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Andrzei Rzeplifiski
Prezes Trybunatu Konstytucyinsgo

Z#ned Rodzitraego Ogrodu l)zialkowego ,,Stare Stawy" w 06urigcimiu

rcprezentuiac-" SSS czlonkdw'Polskiego Zwi4zku Dzialkowctiw u*l.tkuiacych 605

dzielek polotonych na ponad 25 ha Ogtodu nie zgardz^ $iS z inicieqmami

Pierwszego Prezesa Sadu Najw]'i.$zcgo , ktirry to w ?UA roku slcierorvel ctwe

wnioski do "I'rybunatu Konstyucyjncgr, nb,v uznano cal4 rraszx L)stawa o ROD

z 2Q05 tohu na niczgodnn z Konsryrucj4 ltP. 'Plzez o$tatnie 20 lat r6ine

ugnrpowania polityczne kn'estir:norvnlv zapisv naszej ustawy, aapominai4c

ie cluoni ona pol$ki ruch ogtrrldrricrwa clzialkowegp i iest jedynn ftrrrn4 r,,rtparcia

dla rvie.lu mniel zarnolnych rodzin. \\tprorvtdzenie w zycic wnioskdw Pietwsz,cgo

Prezesa S4clu N*iwviszego z 2C110 r.oku skutkortai bgclzie pr:zbawieniem

wszysrkich dziatkowcdw rv Polsce ich tvtrrlu prewneso do dzialki aral. do naniesieri

i nasadzcd na swoich dzielkach. Zmiatra u$tarv)" o rodzrrmych ogodach

dziallcowvch to szt'bka likrvidacjn ognod6w we w$zvsfkicl: du{rctl ag$cmer:acjach

mieiskich nd cele gl6wnie komcrcyine. |iie zgadzaml' siq z tak4 poliryk4

najlva*nieiszych C)rganriw Naszcgcl Paristrl'a w stosrrnku clo rerenriu, zairnorvanych

prnez ogrldl' dzjalkowe. Nasze Ogrody to wn*nv clement rjel.eni naszych tniast

i osiedli, tcl miejsce spacer6w okolicznvch mieszkaric6rv, to 1:lece zabaw'dla clzieci

i rnlodzic2l', r,o rnieisce integracii czlonk6",r lokah:ych spo{eczno$ci- Uwaiaml',

ze nikomu ni.e rv.olntr rriszczv€ tcgio, co jcst clobre, dobrte fturkcjonuie

i jesr przydatne ludziom. Nasza 'LJstawa o ogrcidach dziallsowych skutecznie

i w pelni aabev.&iecna prewe dzialkowcriw Zaru,qcl R.OD ,,Stare Starw"

w OdwiEcimiu zrvraca siq z apelem i pro,{ba do Prezsca'I'ty}rurna}u Konstvtucyjneg<r

Pana r\ndrzeia Rzepir{skiego bV tozpatfy\uafia $Ftawa naszcj LLste\sT

nie spowtrdowala jcj uchl'tenia i unicestwienil nrchu <lzi'tlkowe4Sr'
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