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Pan Prezes
Trybunalu Konstytuc5rJ ne go

Warszawa

Szanorvrry Panie Prezesie

Jako czlonkowie Polskiego Zwipl<u Dzialkowcow
uczestnicz1cy w Walnym Zebraniu Rodzinnego Ogrgdu
Dzialkowego im. Gen.J. Bema w Tortrniu zry\iracamy sie do
Pana Prezesa Trybunalu Konst5rhrgl3'nego o utrzymanie
w niezrnienionej formie ustawy o Rodzinnych Ogrodach
Dzialkowych z dnia 8lipca 2OO5 r.

JesteSmy przeciwni prrnksztalceniom prawnlrun.
Obowienrjaca ustawa dobrzc shr{p uirytkownikom dzialek
i naszyrr rodainom. Wspolrrym w5rsilkiem wielopokoleniowym
nieulytek zrnienrl sie w oaz& zieleni - miejsce do rekreacji,
wJtpoe , niejednolcrotnie stanowi uzupetrnienie domowego
budr@ttr, bo prznciel dzialkowcy to spoleczerlstwo niezamohtte,
kt5rych nie stac na wczasy, ur5rcieczls. r.agranicztae. Drlalkajest
dla nas wszystkim.

W auviwLr.a z pon@sz5rm apelqiemy do Pana Preeesa
Trybunahr Konst5rhrcyjnego, aby zapisy ustawy o RoD i nasze
ogody pozostal5r w niezmienion5rm starde.

Toruri, dn. 28 kudetnia 2AL2 r.

Z wyrazami szacunku
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