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Szanowni Pafstwo
Sgdziowie Trybunalu Konsfirtucyjnego.

Zwraoam sig do Paristwa w bardzo waznej dla mnie oraz miliona rodzin dzialkowo6w

sprawie kt6r4 jest rc4paitrzenie zgodno3ci z prawem pzepis6w ustawy o rodzinnych ogrodach

dzialkowych. Ustawa ta, tak jak i jej poprzedniczki, umoZliwia korzystanie z ogrod6w

ludziom lct6rych status majqtkowy jest w pnewaiajqcej mierze niski. Nie stad mnie i
wiglsm$ci tych ludzi na zakup ziemi i wybudowanie sobie eleganckiej ,Daof'.

To co maln, zagospodarowalem przed 30 laty w dobrej wierze. Nikogo nie oszukalern,

nikogo nie olradlem a sposob zagospodarowania jest zgodny z obowi4zuj4pym prawem.

Teraz dowiadujg sig 2e jestem pnzestgpc4 kt6ry ,,wykorzystal niecne prawo" do osiqgnigcia

wlasnych korzy6ci. Autorzy tych oskar2efi nie zapytali sig nas ile trudu, momtu i 6rodk6w

pieniginyoh musieli5my wlotyb aby ogrody nasze lvygl4daty tak jak wygledoje. Nie spytali

nas czy przy wydatkach na tworzenie i pielggnacje dzialek starcza nam na wczasy w kraju lub

pobyty w ngraniaznyoh huortach. Nie pytali bo wiedzq 2e nie starcta. Wiedz4 ln naszn

wozasy to praca i wypoozynek na dzialce a nie transfer Srodkdw do zagranioanych kurort6w.

Czy my m6wimy 2e to niesprawiedliwe bo nas na to nie sta6, czy Zqdamy aby Janosikowym

sposobem rabrat, tym co posiadajq i dad nam? Nie, my takich l4dah nie zglaszamy i nie

dlatego 2e nikt z nas nie wpadl na taki pomysl lexzhe ten pomysl uznali5my za niegodziwy.

Jak niegodziwi muszq by6 ludzie ktdrych mierzi 2e to nie oni wladajq terenami na

ktdryoh sq posadowione nasze ogrodu. 2e na tych terenach mogty by by6 , przynoszqpe im
krociowe zyski inwestycje. Jak rzesz obtudne, klamliwe s4 ioh zapewnienia 2e s4 tylko
str6zami prawa.

Szanowni Parlstwo Sgdziowie Trybunatu
Nie dajcie sig zwie$6 tym wilkom przebranym w owcz4 sk6rg. To oni pra$Q

waszymi rgkami Q niegodziwo$6 dokonad.

Dlatego apelujg do Pafrstwa sumiefi, zostawcie dobrq ustawg w niezmienionym
ksztalcie. Niech sluty dobrze nam i kolejnym pokoleniom. Niech zwycigty rozum i
uczciwo66.
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