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Mamy peln4 Swiadomo(l, 2e Trybunal Konstytucyjny jest organem ze

wszech miar niezaleZnym i kierujecym sig w swej dzialalno$ci posiadan4 wiedzq

w zakresie prawa konstytucyjnego. Wszelkie ,, podpowiedzi" sqrzeczqzbqdnq.

Jeste6my przekonani co do pelnego obiektywizmu w podejmowanych decyzjach

przez czlonk6w Trybunalu Konstytucyjnego. Z pewno(ci4 Trybunal dokona

wla6ciwej i zgodnej ze sprawiedliwoSciq spoleczn4 interpretacjq przepis6w

obowi4zuj4cych w naszym kraju. Ze swej strony zwracamy sig do Pana Prezesa

Trybunalu Konstytucyjnego o uszanowanie ustawowych praw czlonk6w

naszego zwiqzku - dzialkowc6w oraz zasady ochrony praw nabytych.

Mimo wszystko pragniemy t4 droga przekaza(, nasze stanowisko w sprawie

dzialan podejmowanych z zamiarcm dokonania zmian w obowi4zuj4cej Ustawie

o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku. W powszechnej opinii dzialkowc6w naszego

ogrodu wszelkie tego rodzaju dzialania s4 deyheniami do oslabienia pozycji

dzialkowc6w i usunigcia ich z zajrnowanych grunt6w. W ostatecznodci

natomiast do zlikwidowania ruchu ogrodnictwa dzialkowego. WiqkszoSi

czlonk6w naszego ogrodu u2ytkuje dzialki od kilkunastu lat, a nawet od

momentu powstania ogrodu od 1979 roku. StawiajQ pytania dlaczego sg

traktowani jak grupa os6b kt6rym Panstwo spelnia ich zachcianki, a nie jako

obywatele wobec kt6rych paristwo prowadzi Swiadomq politykp spolecznq.

Czy2by mialo to oznacza1,2e mamy pecha byc dzialkowcami, ze jesteSmy w nie

odpowiednim czasie i miej scu obecnych wy darzea politycznych



My dzialkowcy jesteSmy pasjonatami pracy na dzialce, uprawy warzyw,

kwiat6w, drzew i krzew6w owocowych, wszelkich dzialarl proekologicznych,

aktywnego wypoczynku. Dlatego tez dobrowolnie wstqpiliSmy do Polskiego

Zwiqzku Dzialkowc6w poniewa| wlaSnie ta organizacja w przeszlolci powstala

celem zaspokajania w tym zakresie potrzeb spoleczeristwa. Jak sig okazuje

bardzo duhej czgsci spoleczeristwa bo juz ponad miliona os6b. Ustawa o ROD

nie wyklucza molliwoSci tworzenia ogrod6w dzialkov,rych przez inne podmioty

ni| PZD. Nie zamyka tez drogi do podobnego pozyskania i korzystania z

grunt6w.

Wiemy , 2e ziemia dziatkowc6w jest lakomym k4skiem dla biznesu. Tam gdzie

w grg wchodz4pieni4dze i to duze pieniqdze konczqsiE sentymenty, zaczyna sig

bezpardonowa walka. Okazuje siq ze dla dorafunych efekt6w chce sig zniszczye,

to co mohe przez wiele lat przynosii nam wszystkim wprost niewymierne

korzySci. Corcz czgsciej widoczne jest dlaczego nie pozwala siQ na

prowadzenia Swiadomej polityki Paristwa w zakresie okreSlonym treSci4 ustawv

o ROD. Jako czlonkowie Polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w jestesmy juL

zahartowani w ci4glej walce o terafniejszoS6 i przyszlo56 nas samych i naszego

Zwiqzku. Bgdziemy broni6 naszych praw nabytych. W ostatnich latach to nie

pierwsza inicjatywa zamachu na prawa nabyte dzialkowc6w, na majqtek

Zwiqzku, na istnienie Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w. Dobrze byloby gdyby

nasi oponenci przypomnieli sobie, 2e obecnie obowiqzujqce nasze prawa

uzyskali6my z woli Sejmu RP, zatwierdzone zostaly przez Senat RP i podpisane

przezPrezydenta RP.

Popieramy stanowiska polskich dzialkowc6w, ktoruy przesylajq do

przedstawicieli wladry publicznej swoje stanowiska i opinie w obronie Ustawy
o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych. Przedstawiajq w nich nie tylko swoje

opinie, ale te2 wiele istotnych argument6w przemawiaj4cych za utrzymaniem w
mocy obecnej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych. Nikt z adresat6w

nie raczyl nawet w jednym zdaniu udzielii odpowied zi na treS6 korespondencji.



Jedynie w okresach poprzedzajqcych wybory odwiedzaje nas licznie uczestnicy

wybor6w walczqc o potencjalnych wyborc6w. Wtedy v,ryglaszajq bardzo

pochlebne opinie o naszej Ustawie i bardzo dobre oceny o efektach naszej

dzialalnoSci

Rzecz charakterystyczna zdecydowana wigkszoSd samorz4d6w terytorialnych

nie tylko wypowiada siq bardzo pozytywnie o samej idei ruchu dzialkowego w

kraju doceniaj4c jednoczeSnie korzydci wymierne i te niewymierne jakie

zwiqzane sq z tym ruchem. Takie tez opinie przekazuj4 do organow whadzy i

administracji paristwowej popieraj4c nas w obronie naszych praw nabytych. W

calej rozci4glo6ci podzielajqc zdanie, 2e ogrody dzialkowe dabrze sluzq

wszystkim czlonkom lokalnych spoleczno6ci i w niczym i nikomu nie zagrahajq.

Zdajemy sobie sprawQ o istnieniu grupy oponent6w naszych idei. JeLeLi osi4gnq

nawet czgfic swoich zamiar6w aktualnym pytaniem dla tych os6b stanie sig tekst

z piosenki Pana Mlynarskiego . . .."co by tu jeszcze zniszczyt panowie, co by tu

jeszcze" ... ObySmy chwil takich nie doczekali, bo dobre rzeczy latwo

zniszczy1, ale jakheje trudno je odbudowai.

Niniejsze stanowisko kierujemy do:
Prezydenta RP Bronislawa Komorowskiego
Marszalka Sejmu RP Ewy Kopacz
Marszalka Senatu RP Bogdana Borusewicza
Premiera Rzqdu RP Donalda Tuska
Prezesa Trybunalu Konstytucyj nego Andrzej a Rzepliriskiego
orazprzekazujemy do wiadomoSci :

Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego
Prezesa OZ PZD w Elbl4gu Boleslawa Mikotaj czyka

Z wyrazami szacunku i powazania

Za Zaruqd i czlonk6w ROD Przemysl6wka w Elbl4gu
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