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Sz.P. prof. Andrzej Rzepliriski
Prezes Trybunalu Konstytucyj nego

Szanowny Panie Prezesie
Zarz4dRodzinnego Ogrodu Dzialkowego im. plk Stanislawa D4bka w Rumi reprezentuj4cy 396
dzialkowc6w, Czlonk6w Polskiego ZwiEzku Dzialkowc6w z niepokojem oczekuje stanowiska
Trybunatu Konstytucyjnego w kwestii rozpalrzenia wniosku Pierwszego Prezesa Sadu

Najwyzszego w sprawie niezgodnoSci z Konstytucj4 RP ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych uchwalonej przez Sejm RP w dniu 8 lipca 2005 r.

Zaskar2ona ustawa o ROD jest efektem starafi i dorobku wielu pokoleri dzialkowc6w
szczyc1cych sig ponad 100-letni4 histori4 i od poczqtku jej uchwalenia jest przez nas
akceptowana j ako dobra.
Zachowanie w niezmienionej formie postanowieri ustawy i praw jakie ona nam dala jest dla nas

dzialkowc6w i czlonk6w Polskiego ZwiEzku Dzialkowc6w bardzo wa2ne z punktu widzenia
spolecznego, gospodarczego i ekologicznego.
ZwaLywszy,2e zdecydowana wigkszolc dzialkowc6w to ludzie w jesieni Zycia, b4dZ bezrobotni
o skromnych dochodach finansowych, dla kt6rych dzialka w ROD to znaczEca pomoc w
prowadzeniu gospodarstwa domowego, jedyne miejsce wypoczynku, w gronie rodzinnym, to
rado6i Zycia, stqd nasza walka o istnienie ogrod6w dzialkowych.
Wniosek Pierwszego Prezesa Sadu NajwyZszego do Trybunalu Konstytucyjnego, od samego
pocz4tku postrzegamy jako dzialanie wysoce szkodliwe spolecznie, godzEce bezpoSrednio i
zdecydowanie w nasze prawa do dzialek oraz w bezpieczehstwo prawne Rodzinnych Ogrod6w
Dzialkowych i nasz4 organizacjg Polski Zwiqzek Dzialkowc6w.
Wyrazem naszych dzialan w obronie ustawy o ROD i praw jakie ona nam daia jest ponad 620
tysigcy podpis6w, dziesi4tki tysigcy stanowisk i apeli do wladz ustawodawczychi
wykonawczych oraz os6b funkcyjnych w pafistwie, kt6re nie powinny pozostai bez echa.
Zwracamy sig zatem do Pana Prezesa, azaPana poSrednictwem do skladu sgdziowskiego
Trybunalu Konstytucyjnego rozpatruj4cego skargg Pierwszego Prezesa SEdu Najwy2szego, aby
post4pili zgodnie z Konstytucj4 RP i prawami obowi4zuj4cymi w paristwie prawa i sprawili, ze
polskiwymiar sprawiedliwo6ci nie skrzywdzi polskich dzialkowc6w inie pozbawi ich ustawy o
ROD oraz praw jaki ona nam daje.
Mamy nadziejg, ze Trybunal Konstytucyjny zachowa ustawg o ROD w niezmienionej formie.
uzna j4zazgodn4z Konstytucj4 RP, bo jest ona dobra i zapewnia istnienie ogrod6w i
ogrodnictwa dzialkowego w Polsce.

Zwyrazami szacunku w imieniu dzialkowc6w ROD im. plk Stanislawa D4bka w Rumi.

Sekretarz Prezes Zarz4du ROD
Barbara Szewczyk Stanislaw Kleisa

Do wiadomoSci:
- Prezes KR PZD p. Eugeniusz Kondracki
- Prezes OZPZD p. Czeslaw Smoczyriski
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