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STANOWISKO
Wal nego Zebrani a Sprawozdawczego

Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego KOLEJARZ w Krakowie w dniu 27 kwietnia
2012 roku

w sprawie abrony zapis6w Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dziatkowych z dnia
8 lipca 2A05 r.

Prezes Tryhunalu Konstytucyjnego R P
w Warszawie

Szanowny Pan ie Prezesie

Zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 27 kwietnia 2A12 roku
protestujemy przeciwko pr6bom zakwestionowania Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku,
a dotyczqcych artykuiow gwarantujqcych dzialkowcom slusznie nabyte prawo wlasno6ci
nasadzen i urzqdzen na dziaice, tytuly ich prawnego zalmowania oraz podwazanie
pzyznanego samorzqdowi dziatkowemu prawa dysponowania i przekazywania w
u2ytkowanie indywidualne dziafek.

Wyra2amy zdziwienie i zaniepokojenie tre6ciq wniosku Pierwszego Prezesa Sqdu
Najwy2szego RP do Trybunalu Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodnoSci sze3ciu
artykul6w Ustawy o ROD z Konstytucjq RP

Ww wniosek my zvrykli Obywatele ( w zdecydowanej wiqkszoSci emerytowani
pracownicy PKP ) odbieramy jako nagonkq i zamach na wielopokoleniowy dorobek
dzialkowcow, czgsto dorobek ludzi bardzo biednych dla ktorych dzialka stanowi czgsto
wsparcie ekonomiczne i czqsto jedyne miejsce wypoczynku.

Ogrody dzialkowe to urzqdzenia u2ytecznoSci publicznej wymagajqce wsparcia
Panstwa, a nie ciqglego zmieniania prawa zmiezajqcego do pozbawienia nas dzialek i

catkowitej likwidacji ogrodow dzialkowych.
Uwa2amy, ze glos nas dzialkowc6w w obronie obowiEzujqcej Ustawy o Rodzinnych

Ogrodach Dzialkowych z dnia 8 lipca 2005 roku oraz w obronie Naszego TwiEzku winien
byc wysluchany peez Organy Panstwa stanowiqce prawo.

Zwracarny sig do Sgdzi6w Trybunalu Konstytucyjnego o pozostawienie Ustawy o
Rodzinnych Ogrodach Dziafkowych w niezmienionym zakresie zapis6w gdy2 one stanowiq
dla nas ostoje i poczucie bezpieczenstwa w uzytkowaniu dzialek ogrodniczych.

Knk6w 27 lanietnia 2012 r.

do wiadomo6ci:
1. Pierwszy Prezes Sadu Najwyzszego RP prof. dr hab. Lech Gardocki
2. Marszalek Senatu RP Bogdan Borusewicz
3. Marszalek Sejmu RP Ewa Kopacz
4. Krajowa Rada Polskiego Zwiqzku Dzialkowcow
5. Malopolski Okrggowy Zarzqd PZD w Krakowie

Za Zarzqd
P rzewo dn i czqcy Zar zqdu
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