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1)0-918 Warszawa 

SZANOWNY PANIE PREZESIE ! 

Zarząd ROD ».Riil.AKS" w Mirosławcu jako przedstawiciel wszystkich członkow 

Związku naszego ogrodti, który w 2013 roku obchodzić będzie 45-lecie jego powstania, 

wyraża zdecydowany sprzeciw wszelkim próbom zmian w l/.stawie o rodzinnych ogrodach 
dzktikmych z dnia 08 lipca 2G05r 

Oburza nas wszystkich, członków Polskiego Związku Działkowców, fakt wniesienia przez 

byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Pana Lecha Gardockiego. wniosku do 

Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzeniu niezgodności z Konstytucją RP caiej Ustaw,t, 

która gwarantuje porządek natury prawnej jak i społecznej w rodzinnych ogrodach 

działkowych 

Ogrody w Polsce - nie tylko nasz są instytucją użyteczności publicznej ś dlatego Państwo 

powinno je wspierać a nie niszczyć, 'l punktu widzenia społecznego rodzinne ogrody 

działkowe spełniają ważną rolę gospodarczą, rekreacyjną i kulturową Skoro tak i do tego 

jeszcze należą tak wielkie rzesze obywateli to zadaniem demokratycznego panstwa-prawa 

jest obowiązek szczególnej troski i pomocy w działalności ogrodów działkowych, a nie 

utrudnianie tej działalności w imię teoretycznych rozważań konstytucyjnych. 

Naczelną zasadą konstytucyjnej gwarancji jest troska o rodzinę i zabezpieczenie jej 

warunków rozwoju we wszystkich dziedzinach, a zwłaszcza godziwego życia Widzimy 

wokół, ze ta zasada konstytucyjna nie jest. najlepiej realizowana. Gdyby tak w/w 

wnioskodawca poważnie zastanawiał mę nad stanem polskich rodzin i rozumiał konstytucyjne 
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powinności państwa wobec swoich obywateli, to hyc może nic szermowałby tak ochoczo 

zasadami demokratycznego państwa 

Jesteśmy przekonani, ze zespół orzekający Trybunału Konstytucyjnego rozpatrując 

wniosek Pierwszego Prezesa SN ws niezgodności z Konstytucją Ustawy o rodcinttych 

ogrodach dzutlkowwh oddali w całości i uzna jako bezzasadny 

Wierzymy, że Trybunał Konstytucyjny, którego Pan jest Prezesem, podejmie decyzję 

sprawiedliwą, uczciwą, która będzie odpowiadać zasadom demokratycznym, ochroni nasze -

rodzinnych ogrodów działkowych - prawa 

7. wyrazami szacunku 

W imieniu członkow PZD, Zarząd ROD „RELAKS" w Mirosławcu 
/ ^ 

Prezes - Janusz Bcet " y f„ 3 , 
Wiceprezes - Tadeusz Burdyrtłkł /C.wiŁL"» Ą fwA***-
Sekretarz - Zenon Gębarowski / 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

ROD ..RELAKS" w Mirosławcu 

Przewodnicząca Komisji Rozjemczej 
ROI.) ..RELAKS" w Mirosławcu 

- Stanisława Tadeusiak 

- Liliana Saiitra 
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Do wiadomości 

1 Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców 
2 Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowcow w Koszalinie 
.> Burmistrz Mirosławca 
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