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WARIZAWA

Dziaffrowcy Rodzinnego ogrodu Dzialkorrvego im. A. waszkiewicza w Pile apeluiq

do Szanownego Pana Prezeaa o oddalenie wnioeku l Prezese Sqdu Neiwylezego o

stwierdzenie niezgodnofciz Konatytuciq Rp niekt6rych artykul6rr ustarry z 08'07'2005 r'

o rodzinnych ogrodach dziafkourych'

Fakt sklerowania wtpomnianego wnlosku do Trybunaltr pzez przedstaurioiela sqdu

Najwytreego odceytujomy Jako kolefny etep walki z dzialkowcamizrzeszonymiw

zelagalizouvaneJ na wezelkle mo2lit*u spoeoby organizaciispobcanei. Ongenizacii

zrzaszaiqceJ przeciel nie krezus6w gospOdarcryCh, a emeryt$W, renCigt$W' ludZi

utrzymulqcych eiq czqsto z niepewnej pracy najomnei, a tskte osoby bezrobotne' Tacy

ludzie, bedqcy obywatelarni nageego unp6lnago Pafistwe uprawialq nie pierunzorzqdne

grunty rolne, czy inwestycyjne ale zlemiq bgdqcq wcze$nieJ podmokfymi nieutytlnmi i

lql€mi.

Nasze ogrody dzialkowe aq redoiciq i azylem dla wytei wymienionej grupy

spolecznej, e takle ich dzieci iwnuk6w, sq mieiacem taniei reltreacji, 2ycia kulturelnego,

dajq moeliwo66 spqdzania urlop6w iwakacji, cizago wfadza spfewowana przez

funkcJonuiqoe ugruporvania polltyczne zap6wni6 nie jeat w gtanie tef grupie spo'lecznei'

lub o to nie dba-

Ne tekich gruntach umisszczgno nesadzenia, budowano - nie dacze iwilfe - a

eltanki, budlri, szopki, naiczg$oiai du2o mniefsze ze wzglgd6w oszczqdno$ciowych, ni2

zezwelal regulamin-

Mo2e ude*nie dlatego od 20 lst ketda uiedza walczy z dzielkowcamizmbrzaiqc do

ich rozbloia I rozproszenia, bo poiedynczry' biednl ludzie nie bQdqc zrzeszonymi nic nie

tnncui, nie potrafie wyagulouno ewoich pr66b, 2qdarl czy praw, na kt6re kEzda u*adza
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konstytucyina iest naiczqsoleJ gtucha, a iaslijuZ wysfgcha to z my6lq o koniunkturalizmie

wyborczym a znaozenie spoleczne i ponad 100- letnia tradycja historyczna ogrod6w

dzlalltorvych sq ntecfietnie bqdi wrogo poatrzegane przez przedstawicieli narodu'

Wsryscy w Polsoe wiedzq, 2e ogrodnistilo dziafkowe nigdy nie miato ariqzku z

politykq,2e pzychodzqcych do PZD nikt nie pyta o poglqdy polityczne, wyznaniowe itp''

wiqc pytarny: dlaczego tnra clqgla walls z ogrodami, Bogu ducfia winnymidziafkowcami

znzaezonymi w pZD, przecie2 Konstfue{a dopuezcza mozliwos| zrzeEtania siQ obpvateli

tak2e w zekresie ogrodnictwa dzialkoungo'

Dlaczego solq w oku iest ?ZD, kt6ry w tym zakresie byl pierwazy i my czlonkou'ie

tego ariqzku zfo2yll6my siq na iego tradycjq itak2e nasze wsp6lne mienie' Nle choemy

tef aby pozbawiano nas osobisbgo, sklomnego mienia gromadzon€go latami na

dzialkach, o co z lekkq rqkq wnioskuie przedetawiciel sN'

co fest winna legalna, ogotnokraJouE oEenizacia spolecena, dobae

zorganizowana, nie zagrataiqca w taden apoc$b potzqdkori politycznemu i prawnemu

nasz€go Partstwa? Do taltlego wnioaku dOrzla' mimo wszyetko, wiqkszo$C

parlamentama, kt6re w dniu 16.07.2009 r. odzuclla prolel<t uetawy o tal' Lnrtaszczeniu

autorstwa pis, doproradzaiqcy w koneekwencil do liltwidaoJi ogrodnictua dzialkoucgo w

Polaca.

Po tym fakcie, my dzialkotrcy, neiwnie sqdzili$my, 2e moze pray'jdq lata epokoJu i

atabilizacji, czego pregnq chyba wsuyscy Polaoy, ale nic z tegol W sprawach

dziafkowcow, po wyczerpeniu akcii 6ci6le politycznych, glos zaczynajq zabierac ogrodki

prawnicue (ito nae paera2e l) nafwyzezsgo szczebla Konstytucyjnego'

W sprawie Ustawy o rodzinnych ogrodacfr dziafkouryc,h z 08-07.2005 r., kt6ra

przeez1a calq drogg legielaeyJnq, tqcznie z badaniem pod ltqtem zgodnogci z Konstytuci6l 
'

akcjq rozpoczyne Rzecznik Prsw Obpratelslrich. Pan Rzecrnik stewie zarzut, 2e zapisy

w etEtucie PZD o alofywaniu Walnego Zebrania, kt6re 9q poilszechne w organizactrach

epolecznych igospodarczych (np. $p6tkiwodne) doprowadzalq do naduly6, a nastqpnie

jak w zaplanounnym harmonogramie g*rOe zabiere Prer9s SN, kt6ry ruzszerza zakres

srroich zastze2ert pod adresem wcze6niei wypl"col€nei Ustawy o ROD'

Dla dziafkowcdw staje alq wigc ocEywitte, te problem polityceny alalczania

ogrodoyy iwalki z dziatkowcami pzenoei aiq na grunt najwytezego azcaebla prawniczego,

co wrkazuje te inatytucle te eq inaplrowane potltycrnie i mejq stu2yC, iako oslona do

wspomnianych dzialarl pofitycznych, e nie do obrony konstyturyjnych praw'
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Wariqzkuztym,mydzia|kowcyzPt|y,wniosekIPrezesasNodozytuJemyjako

zamach na nasze prawa stowarzyszeniowe'

uwa2amy ponadto, 2e Trybunal Konstytucyjny dostleete problemy dewaluacji

naczelrrych instytucji maiqcych m.in. sta6 na stra2y przepis6w prawa i nie praylo2y rQkido

deatabillzacyJnych dzlatarl na szkodq dzielkorcdw, funkcjonujqcych w ramach ustau'y o

rodzinnych ogrodach dziafkowych z 08.07'2005 r' w obesnyrn ksztalcie i oddaliwrriosek

I Prszesa $qdu Naiwy2szego w calo$ci'

Prczrc Tanqdu Dzlelkowago


