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Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

Szanowny Panie Profesorze. 

Ośmielam się zwrócić do Pana. w imieniu własnym oraz członków Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Spółdzielca „ w Nowej Soli. 

Zdaję sobie sprawę, że ogrom spraw którymi zajmuje się Pan codziennie, ogranicza 
możliwość osobistego zapoznania się z każdym pismem adresowanymi do Pana. Liczę jednak,że 
odpowiedzialne osoby zapoznają Pana z poniższym apelem składanym na Pana ręce, z którym 
ośmielam zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego prosząc o odrzucenie wniosku zaskarżającego 
Ustawę z 2005 r o PZD. 

Jako działkowcy stanowimy wielomilionową grupę pasjonatów, których od dziesięcioleci 
łączy miłość do przyrody, ekologii, bez względu na przekonania polityczne, wiarę ,itp. 

Na Walnych Zebraniach w ROD, wielokrotnie wyraziliśmy wielki niepokój co do 
ewentualnych skutków jakie uznanie racji wnioskodawcy, może wywołać dla społeczności PZD. 

Kierowaliśmy odezwy i apele do różnych osób, pełniących najwyższe stanowiska w 
ńMjfgm państwie. 

Niemal od 20 lat różni politycy wywołują temat „przywilejów" działkowców, powołując 
się przy tym na równość konstytucyjną,, i jakoś tak to się zbiega z terminami wyborczymi. 

W czasie rodzącej się 20 lat temu nowej demokracji, sztandarowym hasłem było „ nic o 
nas bez nas „ Wygląda na to, że to rzeczywiście było tylko hasło na potrzeby wyborcze. Chcę 
wieizyć^e wyznaczenie teiminu rozprawy K ĵ ::.|j 

JJ| P | ¡l''!'™11''''1»^ ty w zdecydowanym stopniu ludzie starsi, spracowani, 
błeani, których w okresie życia z różnych powodów nie było stać, na kupno parceli i budowanie 
domu. To właśnie tym /też Polakom / działka daje możliwość obcowania z naturą i z całą 
pewnością ma zdecydowany wpływ na samopoczucie tak fizyczne jak i psychiczne, a to też 
niesie pozytywne skutki dla budżetu państwa. 

Nasza społeczność wie na czym polega szacunek do państwa, dla prawa i do 
Konstytucji. 

Sara zostałem wychowany w szacunku dla prawa, tak wychowałem 3 moich dzieci i tak 
nauczam 6 moich wnucząt. 

Uważam, że sędziowie TK kierują się „literą prawa" ale też doświadczeniem życiowym i 
społeczną wrażliwością, a stronniczość polityczna jest im obca. 

Pana tytuł naukowy wskazuje, że jest też Pan humanistą, a co za tym idzie nie są Panu 
obce słowa wieszcza „Czucie i niż szkiełko i oko." a więc wrażliwość na skutki społeczne 
podejmowanych decyzji. 

Jako obywatele, a więc i wyborcy na co dzień widzimy stosowanie powyższych zasad w 
funkcjonowaniu różnych instytucji. 

Osobiście darzę Pana wielkim szacunkiem. Ufam, że Trybunał Konstytucyjny pod Pana 
przewodnictwem wyda mądre i sprawiedliwe orzeczenie. 

Z wyrazem szacunku i życzeniami sukcesów w działalności zawodowej oraz życiu osobistym. 
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