
Walne Zebranie ROD "Zr6delko"
w Skarzysku-Kamienna

Stanowisko'

c zlonk6w P ZD ucze stnik6w W alnego Zebr ania Sprawozdawc ze go
ROD ,,2r6delko" w Skarzysku-Kam. z dnia2l kwietnia}}l2 roku.

w sprawie: zagro Zeniabytu i funkcjonowania naszego ogrodu
w wyniku zlohenia wniosku przez I Prezesa S4du Najwy2szego do
Trybunatu Konstytucyjnego o zbadanie zgodnoSci z Konstytucj4 R.P.
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach
Dzialkowych .

Dzialkowcy Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego
,,2r6delko" w Skarzysku-Kam. zgromadzeni na Walnym Zebraniu
Sprawozdawczym, wywhaj4 obawy wobec dzialag organ6w Pansnva
mog4cych zagrozid bytowi naszego ogrodu.

Zloilenie wniosku przez I Prezesa Sqdu Najwyzszego
do Trybunatu Konst5rtucyjnego o zbadanie zgodnoSci z KonstSrtucj4
R.P. Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych oraz stanowisko
Marszalka Sejmu RP w powyzszej sprawie napawa nas uzrytkownik6w
dzialek ogromnym niepokojem i lgkiem.

Ogr6d Nasz powstal w l98l roku i zkudym rokiem stawal sig
pigkniejszy. Obecnie stanowi wspanialy obiekt do wypoczynku
i rekreacji dla naszych rodzin i przyjaciill.

Uwazamy, 2e nasza Ustawa jest gwarantem istnienia i rozwoju
ogrodnictwa dzialkowego w Polsce i w pelni zabezpiecza interesy
uzytkuj Acy c h dzi alk i w P o I sk im Zw i1zku D zialkowc 6w .

Ustawa tazostala uchwalona przez Sejm i podpisanaprzez
Prezydenta R.P. i sprawdza sig w codziennej praktyce, jest
powszechnie szanowana i akceptowana przez dzialkowc6w oraz
jest dokumentem, ,t0t6ry zabezpiecza i potwierdza nasze prawo
nabyte.
Oczekuj emy od Trybunatu Konst5rtucyj nego odrzucenia wniosku
w przedmiotowej sprawie i pozostawienie naszej Uqtawy
z dotychczasowymi zapisami prawnymi. 
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Przewodni"r4ly
Stanowisko kierujemy
- Marszalek Sejmu Ewa Kopacz
- Trybunal Konstytucyjny
- I Prezes S4du Najwyhszego

Walneeo Zebrania
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