
Wieniec-Zalesie, 21 .A4.2012 r.

STANOWISKO

Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Rodzinnego Ogrodu Dziafkowego,,TRANSPORTOWIEC" w Wieficu-Zaleeie

w sprawie obrony zapis6w Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych

z dnia 8 lipca 2005 r.

do Trybunalu Konstytucyinego

Szanowny Panie Prezesie Trybunatu Konstytucyinego

Zebrani dzisiai na zebraniu sprawozdawczym dzialkowcy Rodzinnego Ogrodu

Dzialkowego ,Transportowiec" zwracamy siE do Pana Prezesa TrybunalU Konstytucyjnego

o pomoc iwsparcie w obronie idei ogrodnicilra dzialkowego.

DowiedzieliSmy, 2e Trybunat Konstytucyjny ma siq zajqc Ustawq z dnia I lipca 2005 r. o

Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych i rozpatrzyd wniosek Pierwszego Prezesa S4du

Najwy2szego o uznanie pigciu paragraf6w za niezgodne z Konstytucjq RP.

Wczytujqc sie w szczeg6ly uwa2amy, 2e zglaszaj4cy wniosek do Trybundu

Konstytucyjnego - dziata bezpoSrdnio na szkodg Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w

i wszystkich ogrod6w dzialkowych a dalej idqc w roantakaniach - posrednio, rozmontowuje

zasady tworzenia paristwa obywatelskiego, kt6re stara siq budowa6 obecna wladza.

Ot62, trzeba znaf historig powstawania ogrodnictwa dzialkowego w Polsce,

powolania Polskiego Zwiqku Dzialkowc6w, system organizacji i zanqdzania milionem

dzialkowc6w a wraz z rodzinami, okolo czteroma milionami rodak6w, aby twozyG prawo

w demokratycznym parlstwie, za jakie zaczyna sig uwatad Polskq w niekt6rych krqgach

wladzy.

Nasz ogr& powstal w 1975 r. z inicjatywy Kierownictwa Polskiej Komunikacji

Samoehodowej Oddzial we Woc{awku kt6ry od 1981 r. zorganizowal sig w dziatalnoSci

Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w, aby po rozpadzie Centralnej Rady Zwi4zk6w

Zawdowych kontynuowa6 swojq dziatalno66 w Zwi4zku, kt6ry pozwalal sqdzid, Ze

ka2dego roku zar6wno nasz ogr6d jak i caly zwiqzekbgdzie siq roanrijal.

Ogr6d funkcjonuje do dzisiejszego dnia pornimo, 2e zaklad patronacki juz dawno

o nas zapomnial w wyniku przeksztalceri wlasnoScio-vtrych. Zmienilo sie te2 wielu

u2ytkownik6w, szczeg6lnie z powodu naturalnego odej6cia, jakim jest naturalna 5mier6

a tak2e w wyniku r62nych uwarunkowaf spolecznych, zmiany warunk6w rodzinnych i

innych.
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Natomiast Ogr6d pozostal w iloSci 126 dzialek, takim organizacyjnie jakim byl na

pocz4tku, uzbogacll sig w infrastrukture, nasze dzialki rarypigknialy.

Stqd tez bronimy nabytych praw jako pzedstawiciele spoleczerlstwa niezamo2nego,

kt6rzy wlasnymi rgkami, anga2uj4c uciulane oszczgdno6ci z teren6w zdegradowanych

uczynili oazy zieleni, stworzyli miejsca, w kt6rych mo2emy odpoczq6 wtaz z rodzinami i

przyjaci6lmi a tak2e mle6 satysfakcje z uprawy warzyln , kwiat6w czy zbioru owoc6w.

Szanowny Panie Prezesie

Zwracamy siq do Sgdzi6w Trybunafu Konstytucyjnego o pozostawienie Ustawy

o Rodzinnych ogrodach w niezmienionym zakresie zapis6w, gdy2 one dla nas stanowiq
ostoiq ipoczucie bezpieczerlstwa w u2ytkowaniu dziaftgk ogrodniczych. .

Zpwalaniem

tlczeetnicy VValnego Zebraftta Spratrvozdaweego (Lista naz:wisk wzat4czeniu)

lMreniec-Zalesie, 21 kwietnia 2A12 r.

Otrzvmuia:
Egz. Nr 1 - Trybunat Konstytucyjny
Egz. Nr 2 - Kraiowa Rada PZD
Egz. Nr 3 - Okrqgowy Zanqd PZD
Egz.Nr4-aa.



J

LISTA
pod p is6w uczestn ik6w Wa lnego Zebrania Sp rawozd awczego Rodzin nego Og rod u

Dzialkowego 
"Transportowiec" Wieniec-Zalesie

z dnia 21 hrietnia2O12 r.
do podjEtego stanowiska

w sprawie zaskar2enia ustavrry o ROD z dnia 08.07,2005 r. do Trybunalu Konstytucyjnego

Lp lmie i nazwisko Nr dzialki ll Podpis
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