
STANOWISKO

llValnego Zebrania Sprawozdawczego

Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,,LISEK" wo Woclawku

w sprawie obrony zapis6w Ustaury o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych

z dnia 8 lipca 2005 r.

do Trybunalu Konstytucyjnego

Szanowny Pan ie P rezesie Tryb unafu Konstytucyj nego

Zebrani dzisiaj na zebraniu sprawozdawcaym dzialkowcy Rodzinnego Ogrodu

Dzialkowego ,Lisek" podsumowali miniony rok 2011 w zakresie wykonanych zadafi a

$6wnie z usuniqcia skutk6w powodzi, kt6ra w 2011 r. zniszczyla pobwq (4,97 ha) ogrodu

z nasadzefi roSlin cebulkowych, kaew6w i dzew gt6wnie orocowych a tak2e

zdegradowata infrastrukturg sfu24cqdo utzymania ogrodu w naleZytym stanie, Dodaj4c do

tego zdewastowane altany dzialkowc6w - powstaje obraz, kt6ry wytwaza specyficzn4

atrnosfu rq wf r6d u2ytkownik6w dzialek.

Jak Pan my$li, Panie Prezesie Trybunalu Konstytucyjnego - jakie wnioski stawiajq

dzialkowcy na pierwszym miejscu ? Dlaczego Trybunal Konstytucyjny nie zajmuje siq

z urzqdu pakietem ustaw dotycz4cych gospodarki wodnei w Polsce i zakresami

obowiq3k6w os6b odpowiedzialnych za wykonywanie zadafi w tym zakresie,

za paistwowe pieniqdze?

Mo2na by wiqcei pnytoczy6 podobnych zaniedbafi w naszym paristnvie - oczekujqc

od instytucji, kt6rq Pan kieruje - inicjatywy dAUacej do usuwania naprawde ,,bubli"

prawnych.

Tymczasem dowiedzieli5my sig, 2e Trybunaf Konsfftucyjny ma sig zajq6 Ustawq

z dnia 8 fipca 2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych i rozpatrze6 wniosek I Prezesa

S4du Najwy2szego o uznanie pigciu paragraf6w za niezgodne z Konstytucjq RP.

Wczytujqc sie w szczeg6fy uwaZamy, 2e zglaszajqcy wniosek do Trybunafu

Kons\fucyjnego - dziala bezpo5rednio na szkodq Polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w

i wszystkich ogrod6w dzialkowych a dalej idqc w rozua?aniach - po6rednio, rozmontowuje

zasady tworzenia paristwa obywatelskiego, kt6re stara sig budowa6 obecna wladza.
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Ot6z, trzeba znaf historig powstawania ogrodnictwa dzialkowego w Polsce,

okoficzno$cipowolania Polskiego Zwiq3ku Dzialkowc6w, systemu organizacjiizarzqdzania

mifionem dzialkowc6w awtazz rodzinami, okolo czteroma milionami rodak6w, aby tworzyd

prawo w demokratycznym pafistwie, za jakie zaczyna sig uwa2ad Polskg w niekt6rych

krggach wtadzy.

Stqd te2 bronimy nabytych praw jako przedstawiciele spoleczehstwa niezamo2nego,

kt6rzy wlasnymi rqkami, anga2ujqc.uciu*ane oszczgdno5ci z teren6w zdegradowanych

uczynili oazy zieleni, stworzyli miejsca, w kt6rych mo2emy odpoczqd wriar, z rodzinami i

przyjaci6lrni a tak2e mied satysfakcje z uprawy warz) ,1, kwiatdr czy zbioru owoc6n.

Szanowny Panie Prezesie

Zwracamy sig do Sgdzi6w Trybunafu Konstytucyjnego o pozostawienie Ustawy

o Rodzinnych Ogrodach w niezmienionym zakresie zapis6w, gdy2 one dla nas stanowiq

ostojq i poczucie bezpieczefistwa w ulytkowaniu dzialek ogrodniczych.

Zpwta?aniem

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego (Lista naarisk w zatqczeniu)

\A/loc{awek, dn. 14.04.2O12 r.

Otrzvmui?:
Egz. Nr 1 - Trybunal Konstlftucyiny
Egz. Nr 2 - Krajo,va Rada PZD
Egz. Nr 3 - Okrggowy Tarzqd PZD
Egz. Nr 4-aa.



LISTA UCZESTN I KOW WALN EGO ZEBRAN IA S P RAWOZDAWCZEGO
ROD "LISEK we WIOCIAWKU

do Stanowiska skierowanego do Trybunalu Konstytucyjnego
w sprawie obrony Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dziatkourych z 8.07.2005 r.

Lo. lmie inazwisko Nr dziatki Podois
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