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STANOWISKO
Wal nego Zebrania Sp rawozdawczego

llodzinnego Ogrodu Dzialkowego Wisienka we Wroclawiu
odbytego w dniu 20.04.2012r

Czl<rnkowie PZD na Walnyrn Zebraniu Sprawozdawczym ROD Wisienka,
wyrazili swoje ogronlne oburzenie i sprzeciw przeciwko:
- wnioskowi I Prezesa S4du Najwyzszego do Trybunalu Konstytucyjnego o

niezgodnoSci ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych z dnia 08 lipca 2005 r.

z Konstytucjq RP
- rapoftorvi z kontroli NIK
- projektami ustaw likwidujqcymi ogrody i Polski Zwiqzek Dzialkowcow
wab i 4c fi l<cyj nym uw laszczen iem i nacj ona I izacjqm aj qtku dzialkowc6w
- opini4 bylego Marszalka Sejmu RP Pana Grzegorza Schetyny do wniosku I
Prezesa S4du Najwyzszego o niezgodnoSci ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych z Konstytucjq RP

ZloZtnie wniosku jest kolejnym elementem walki z ogrodami
dzialkowymi, prowadzi do wl,wtaszczenia dziatkowcow oraz nacjonalizacji
maj4tku. Wypowiadamy siq za uszanowaniern i pozostawieniem bez zmian
wszystkich artykut6w ustawy o Rodzinnych ogrodach Dzialkowych, kt6ra daje
narn gwarancjg istnienia i dalszego rozwoju ogrod6w dzialkowych w
istniejqc-'-ch strukturach PZD. Stanowczo protestujemy przeciwko wszelkim
manipulac.iom przy znianie ustawy.

Zwracamy siQ do pani Marszalek Sejrnu RP o wysluchanie glosu
dzialkowc6w i wsparcie nas w obronie slusznych praw. Czy ogrody dzialkowe
s4 dla wladzy ,,zlem koniecznym" i trzeba je zniszczyc? Ogrody utrzymuj4 sig



tylko ze skladek dzialkoweow. Nie otrzymujemy Zadnych dotacji ze strony

Panstwa. Pani Marszalek jako lekarz najbardziel rozlmie znaczenie dzialek dla

styranych zyciem i cigzkq pracq emerytow i rencistow. Jest to jedyna forma

czynnego wypoczynku dla ludzi o niskich dochodach, ktorych nie sta6 na

wyjazdy na wczasy. Dzialka stu|y r6wniez do czerpania korzylci z zebranych

plon6w. Dlatego liczymy na zrozumienie i wsparcie Pani w utrzymaniu
istniej4ce'i ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych z dnia 08 lipca 2005r.

orazWznaczenie innych poslow do reprezentowania Sejmu przed Trybunalem
Konstytucyjnym. Obecnie wyznaczeni s4 poslowie PIS p. Stanislaw Piqta i p.

Andrzej Dera, ktorzy zdecydowanie sq przeciwko utrzymaniu istniej4cej ustawy
o rodzinnych ogrodach dzialkowych.

Panie Premierze obowiqzuj4cy akt prawny tworzony byl w oparciu o

szerokie konsultacje spoleczne, dobrze sluzy dziatkowcom, dajqc nam poczucie
bezpieczenstwa i stabilnoSci. Dla wielu z nas jest to dorobek calego Zycia.
Nasuwa siE zasadnicze pytanie, czy jezeli coS dobrze sluzy ludziom, to znaczy,
ze jest wbrew Konstytucji RP, bo nie za dobrze sluzy ludziom bogatym? Czy w
ten spos6b mamy interpretowai naszq KonstytucjE? Bogaci jeszcze bogatsi, a
biedni jeszcze bardziej biedniejsi?

Ogrody istniejq w catej Europie stanowiqc trwaly element miast, ciesz4 sig
poparciem i pomoc4 wladz paristwowych i samorzqdowych, ktore uznajau ze SA
one potrzebne i cenne. U nas natomiast w demokratycznej Polsce po raz kolejny
atakuje siQ istniejqce ogrody dzialkowe. Czy przypadkiem nie ma tu
zastosownnie stare porzekadlo ,, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o
pieni4dz.e"?

Apelujemy o pozostawienie w obecnym ksztalcie dobrze funkcjonuj4cq
ustawq o rodzinnych ogrodach dzialkowych, poniewaz stwarza mozliwo56
rozwoju ogrodow, broni praw dziatkowcow poprzez wyspecjalizowane sluzby i
kompetentne osoby zwladzPZD, ktore staja na stra2y naszych praw.

W inrieniu 365 czlonkow ROD Wisienka we Wroclawiu.

Przewodn iczqcy Walnego Zebrania
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