug
Ix Pani Ewo Kopocz
Marszotek Sejmu Rzeczypospolitej polskiej

Ix Pon Bronislaw Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Lx Pan Donqld Tusk Premier Rzeczypospolitej polskiej

Lx Pan Andrzej Rzepliriski Prezes Trybunolu Konstytucyjnego Rp
1-x Rada Krojowa PZD w Worszowie
1x Zorzqd Okrqgowy PZD w Szczownie Zdroju
Lx oo - Wolne Zebronie ROD"WRZOS" w Swiebodzicoch

verte podpisy

czlonk6w ROD "Wrzos" w Swiebodzicach
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