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Prezes Trybu nalu Konstytucyj nego

Szanowny Panie Prezesie

Jako wieloletni dzialkowiec w ROD im. Mikolaja Reja w Gdyni i czlonek Polskiego Zwiqzku

Dzialkowc6w z niepokojem oczekujq stanowiska Trybunafu Konstytucyjnego w kwestii rozpatrywania

wniosku Pienrrrszego Prezesa Sqdu Najwy2szego w sprawie rzekomej niezgodno6ci z Konstytucja RP

ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych uchwalonej przez Sejm RP w dniu 8 lipca 2005 r.

Szczycifem siq, 2e zaskar2ona ustawa o ROD, jest efektem staraf wielu pokolef polskich dzialkowc6w

szczycqcych siq ponad 100 letniq historiq, kt6ra od poczqtku jej uchwalenia jest akceptowana jako

dobra.

Zachowanie postanowiefi ustawy i praw jakie ona daje jest dla mnie, dzialkowca i czlonka PZD bardzo

wa2ne z punktu widzenia spolecznego, gospodarczego i ekologicznego.

Zdecydowana wiqkszoii dziafkowc6w, z kt6rymi mam kontakt, podobnie jak ja, to ludzie w jesieni

2ycia, o skromnych dochodach, dla kt6rych dzialka to znaczaca pomoc w prowadzeniu gospodarstwa

domowego, jedyne miejsce wypoczynku w gronie rodziny, to radodi 2ycia.

Wniosek Pierwszego Prezesa Sqdu Najwy2szego do Trybunafu Konstytucyjnego od samego poczqtku

uznajq jako wysoce szkodliwe dziafanie, godzqce bezpo5rednio i zdecydowanie w moje prawa do

u2ytkowania dziafki oraz bezpieczeistwo prawne Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych i naszej

organizacji Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w.

BroniliSmy ustawy o ROD czego wyrazem jest ponad 620 tys. podpis6w i tysiqce stanowisk i apeli do

wladz ustawodawczych i wykonawczych oraz os6b funkcyjnych w pafistwie, kt6re nie powinny

pozosta6 nie zauwa2one.

Zwracam siq w zwiqzku z tym do Pana Prezesa, a za Pana podrednictwem do skladu sqdziowskiego

Trybunalu Konstytucyjnego rozpatrujqcego skargq Pierwszego Prezesa Sqdu Najwy2szego aby

postqpili zgodnie z Konstytucja RP i prawami obowiqzujqcymi w Polsce i sprawili, 2e polski wymiar

sprawiedliwoici nie skrzywdzi i nie pozbawi praw jakie daje ustawa z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych

ogrodach dzialkowych oraz nie dopuSci do zmiany tej ustawy.

Mam nadziejq, ie Trybunal Konstytucyjny zachowa ustawe w niezmienionej formie, uzna jq za zgodnq

z Konstytucjq RP, bo dobrze sfu2y ona dziafkowcom, zapewnie prawne istnienie i rozw6j ogrod6w,

Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w i ogrodnictwa dzialkowego w Polsce.

Zwyrazami szacunku
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