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Polskiego Zwiqzku Dzlalkowc6w

w obronie Ustawy o Rodzinnych ogrodach Dzialkowych z dnia I lipca 2005 r.

Zebrani czlonkowie Prezydium Okrggowego Tarz4du Torurlsko-Woclawskiego PZD

na posiedzeniu w dniu 14 maja 2012 r., gl6wn4 czg66 posiedzenia poSwigcili umieszczonei

informacji na wokandzie Trybunalu Konstytucyjnego, m6wiqceJ o wyznaczeniu terminu na

28 czerutca 2072 r., dotycz4cej rozpatrzenia dziesigciu paragraf6w Ustawy o Rodzinnych

Ogrodach Dzialkowych z dnia 8 lipca 2005 r. jakoby - niezgodnych z Konstytucjq RP.

Wszyscy zabierajqcy glos zaetanawiali sig, co spowodowalo, te po 5 latach

funkcionowania ntw. ustawy uchwalonei pnez6wczesny Poleki Parlament, podpisanej przez

Prezydenta RP - dobne sluiqcej dla czteromilionowej spoleczno$ci dzialkowej, ie nagle

Pierwszy Prezes Sqdu Najwytszego zaskartyl je w czgSci, a potem w calo6ci do Trybunalu
Kons$fucyjnego?

Padaly r6lne stwierdzenia o motfiwo6ci ,,majstrowania" przy ustawie, poniewa* r62ne
grupy spoleczne, interesujqce sig gl6wnie terenami zajgtymi przez ogrody dzialkowe,
szukai4 sposob6w do robienia interes6w. M6wiono rdwniet i przekonwvano siq uzajemnie,
le w demokratycznym pafistwie istnieJq insgfucje, kt6re rozstrzygajq sprawiedliwie sprawy
dotyczEce rozwatanych problem6w. Uwatamy, 2e tak4 wlaSnie instytucjq Jest Trybunal
Konstytucyiny, kt6ry bgdzie zajmowal sig 28.06.2012 r. wspomnianqwytej ustawq.



W zrvi4zku z powylszym, ilracamy sig do Pana PrezeEa oraz Pafstwa Sedzi6w

Trybunatu Konstytucyinego o wnikliwe rozpatrzenie problemu, a w przypadkach moiliwo6ci

interpretacyJnych na korzySd dzialkowc6w, aby pozoetawiono zapisy ustawy, kt6re zostaty

jui sprawdzone w funkcjonowaniu spolecznoSci lokalnych i dzialkourych. Kr6tko m6wi4c'

ustawa ta poruala na dynamicmy rozrv6i miast i miejscowo6ci, poniewai stawia wytei cele

og6lnospolreczne nii tylko jednei grupy spolecznej, uporzqdkowala i dowartoSciowala ludzi,

kt6rzy wysitkiem whsnych r4k oraz finansorrvych naklad6w, pnzyvvr6cili zdegradowane,

olbrzymie tereny do ulytecznoSci publicznei. W ten spos6b twonqc oazy zieleni

w zabetonowanych miastach, umotliwiti uprawianie ogrodnictwa dzialkowego, czerpanie

z niego potytk6w a przy okazji zapewniajqc wypoczynek, spgdzanie wolnego czasu,

integruJqc w ten spos6b wiele polskich rodzin. ltU dzisieisrych czasach, kiedy ok. 80 %

naszego spoleczer{stwa iyie na iedynie dostatecznym poziomie, a 10 olo fi? granicach

ub6stwa wainym iest aby taka dzialalnoS6 iak ogrodnictwo dzialkowe byla chroniona pnuez

Pafstwo, kt6rc - trzeba to lasno powiedzieG, nie moie zabezpieczy6 konstytucyjnych praw

do egzystencfi dla wezystkich obywateli.

Zrrracamy sig do Pafistwa, aby dziefi 28 czerwca 2012 r., byl dniem wzaiemnego

zrozumienia i poszanowania elg Polak6w, a podjgte decyzje prrcz Trybunal KonstytucyJny

byty wyroczniq dla sprawledliwoSci spoleczneJ, kt6r4 z zadowoleniem przyjmq dzialkowcy

i nasza organizacja, jak4 jest Polski Zwiqzek Dzialkowc6w.

Szanown i Pafi stwo Sqdziowie Trybu n atu Konstytucyjnego

Jeszcze raz m6wimy, te warto zastanowiC sig kilkakrotnie, aby wlaSciwie rozpattze6

wniosek zlo2ony przez Pierwszego Prezeea Sqdu Najwytszego, poniewai podeirzawamy, te

autor tego wnioeku nie zna reali6w ogrodnictwa dzialkowego w Polsce, kt6re w swej

{{S-letniei historii przeiylo i przefturalo r6lne okresy dzialalnoSci w tym r6wniei okresy

I i ll wojny $wiatowef.

KonkluduJqc, latwo Jeet zburzyG dobrze funkcjonujqcy organizm, poiyteczny dla kilku

milion6w polsklch obywateli - nit coltolwiek odbudowad a przede wszyetkim przekona6

spo'ieczefistwo do inst$ucii zarz4dzajqcych i tworz4cych prawo, aby je przestrzegali, zatem

musi ono by6 przez nich zaakceptowane.

Z nadzieia ie udalo nam sig arr6ci6 uwage Pafistwa, jak wainy problem poruszamy

i w jakim duchu kierujemy nasz4 proSbe, bgdziemy oczekiwa6 decyzii podjgtych w tym

historycznym dniu.

Z uryrazami szacunku

podpisani czlonkowie Prczydium Okrggowego Zarz4du Torufsko-Woclawskiego PZD

Do Wiadomo6ci:
Prezes Krajowej Rady
Polskiego Zwiq.zku Dziafkowc6w



Podpisy

czlonk6w P rezyd i u m Okrggowe go Zanqdu Toru fisko-Woclawskiego

Pof skiego Zwiqzku Dzialkqwc6w

do listu skierowanego do Trybunalu Kons\fucyjnego RP

z dnia M.A5.2012 r.

Lp. lmig inaaruisko Funkcja , Podpis
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