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Zielona G6ra 31 .05.201 2

$zanowni Sgd:lowie

Trybunelu Konot$ucylnego RP

Czlonkowle Okrqgowego Zarzqdu Polaklego Zwiqzku Dzialkowc6w w Zielonej

G6ree, dzialajqa w imieniu bligko trydziettu tysiEcy deialkowcow 2 okrEgu

ziehnog6rsklego, zwraoaiq $iq do Sz,anownych Panetwa SEdzi6w Trybunalu

Konstytucyinqgo z apelem o unreglgdnienie w toku rozpatrywania wniosku I Prezesa

$Edu Najwytezego q zbadanie zgodnoici z Konetytucjq RP ustawy o ROD z I lipca

3006r. skuil6w, jakie moze mled decyziE TK dlE rniliona rodzin uzytkujqc|ch dzialki-

KierujEmy nasz liet pefnl obaw o los dziatkowc6w, kt6rzy wraz ze swoimi

rodainami uaqdzali i pielEgnowall ewoie dzlalki, wiezEc w prawomocnoSd decyzji

podeimowanych pnzez polaki parlament Tyslqce utytkownlk6w dziabk - czlonkOw

Pofakiego Zwlqzku Dziatkowcbw z pefnym esufaniem i akceptacje preyjeli ustawq o

ROD, ktfral zaplsy daty im ochronq prawn4 i poczucie bezpleczefistwa,

Na dziert dziEiajszy dzielkowcy tkwlq w niepewno6ci co do przygzlo$oi

rodilnnych oEroddw daielkowych i rrzeszal4cej lch oqanlzacJl ' po 28 czerwca br.

Nia bee mEqz€nia Jeet te2 fakt, lt prawie milion dzialkowo6w, a tEk2e loh rodziny

iblfecy utracill laufanie do najwyZazych organ6w pafistwe, kt6rych decyzie, ujete w

naiwytatych aktaah prawnych, motna podwataf nswet po kilku latach

tunkcjonowania zapfs6w pnyjetych w uetgwia'

Srlnowni Frtirtwo Sgdzlowiel

Mamy 6wiadomob6, za rodainne,ogrody dzialkowe, znajdujqce siq w duiych

rniagtaoh czgsto na terenach bardrq atrskcyinych, znalazfyby wielu bogetych
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nab$^,c6w - i rozumiemy, 2e rarta$nie o to toczy sig walka, $ekoda tylko' te dla

Itony6oi Jednych pr6huje sie krzywdziC drugich'

Za ka2dym ogrodem dziatkowym stoiq ludzie, a rodeinne ogrody dzialkowe'

a zalo2enia pru€znaczono sq dla oa$b nlezamo2nych, Dla nlch posiadanie dzialkl to

duta mo2liwo66 wgpomsgania budtet6w domowych, a takte gzansa na godne lycie'

To wta$nie dlatego z ogromnym napQciem oczekuiq na orzecaenie TK. Majq prawo

do niepokoiu o prryazlo66 ogrod6w dzialkowych i obawlaJ4 eiE ich utraty'

Naaze obawy podzielaJq r6wniet przedetawiciele aamorzqddw lokalnych,

ht6ray licznle poparll nas w naszych staraniach o utaymanle ustawy o ROD, a tym

aamym rodzlnnyah ogrod6w deialkOwyah i eamodzielnej organizacji, iak4 ieet Polski

Zwiqpek Deialkowcdw, zmagajqcy $19 od dlueszego czasu z r62nymi pr6bami

zagarniqcia naszego maj4tku I grunt$w, na kt6ryoh zlokalizoweno s4,rodzinne

pgrody dziafkowe.

Blorqp pod uwagq to, te uatawa o ROD zakwastionowana zostala po piqciu

latEah leJ funkcfonowania, mamy praws sqdzi6, te wnioeek Pierwszego Prazesa

$gdu Najwyieeego me charakter poli$czny, a Jego celem jest rozbicie sprawnle

dzialajacej organlgacji i stopniowe praeimowanie gruntfw naleiqoych do PZD, co

niewqtpliwie doprowadzi do upadKu ogrodnictwa delalkowego w Polsce i pozbawi

miliony os6b moiliwossi wypoczywania i rekreaoji w$r6d zieleni. Ucierpiq na tym

r6wniel miasta, dla kt6ryoh rodzinne ogrody dzialkowe stanowiq tereny zieleni, gdzie

w Bpos0b zorgan i zowa ny wypoozywaJq rn ieszka ncy.

Zwracamy siE o uwuglednienie eEtek pism i apeli wysytanych od dzialkowc6w

u naszego Okrqgu oraz tyeiqcy z cateJ Polski i o wydanie orzeczenia, na mocy

ktOrego zostan4zachowane obecne zapisy ustswy o ROD.
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