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Stanowisko

walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Dziafkowego

,,Pod Morwami" we Wroctawiu z dnia 28.04.2A!2 r.

w sprawie wniosku I Prezesa Sqdu Najwyzszego zto2onego do Trybunalu

Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodnoSci z Konstytucjq RP ustawy o ROD.

Uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego kolejny raz zwracajq sie do

Trybunalu Konstytucyjnego z pro$bq o odrzucenie wniosku zlo2onego przez I Prezesa

Sadu Najwyiszego w sprawie uznania za niezgodnq z Konstytucjq RP ustawq o ROD.

Wniosek ten, stanowi zagroienie dla ogrodnictwa dziatkowego, krzywdzi setki tysigcy

ludzi, ktlrzy ciq2kq pracE iwyrzeczeniami zamieniali przez lata nieutytki i dzikie

wysypiska Smieciw oazy zieleni, majAc nadziejq, ie ogr6d bqdzie stu2yf nastqpnym

pokoleniom, bqdzie miejscem na spqdzenie ostatnich lat zycia.

Obecnie dzieki zapisom ustawy o ROD. dziatkowcy z prrypadku likwidacjiteren6w

ogrod6w. uzyskujq odszkodowania za majqtek pozostawiony na dziafce oraz prawo do

dziatki zastqpczej.

Uznanie prze? T K ustawy o ROD za niezgodn4 z Konstytucjq RP, godzi w podstawowe

i nabyte prawa dziatkowc6w, spowoduje, ie wtasno6i mienia znajdujqcego siq na

dziatce t. j. altana, nasadzenia, urzqdzenia it. p. przypadnie wla(cicielowi grunt6w

czyli gminie.

Panowie Sqdziowie!

- Dlaczego chce siq nas dziafkowc6w pozbawid prawa do naszego majqtku,

znajdujqcego siq na naszych dzialkach, majqtku, kt6ry powstat kosztem ogromnych

wyrzeczefi.

Zwracamy sie do Sqdzidw T K o odrzucenie wniosku I Prezesa Sqdu Najwyiszego

i zaniechanie dziatafr przeciwko wtasnemu narodowi, kt6rego dziatkowcy stanowiq

milionowa czq$i.

Ogrody dziatkowe powinny byi chronione, poniewai zawsze byty traktowane jako

pomoc socjalna dla ubogich rodzin, kt5rych w Polsce z kaidym rokiem jest coraz

wiqcej.

Rzesza polskich dzialkowc6w, chce nadal by6 samodzielnE, samorzqdnq organiaacj4,

kt6ra spetnia funkcje ogrod6w zielonych, na utrzymanie kt6rych, lokalne wtadze

nie inwestujA 2adnei zlot6wki.

Nie mo2na zapomin af,2e ogrody dzialkowe to nie Wlko hektary atrakcyjnych grunt6w,

ale przede wszystkim ludzie starsi, najbiedniejsi, ktdrzy uczciwie przepracowali
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40 - 45 lat, a obecnie pobierajq gfodowe emerytury, kt6rych nie stad finansowo

na wczasy, czy wyjazdy zagraniczne'

Obecnie utrudzeni 2yciem izmgczeni ciqgtymi atakami, odnajdujq spok6j i sens zycia

na dziatkach , majqc mo2liwoSd uprawy,,swojego kawatka ziemi".

Ale istnienie i dalszy rozwdj ogrod6w dziatkowych gwarantuje jedynie zachowanie

ustawy o ROD.

Nie zgadzamy siq, by zmieniai ustawq, kt6ra dobrze funkcjonuje ijest akceptowana

przez szerokie rzesze dziatkowc6w.
prosimy o wysluchanie glosu milionowej rzeszy polskich dzialkowc6w i odrzucenie

wniosku I Prezesa Sadu Najwy2szego dla dobra tych, kt6rym dziatkiw ogrodach sq

potrzebne dla dalszej aktywnoici iyciowej.

Liczymy na zbiorowq mqdrodi Sgdzi6w T K i oczekujemy decyzji zgodnych z prawem

oraz zszeroko pojetym interesem spolecznym-

Wierzymy,2e pomimo politycznych atak6w i naciskdw, ROD i PZD przetrwajq i bede

nadal sluiyi przysztym pokoleniom rodzin dziatkowych oraz catemu spoteczeri$twu,

bo sq bardzo potrzebne.
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