
Dzialkowcy
Sympatycy ruchu dzialkowego w Polsce

Ustawa o Rodzinnych ogrodach dzialkowych pned
Tryb u nalem Konstytu cyj nym

ZabierzmV glos p6ki mo2emy

Jako dlugoletni czlonek Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w i uzytkownik dziatki w
Rodzinnym Ogrodzie Dziatkowym ,,Sloneczne wzg6rze" w Walbrzychu, wzywam Was
do obrony Ustawy o rodzinnych ogrodach dziatkowych z dnia 8 lipca 2005r. W dniu
28 czerwca 2012r. Trybunal Konstytucyjny rozpozna wniosek bylego Pierwszego
Prezesa Sqdu Najwy2szego, o stwierdzenie niezgodno6ci z Konstytucjq zapis6w
ustawy o ROD. Sgdziowie Trybunalu Konstytucyjnego zadecydujE o przyszloSci
naszych - polskich ogrod6w dzialkowych, o naszych nabytych prawach a zwlaszcza
tych, kt6re dotyczq:

-4. bezplatnego konystania z grunt6w zajgtych przez ROD,
,A prawa do u2lttkowania dzialki na zasadzie tytulu prawnego,
A wlasnofci nasadzeft i obiekt6w usytuowanych na dzialce,
-A zwolniefi podatkowych z tytulu u2ytkowania dzialki,
A ochrony pned likwidacjami ROD na cele Scr6le komercyjne,
.4. prawa do odszkodowart pny likwidacji ogrodu,
A prawa do zachowania ROD w razie roszczert os6b trzecich do grunt6w,
A prawa pneiqcia dzialki po zmarlym dzialkowcu przez jego osoby btiskie,
A prawa do og6lnopolskiego samorzEdu zdolnego skutecznie broni€ praw

dzialkowc6w.
Uchylenie przez Trybunal Konstytucyjny powyzszych praw bgdzie mialo katastrofalne skutki
dla nas dzialkowc6w i naszych ogrod6w. Bezpowrotnie doprowadzi to do:

a. pozbawienia dzialkowc6w podstawowych praw i obciq2enia ich podatkami,
4. likwidacji samodzielno5ci i samonqdno$ci ROD,
A uzale2nienia RoD od gmin, kt6re bgdq mialy swohodg w ich tikwidacji,
'{ usunigcia wigkszo5ci ROD z miast i przejgcia ich terenow na cele komercyjne,
'A unicestwienia ponad 110 - Ietniego polskiego ruchu ogrodnictwa dziatkowego.

Szanowni dzialkowcy i sympatycy ruchu dzialkowego.

Dajmy Swiadectwo oczekiwari panujqcych w ogrodach. Ka2dy, komu na sercu lezy dobro
naszych ogrod6w, powinien chwycic zapi6ro, dlugopis ipisac do Trybunalu Konstytucyjnego
- po 28 czerwca 2012r - mo2e by6, za p62no!

/-/ Henryk Ziomek

Listy do Trybunalu mo2na kierowa6 na adres:

Trybu nal Konstytucyj ny,
Al. Szucha 12a, 00-918 Warszawa,

lub e-meil : dorota.haiduk@trvbunal.qov.pl

Szczawno Zdroj, 24.05.2012r.


