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Szanowny Panie Prezesie,

My, demokratycznie wybrani reprezentanci dzialkowc6w, spolecznie

pracujqcy w okrqgowej Komisji RozjemczejPzD w opolu, przekazujemy

,*oj" stanowisko w sprawie obrony ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku

o rodzinnych ogrodach dzialkowych i prosimy o osobiste zapoznatie

sig z naszym stanowiskiem, a takie zapozaafrie z nim Sqdzi6w Trybunatu

Konst5rtucyjnego :vq1rzrraczonych do tozpoznania wniosku Pierwszego

Prezesa S4du NajwyZs zego o stwierdzenie niezgodno$ci 11y/w ustawy

z Konst5rtucjqRP.
W dniu 28 czerwca 2012 roku przed Trybunalem Konst5rtucyjnym

beda siE wazy6 losy ustawy z 2O05 roku o RoD. Sgdziowie Trybunatu

Konst5rtucyjnego zdecyduj4 o dalszym istnieniu i funkcjonowaniu

rodzinnych ogrod 6w dzialkowych i Polskie go zwiryku Dzialkowc6w oraz

polskiego ruchu ogrodnictwa dzialkowego. Sqdziowie Trybunatu

Konst5rtucyjnego orzeczeniem uwzglgdniaj4cym wniosek Pierwszego

Prezesa S4du NajwyZszego mogQ spowodowal, ze ustawa o ROD, Polski

Zwiryek DzialkowcSw i rodzinne ogrody dzialkowe zakofrczq sw5j byt

i przejd4 do historii, a dorobek wielu pokoleri dzialkowc6w zostanie

bezpowrotnie zapr zepaszczony .

Od dwudziestu dw6ch latPZD i dzialkowcy zmuszani s4 do ci4glej

obrony swojej ustawy o ROD, swego zwiqzku i swoich ustawowych praw

wynikajqcych z Konst5rtucji RP i zapisanych w ustawie z 2005 roku

o ROD.
Srodowiska nieprzychylne Pm i rodzinnych ogrodom dzialkowych

przedstawiaty liczne projekty w sprawie ogrod6w, ktdre miaty jeden

wsp6lny cel - likwidacj1PZD i fikcyjne uwlaszczenie dzialkowc6w otaz

przejqcie za bezcen ziemi ogrod5w w celu zwigkszenia swych korzy5ci
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majqtkowych. Dla nich najwazniejszym celem dzialaria nie jest czlowiek
i jego dobro, ale ci4gle pomnazanie maj4tku.

w ostatnich dw6ch latach walkg z ustawa o RoD, zwirykiem
i dzialkowcami przeniesiono na nowy wyzszy poziom anguzuj4c do niej
niekt6re inst5rtucje paristwowe m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich,
Najwyzsz4 Izbg Kontroli, Sed Najwyzszy, Wojew6 dzki Sqd
Administracyjny w Bialymstoku orazMinisterstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Nie zapomniano takhe zaangaaowad
Trybunal Konst5rfucyjtty, kt6re orzeczenia s4 ostateczne i niepo dwuZalne.

Panowie Sgdziowie Trybunalu Konst5rturyjnego,

Nie pozw6lcie, aby Srodowiska i4dne teren6w, ogrod6w
i niepr4ychylne Polskiemu Zwiq.zkowi Dzialkowc6w oraz rodzinnym
ogrodom dzialkowym zatryumfowaly nad dobr4 ustaw4 o ROD. Nie
pozrv6lcie, aby one odnosz4c sukcesy nad dzialkowcami, przystqpity pod

haslami uwNaszczenia dzialkowc6w do likwidacji ogrod6w bgdqcych

,,zielonymi ptucami miast", do pozyskania zabezcen ziemi ogrod6w

i wyprzggniEcia jej do pomnuhania ich zysk6w finansowych.

Szanowny Panie Prezesie,

Ustawy 22005 roku o ROD jest przykladem dobrze funkcjonujQcego

prawa w pelni akceptowanego przez dzialkowc6w, a rczwiryania prawne

w niej zawarte sprawdzity sig w praktycznym funkcjonowaniu ogrod6w.

Ustawa w obecnym ksztalcie daje nam poczucie stabilno6ci oraz

zabezpiecza nasze prawa. Jest ustaw4 uniwersaln4 i ponadczasow4.

Obawiamy sig, Ze wprowadzenie jakichkolwiek zmiart w ustawie o ROD

doprowadzi do likwidacji rodzinnych ogrod6w dzialkowych i do

zniszczenia o gro dnictwa dzialkowe go.



SzanownY Panie Prezesie,

W pelni akcePtujemY

PZD i organ6w samorz4du

i praw dzialkowc6w-
do

ne

i popieramy wszelkie dzialanie Krajowej Rady

PzD,podejmowane w obronie ustawy o ROD

ictw do sedzii

dnia 8 li 2005 roku

h

Na zakoficzenie warto ptrywoNac refren

jeszcze bardziej wymown4 symbolikg' cyt':

przecie? stamt4d przyszliScie' W zar epoki

drzewa, tylko liScie- W zar epoki nie uirycry

Zadenbeton."
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piosenki, kt6ra dzisiaj ma

,,Pamigtajcie o ogrodach,

uiryczq wam chlodu tYlko

wam chlodY Zaden schron,
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