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SzanownY Panie Prezesie'

My, demokratycanie wybrani reprezentansi dzialkowc$w' spolecznie

pracujqcy * ofuu"*ej Komisji noqien czeiPZD w opohl przekaeujemy

swoje stanowisko w sprawie obrony ustalqy z dnia 8 lipca 2005 roku

o rodzinnych ogrodach dziaffcouryci i proslmy o osobiste zapoznanie

siQ z naszym stanowiskiem, a talc*e zapoznanie z nim sedzi6w Trybunalu

Konstyhrcyjnego wyznaczonyoh do rozpoznania wnioslar Pienntszego

Prezesa s[du Najqyzs zego o stwierdzenie niezgodno$oi w/w ustawy

'z KonstytugjqRP' - r m --L--*^tr^* rf ^-
Wdniu2Sgrfrrwoa?lll|rolanprzedTrybrrnalemKons$rtrrcyjnyrn

bed+siEwazrydlgsyus.tarrryz2605rokuoRoD.SedziowieTrybunalu
Konstytucyjnego zdecyduj4 o dalsrym istnieniu i funkcjonowaniu

rodzinnych ogiod6w dzialkowych i Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w oraz

polskiegonrghuogrodnictwadzialkowego.SgdziowieTrybunalu
KonstytucyjnegoorzeczeniemuwzglQdniajacymwniosekPiet.wszego
Prezesa Sqdu Najo.ryes zego mog4 spowodo* a6, tn ustawa o RoD, Polski

zwiry.ekDzialkowoo* i ,odzio* osody dzialkowe zakoficza sw6j byt

i przejd4 do historii, a dorobek wielu pokolerl dzialkowc6w zostanie

bezpowrotnier'aPrzePaszszony'
Od dwudziest* dw6ch lat pzD i dzialkowsy anuszani sq do ciqgilej

obrony swojej ustawy o RoD, swego Zwiq/ru i swoich ustawowych praw

wynikaj4cychzKonst5rtucjiRPlzapisanychwustawie22005roku
o ROD.

srodowiska nieprzychylne Pm i rodzirurych ogrodom dzialkowych

przedstawialy liczne projekty w sprawie ogrod6w' kt6re miaty jeden

wsp6lny cel - likwidacj E PZD i fikcyjne uwlaszczenie dzialkowo6w oraz

przejEcie za bezcen ziemi ogrod6w w celu ariEkszenia swych korzydci



F'" : OZPZD NR TEL I A77454?:P,52

2

a5 czE. a?t? A9i52 STR.z

maj4tkowych. Dla nich najwa2niejszym celem dzialania nie jest czlowiek

i:"gL dobro, ale ci4gle pomnatanie maj4tku'

w ostatnich dw6ch latach walke z ustawa o RoD' zwirykiem

i dzialkowcami przeniesiono na nowy lvyitszy poziom angatujqp do niej

niekt6re inst5rtucje pafstwowe m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich'

Najwytsz+ fzbe Kontroli, Sqd Najwyisry' Wojow6dzki Sqd

Administracyjny w Biatymstolnr oraz Ministerstwo Transportq

Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Nie zapomniano takze zaangaiowaf

Trybgnal fo*tytt oijny, ktore orzeczonia s4 ostatecare i niepodwaiglne'

Panowie Sqdziowie Trybunahr Konstytuoyjnego'

Nie ponv6lcie, aby srodowiska i4dne teren6w, lgpoddw

i nieprzychylne Polskiemu ZwiqF,kowi Dzialkowc6w oftlz rodzinnym

ogrodom dziatkowym zatryumfowaly nad dobr{ ustawa o ROD' Nie

ponr6lcie, aby one odno s741c sukcesy nad dzialkowcami, Przystqprty pod

haslami uwlaszczenia dzialkou,c6w do likrn'idryji ogrod6w bEd4cych

,pielonymi ptuoami miast", do pozyskania za bezcen ziemi ogrod6w

i wyprzpgruEcia jej do pomnazania ich zysk6w finansowych'

SzanownY Panie Prezesie,

Ustawy z ZX[Srokrr o ROD jest przykladem dobrze t*tj:*:Ewego
prawa w petni akceptowanego Ptzez, dzialkowc6w, a roztn'i4pania prawne

w niej zawarte sprawdzily sig w pralslycmym firnkcjonofflY :q"d"*'
Ustawa w obecny* ksZtalcie daje nagt pocnrcie stabilno$ci ot?z

iiii*or. nasze pr.uwa. Jest ustaw* uniwertaln4 i ponadczasorrA'

obawiamy siQ, 2e wprowadzenie jakichkolwiek zmian w ustawig o |of
doprowa.dzi do lilavidacji rodzinnych ogrod6w dzialkowyoh i do

rrtisr.c?.enia o grod nictwa dzialkowo go'
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Szanowny Panie Prezesie,

W petni akceptujemy i popieramy wszelkie dzialanie lfuajowoj Rady

Pm i organ$w samorzq$u Pm, podejmowane w obronie ustawy o ROD

i praw dzialkowo6w.

o rodzinnlyoh ogrodagh dzialkoluvch w niozq0ienionvm ksalalcie.

Na zakofczenie warto prz5nvolac refren piosenki, kt6ra dzisiaj ma

jesrnz,e bardziej wymown4 symbolike, cyt.: ,falniqtajcie o ogrodach'

prlz'-eeieh stamt4d przyszli$cie. W zaf epoki uirycz4 wuun chlodu tylko

drzewa, tylko li6cie. W iar epoki nie nzyczy wam chlody 2aden schron,

inden beton."

1. Marian Sk6recki

2. Antoni Falkowski

3. Teresa Kudlak -

4. Krystyrra Pocztarek

5. J6zef Sokolowski - -. . . .

6. Eugeniusz Wyspianski -

Qtprymqie:
1. Adresat
2. Marszalek Sejmu
3. Minister Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej
4 KRPZN-
s. ozoPm
6. a/a

Opole, 04 czerwca 2012 rok.


