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Sędzia 

Trybunału Konstytucyjnego 

Al- J . Ch. 3 ucha 1 2 a 

UCJ-91B warszawa 

k związku z wyznaczeniem na dzień 2S czerwca 2012r terminu rozpra-

wy, na której rozpatrzone zostaną wnioski I Prezesa Sądu Najwyższego 

zaskarżające przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych my 

działłowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego » Lucień "w Oleśnicy zwra-

camy si? z prośbą o oddalenie wszystkich wnicskow I Frezesa SU. 

Zwracamy uwag;.na intencje I rreze.a 3:1, który poprzez zwożenie wnios-

ku o zbadanie zgodności z Konstytucją Rr całej usta y o RUD pragnie 

coprcwadzić dc destabilizac j i w sposobie zarządza ia terenami ogro-

dow, do cgromnegc chaosu a w ostateczności dc likwidacji ielu ogrod-

dow .v* Polsce. 

Dotychczasowe •.vi.-.lckrotne p c^y zmierzające do uchylenia usta-y o ROD 

i zastąpienie ¿ej inną nie przyniosły pożądanych efektu z e względu 

a powszechny opór polskich działko ..cow. My działkowcy skł dając S2C 

tyś. pod-.isow w -bronie Us „wy o po wiedział ismy si? za ni9naruszalnoś-

cią i za funkcjonowaniem naszej organizacji jaką jest Polski ¿wiązek 

Działkowców. Zasady -.tors kwestionuje wnioskodawca fun cjonują w inn-

ch -olskich organizacjach i nikt t.-vgc nie kwestionuje. 

Straszne jest to, że my dział ¿co wcy będący milionową organizacją ca 

•iiku lat ciągle mus imy występować w obronie na. z ch praw coyw bełs-

kich. y.y dz' ałkcwcy -wyrażamy nadzi»ją, ie Fan/i/ jako sprawiedliwy 

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego weźmie pod uwagę naaz sprzeciw ,na-

sze zas „rz ..żenią co do intencji i wniosków złożonych przez I Prezesa 

"ądu Iva.jwylszegc i podejmie jodyną słuszną decyzję jaką jest oddaleni 

tych w ni o' 

Decyzji takiej oczekuj nasi ćziazkoacy z RCD "Lucień " w " eśnicy. 
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