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5&120 Brzeg Dolny, ul. ZiebnaE

Brueg Dolny, dnia 31 maja 20I2r.
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TRYBUNALU KONSTYTUCYJNEGO
AL. J. Ch. Szuch a 12 A
00-918 WARSZAWA

W zwiqzku ze zbli?aj4cym sig terminem rozprawy, na kt6rej to zostanq rozpatrzone

wnioski I Prezesa S4du Najwyzszego zaskarhajqce przepisy ustawy z dnia 8 lipca 20A5 r.

o rodzinnych ogrodach dzialkowych, obraduj4cy na posiedzeniu w dniu 31 maja 2012 r.
Zarzqd Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,,ROKITA" w Brzegu Dolnym 

^twaca 
siQ

z prosb4 o oddalenie wszystkich wniosk6w I Prezesa s4du Najwyzszego.

I Prezes Sqdu NajwyZszego zakwestionowal praktycznie wszystkie najwazniejsze

przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych dotyczqce bezpoSrednio nie tytko
funkcjonowania organ6w PZD, ale takhe samych dzialkowc6w. Zakwestionowane zostalo

prawo wlasno$ci dzialkowca do majqtku znajduj4cego sig na dzialce oraz kwestie zwiqzane

z likwidacj4 ogrodu na cele komercyjne, deweloperskie a ao za tym z wyplatqstosownych

odszkodowari. Nalezy mie6 na uwadze fakt, 2e organy PZD funkcjonujq na podstawie

Statutu PZD, kt6ry przecie? powstal na mocy art. 29 ustawy o rodzinnych ogrodach

dzialkowych i co najwazniej sze zostal zatwierdzony i wpisany do KRSu.

Nalezy pamigta6, 2e ogrodnictwo dzialkowe sluzy przed.e wszystkim lokalnej

spolecznoici, 2e Polski Zwiqzek Dzialkowc6w jest organizacjq spoleczn4 kt6ra utrzymuje

sig wyl4cznie ze skladek czlonkowskich i z oplat, kt6re sami dziaikowcy uchwalaj4 na

r'valnych zebraniach i przeznaczajqje ,uv caloSci na utrzymanie urzqdzeh ogrodonych.

Wszelkie proby obciqzenia Polskiego Zwiqzku Dzialkowcow podatkami czy tey oplatami z
tytutu prawa uzytkowania r,vieczystego w rzeczyr.vistoSci spowodujE obci4zenie tymi
oplatarr-r i dz i alko'ul,c 6lv.
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Przedstawiaj4c powylsze Zarzqd Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego,,ROKITA"

w Brzegu Dolnym wyraha nadziejg, 2e Pan(i) jako sprawiedliwy Spdzia Trybunalu

Konstytucyjnego welmie pod uwage nasz sprzeciw, nasze zastrzeaenia co do intencji
i wniosk6w zlohonych pruez I Prezesa S4du Najwyzszego i podejmie jedyn4 sfuszn4

decyzjq jakqjest oddalenie tych wniosk6w.

Z powahaniem
Zaru4d Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego

v-ce PiE.zEs "RoKITA"rUWf;6PtnYm
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