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POLSKI ZWIAZEK DZIALKOWCoI{
Rodzinny Ogr6d DziaikowY

WIASENKA II

Prezes ROD,,Wiosenka ll'
Biskupski Piotr

Pabianice 20. 04. 2012 r.
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Donald Tusk
Warszawa

walne Zebranie Rodzinnego Ogrodu Dziatkowego ,,Wiosenka ll" w pabianicach, na Walnym
Zebraniu w dniu 14.04.2012 roku wypracowafo Stanowisko, wyra2ajqc swoje zaniepokojenie,
w sprawie zfo2enia przez Pierwszego Prezesa Sqdu Najwy2szego Rp, wniosku do Trybunatu
Konstytucyjnego, o stwierdzenie niezgodnoSci z Konstytucjq Rp niekt6rych przepis6w ustawy
o Rodzinnych Ogrodach Dziafkowych.

Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych z 2005 roku dotyczy dziatkowc6w, ogrod6w
oraz ogrodnictwa i cafego Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w, jako organizacji spolecznej o zasiqgu
Krajowym z osobowoSciq prawnq, samorzqdowq' i samodzielnq, zarl;estrowrnq * ir.io*vr 

-'-
Rejestrze Sqdowym ,

Warto przypomniei 2e Polski Zwiqzek Dziafkowc6w posiada milion cztonk6w, a jest to
znacznv procent wszystkich mieszka6c6w calej polski .

Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Dziatkowych z 2005 roku zabezpiecza nam dziatkowcom:
- prawo do u2ytkowania dzialki .

- prawo do nasadzefi .

- prawo do wszelkich odszkodowad za utracona wtasno5i w przypadku likwidacji ogrodu.
U2ytkowniry dziafek w wiqkszoSci sq to ludzie starsi, wraz z catymi rodzinami ,kt6rzy

wfoiyli sw6j trud i niemate ju2 Srodki materialne w swojq malq dziateczkq, organizacjq
swojego Ogrodu , jak i calego ogrodowego zwiqzku.
Uwaiamy 2e wniosek I Prezesa Sqdu Najwyiszego doprowadzi do zamqtu, chaosu i wyrzqdzi
wielkie krzywdy bezpoSrednio zainteresowanym , w szczeg6lnoSci biednym dzialkowcom, kt6rzy
ju2 dziS nie wiedzq jak finansowo pofqczyi ,,koniec.z ko6cem,,.

Apelujemy o oddalenie wniosku I Prezesa Sqdu Najwy2szego o utrzymanie zaskar2onych
przepis6w ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych w dotychczasowym brzmieniu i
apelujemy i w pelni popieramy dzialdnia Krajowej Rady o obraniu Ogrod6w i ruchu
ogrodnictwa dziafkowego w polsce.

Dlatego Walne Zebranie wypracowato Stanowisko do Marszatek Sejmu Ewy Kopacz oraz
Prezesa Rady Ministr6w Donalda Tuska, w kt6rym oczekujq poparcia praw u2ytkownik6w
dzialek gwarantowanych ustawq o ROD.

Prezes Rady Ministr6w

Przewodniczqcy Walnego Zebrania
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