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Szanowne Panie i Panowie!

Sqdziowie Trybu natu Konstytucyjnego !

w zwiqzku z wyznaczeniem terminu rozprawy na dziefi 28 czerwca 20L2 roku

wracam siQ do was Panie i Panowie sqdziowie z prosbq i apelem o

uszanowanie woli polskich dzialkowc6w, kt6rzy, tak jak ja' piszq w obronie

naszej dobrej ustawy o rodzinnych ogrodach dziafkowych z 8 lipca 2005 roku'

Spoleczno56 dziatkowa do dzi6 nie potrafi zrozumiei powod6w, dla ktorych byty

pierwszy Prezes sqdu Najwy2szego Lech Gardocki zlo2yl w dniu 22 lutego 2010

roku do Trybunafu wniosek o stwierdzenie niezgodnoici z Konstytucjq RP

sze6ciu zapisow ustawy o ROD. W swym wniosku 2qdal uchylenia filaru ustawy i

podstawowych praw nas dziatkowc6w. Podwa2yf nawet te przepisy' kt6re nam

gwarantuja tytuf prawny do u2ytkowanych dziatek, wtasno66 naszego majqtku

znajdujqcego siq na naszych dzialkach'

Wobec setek list6w kierowanych przez dziafkowc6w wyra2ajqcych swoje

oburzenie, Pan Lech Gardocki w rewan2u ponad sze56 miesiqcy polniej zmienil

zdanie i zaskar2yl calq naszA ustawq. Tym samym za2qdal uchylenia wszystkich

naszych praw dzialkowc6w, zapominajqc chyba, 2e dzialkowiec to przede

wszystkim czfonek polskiego spofeczerlstwa i do tego niezbyt zamo2ny' Za2qdal'

wiqc uchYlenia takich Praw jak:

. bezptatnego korzystania z grunt6w zajqtych przez naszego ogrody,

. prawa do u2ytkowania dzialki na zasadzie tytutu prawnego,

o wlasnoSci nasadzefi i urzqdzefi znajdujqcych siq na dzialce,

o zwolnie6 podatkowych z tytutu u2ytkowania dziatki,

. ochrony przed |ikwidacjq RoD na ce|e komercyjne,

o prawa do odszkodowania przy likwidacji ROD'



. prawa do dzialki zamiennej w razie likwidacji ogrodu,

. prawa do zachowania ROD w razie roszczefi os6b trzecich do grunt6w
u2ytkowanych,

o prawa przejqcia dzialki po zmartym dzialkowcu przez jego bliskie osoby,
. prawa do posiadania o96lnopolskiego samorzqdu zdolnego do

skutecznego bronienia dzialkowc6w.

Uchylenie zwlaszcza tych praw bqdzie mialo katastrofalne skutki dla nas
dziatkowc6w i naszych ogrod6w, bowiem doprowadzifoby do:

r pozbawienia nas polskich dziafkowc6w podstawowych praw i obciq2ania
nas podatkami,

o likwidacji samodzielnoSci i samorzqdnoici ROD,
o uzale2nienia naszych ogrod6w od gmin, kt6re bgdq mialy petnq swobodq

w likwidacji ROD,

o usuniqcia wiqkszoSci ROD z miast i przejmowania ich teren6w na cele
komercyjne,

. unicestwienia ponad 115 letniej tradycji polskiego ruchu ogrodnictwa
dzialkowego.

czy tego chcecie Panie i Panowie sqdziowie Trybunalu Konstytucyjnego?

Niniejszy list drogq elektroniczna, w dzisiejszych czasach niestety najszybszq
przesyfam tak2e do wiadomo5ci:

- Prezesa Polskiego zwiEzku Dzialkowc6w Eugeniusza Kondrackiego,
- Prezesa okrqgowegozarzqdu PZD w Gdafsku czesfawa smoczyfiskiego.

7 wyrazami szacunku i dzialkowym pozdrowieniem
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