
r \-

Stanowisko Instruktor6w Spolecznej Slu2by Instruktorskiej z okrgg6w:
Sl4skiego, malopolskiego, czgstochowskiego, podkarpackiego i Swigtokrzyskiego

zebranych podczas narady szkoleniowej w dn. l6-1g.05.2 dn ,.
skierowane do Prezesa Trybunalu Konstytucyjnego w obronie

ustawy o Rodzinnych ogrodach Dzialkowych z dn. 0g.07.2005 r.

My, Instruktorzy Spolecznej Sluzby Instruktorskiej, tak samo jak wszyscy dzialkowcyw naszym kraju, zywo interesujemy siQ losarni Ustawy o 
-Rodzinnych 

Ogrodach
Dzialkowych, ktora jest gwarantern poszanowania naszych praw. I tak ja[ setki-tysigcy
innych dzialkorvcgw, 

Jak i my czuierny sig w obowi4zku wyrazii ogrornnq troskg i niepoi<o.i
o Ogrody, ktore niejednokrotnie s4 dla nas calym zyciem.

Juz niebawem, 28 czerwca biezqcego roku, przed Trybunalern Konstytucyjnym bgd4sig waLyc losy Ustawy, ktora daje nallr 
-poczucie 

bezpieczeristwa 
-i- 

pozwalaw spokoju uzytkowad dziatki. Pozwala pielggnowac i krzewi6 w rnlodych pokoleniach
istniejqc4 juz ponad I l0 lat ideg ogrodnictwa dzialkowego w Polsce. Dla ponad miliona
dziaikowych rodzin.iest grvarancj4 2e wysilek i cipzka pruJu wkladane w utrzymanie dzialek
nie zostan4 zaprzepaszczone, a ich majEtek i dorobek nie przepadnie i nadal bpdzie chroniony
prawem.

Rodzinne ogrody Dzialkowe przynoszq rviele pozytku nie tylko
ich uzytkownikom, ale takze calyrn lokalnym spolecznoSciorn. Daja chwilp wytchniepia
dla zabieganych ludzi podczas spacerow, s4 mieiscem zabaw i wycieczek edu-kacyjnych
9lu najrnlodszych, stanowi4 zielone, kwieciste enklawy w betonowych miastach.
Dla starszych uzytkownikow dzialek sq zaS rnotorem do 2ycia i jedynyrn sposobern
na aktywny wypoczynek po dziesi4tkach lat cipzkiej pracy. Czy mozemy dopu5cic do tego.
by w jeden dziefi to wszystko zostalo zaprzepaszczone?

Ustawa o ROD zostala uchwalona przez Sejrn dnia 08.07.2005 r. Jest wyrazeftr
dbaloSci naiwyzszyah wladz panstwowych o los i piawa ogromnej grupy spolecznej jak4
stanowi4 indywidualni uzytkownicy dzialek. Niezrniern ie przykrytn i nlepokojqcym jesi iakt,
2e po zaledwie kilku latach je.i skutecznego funkcjono*uniu, i" *rr. najwyzsze wladze chcqjej zniesienia i to pod pozorem dbania o dobro dzialkowc6w. Jednak wiirny, co kryje siE p6d
populistycznymi i nierealnyrni haslami ,,uwlaszc zenia" dzialkowc6w, ,,troski,, o ich dobroi interesy itp. Przerozne Srodowiska od lat lakomie spoglqdajE na tereny znajduj4ce siE pod
Rodzinnyrni Ogrodarni Dzialkowyrni. Lobby deweloperiki",r, i lnwestorskiemu nie
do pomySlenia wydaje siE fakt, 2eziemiq wart4 czgsto miliony zlotych zajmuje grupa osob
dbaj4cych o krviaty i warzywa, realizujqca jeclnoczeSnie swoje prawo ao wypoczynku
i rekreacji. Jakq szansg wygrania tei walki o zierniE naj4 dzialtcowcy w starciu , iotgzny11i,bogatymi Srodowiskami? OdporviedZ.iest jedna: zadnej.

Dlatego tez dalsze f-unkcjonowanie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkor.vych jest
niezmiernie istotne. Tylko ona gwarantuje dzialkowcorn orhrong i poszanowanie
ich indywidualnego prawa rvlasnoSci do nasadzeri i naniesien na uzytkowanych dzialkach.
Ona daje im prarvo odszkodow ania za rnienie utracone w przypadku likwidacji Ogrodgi rvreszcie to wiasnie ona chroni <;ale Ogrody przed pochopn4 biyskawicznE ich iit<wioac;a
w imiE kornercy.inych pobudek. Dlateg o te| my,lqczqc sip i rziszq620 tysipcy dzialkowcow,
ktorzy podpisali siq pod listami poparcia dla Ustawy,iakze murem ,tu;.-y w jej obronie.
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Prosimy Szanownego Prezesa Trybunalu Konstytucyjnego jak i wszystkich
pozostalych jego SEdzi6w o rzetelne zbadanie sprawy oraz spojrzenie na ni4 z punktu
widzenia ponad miliona polskich obywateli ora4 czlonk6w ich rodzin, kt6rych prawa Ustawa

o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych chroni. Wierzymy, 2e orzeczenie wydane przez

Trybunal Konstytucyjny bgdzie sprawiedliwe i nie pozwoli skrzywdzit, dzialkowc6w, ktorzy
z dala od polityki i Swiata wladzy chcq jedynie spokojnie dbai o zieleri na swoich dzialkach.

I ns trukt orzy Spole cznej Stui by Ins truktor s kiei

(lista podpis6w w zalqczniku)
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Lista podpisriw Instruktor6w SSI

zebranych na Rejonowej Konferencji Szkoleniowej
w dniach 16-18 maja 2012 roku w Kielcach

pod stanowiskiem skierowanym do Prezesa Trybunalu Konstytucyjnego
w obronie ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku

Imig i nazwisko PodpisLp.
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Lista podpis6w Instruktor6w SSI
zebranych na Rejonowej Konferencji Szkoleniowej

w dniach 16-18 maja 2012 roku w Kielcach
pod stanowiskiem skierowanym do Prezesa Trybunalu Konstytucyjnego

w obronie ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku
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Lista podpis6w Instruktor6w SSI
ze b ra nych na Rejo nowej Ko nferencj i Szkoleniowej

w dniach 16-18 maja 2012 roku w Kielcach
pod stanowiskiem skierowanym do Prezesa Trybunalu l(onstytucyjnego

w obronie ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku
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