
Rodzinny Ogr6d Dzialkowy im. Waszyngtona

ul. Waszyngtona 52180

03-910 Warszawa

Trybunal Konstytucyjny RP Warszawa

Zarzqd ROD ,,Waszyngtona" w Warszawie ul. Waszyngtona 52t80 w imieniu
wszystkich dzialkowiczow zatrwozonych wnioskiem Prezesa Sqdu Najwyzszego
zlo2onym do Trybunalu Konstytucyjnego, dotyczqcym rzekomej niezgbdno6ci z
Konstytucjq szeregu artykul6w ustawy PZD z dnia 8lipca 200b i. - zwraca sig do
Sgdziow Trybunalu Konstytucyjnego, zeby nie ulegali presji dostosowania prawi do
potrzeb deweloper6w i ludzi interesu zainteresowanych gruntami na ktorych znajdujq
sig Ogrody Dzialkowe. My polscy dzialkowicze, nie zgadzamy sig na odebranie nam
dorobku 2ycia - dot. to Art. 10 Ustawy, kt6ra mowi o moZliwoSci przekazywania
gruntow pod ogrody dzialkowe oraz w przypadku likwidacji ogrodow mozliwoSci ich
odtworzenia.

Pan Prezes Sqdu Najwyzszego ,zgfwestionowaN art. 30 i 31 ust. 1-3 Ustawy.
Dostrzegamy w tym posunigcie agresynne w stosunku do naszej organizacji. Stawia
sie pod znakiem zapytania samorzqdnoS6 Zwiqzku. Pr6buje oOeOra'e prawo
decydowania o przydziale dziatek w ogrodach, a ptrzecia? wiemy, Ze rozlqczenie
czlonkostwa od prawa u2ytkowania dziatek calkowicie zdezorganizuje dzialanie
ogrod6w.

Szanowni Sgdziowie Trybunalu Konstytucyjnego - bardzo prosimy, pamiqtajcie o
tym, 2e dzialkowcy nie nale2q do ludzi bogatych. Uprawiana dzialka to jedyny
,,majqtek" jakiego dorobili sig w swoim 2yciu. Nie pozw6lcie zeby go utracili , ze1i po
zmianie ustawy zostal im odebrany, skradziony. Nie podejmujcie dziaNafi, kt6re niobq
skrzywdzi6 prostego Obywatela - Dzialkowca. Polaka, ktory sam sig nie obroii.

wladze Miasta niechgtne ogrodom dziatkowym nie biorq pod uwagg tego, 2e
zielefi to pluca miasta, 2e z ogrodow mogq korzystac wszyscy- mieszkancy, Ie np.
nasz ogr6d im. ,,Waszyngtona" powstal w 1939 roku na terenie, kt6ry juz w-zamy6ie
Prezydenta S. starzyriskiego mial by6 tunelem napowietrzajqcym wirizawg.

Apelujemy do Sgdzi6w Trybunalu Konstytucyjnego, do Posl6w i Senatorow,
aby mieli na uwadze dobro prostego biednego cztowieka, a nie ulegali hasfom
,,pr aw orzqd no6ci'. P rosimy,,,pa m igtajcie o Og rod ach,'

W imieniu Zarzqdu i dzialkowc6w ROD ,,Waszyngtona"

Prezes ROD,,Waszyngtona"

Barbara Frydrychewicz

Nasze stanowisko kierujemy do :

Marszalek Senatu RP

Marszalek Sejmu RP

Parlamentarzyst6w ziemi mazowieckiej

Prezesa Krajowej Rady PZD w Warszawie

Prezesa Okrqgowego Zarzqdu pZD


