
Dzialkowcy Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego Kwidzyn dnia 16marea2Ol2
im. 'Dankowo" w Kwidrynie
zgromadzeni na Walnym Zebrarriu
sprawozdawczym.

W sprawie obrony swoich praw.

Trybunal Konst5rtucyjny
w Warszawie.

My dzialkowcy zgromadzefu 16 marca2Ol2r. na Walnym Zebraniu sprawozdawczym zarok

20ll,kt6ry byl 30-leciem powstania Polskiego Zwiryku Dzialkowc6w, ROD im. ,,Dankowo" oraz6-

leciem naszej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych prosimy o uhzymanie w mocy zapis6w

treSci tej Ustawy.

Uchwalona przez Sejm 8 lipca 2005r. Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych cieszy

sig du2ym poparciem przez dzialkowc6w.

Wiemy, 2p aLc' ten zasluguje na podkre6lanie, tym bardziej,Le zaskarhonaustawaprznz

Pierwszego Prezesa S4du Najwy2szego o niezgodnofci z Kons$rtucj4Rzeczpospolitel Polski zostala

skierowana do Trybunalu Konst5rfucyjnego.

W tej sprawie zwolany zostal II Kongres Polskiego Zwiryku Dzialkowc6w, aby zabraE glos.

W I i n kongresie wziglo udzial8000 uczestnik6w, kt6rzy poparli uchwalg o Rodzinnych Ogrodach

Dzialkowych. UzyskaliSmy tak2e poparcie ze strony delegat6w potitycznych ugrupowaf, iwtadz

samorz4dowych a nawet od przeciwnik6w na VIII Okrggowym Zjeidzie w Gdansku.

Dzialkowcy mieli nadziejg,2e po obradach I-go Kongresu Polskiego ZwirykuDzialkowc6w,

dzialkowcy nadzialkach bEd4spokojnie pracowad uprawiajqc owoce, warztrwa, kwiaty i dobrze

wypoczywa6, jak w wielu krajach Unii Europejskiej , gdzie publiczne wNadze udzielaj4 daleko id4cej

pomocy i broni4Rodzinnego Ogrody Dzialkowe, orazZwiryzek przed likwidacj4.

Dlaczego zatem kwestionuje sip te same zasady i prawa obowiqguj4ce w Polsce?

Nasze ogrodu w mie6cie Kwidzryn to tereny zielone naszego miast4 dostarczaj4ce tlen do pluc

mieszkafcom.

Do Rodzinnego ogrodu Dzialkowego zapisali$my sig dobrowolnie, bez Zadnego przymusu.

Ogrody w nas4ym mie5cie poloZone s4na gruntach wiec4ystego uzytkowania.

W planach zagospodarowania terenu miasta figurujqjako tereny zielone cryli parki. Dzialki w

ogrodach zagospodarowane zostaly z wlasnych Srodk6w spolecznej pomocy. Dzialkowcy to

przewaimie osoby bezrobotne, emeryci i renci$ci, czyliludzie niezamo2ni.

Pomoc prawn4 i finansow4dla nas4ych ogrod6w Swiadcz4: Okrggowy Zarzqdw Gdansku i
Krajowa F.ladaPZD w Warszawie.

Jeste6myorganizacj4pozarz4dow4 jakinneZwi1zkiwPolsce.



Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych zapewnia nam ws4'stkim prawa. Popieranajest

przsz dzialkowc6w ich krewnych i aktyw spolecznych. Nale2y pamigta6 2e zostala poparta przez 620

tyS. dzialkowc6w w Polsce.

Nie jestesmy przeciwnikami inwestycji miejskich np. w roku 20tl znsta*aprzekazanaczgfi|

terenu Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego pod budowE drogi ,,I\dalej Obwodnicy" miasta Kwidzyn.

Nie rozumiemy powod6w, kt6rymi sig kierowal Pierwszy Prezes S4du Najwyi-szego skladajqc

wniosek do Trybunalu Konstlrtucyjnego, 2e Ustawa niezgodna jest z KonstSrtucj4Rzeczpospolrtej

Polskiej, chyba 2e wniosek zastalzl-oVony na publiczne zam6wienie

Nie mo2emy miszczyl spoleczrej organizacji i dorobku ogrodnictwa dzialkowego w Polsce,

orazpozbawi{ nas wlasnoSci altan, ogtodzefi,w&rzttw) owoc6w, nasadzeh i og6lnych nieruchomoSci

na kt6re wydaliSmy czg56 swoich Srodk6w finansowych oraz wypoczynku na dzialkach.

Mamy nadziejg,2e Nasze stanowisko bgdzie stanowilo podstawg do gruntowej analizy

zNokonegowniosku i skloni do jego wycofania lub uznania zabezzasadny.
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Prosimy o wsparcie

l. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Bronislaw

2. Premier Rzeczpospolitej Polskiej Pan Donald Tusk,

3. Marszalek Sejmu Pani Ewa Kopacz,

4. Marszalek Senatu Pan Bogdan Borusewicz.

5. Kluby Parlamentarne:

- PiS,

- PO,

- SLD,

- Ruch Palikota"

- Okrggowy Zarzqd,PZD,


