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Czlonk6w Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczqcych Okrqgowych
Komisji Rewizyjnych Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w biorqcych udzial w

naradzie w dniu 15 maja 2OL2 roku.
w obronie dzialkowc6w, ogrod6w , Zwiqzku i ustawy o ROD z 2OO5 roku.

Szanowni Panowie Prezesi !

Cztonkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczqcy Okrqgowych Komisji
Rewizyjnych Polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w uczestniczEcy w naradzie w dniu
16 maja 20t2 roku posiadajqc statutowe upowa2nienie do reprezentowania
Komisji Rewizyjnych Zwiqzku funkcjonujqcych w 494I Rodzinnych Ogrodach
Dziatkowych i 26 Okrqgach Zarzqdach PZD zwracajq siq z apelem o oddalenie
wniosk6w z 22 lutego 2010 roku i 6 wrzeinia 2010 roku skierowanych do
Trybunatu Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sqdu Najwy2szego z

2qdaniem uznania zapis6w ustawy o rodzinnych ogrodach dziatkowych za

niezgodne z Konstytucjq RP.

Przez okres ponad dw6ch lat od czasu skierowania wniosku do Trybunatu przez
bytego Pierwszego Prezesa Sqdu Najwy2szego Lecha Gardockiego, dzialkowcy



zrzeszeni z wtasnej woli w naszym Zwiqzku w swych tysiqcach list6w i stanowisk
potwierdzali, 2e obecnie obowiqzujqca ustawa o rodzinnych ogrodach

dziatkowych z 8 lipca 2005 roku jest dobra, akceptowana przez dziatkowq

spotecznoS6 i powinna zostai zachowana w niezmienionym ksztatcie.

Nie tylko w ocenie dziatkowc6w, ale tak2e bardzo wielu przedstawicieli

samorzqd6w terytorialnych celem tych wniosk6w jest 2qdanie pozbawienia nas

wszystkich praw, kt6re obecnie przystugujq i chroniq przed wywtaszczeniem.
Cel jest nad wyraz oczywisty, bowiem jest nim dqzenie do ,,uwolnienia" tysiqcy
hektar6w grunt6w zajqtych przez ogrody i przeznaczenie ich na cele

komercyjne.
Pragniemy zwr6cii uwagq, co dla dziatkowca oznaczai bqdzie m.in. ewentualne
uchylenie tej ustawy:

o utrata prawa do nieodptatnego korzystania z dziatki,
o obowiqzek ptacenia podatk6w za grunty,
o pozbawienie prawa do u2ytkowanej dziatki,
o pozbawienie wtasnoici altany i nasadze6,
o pozbawienie ochrony przed likwidacjq ROD na kazdy cel.

W wyniku dokonanej analizy argument6w zawartych w uzasadnieniu do
wniosku o stwierdzenie niezgodno5ci z Konstytucjq RP zapis6w ustawy o ROD z

przykroSciq stwierdzamy, ze zawarto w nich bardzo szeroki wyw6d akademicki
przywotujEc szereg norm i wzorc6w konstytucyjnych, kt6re rzekomo naruszyly
zaskar2one przepisy. Wyw6d ten oparto jednakze o btqdnq interpretacjq
zapis6w ustawy o ROD oraz pominiqto w nim inne, niewygodne dla
udowodnienia postawionych tez, normy Konstytucji RP oraz oderwano od
faktycznych warunk6w, w jakich funkcjonujq nasze ogrody w Polsce. To
pozwala stwierdzid, 2e wbrew postawionej we wniosku tezie, zaskar2one
przepisy nie sq obarczone przypisywanymi im wadami, a tym samym sq zgodne
z Konstytucjq RP.

Polscy dzialkowcy wciq2 nie potrafiq zrozumie6, czym kierowat siq Pan Lech

Gardocki przy koricu swej kadencji, wystqpujqc do Trybunalu z tq wyjqtkowo
szkodliwq inicjatywq wymierzonE w ich podstawowe prawa.

JednoczeSnie wyra2amy zdziwienie, 2e przed skierowaniem swych wniosk6w do
Trybunatu nie przypomniat sobie tredci paremii prawniczych umieszczonych na

kolumnach budynku Sqdu Najwy2szego, takich jak chocialby: Scire leges non
hoc est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem - ZnaC prawo to nie znaczy
trzymai siq slow ustowy, ale jej treici i mocy dzialonia oraz Placuit in omnibus
rebus praecipuom esse iustitiae oequitatisque quom stricti iuris rationem - We
wszystkich sprawach powinna miei pierwszertstwo zasada sprawiedliwoici i
slusznoici nad zasadq icistego prowo o tak2e Hominem couso omne ius



constitutum sit - Wszelkie prowo winno by( stonowione ze wzglqdu nq
czlowieka.
Reasumujqc wnosimy jak na wstqpie o oddalenie tych wniosk6w dla dobra
jednego miliona 250 tysiqcy cztonk6w Polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w,
czton k6w polskiego spoleczer{stwa.
Niniejsze stanowisko przesytamy tak2e do wiadomo3ci Prezesa Polskiego
Zwiqzku Dziatkowc6w Eugeniusza Kondrackiego icztonk6w Krajowej Rady PZD.

Z wyrazami niezmiennego szacunku i dzialkowym pozdrowieniem

Czlonkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

Przewodniczqcy Okrqgowych Komisji Rewizyjnych PZD


