
Lublin, 25 maja2012 r.

Trybunal Konsf;rtucyj ny
ul. Szucha 12 A
00-918 Warszawa

WYSTAPIENIE

Przedstawicieli samorz4d6w lubelskich ogrodow dzialkowych
z dnia 25 maja 2012 r.

w sprawie zaskarhonej ustawy o rodzinnych ogrodachdziaLkowych.

W zwiqzku z Wznaczeniem na dzieh 28 ezerwca 20lZ r. terminu
tozpoznania wniosku Pierwszego Prezesa S4du Najwyzszego o zbadanie
zgodnoSci z Kons$4ucj4 zapis6w ustawy o rodzinnych ogroOur6 dzialkowych
przez sqdzi6w Trybunalu Konsfjrtucyjnego zaniepokojeni o pr4rszlo{c
ogrodnictwa dzialkowego zwracamy sig z prosbq by decyzje kt6re zostan4
podjqte nie byty l<r4rwdzLce dla dzialkowc6w.

Przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych, uchwalone przez
sejm RP 08 maja 2a0s r. regulujQce funkcjonowanie i ronvoj ogrod6w
dziaLkowych w Polsce bardzo dobrze sprawdzily sig w praktyce. Dlatego teL nie
rozumiemy, dlaczego niekonstytucyjne mialoby byi prawo, kt6re gwarantuje
dzialkowcom poczucie bezpieczefstwa , stabilno {c i zapewnia dzialkowcom
szereg fundamentalnych prrywilej6w. Dowodem na skutecznos6 obecnej ustawy
jest istnienie blisko 5 tysigcy ogrod6w w catej Polsce i ponad milion czlonk6w
Pol ski ego Zw iqzku Dzi alkowc6w.

Radykalna zrniana sytuacji prawnej uzytkownik6w dzialek, rodzinnych
ogrod6w dzialkowych i Zwiqzku moze zaldocic tak dobrze dzisiaj
funkcjonujqcy system rodzinnych ogrod6w dzialkowych i pozbawii polskich
dzialkowc6w przywilejow o kt6re zabiegali przezlata. Chcemy przypomnie(, iL
polskie ogrodnictwo dzialkowe ma dlug4 i bogat4 historig, a polscy dzialkowcy
to biedniej sza czgsc spoleczeristwa.



Mamy nadzieiE, Le sqdziowie Trybunalu Konsfrtucyjnego rozpatruiqc
zaskarhonq ustawE podejm4 decyzje, kt6re nie spowodui4 znis zczenia pracy
wielu pokoleri dzialkowc6w i ich rodzin oraz nie doprowadzg do upadku
ogrodnictwa dziaLkowego w Polsce. Los dzialkowc6w zaleiry od rozstrzygnigcia
Trybunalu Konstytucyjnego, chcielibysmy wierzy t,, Le bEdzie ono korzystne dla
wszy stki ch zw iqzany ch z o gro dni ctwem dz i alko wym.
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