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Szanowni Panowie!

Posiadajqc statutowe upowa2nienie do reprezentowania pionu zarzqdzajAcego,
rewizyjnego i rozjemczego funkcjonujAcego w 247 Rodzinnych Ogrodach
Dzialkowych naszego Okrqgu Gdariskiego, w kt6rych od dziesiqcioleci uiytkuje
swoje dziafki ponad 53 000 rodzin dzialkowych kolejny raz zwracamy siq z proSbq i

apefem o oddalenie wniosk6w skierowanych do Trybunalu Konstytucyjnego przez
Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyiszego w dniu 22lutego ?:OLO r. i 6 wrzeinia 2010
roku z 2qdaniem uznania zapis6w ustawy o rodzinnych ogrodach dziafkowych za
niezgodne z Konstytucjq RP.

Ponownie stwierdzamy, ie szkodliwa spolecznie inicjatywa bytego Pierwszego
Prezesa Sqdu Najwyiszego Lecha Gardockiego reafnie zagrozila fundamentafnym
prawom ka2dego dzialkowca oraz istnieniu naszego samorzqdu w postaci
Po I s kiego Twiqzku Dzialkowc6w.
Wnioskodawca twierdzi, te jego wniosek zostaf skierowany w trosce o
zapewnienie nam dziafkowcom lepszych warunk6w prawnych do u2ytkowania
dzialek. Nic bardziej mylnego, bowiem ten wniosek zmierza w swej istocie do
podwa 2en ia ko nstytucyj no5ci przepis6w, kt6 re zwtaszcza :* ustanowity lrtul prawny przystugujqcy nam dziatkowcom oraz naszemu
demokratycznie wybranemu samorzqdowi do nieruchomoici znajdujqcych siq na
naszych dzialkach w naszych ogrodach,
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* ustanowity na rzecz nas dziatkowc6w prawo wfasnoSci do majqtku znajdujqcego

siq na naszych dzialkach z naszych 6rodk6w finansowych,
* wprowa dzity prawo i obowiqzek naszej przynaleinoSci do samorzqdu ROD, przez

co posiadamy autentyczny wptyw na jego funkcjonowanie,
* ograniczajq mo2liwofi likwidacji ROD na ka2dy dowolny cel, a w przypadku

likwidacji ogrodu na cel publiczny gwarantujg nam wypfacenie odszkodowania za

utraconq, nasze wlasnoSi oraz uzyskanie dzialkiw odtwarzanym ogrodzie,
* zapewniajq nam dalsze istnienie ROD znajdujqcych siq na gruntach, kt6re po

wielu latach objqte zostaty w dzisiejszych czasach zasadnymi roszczeniami bytych
wla5cicieli lub ich spadkobierc6w, bowiem zaspokojenie ich roszczeri spoczywa na

organach publicznych w drodze zapewnienia im gruntu zamiennego lub wyptaty
odszkodowania,
* wprowadzily pieruszedstwo os6b bliskich do ubiegania siq o dziatkq po zmartym
dzialkowcu.

Szonowni Ponowie!

Wniosek ten swojq treiciq zmierza wprost do bezpowrotnego usuniqcia regulacji
prawnych dzisiaj przysfugujacych nam polskim dziatkowcom.
Pragniemy zauwa2y6, 2e uznanie przez Trybunat zasadno5ci tego wniosku
spowoduje dla ponad miliona czfonk6w Zwiqzku nieodwracalne skutki prawne.
Wszyscy przedstawiciele wladzy publicznej w tym sqdowniczej, ktflrzy dotychczas
wypowiadali siq w tej tak istotnej i niezwykle wainej dla naszego Srodowiska
sprawie wyraiajq poglady sprzeczne z poglqdami nas dziafkowc6w, PoglEdami,
kt6rego najlepszym Swiadectwem jest zfoienie ponad 620 tysiqcy podpis6w w
obronie i nienaruszalno3ci NASZEJ ustawy o rodzinnych ogrodach dziatkowych.
Pragniemy zauwaiyi, 2e przez te ponad dwa lata od czasu skierowania wniosku
do Trybunatu, spolecznoSi dzialkowa tak2e z naszego Okrqgu Gdafiskiego
kierowata setki wystqpiefi przeciwko tej dla nikogo nie zrozumialej inicjatylvie
Pana Lecha Gardockiego, kt6ry uznat zapisy ustawy za sprzeczne z Kons\fucjq RP

dostownie przv samym koficu swej kadencji i do tego po 5 latach jej
bezkonfl iktowego fun kcjonowa nia.

Biorqc powy2sze pod uwage uwaiamy zatem, ie polscy dziafkowcy,
reprezentowani przez przedstawicieli og6lnopolskiego samorzqdu biorqc udzial
uzyskajq odpowiedniq pozycjQ procesowE w postqpowaniu przed Trybunalem o
zbadanie konstytucyjno5ci NASZEJ ustawy o ROD.

Udzial naszych przedstawicieli gwarantuje, ie w czasie rozwa2ania zasadnofci
wniosku zostan4 podniesione istotne aspekty prawne, a pomijane obecnie przez
uczestn i k6w postqpowa n ia.



W dniu 28 czerwca 2OL2 roku nasi przedstawiciele beda mogli przedstawiad racje
spotecznoSci dzialkowej zrzeszonej z wtasnej woli w PZD dla zachowania zapis6w
obowiqzujqcej ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku.
Nasze wystqpienie pozwalamy sobie takie pzesfad do:
- Posl6w na Sejm RP wybranych w Okrqgu Wyborczym nr 25: Baud Piotr, Blanik
Leszek, Borowczak Jerzy, Fotyga Anna, Guzowska lwona, Hall Katarzyna, Jaworski
Andrzej, Kozdrofi Jerzy, topifiski Maciej, Neumann Slawomir, Nowak Stawomir i
Pomaska Agnieszka,
- Post6w na Sejm RP wybranych w Okrqgu Wyborczym nr 25: Arciszewska-
Mielewczyk Dorota, Aziewicz Tadeusz, Biedrofi Robert, Biernacki Marek, Budnik
lerzy, Hoppe Teresa, Kfosin Krystyna, Konwifiski Zbigniew, Lamczyk Stanisfaw,
Miller Leszek, Plocke Kazimierz, Sellin Jarosfaw, Szczypiriska Jolanta i Sniadek
Janusz

oraz przekazujemy do wiadomoici:
- Prezesa Polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w Eugeniusza Kondrackiego,
- Przewodniczqcej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Marii Fojt
- Przewodniczqcej Krajowej Komisji Rozjemczej PZD Olgi Ochrymiuk.

Z wlrazami szacunku i dzialkourym pozdrowieniem

Z upowainienia czlonk6w statutourych organ6w Okrqgu Gdariskiego

Prezes OkrqgowegoZan1drr PZD-,- ,

Czeslaw Smoczyriski (-fu 74
Przewodniczecy Okrqgowej Komisii durizyjnej PZD

Boguslaw Dnbrowski

Przewodniczecy Okrqgowej ziemczej PZD

l6zet Pisarski


