
Ostrolqka , dnia 24 lutego 2Al2 r.

STAI{OWISKO

Prezes6w ROD z rejonu Ostrolpki dotyczqce Ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o
ROD zaskartanej do Trybu ualu l(orrs tytucyj nego

Ustawa z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach dzialkowych dla miliona rodzin
dzialkowych jest gwarantem ochrony ich praw. Dzialka zapewnia im akfywny
wypoczynek oraz moZliwo5d czerpani a z niei poZ5rtkow.

Jako Prezesi ROD zobowiqzani jeste$my do reprezentowania interesow dzialkowc6w i
obrony ich praw. Szczeg6lna odpowiedzialno$i ciry.,y na nas w aktualnej sytuacji, gdy

prawa dzialkowc6w i byt ogrodnictwa dzialkowego zostaly zagrohane. Nie mo2emy
zgodzit: sig na usunigcie 4-ch wgzlowych dla ruchu dzialtrrowego arfykut6w:
Art. 10, bez W6rego Zwiqzek nie otuzyma grunt6w nie tylko na nowe, ale i za

likwidowane ogrody. Nie bgdzie r6wniez nieodplatnego uZytkowania wieczystego, a na

odplatne dzialkowc6w nie stad.

- Art. lT,bezkt6rego likwidacji ulegai bEdq ogrody na kaZdy cel, gl6wnie komcrcyjny.

- Art. 18, bez kt6rego likwidacje bedqodbywai sig przez caty rok, a nie tylko po sezonie,

wigc dzialkowiec "nie bgdzie znal dnia ani godziny".
- Ar; 24,Braktego artykulu przywr6ci sytuacjg sprzed 2005 r., gdy nowy wlaSciciel nie

tylko wyrzucal dzialkowc6w bez odszkodowaniq ale dodatkowo 24dal milionowych
oplat zabezvmawne korzystanie z teren6w, a wszystko w majestacie prawa, w oparciu

o wyroki sqdowe. Ten altykul wydaje sig najwahriejszy, gdy? gwarantuje, 2e

roszczenia do grunt6w zaspokajane se poptzez odszkodowania lub tereny zastppcze

pozostawiajqc ogr6d w spokoju. Ponadto roszcz-enia dotyczqwla6ciciela gruntu (skarb

pansnva lub gming). Tymczasem juz dzi5 s4dy uchylaj4 prawomocne niegdy$ decyzje

adnrinistracyjne prrymajqce grunty ogrodom, co wywotuje roszczenia bytych
wlafcicieli o opuszczenie prz.ez dzialkowc6w teren6w bez odszkodowania.

Dlatego apelujemy do Trybunalu Konst5rtucyjnego, do Pani Marszalek Sejmu, Posl6w i
Senator6w o pozostawienie zapis6w ustawy o ROD, pozwalajqcych na dalsze
fuirkcjonowanie ruchu dzialkowego, spelniajqcego przecie2 wazne zadania spotccime.

Protestujemy przeciwko dzialaniom wladz lokalnych podejmujqcym bezprawne pr6by
nacisku na Zwiryek, aby sarn zrerygnowal z przyslvgttj4cych praw i akceptowal nie
realizowanie obowi4gk6w zar6wno przez grniny jak i przez podmioty likwidujqce
ogrody. Nie zgadzamy sig na obciq,zanie dzialkowc6w skutkami bled6w i niedopatzeri
uzgdnik6w, w wyniku kt6rych w frodku ogrodu pojawia sip nowa dnatka geodezyjne,
dodatkowo prryznana miejscowej parafii. Z4dany respektowania nabytych praw
dzialkowc6w do majqtku zgromadzonego przeznich na dziatkach.
Liczymy na pomoc i zrozumienie decydent6w i os6b sprawuj4cych wladzq.

(lista podpis6w w zalqezeniu)

Uczestnicy narady.



Lista podpis6w uczestnik6w narady prezes6w ROD z rejonu Ostrolgki pod
Stanowiskiem dotyczqcym Ustawy z 

-dnia 
8 tipca 2005r. o nOu zaskar2onej doTrybunalu Konst5rtu cyj nego
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