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Jako przedstawicielka spolecznoSci dzialkowc6w ciesz4cych siQ

mozliwo$ciq u{tkowania dzialek w Rodzinnym Ogrodzie Dzialkowym
,,BRATEK" w Stawiskach, ale tez ok. miliona rodzin w Polsce i w imieniu
wlasnym, Twracam siq z proSbq do Trybunatu Kons$rtucyjnego o odrzucenie
wniosku Pierwszego Prezesa Sqdu Najwy2szego o uznanie za niezgodnq. ,
Konst5rtucjq R.P. Ustawg z dnia 8 lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach
Dzialkowych, a nawet jej czg36.

Tradycja ogrodnictwa dziaNkowego w Polsce dawno przel<rocryNa 100 lat.

Od znarria dnej6w dzialki przydzielane byty niezamoimym rodzinom jako
pomoc socjalna , umozliwiaj4ca pozyskiwanie wlasnych warzyw, owoc6w, i
kwiat6w, mozliwo56 czynnego wypoczynku, przebywania na Swiezym
powietrzu, oraz integracjg spoleczeristwa i rozw6j zdrowych zainteresowarl.

Nie zami erzam opisywa6 szczeg(*ovvych zalet i historii, gdyz wiem, 2e

tysiqce polak6w opisywalo to w swoich pro6bach o pozostawienie naszych

ogrod6w i Polskiego Zwiryku Dzialkowc6w w spokojnej, dotychczasowej
formie.

Ogrody dzialkowe skupiajq gl6wnie ludzi ntezanonrych, kt6rry majl
skromne wymagania, k16rym wystarczy do zagospodarowania 300 - 500 m'
powierzchni d aNki,kt6rzy spgdzaj4urlopy i kazdy wolny czas pod dzialkowym
niebem. ZnajdulqsiE jednak ludzie bogaci, kt6rych rzqdza posiadaniaDIJZO
jest nieograniczona. To z nimi jest w Polskim Zwirykr Dzialkowc6w problem.
Wywieraj4 naciski, usilujq przejmowa6 wigksze, ni? przewiduja nasze przepisy,
powierzchnie, buduj4 ponadnormatywne altanki i poprzez Polski Parlament
forsujq corv to nowe projekty ustaw, z korych ku2da zaklada likwidacjE
Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w i z:riany w obowiqpujqcej Ustawie.

Tre56 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkovvych uchwalona przez
Sejm w 2005 roku oparta jest na do6wiadczeriach dzialkowc6w wielu pokoleri i
dopasowana jest do wymog6w wsp6lczesnych. Nasz Zwiqzek, nasze Ogrody nie
obciq?a budZetu Paristwa, staramy siE by6 samowystarczalni. Nikt nie ma



prrymusu przynalezroSci do P.Z.D. Kai;dy, komu nie odpowiadajq reguty

obowiqzujqce w P.Z.D. moze nabyc na zasadach og6lnych dowoln4
powierzchniE gruntu w dowolnym miejscu i nie by6 ograniczanym naszq

Ustawq i Regulaminem. Nie zrozumiale wigc jest Z4danie stwierdzenia, 2e

ustawa jest niezgodnaz Konsgrtucj1 Zdziwienie dzialkowc6w i niepok6j budzi

fakt upowaZnienia do reprezentowania Sejmu przed Trybunalem

Konst5rtucyjnym Pan6w Posl6w Stanislawa Piety i Andrzeja Dery. Obaj

Panowie reprezentuj4 Srodowisko ,,Prawa i SprawiedliwoSci" - najbardziej

nieprzychylne Polskiemu Zwiq,zkowi Dzialkowc6w.

Szanowni Panowie lczy te?, Panie/ Spdziowie, jeszcze raz bardzo
proszg o wzipcie nas w obronp, odrzucenie ,wspomnianego wniosku.
Zapewnizm, Le bpdziemy sip modli6 do Ducha Swigtego o Dar Mqdro5ci'
Roztropno5ci, Rozumu i Rozwagi dla Sgdzi6w Trybunalu Konstytucyjnego'
dla Pan6w reprezentujqcych Sejm, oraz o wsparcie dla nasrych
przedstawicielin abyScie wsp6lnymi silami wydali werdykt uznajqcy
wszystkie zapisy Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowycb z,a zgodne z
Konstytucjq R.P., a fym samym polozyli kres podstppnym zmaganiom o

odebranie naszego dorobku.
Wiezp, irc nasz dzialkowy Aniol Str6i obroni nasze Ogrody' da

odetchnq6 ngkanym dzialkowcom.

W zalqczeniu przesylam skr6cony rys malego ogrodu, w malym
miasteczku. Og6d powstal w czasie, gdy sklepy Gminnej Spotdzielni nie

sprzedawaly warqtw, owoc6w, ani nawet ziemniak6w.


