
Pur-SKl ZWIAZEK DZIAI KOWCOW
Rodzinny Qgrod DzialkowY

''PIAST''
50-386 Wroclaw 46, skr. Poczt. 1847

ul Bu;wida 46

ROD,,PIAST"
Ul. Bujwida 46
50-386 Wroclaw

Wroclaw dn.24.03.2012

Pan
Donald TUSK
Premier Rzqdu
Rzeczypospolitej Polskiej
Aleje Ujazdowskie {13

00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze !

Zarzqd R.O.D. ,,P|AST" we Wroclawiu ul. Bujwlda 46 stanowczo
protestuje w zwiqzku z zagro2eniem Ustawy o Rodzil-nych Ogrodach

bzialkowych wywotanym zlohonymi do Trybunalu l{o.nstytucyjnego
wnioskami pienrszego erezesa Sqdu Najwy2szego w 20{0 roku i opinii
bylego Marszalka Sejmu RP.
przyJecie tego stanowiska i zarekomendowanie go Trybunalowi

rconltytucyjnemu jest wysoce szkodliwe i nie ma Zadnego prawnego' a
przede wizystkim spolecznego uzasadnienia. Jest to przygotowanie

zamachu na dotychczasowe prawa dzialkowcow, ogrod6w i zwiqzku, tym

bardziej, 2e nie ma 2adnych uzasadnien i potrzeb by zmieniac ustawe i

prawo, 
-litOre 

dobrze funkcjonuje przez lata a jest akceptowane spolecznie .

btanowisko czy te2 opinia wyraZana przez Marszalka Sejmu RP wychodzi

naprzeciw tym grupom inteiesow i uktadom politycznym, ktore zaloZyly

wyraznie ostabienie praw dzialkowc6w, ogrod6w i Zwiqzku w celu uzyskania

siybkiego i bezproblemowego dostqpu do teren6w zielonych, a nastqpnie do

ich likwidacji. Nie jest to absolutnie pomaganie najstabszym grupom

spolecznym emerytom i rencistom a takZe mlodym rodzinom z dzielmi
o najnizszych dochodach. Jest jeszcze bardzo waZny aspekt ekologiczny.
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Zauqd ROD Piast pragnie przypomniec wszystkim decydentom, politykom

Ze w6rod bardzo liiznych ogrodow zlokalizowanych w miastach jest wiele

takich, ktore ze wzgledu na swojq tradycjg, historig, lokalizacjq
i uwarunkowania pizyrodnicze warto zachowad jako cennq formq rekreacji

dla mieszkafic6w oraz ze wzgledu na zapotrzebowanie mieszkanc6w na

tereny zieleni rekreacyjnej w bezpoSrednim sqsiedztwie zamieszkania. Te

tereny sq wartosciowymi, tworzonymi przez lata przez dzialkowcow
ekosystemami i wypetniajE obszary, kt6re chocby ze wzgledu na zagro2enie

teren6w powodziq stanowiq iedynq slusznq formq u2ytkowania.

Tarzqd ROD ,, PIAST" obradujEc na Walnym Zebraniu
Sprawozdawczym Dzialkowc6w w 2A12 roku zwraca siq do Premiera
Rzqdu RP - P. Donalda Tuska o odrzucenie wniosk6w Pienrszego
Prezesa Sqdu Najwy2szego i odstqpienie od zmian w ustawie o
rodzinnych ogrodach dzialkowych.
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Otrzymuje:
1. Marszalek Sejmu- p. Ewa Kopacz
2. Trybunal Konstytucyjny
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