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My dzialkowcy, nasze rodziny i sympatycy Rodzinnego Ogrodu Dziafkowego ,,Ba2antarnia" w Elblqgu

sprzeciwiamy siq likwidacji ogrodnictwa dzialkowego w Polsce poprzez uchylenie ustawy o ROD z 8

lipca 2005r. Byty Pierwszy Prezes Sqdu Najwy2szego uznal, 2e czas wreszcie nastqpif po 6 latach

studiowania ustawyo ROD, by jqcafkowicie podwa2yi pod kqtem legalno5ci istnienia tej ustawy jaki
polskiego ogrodnictwa dzialkowego, majqc na uwadze najwa2niejszy akt zasadniczy w Polsce jakim
jest Konstytucja. Bronimy tego co jest nasze Polskie i nikt nie pytal spoleczefistwa, kiedy to po

1990 roku, w ramach jakiej6 dziwnej Komisji Majqtkowej, na podstawie rzekomo ustaleri

konkordatowych, obcemu pa6stwu oddawano i oddaje siq za darmo ziemiq, budynki, palace, jeziora,

Iasy o ogromnej warto6ci materialnej, kulturowej i finansowej. Czy to nie jest grzech posiadania a nie

ub6stwa? Czy ta dzialalnoSi na rzecz obcego padstwa byl ijest zgodna z Konstytucjq? Gdzie w6wczas

byl Pan Prezes Sqdu Najwy2szego, gdzie byliinni polscy decydenci z lewa i prawa sceny politycznej,2e
pomagali, za cichym przyzwoleniem temu pafistwu w odzyskiwaniu rzekomo nale2nego
wielomiliardowego majqtku. Czy tak ma wyglqdai sprawiedliwo66 spoleczna i ochrona majqtku
narodowego?
My przynajmniej mamy legalnq ustawq o ROD zgodnq z Konstytucjq, na kt6rej mocy przez 31 lat
dzialamy i bqdziemy dzialai. Wszelkie media i prasa rozpisujq siq, 2e Polski Zwiqzek Dziatkowy to
monopolista, 2e Kr6l marchewki i kija wreszcie po 31 latach czyli Prezes Eugeniusz Kondracki
zakoriczy swojq dziafalno6i. O co chodzi, czy czasem nie chodzi o mienie Polskiego Zwiqzku
Dziatkowc6w? Czy ma siq powt6rzyi nacjonalizacja z L946 roku., tylko wsp6lczesna, do tego w
paristwie prawa i demokracji?
Nasza wiedza o Polskim Zwiqzku Dziafkowc6w oparta jest to chwili obecnej na prawie dzialkowym,
majqce umocowanie prawne w Ustawie o Pracowniczych Ogrodach Dziafowych, a po zmianie nazwy
od 8 lipca 2005r. w Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Dziatkowych oraz na innych powszechnych
przepisach obowiqzujqcych w Polsce, szczeg6lnie na ustawie zasadniczej - Konstytucji RP. Jak to byfo
mo2liwe, 2e ponad przez 31 lat Polski Zwiqzek Dzialkowc6w dzialal i dziala bez przyzwolenia
6wczesnych i obecnych wladz polskich. Ta nasza organizacja to jakiS ewenement w skali europejskiej
czy Swiatowej, 2e nie baczqc na 2adne przepisy prawne od 1981 roku sama we wlasnym zakresie
przyznata sobie grunty stanowiqce wlasnoii Skarbu Pafistwa, jednostek samorzqdu terytorialnego.
Sama napisala i zatwierdzila ustawq o POD a potem o ROD. Nie pytajqc nikogo narzucila
obywatelom mieszkajqcych na terytorium Polski swoje standardy prawne przy wstqpowaniu w jej
szeregi, nie liczqc siq z przepisami powszechnymi. Co to za organizacja, 2e samowolnie dopuScila siq
takiego aktu bezprawia, czy2by to byl Polski Zwiqzek Dzialkowc6w? Kto by przy zdrowym umy6le
dopuScilby do takiej sytuacji. Polski Zwiqzek Dziatkowc6w jest to jedna ze skromnych organizacji
spofecznych, kt6ra w swym statucie w 5 f ma zapisane, 2e jest og6lnopolskq, samodzielnq i

samorzqdnq organizacjq spolecznq powolanq do reprezentowania i obrony praw i interes6w swych
czlonk6w a w przyszloSci ich dzieci i wnuk6w. Kiedy wstqpowali3my do PZD to ka2dy z nas otrzymal
statut PZD i tam2e w 5 8 jest zapisane, 2e czlonkostwo w PZD jest otwarte dla wszystkich, bez
wzglqdu na narodowoii, rasq, plet, religiq, jQzyk, pochodzenie spoleczne i etniczne lub poglqdy
polityczne, kt6ra skupia w swych szeregach wszystkich obywateli o 162norodnym statusie
zawodowym. Te zapisy mialy i majq do chwiliobecnejoparcie w ustawie o ROD.
A w Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych w 5 1 jest zapisane, 2e ,, lstnienie i rozw6j
rodzinnych ogrod6w dzialkowych jest przejawem Swiadomej polityki Paristwa w zaspokojeniu
potrzeb spoleczedstwa". Jak to mo2na zrozumiei ten zapis, kiedy jeden z przedstawicieli wladzy tq
politykq kwestionuje, poddajqc jq w wqtpliwoSi. Dalej w tej ustawie w art.10 potwierdza sig ,2e
grunty stanowiq wlasnoSi Skarbu Paristwa i Samorzqdu terytorialnego przeznaczone w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego pod rodzinne ogrody dziafkowe i przekazane nieodplatnie
w uzytkowanie wieczyste PZD. Czy orzeczenie Trybunalu Konstytucyjnego ma to wszystko
zniweczy6?

Szanowny Trybunat Konstytucyjny RP w dniu 28.05.20I2r., po ponad 3L latach, ma rozstrzygnqi czy
zlamai czy nie zlamat. monopol Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w, pomimo, 2e we wniosku bylego
Pierwszego Prezesa Sqdu Najwy2szego o monopolu nie ma mowy, ale w podtek6cie mo2na siq



domy6lii, 2e o co chodzi Panu Prezesowi. Skladajqc wniosek nie podal konkretnego uzasadnienia ze

strony prawnej, co jest naruszeniem naszych praw, zgodnie z art.32 Konstytucji RP, bo przez

niejasno$i treSci tego wniosku, jako dziatkowcy, czujemy siq dyskryminowany w 2yciu spolecznym,

poddajqc w wqtpliwoSi nasze czlonkostwo w PZD na podstawie legalnej i demokratycznej ustawy o

ROD z dnia 8 lipca 2005r.

Tq legalno(i podwa2a we wniosku byly Pierwszy Prezes Sqdu Najwy2szego, kt6rego celem jest

uchyleniem calej Ustawy o ROD akceptowanej nie tylko przez dzialkowc6w , ale przez lokalne

spolecznoSci, samorzqdowc6w , senator6w RP i post6w na Sejm RP, prezydentow miast,

burmistrz6w, w6jt6w - zawierajqcej nowoczesne unormowanie prawne.

W jednym z orzeczen Trybunal Konstytucyjny stwierdzil, 2e ,,Uznanie calej ustawy za

niekonstytucyjnq mo2e, w tym kontekicie, nastqpii tylko w konsekwencji zakwestionowania

konstytucyjnoSci podstawowych zalo2eri ustawy, wobec kt6rych pozostale przepisy stanowiq w

istocie rzeczy konkretyzacjq zakwestionowanych zalo2e6, a ponadto pozostajq w nierozerwalnym

zwiqzku treSciowym z przepisami zawierajqcymi normy uznane za podstawowe dla danego

uregulowania"
Wynika z tego, 2e na ka2dym wnioskodawcy, a w szczeg6lnoSci na bylym Pierwszym Prezesie Sqdu

Najwy2szego ciq2y obowiqzek wykazania, 2e uchylenie zaskar2onych podstawowych przepis6w

spowoduje, 2e pozostala regulacja ustawowa straci swoje oparcie i w konsekwencji bqdzie

bezprzedmiotowa. Mamy wra2enie, 2e rzeczony wnioskodawca zapoznal siq dokfadnie z tym

orzeczeniem, 2e zdecydowaf siq na zlo2enie swojego wniosku do Trybunafu Konstytucyjnego RP o

uchylenie w calo6ci Ustawy o ROD.

Sam wniosek i jego propagandowe motywacje rozpowszechnione przez nieprzychylna prasq i media

daty po2ywkq tak zwanym pseudo dzialaczom do ataku na Polski Zwiqzek Dziatkowc6w, dq2qcych

do jego catkowitej likwidacji, podsuwajqc im nie jawnie, w domySle o zaszlo6ci tej organizacji, jako o

relikcie z PRL-u i jego powiqzaniu z tamtym systemem, co podchodzi w jego mniemaniu (bytego

Pierwszego Prezesa SN) pod art.L3 Konstytucji RP. Nasze domysly majq uzasadnione podejrzenie,

skoro powoda bqdzie reprezentowal posel na Sejm RP Pan Andrzej Dera, wr6g dzialkowc6w, chocia2

sam byl wcze5niej dzialkowcem.
Cieszymy siq jednak z tego, 2e Trybunal Konstytucyjny dal nam iskierkq nadziej i dopu6cil naszych

przedstawicieli przed oblicze Szanownego Trybunalu, aby mogli bronii naszych nabytych praw.

My te2 mam prawo do obrony naszej wlasnoSci, czlonkostwa w PZD zgodnie z powszechnymi

przepisami prawnymi w tym Konstytucji tote2 szczerze wierzymy, 2e Trybunal Konstytucyjny RP

podtrzyma w caloici naszq ustawq o rodzinnych ogrodach dziafkowych w Polsce.

Niech nasze stanowisko umocni glos tych, kt6rzy broniqc
bronii prawa ogrod6w do przetrwania, a wiqc prawa

d ziate k I

ustawy w Trybunale Konstytucyjnym, bqdq

naszych rodzin do dalszego korzystania z

imieniu wszystkich dziatkowc6w
ROD ,,Ba2antarnia"
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