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Poznafi, dnia 23 mala2Ot2r.

Henryk Cieflik

u[. Hetmadska 111m 17

61-513 Poznafi

Pan Prezes

Trybunafu Kons\[ucYjnego

prof. Andrzej RzePlitiski

Paistwo

Sqdziowie Trybunaf u Konstytucyjnego

Szanowny Panie Prezesie,

Szanowni Pafi stwo Sqdziowie Trybunatu Konstytucyjnego,

Nadszedf czas kiedy pochyliliScie siq Szanowni Partstwo Sqdziowie Wysokiego Trybunalu nad

wnioskiem o zbadanie zgodnoici z Konstytucjq RP przepis6w ustawy o rodzinnych ogrodach

dziafkowych, zaskar2onych przez I Prezesa Sqdu Najwyiszego'

Bqdziecie Pa6stwo decydowali o losach rodzin polskich dziatkowc6w.

Jako wieloletni uiytkownik dzialki stwierdzam, ie czas w jakim iyje jest trudny, bowiem co pewien

czas jeste$my nqkani, niepewno$ciq bycia i posiadania dzialki. Boimy siq utraty praw nabytych w

Ustawie przez nas dzialkowc6w uiytkowanego gruntu, prawa wlasno$ci nasadzefi i naniesief, prawa

do zwolniefi podatkowych i wreszcie prawo do pnejqcia dzialki po moiej Smierci przez syna.

Nqkanie to przez niekt6rych polityk6w jak przez Pana Posla Derg z PiS-u, kt6ry ztoiyl projekt ustawy o

uwlaszczeniu. Ostatnio przez niekt6rych czlonk6w Towarzystw, kt6rzy pobudowali na ogrodach

dzialkowych domy piqtrowe z garaiami przekraczajqc prawo budowlane walczq ze Zwiqzkiem PZD. W

te obawy i dzialania na rzecz utraty - ogrod6w dzialkowych i dziatek uwa2am, ie wpisuje siq takie

wniosek I Prezesa Sqdu Najwy2szego.

Dlatego proszq jak wielu dzialkowc6w o uwzglqdnienie przez Wysoki Trybunal podczas rozpatrywania

wniosku, naszych spolecznych obaw i racji - nie wyrzqdzajcie nam Padstwo krzywdy. Ogr6d, kt6rego

jestem uiytkownikiem w ZOtLr. obchodzil swoje 65 lecie powstania - zalo2ony jak wiele ogrod6w

przez Zaklady Przemystu Metalowego H. Cegielskiw Poznaniu.
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Driatkb to dla mnle i wielu normalnych dziatkowc6w ostoja iycia i bycia z dzieimi, wnukami i

prawnulimi. To sqsledzkie spotkanla na lonle natury. To wieloletni wklad ffnansowy I pracy, kt6ra

uplqksza tef€ny zi,glone naszeJ dzielnicy I miasta'

pozostaje w przekonaniu, te Wysoki Trybunal znajdzie zrozumienie dla przedstawionych obaw i

podanych arBurntntdw.
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Do wiadomofci:

Pani Marszatek Sejmu RP

Ewa Kopacz

Krajowa Rada PZD

Warszawa
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