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Okrggowy Zarz4d Polskiego Zwi1zku Dzialkowc6w w Koszalinie oraz Prezesi

Zarz4d6w Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych okrggu koszaliriskiego, jako

demokratycznie wybrane organa PZD, dziatajqce w imieniu ponad 23 tysigcy
dzialkowc6w z naszego okrggu, zvtracaj1 sig z apelem do Trybunalu
Konstytucyjnego o odrzucenie wniosku o uznanie ustawy o ROD
za niekonstytucyjnq.
Analizujqc podjgte przez Pierwszego Prezesa S4du Najwyhszego dzialania
odnosz4ce sig do zapis6w ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkolvych z 8 lipca
2005 roku uznaj emy za koniecme wystosowanie powyZszego apelu.

W naszej ocenie dzialania wymierzone w nasza ustawg sq realizacj4
zapotrzebowania okreSlonych Srodowisk politycznych zmierzaj1cych
do destrukcji demokratycznego ladu w funkcjonowaniu ogrod6w dzialkowych.
Zniesienie podstawy naszego funkcjonowania zburzy aktualnie obowi4zuj4cy
porz4dek w ogrodach.

Tymczasem wbrew opinii najwyhszych instytucji pansfwowych, przedstawiciele
organ6w samorz4dowych oceniaj4 ogrody jako oazy zieleni - darmowe parki
w miastach, miejsca integracji Srodowiskowej, zadowolenia z moZliwoSci
samorealizacji sig w swoim hobby oraz miejsca radoSci i satysfakcj i z tworzenia
nowych wartoSci zar6wno materialnych jak i duchowych.
Polski Zwi4zek Dzialkowc6w jako samorz4dna, niezalehna, pozarz4dowa

organizacja spolecma jest kontynuatorem 120 letniej tradycji ruchu
dzialkowego w Polsce. Fakt ten zobowi4zuje nas do obrony naszych warto5ci.
Powstaje pytanie komu na tym zaleiry, co w miejsce ogrod6w? Dlaczego
wszrystko musi byi przeliczane na pieniqdze, dlaczego interesy w4skiej grupy



ludzi s4 waZniej sze niL dobro milionowej rzeszy dzialkowc6w. My teZ jesteSmy

pelnoprawnymi obywatelamiRzeczypospolitej i mamy prawo domaga6 sig jako

dzialkowcy ochrony naszych ustawowych praw.

Dziwnym i niezrozsmialym dla nas jest fakt, ze w momencie uchwalania przez

Sejm RP ustawy o ROD w 2005 roku byla ona zgodna z Konstytucj4 RP.

Co takiego siE zmienilo, 2e w obecnym czasie wg. wniosku I Prezesa SN

ustawa jest niekonstytucyjna Konstytucja RP, o ile nam wiadomo siQ

nie zmienila.

Jako reprezentanci dzialkowc6w okrggu koszaliriskiego apelujemy

nie poprawiajcie tego co dobrze funkcjonuje, nie zmieniajcie ustawy, kt6ra

zapewnia porz4dek i lad w ogrodach.

Jeste6my przekonani, 2e Trybunal Konsfytucyjny w swoim orzeczeniu

uwzglgdni nasze stanowisko.

W imieniu czlonk6w okrggowego zarzqdu
i Prezes6w ROD okrggu Koszalin PZD
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