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Fakt zaskarzenia przez I Prezesa S4du Najwy2szego do Trybunalu
Konstytucyjnego najpierw 6 artykul6w, a nastepnie cale; ,,Ustawy o
rodzinnych ogrodach dzialkowych" z I lipca 2005 r. budzi w nas coraz
wigkszy niepok6j j- sprzeci-w.

wniosek r Prezesa s4du Najwyzszego, kwestionujacy konstytucyjno56
zapis6w Ustawy o ROD, godzi przecie2 bezpoSrednio w uzytkownik6w dzialek,
ktorych usiluje sig pozbawi6 prawa do ich dorobku, do zrzeszania sie z
ludZmi o podobnych zainteresowaniach.

Czy mo2na bowiem inaczej rozumj-ei podwazanie prawa dzialkowc6w do
uzytkowanych przez nich dzialek (art. 14 ust. 1 i 2), artykulu m6wi4cego,
2e znajdujqce sig na dzialce nasadzenia, urz4dzenia i obiekty wykonane
lub nabyte ze Srodk6w finansowych uzytkownika dzialki stanowi4 jego
prywatnq wlasnoSi (art. 15 ust.2), czy wreszcie zapis6w Ustawy
przewiduj4cych powi4zanie prawa do dzialki z czlonkostwem w samorzadzie
dzialkowc6w - Polskim Zwia,zku Dziatkowc6w (art. 30 ust. 1, 2, 3)?

Jestesmy przekonani, ze to nie zapisy ,,Ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych", nie nasze prawo do posiadania wlasnej, samorz4dnej
organizacji, do wlasnego dorobku sa niekonstyt.ucyjne. Takie prawa
gwarantuje nam, jak wszystkim obywatelom Rzeczpospolitej polskiej,
wlasnie Konstytucja RP. Niekonstytucyjne sa proby podwazania tych praw.

Co wigcej, ,,Ustawa o ROD" z 2005 r. nie jest tylko wewnetrznym
dokumentem Pol-skiego Zwr4zku Dzialkowc6w. PrzeszLa ona caly proces
legislacyjny. Uchwal-i1 ja Sejrn i Senat Rzeczpospolitej polskiej, podpisal
Prezydent RP. Czy nie jest to najlepsze Swiadectwo jej konstytucyjnoSci?
Nie bylo ono podwaZane przez pierwsze pigi }at. Co sig teraz zmienllo,
przecie2 jest to nadal ta sama Ustawa?!

Bronimy naszej ustawy, poniewa2 jej uchylenie zagra2a istnieniu
rodzinnych ogrod6w dzialkowych w polsce. sa one rod.zinne nie tylko
z nazwyt gdyz bardzo wielu dzialkowc6w uprawia dzialki juz w drugj-m,
a nawet trzecim pokoleniu. Ogrody dzialkowe spelniaj4 wiele waznych
funkcji spolecznych - emerytom i rencistom daja drugie aktywne 2ycte,
pracownikom umyslowym praca fizyczna na dzialce pomaga w utrzymaniu
dobrej kondycji, koi nerwy.

Al-e nasze ogrody rodzinne sluzq nie tylko nam, dzialkowcom. Zwl-aszcza
w miastach. Otwieraja one swoje bramy dl-a mieszkafc6w okolicznych
osiedli, kt6rzy mog4 tu spokojnie i bezpiecznie wypoczywa| na swiezym
powietrzu. sa tez zielonymi plucami miast. Budowanymi ratami,
prawdziwymi ogrodami botanicznymi, kt6re bez ponoszenj-a koszt6w przez
miasto gwarantuja jego zr6wnowa2ony rozwol.

Apelujemy do Sgdziow Trybunalu Konstytucyjnego, aby pozostawili
,,ustawe o rodzinnych ogrodach dziatkowych" w jej dotychczasowym
ksztalcie. Tylko taka broni konstytucyjnych praw ponad mil_iona
dzialkowc6w w Pol-sce.

Nie chcemy, aby praca kilku pokolen i ponad stuletni dorobek ruchu
dzialkowego zostaly zniweczone.

Kazda zmiana Ustawy bgdzie niosla ze soba ludzka krzywdg, bardzo wiel_u
osobom moze odebrai dorobek calego ich zvcia.

Uczestnicy .fubileuszu 85-J-ecia ROD,,Rakowiec',
Warszawa, 26 mala 2012 r

List podpisalo ponad 200 uczestnik6w.


