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Trybunal Konstytucyjny

Warszawa

Stanowisko

Dzialkowc6w RoD im. B. chrobrego w Kielcach obradujqcych na

zebraniu sprawozdawczym w dniu 22.04.2012 r.

Zarz4d i dzialkowcy ROD im. B. Chrobrego w Kielcach z niepokojem przyjEli

wniosek I Prezesa S4du Najwylszego do Trybunalu Konstytucyjnego o stwierdzenie

niezgodnosci z Konstytucjq szesciu artykul6w ustawy o RoD 22005 r.

Funkcjonuj4ca ustawa przedj ej uchwaleniem byla szeroko konsultowana

z samorz4dami, spoleczefstwem i dzialkowcami, a wynikiem tych konsultacji zgodnie

z wyra2on4wolq spoiecznqi poczuciem spoiecznej sprawiedliwo5ci zostala uchwalona przez

Polski Sejm.

Dziwi nas, ze nowi funkcjonariusze panstwa nie szanuj4 poprzednik6w, podwazaj4

zasady demokratycznego Paristwa i burz4 wszystko co bylo uchwalone przezpoprzednik6w.

Zawarte tozwiqzania prawne w ustawie o ROD, w spos6b wla5ciwy reguluj4 uzasadnione

prawa do uzytkowania ogrod6w dzialkowych, dajq dziaikowcom poczucie stabilizacji

i mozliwoSci przekazywania nastgpcom wniesionych wartoSci majqtkowych jak4 jest praca.

nasadzenia i infrastruktura zagospodarowania dzialek.

Naszym zdaniem wniesione zarzuty niekonstytucyjno5ci 6 artykul6w ustawy o ROD

s4 bezpodstawne i krzywdzEce dotychczasowych uZytkownik6w dzialek, ktoruy nieu2ytki

i odlogi doprowadzili ciEzkq prace do kultury rolniczej i ogrodniczej.

JesteSmy przekonani, Ze dzialania te nie s4 przypadkowe i zmierzalel do calkowitej zmiany

stanu prawnego ogrodnictwa dzialkowego w Polsce, a w konsekwencji do likwidacji struktur

PZD i pozbawienia jego obecnych czlonkow - nabytych praw.

Coraz powszechniejsze staje sip pazerne patrzenie na Rodzinne Ogrody Dziaikowe oczami

deweloper6w i inwestor6w prywatnych, a nie poprawq bytowania ludzi pracy w ich

Srodowiskach. Podwaza siE znaszenie ogrod6w dzialkowych jako urz4dzeh uzyteczno6ci



publicznej miast, pelni4cych funkcje socjalne i rekreacyjne ubogiego spoleczet'rstwa

rencist6w i emeryt6w , kt6rzy odbudowywali Polskg po zniszczeniach wojennych i zaslugujE

na spok6j i wypoczynek.

Biorqc pod uwagQ powy2sze stwierdzenia, zebrani czlonkowie ROD w dniu

22.04.2012 r. wraz z Zarzqdem stanowczo protestuj4 przeciwko jakimkolwiek pr6bom

wprowadzenia zmian w obowi4pujEcej ustawie o ROD z 8 tipca 2005 r.

Zwracamy sig do Szanownego Trybunalu Konstytucyjnego o obiektywn4 ocenE

wniosku I Prezesa S4du Najwylszego i pozostawienie ww ustawy o ROD w niezmienionym

postanowieniu. Raz ustanowione prawo niech funkcjonuje tak dlugo jak istniej4ogrody

w Polsce, wz6r dla nowej Europy.
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W imieniu dzialkowc6w

Przewodnic zqcy zebr ania sprawo zdaw cze go

ROD im. B. Chrobrego w Kielcach

msr Edward

Markiewicz

S


