
Polski Zwtqzek Dzialkowc6w
ZA R ZAD

Rodzinnego Qqrodu bzialkowego
im. MFIALOWTEC

ul. Mleszka 1, 39-100 Tarn6w

PAN

PREZYDENT WECZPOSPOLITEJ

BRONIST.AW KOMOROWSKI

PROTEST

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,,METALOWIEC"

w Tarnowie w dniu 28.04.2012r.

SZANOWNY PANIE PREZYDENCIE

My dzialkowcy bior4cy udziaN w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Rodzinnego Ogrodu

Dziafkowego ,,METALOWIEC' w Tarnowie w dniu 28.04.2012r. po zapoznaniu sie

z aktualnq sytuacj4 prawnq jaka zostata wytworzona wok6t Polskiego Zwiqzku

Dzialkowcow oraz Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych stanowczo PROTESTUJEMY

przeciwko angazowaniu sie waznych autorytet6w Rzeczpospolitej w demontowaniu

ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o ,,Rodzinnych Ogrodach Dziatkowych". Przemawia za tym

fakt, i2 byty Prezes Sqdu Najwyzszego skierowal do TrybunaNu Konstytucyjnego wniosek

o uchylenie obowiqzujqcej ustawy o ,,Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych" jako niezgodnej

z Konstytucjq RP. Podobne negatywne opinie wobec ustawy skierowali do Trybunalu

Konstytucyjnego byly MarszaNek Sejmu i Prokurator Generalny. Dziwnym, a zarazem

kompromitujqcym jest fakt, 2e ponad szeScioletni okres obowiqzywania ustawy

o Rodzinnych Ogrodach Dziatkowych byl zgodny z KonstytucjE i dobrze regulowal

organizacje i funkcjonowanie milionowej rzeszy dzialkowc6w zrzeszonych w Polskim

Zwiqzku Dzialkowc6w. Nasuwa sig pytanie, czyilby 6wczesny Sejmy RP w 2005r. po

uzyskaniu opinii Komisji Sejmowych, uzgodnief migdzyresortowych i po przyjqciu oraz

podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy o ,, Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych" - dziatali

wbrew Konstytucji RP ?

SZANOWNY PANIE PREZYDENCIE !

Zwracamy sig do PANA, jako do NAJWYZSZEGO AUTORYTETU MECZPOSPOLTTEJ,

a zarazem STRAZNIKA PRAWA RP do przenruania manipulacji wobec ustawy

o ,,RODZINNYCH ORODACH DZIAI-KOWYCH" 22005 roku jako aktu prawnego dobze



regulujecego problematyke ogrodnictwa dzialkowego w Polsce. Dotychczasowe dzialania

w tej sprawie wywotaly niepok6j w6r6d milionowej Eeszy dzialkowc6w, kt6rzy cig2kq pracE

urzqdzilt i zagospodarowali swoje dziafki. Dziatkowcy wigkszo56 emeryci i renciSci

uzupelniajq swe skromne budzety domowe z nasadzefi owoc6w i warzyw oraz korzystajq

z zaslu1onego wypoczynku. Uprzejmie prosimy, aby PAN PREZYDENT wziql pod uwagq

glosy w tej sprawie od 292 dziaNkowcow i ich rodzin z Tarnowa

ZE$ZARZADU ROD PRZEWODNIC


