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Szanowny Pan

Profo Andrzej RzePlinskl

Prezes TrybunaZu Konstytucyjnego

Warszawa

stanowisko Dziazkowc6w zebranyctr na walnym Zebraniu

Sprawozd.awczym w dnj.u 2I.O4.2OI2 roku w obronie Ogrod6w, ZwLqzku

i ustawy o Rod.zinnych ogrodach Dziazkowych z d'nia 8 lipea 2oo5 r'

Dziatrkowcy zebrani na ltJalnlrrn Zebraniu sa, zanLepokojeni

stanowiskiem bytego Prezesa sqd.u NajwyZszego w zwjqzlKu ze

skierowanien do Irybunatu Konstytucyjnego wniosku w pTzedmlocle

kwestionowania Konstytucyjno6ci ustawy o Rod'zinnych Ogrodach

Dzialkowyeh z d'nia 8 lipca 2OO5 roku'

Zwracamy sj.g z proSbq I apelem o odrzucenie tego wniosku'

szanujqctradycjqruchuogrod'nictwad.ziaZkowegowPo.].sce

I d.orobek wielu pokolen d.ziaZkowc5wo Od'rzucenie wniosku iest

zasadne t gdl:z stol on w jawnej sprzecznosci z konstytucyjn4

oclrronq praw nabytycb w d.obrej wierze pTzez nas dzlalkowc6w'

Bqd.ziecie Pa"r'rstwo d.ecydowai o losach prawie nlliona rodzin

polskich d.zialkowcSw uprawiajqcych swoie poletkat kt5re zostaly

nam przekaza-61e w uZytkowanie pTzez poprzednle wtqrdzet Czqsto

wiele lat temu, iako pomoe socjalna d'La rod'zin wynagajqcych

te j pomocy. wtedyr gdY prze jmowal-i d.ziazkowcy tq ziemiq t byzy

to tereny zanied.bane i czqsto nieuprawiane, kt6rej 6wezesna

whadza chqtnie siq pozbywaza. Tereny te zagospodarowali samj'

dzj-aZkowcY bez niczYjej Pomocy'

Dzia;lkl te % trudem vrzard.zone ptzez dzialkowc6w w w:bqkszoscl

emeryt6wsqmlejscenwypoczynkugmo2liwoSciqprzebywania



!

-.2
na Zonie natuly, ale tak2e pozyskiwania okre6lonych d6br tak

wlelu rodzinom Pomocnych.

Niestety przez ciqgZe atakowanie ustaw o ROD przez uielu - powoduje

obawy d.ziaZkowc5w o PrzYsz7o66.

Obecni na Walnym Zebranj-u dziatkowey proszE Wysokl

trybunaZ o oddaleaie stawj-anych Ustawie zarbut5w -

Przyjqcie J-ch grozi?oby d.a.Lszemu istnieniu ogrod5w.

Nie chceny utracj.6 nabytych praw w ustawie z 2AO5 roku, gdyh

utraciliby6my miqdzy innymi prawa uZytkowania przydzielonego

gruntu, prawa nasadzeri i nanlesien, prawa do zvdnieri podatkowych

1 nie stai by nas bylo na dalsze bycie dzlaZkowcami.

Przewodn iczqcy Komis j i
UchwaZ i WnioskSw

Z wyrazani s
Przewodnicz
Zebrania

unku
Walnego
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Zar zqd ROD/OkrE gowy ZarzEd
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W OBRONIE USTAWY O ROD
Swoim podpisem udzielam zdecydowanego poparcia ustawie z dnia 8 lipca 2005 r.

o rodzinnych ogrodach dzialkowych i sprzeciwiarn sig wszelkim pr6bom jej
uchylenia lub zmiany
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Polski Zvuic,'.ek Dzialkowciu, do cel6w olcreSlonych w niniejszym dokuntencie
u'ych
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