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STANOWISKO - APEI
Walnego Zebrania ROD,,Odpoczynek" Wroclaw

Walne Zebranie Rodzinnych Ogrod6w Dzialkovrrych,,Odpoczynek" we Wroclawiu w dniu
30.05.2012 r. prryjqlo stanowisko w obronie Ustawy o rodzinnych ogrodach dziafkowych z dnia
8lipca 2005 roku.
Dzialkowcy ROD,,Odpocrynek" wyraiajq zderydowany sprzeciw wobec kolejnej pr6by
uniewainienia ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych z lipca 2fl)5r. a co za tym idzie
kwestionowania rystemu organizacji ogrodnictwa dzialkowego w Polsce
Zglaszamy stanowczy protest pzeciw manipulacjom polityk6w i ludzi zwiqzanych z prawem, kt6rzy
majq na celu zmiany w/w ustawy.
Rodzinne Ogrody Dzialkowe dobrze sluiq dzialkowcom, kt6rzy w zdecydowanej wiqkszoSci nie
naleiq do os6b zasobnych finansowo a wrecz pneciwnie.
JesteSmy zaniepokoieni dzialaniami zmierzajecymido unicestwienia ruchu dziafkowego w naszym
kraju przez ins$ucje pafistwowe, kt6re zostaly powolane i wybrane po to, aby sta6 na straiy
praworzqdnoSci i ochrony praw nabytych obynrateli - za wszelke cene pr6buia te prawa im
odebra€
My Dzialkowcy mamy do56 ciqgfego mieszania w ogrodach przez polityk6w. Dzialkowcy dzialek i

ogrod6w funkcjonujqcych na podstawie ustawy o rodzinnych ogrodach dziafkowych z lipca 2005r.
stwierdzamy,2ezaskar2enie ustaury i dopatrzenie siq jej niezgodnoSci z Konsgucjq po piqciu
latach jej obowiqzywania to urycryn polityczny, a nie cryn prawny.
My dzialkowcy nie moiemy poje6, jak to siq dzieje, ie Rzqd, Sejm, Senat i Prezydent zatrudniajq
rzesze prawnik6w i ekspert6w a uchwalona ustawa poddawana jest analizie jui po jej wej5ciu w
iycie i piqcioletnim okresie jej obowiqzywania.
Samy dlaczego odpowiednie organy Pafistwa uchwalajqc te ustawe nie dopatrryty siq
niezgodno5ci z Konsfftucj4 RP.

Uwaiamy, ie jest to nieuczciwa gra godzqca bezpo5rednio w sferq ludzi nie naleiEcych do
finansowej elity
To niepojqte dla dziafkowca- obyuratela RP, aby wfadza byla przeciw niemu, by niosfa zagroienie
jego egzystenGji.



Dziafka to miejsc6 scalania rodzin i wiqzi miqdzysqsiedzkiej. Dziqki dzialce moina odreagowa6

stres i zapomnie6 o troskach dnia codziennego. Przebywanie na dzialce znaczQco poprawia stan
zdrowia jei uiytkownikow
Mamy nadzieiq, ie Trybunaf Konstlfturyiny odrzuci polityczne zaskarienie ustawy z 2005r.
Wierzymy, ie mqdroS6 i rozwaga zwyciqiq, a wszelkie pr6by zmiany ustawy o rodzinnych
ogrodach dzialkowych zostane odrzucone.
Apelujemy do Prezesa i Sqdzi6w Trybunafu Konsgucyjnego o wykazanie zrozumienia dla sytuacji
dzialkowc6w oraz ustawy, kt6ra zabezpiecza uiytkownikom dzialek ich prawa.
Zwracamy siq do Trybunalu Konstytucyinego o uczciwe osqdzenie sprawy.
Oczekujemy, ie nas dzialkowc6w i obywateli Polski tei broni Konsgucja RP,
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Do wiadomoSci:

l.Marszalek Sejmu RP

2.Marszalek Senatu RP

3.1 Prezes SN

4.Prezes Rady Ministr6w
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