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Szanowny Panie Prezesie.

W ostatnich dniach dotarla do mnie wiadomoSc, ze Trybunal Konstytucyjny
w dniu 28.06.br. bgdzie rozpatrywal zaskarlenia Ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych
zdnia S lipca 2005 r. zgloszone ponad dwa lata temuprzez 6wczesnego Pierwszego Prezesa
S4du Najwylszego pana Lecha Gardockiego. Od samego poczqtku sprawa tego zaskarlenia
wzbudzala we mnie poczucie wielkiego zagro2enia i niepokoju. Jak bowiem wiadomo,
zaskarlona ustawa miala slu2yi najuboZszym warstwom spoleczeristwa, emerytom i
rencistom. Dlatego te2 nadawala nam dzialkorvcom rolne ulgi. W moim odczuciu Pierwszy
Prezes S4du Najwyzszego, z racji swojego stanowiska, powinien stai na stazy
ustanowionego prawa. a nie je kwestionowai. Uczynll coS, co stalo siE historycznym
kuriozum. Nie tylko, 2e podwa|yl stanowisko ustawodawc)i, ale takle w swoich wnioskach
zakwestionowal praktycznie wszystko. Ja, dzialkowiec, nie zgadzam siE z rym co on uczynri.

Nie zgadzam sig z wieloma pogl4dami Prezesa S4du Najwyaszego, a
zwlaszcza ztym,2e podwa2a on. . przepisy g.warantuj4ce dzialkowcom prawo do uzytkowania
dzialek, prawo w4asnoSci do znajduj4cego siq na nich majqtku, ezy teZ prawo do
odszkodowahprzy likwidacji ROD i prawa do teren6w zamiennych. Mo2na by tu przytoczyc
dtug4 listE tego ,,zaboru" przyznanych nam praw. Jest to pr6ba ,,zaboru" podobna do tych
jakie stosowano w przeszloSci w systemach totalitarnych. Juz kiedyS to przerabialiSmy gdy w
majestacie obowiqzuj4cego prawa pacyfikowano wielkie tereny i robiono z nami I z naszym
mieniem wszystko co bylo wygodne dla wladzy. Mam nadziejg, 2e czlonkowie Trybunalu
Konstytucyjnego dostrzegq to wielkie zagroLenie grotqce nam ponownie.

Apelujp o to,2eby Trybunal Konstytucyjny wlaSciwie ocenil cal4 sprawg
i oddalil zgloszone zaskarZenia. Konsekwencje innego wyroku mogQ byd bowiem bardzo
szkodliwe dla Polski,, 

^ 
przy fym dla tej czg5ci polskiego spoleczer{stwa, ktrirej jestem

reprezentantem. Warto teL przy tym jeszcze raz z uwaLy( (za wieloma innymi glosami),
2e w calej tej sprawie wcale nie chodzi o nas dzialkowcriw, wcale nie chodzi o ubogich
rencist6w i emeryt6w. Chodzi tutaj o zabezpieczenie interes6w wielkiego kapitalu i
latwego dostppu firm developerskich do teren6w pod budowp obiekt6w, kt6re w
dzisiejszych czasach bardzo czpsto nie s4 jui Polsce potrzebne.
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