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STANOWISKO
KOLE GIUM PREZE SOW RODZINNYCH OGRODOW DZI AI,KOWYCH

zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni
z dnia 16 kwietnia 2011 roku

w obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych
z dnia S lipca 2005 roku.

Prezesi 25 Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych znajduj4cych sig w naszym mieScie

Gdynia, posiadaj4c statutowe upowainienie do reprezentowania naszych spolecznoSci

dzialkowych nieodplatnie uiytkuj4cych swoje male plachetka ziemi w naszych

ogrodachn bior4cy udzial dnia 16.04.2011r. w cyklicznie odbywanym posiedzeniu z
udzialem Przewodnicz4cego Okrggowej Komisji Rewizyjnej PZD i Przewodniczqcego
Okrggowej Komisji Rozjemczej PZD w Gdarisku wyraLajq sw6j zdecydowany protest
przeciwko szkodliwej spolecznie inicjatywie bylego I Prezesa Sqdu Najwy2szego Pana

Lecha Gardockiego podjgtej w 2010 roku, zaskarLaj4cej calq Ustawg o Rodzinnych
Ogrodach Dzialkowych z 2005 roku i skierowaniu swego wniosku do Trybunalu
Konstytucyjnego zL4daniem uznanian i2 jest ona niezgodnaz Konstytucj4 RP.
Do dziS nie potrafimy zrozumie$ i,e do ataku na nas dzialkowc6w i na nasz Polski
Zwi4zek Dzialkowc6w przyst4pil sam Pierwszy Prezes SNo bowiem wydawalo sig nam,
2,e rol4 tej instytucji s4downiczej jest stanie na straZy przestrzegania prawa przez
organy parfistwowe i nie crynienia zla polskim obywatelom.
Zawarte we wniosku zarzuty sA bezpodstawne i godz1 w nasze nabyte prawa
gwarantowane t4 Ustaw4 i do tego nabyte w dobrej wierze.
Wniosek zmierza do likwidacji naszego Zwiqzku, spolecznej i demokratycznej
organizacji z bogatymi tradycjami, zmierza do odebrania nam wszystkiego, czego
dorobili5my sig cigLk4 pracA, tak nasz4 jak i naszego Zwi4zkru., zapominaj4c, Le

wlasno5d, takLe nasza jest chronionaprzez Konstytucjg RP.
Nasze Ogrody nikomu nie czyni4 zla ani krzywdy, wrecz odwrotnie przynosze same bez
kosztowe korzySci takie jak chociaiby ekologiczne, zdrowotne, integracyjne oraz
umoZliwiaj4 polskim dzialkowcom uzupelnianie nader skromnych budiet6w domowych
z uprawianych zdrowych warz;rw cry owoc6w.
Nasze Ogrody to takie zielone pluca naszych miast czy osiedli utrrymywane przez nas
samych, bez Ladnego finansowego wsparcia organtiw samorz4du terytorialnego. Czy
kto5 sig kiedykolwiek zastanowil, ile tlenu wytwarzaj4 utrrymyw^ne przez nas dzewa?
W polskich miastach wolnych teren6w pod budowg wszelkich inwestycji na cele
publiczne jest jeszcze bardzo duZo.
Cry tak trudno zrozumie6, Le nasze ogrody to swoiste male ojcryzny, chronione jak
niepodleglo56 przed r62nymi zakusami?
Ustawa o ROD uchwalona przed 5 latami zostala podpisana Prezydenta RP i teraz
kwestionowanie jej konstytucyjnoSci przez bylego Pierwszego Prezesa S4du
Najwy2szego Pana Lecha Gardockiego jest niespotykanym wotum nieufnoSci i
rwyczajnym nietaktem.
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Ufamyr Ze obecny Pierwsry Prezes S4du Najwy2szego Pan Stanislaw D4browski wycofa

z Trybunalu Konstytucyjnego ten szkodliwie spolecznie wniosek' gdyZ jest krzywdzqcy

dla wielomilionowej rzeszy polskich dzialkowc6w.
Wyraiamy jednoczeSnie przekonanie, Le Marszalek Sejmu RP przemySli swoje

wyst4pienia z dnia 8 grudnia 2010 roku do Trybunalu Konstytucyjnego iw zgodzie z

zasad1 nie czynienia kr4nvdy czlonkom polskiego spoleczeristwa dokona weryfikacji
swoich stanowisk
Niniejsze stanowisko Kolegium Prezes6w Gdyrfiskich ROD kierujemy do:
- Marszalka Sejmu RP Grzegorza Schetyny'
- Marszalka Senatu RP Bogdana Borusewicza,
- Pierwszego Prezesa Sqdu Najwy2szego Stanislawa D4browskiego,
- Prezesa Trybunalu Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplirfi skiego'
- Posl6w na Sejm RP: Jana Kulasa, Slawomira Neumanna, Mariana tr'ilara, Stanislawa

Kalemby i Wieslawa Szczeparflskiego,

a takirc przekazujemy do wiadomoSci:
- Prezesa Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w Eugeniusza Kondrackiegon
- Przewodnicz4cego Krajowej Komisji Rewiryjnej PZD Marii Fojt'
- Pzewodnicz4cego Krajowej Komisji Rozjemczej PZD Olgi Ochrymiuk
- Prezesa Okrggowego Zarz4drtPZD w Gdarlsku Czeslawa Smocryrfiskiego.

Z dzialkowym p ozd rowien iem

Przewodnicz4cy Kolegium Leonard Niewirlski
Z-caPrzewodniczqcego Kolegium J6zef Matwies

Przewodniczqcy Okrggowej Komisji Rew@jnej PZD w Gdarisku
Boguslaw D4browski

Przewodniczqcy Okrggowej Komisji Rozjemczej PZD w Gdafsku
J6zef Pisarski

Gdynia, dnia L6 kwietnia 2011 roku


