
Ciechan6w, dnia 29 lutego 20LZ r.

STAI\OWISKO

Prezes6w ROD Delegafuly w Ciechanowie dotycz.qce Ustawy z dnia 8 lipca
2005n o ROD zaskar2onej do Trybunalu Konst5rtucyjnego

My, dzialkowcy z rejonu Ciechanowa, Chorzeli, Makowa Mazowieckiego, Mlawy,
Przasnysza i R6zana uwaZamy, 2e Ustawa z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach
dzialkowych jest gwarantem ochrony praw miliona polskich rodzin dzialkowych. To
wlafnie dzialka zapewnia mozliwoSd czerpania z niej pozytk6w orazponrala na aktyvrny
w)?oczynek w zieleni

Jako Prezesi ROD reprezentujemy interesy dzialkowc6w i bronimy ich praw. Nasza
odpowiedzialnodd nabiera szczeg6lnej wagi w sytuacji, gdy prawa dzialkowc6w i byt
ogrodnictwa dzialkowego sq powaZnie zagrohone a ich los leZy w rqkach sgdzi6w
Trybunatu Konst5rtucyj nego.
Niech wiedz4 2e nie mozemy zgodzil sig na usunigcie 4-ch wgzlowych dla ruchu
dzialkowego artykul6w ustawy o ROD:

-Art. lA,bez kt6rego Zwiqzek nie otzyma grunt6w nie fylko na nowe, ale i za likwidowane
ogrody. Nie bgdzie r6wnieZ nieodplatnego uz5rtkowania wieczystego, a na odplatne
dzialkowc6w nie sta6.

-Art l7,bez kl6rego lilavidacji ulegai b9d4 ogrody na kazdy cel, gl6wnie komercyjny.
-Art lSrbez kt6rego likwidacje bEdqodbywad siq przez caty rolq a nie tylko po sezonie,

wigc dzialkowiec caly rok bgdzie "siedzial na walizkach".
-Art 24, btak tego artykufu przywr6ci syhracjg sprzed 2005 r., gdy nowy wlaScicicl nie

tylko wyrzucat dzialkowcbw bez odszkodowania, ale dodatkowo-z4datmiiionowych oplat
za bezumowne kor4ystanie z teren6w, a wszystko w rnajestacie prawa, w oparciu o wyioki
s4dowe.

Ten osta0ri artykul wydaje sig najwazniejszy, gdyz gwarantrtje, Ze roszczenia do grunt6w
zaspokajane sQ poprzez odszkodowania lub tereny zastqpcze, pozostawia;ac ogrOO w
spokoju. Ponadto roszczenia do$czq wla$ciciela gruntu (skarb panstwa tuU Ernine).Tymczasem ivz dzi$ sqdy uchylaj4 prawomocne niegdyS decyzje adminisiacyjne
ptzynaiqce grunty ogrodom, co wywotuje roszczenia bytych wtaScicieti o opusz cienie
przez dzialkowc6w teren6w bez odszkodowania. Przekonali sig o tym dziatkowcy kilku
mazowieckich miast.
Dlatego apelujemy do Trybunalu Konst5rtucyjnego, do Pani Marszalek Sejmu, posl6w i
Senarnr6w o pozostewienic zapisdw ustawy o ROfJ, poaralajqcyih na dalsze
funkcjonowanie ruchu dzialkowego, speftriajacego przecie2*a6" zadantaspoleczne.
Protestujemy przeciwko dzialaniom wladz lokainych podejmuj4cym bezprawne pr6by
nacisku na Zwiqzsh,' aby sam z:ezygnowal z przystugujacyctt ptu* i akceptowut ni,
realizowanie obowiq.zk6w zar6wno priez gminy j.t i pru plo*itty fikwidujace ogrody.
Nie zgadzamy sig na obci4Zanie dzialkowcOw skuttcami'btgd6w i niedopatrzeri urzgdnik6w i
nie respeklowania nabytych praw dzia&owc6w do maj4tku zgromadionego prueznich na
dzialkach.
Licrymy na pomoc i zrozumienie decydent6w i os6b sprawuj4cych wladzE.
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