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STANIOWISKO

walnego TnbrariaRoD uniwersytetu warszawskiego ,zabiRaj" w starej wsi

Cm. Nadarz-'ynw dniu 30 kwietnia 20t2n

Do: Trybunatu Konstytucyjnego al' Szucha 12a 00-918 Warszawa

Do wiadomo5ci: Mazowimki okrtgorvy Zwiq?.ekRoD ul. Dywizjonu 303/7 01470

Warszawa

w sprawie stanowiska Marszalka sejmu Rp, dotycz4cego zaskar2onych pnez I Prezesa s4du

Najwy2szego do Trybunatu Konstytucyjnego przepis6w ustawy o ROD'

My! spolecmoic dzialkowc6w RoD uw ,zabi Raj" w starej wsi popieramy stanowisko

Prezydium rrajo*ej-nady PzD zgu 25 marca 201&' i w pelni zgadzatry siE z zawart4 w rym

stonorviokuanolizqza.grotefljakiemo2ec|aczmianorrstawyoRoDdlafunkcjonowaniai
ptzyszlo3ci naszycfr o!roaO*. My, dzialkowcy PZD jako osoby najlepiej zorientowane w

realiach, w jakich funkcjonujq ogrody, wyrazamy '*'ooi"'y 
sprzeciwlrobec pr6by podwaZenia

Ustaury o ROD i zmiany zasad, ou iuli"n fr,ttktj:"Yt *"tt ogrodnictwa w tulszym kaju'

Bulwerzuje nas spfawa krytycznego *toruoto*ania-si9 iana Marsoalka do 4 zapis6w tej ustawy'

kt6re uznal za niekonst5rtucyjne tj' art.10, |7 p14.2, |8 i 24. Cala ustawa gwaranfuje nam

prawidlowe funkcjonowanie oerodnic;a w Polsce' lihridacja poszczeg6lnych jej a4ykul6w

doprowadzi oo i.rorganizacji. Zalsilestionowane przepisy doty-cz4 podstawowych praw

dzialkowc6w i gwarantuj q zwia?kowi ,ruuitnosd. od zo rit dzialkowcy zmuszeni s4 broni.

swychprawoooziat"t..ogrodynasze(PZD)",e*s4zlokalizowanewatrakcyjnych
rnwestycyJnte mteJscach, sE ul-riskto^o 1to'aqdottia $rodowisk dle tct6rych jedynym kr}'terirrm ocejny

jest zysk. e.przniiezto byty ug",y;;;;f4rr-si"rmiiznej do erlic lv .vtr4rmalo$ci 
pracv' To

lara ogromnego trudu i poswigcenia;#h rodzil bu' p"kor"ri T" F9" lata dokonywania

wybor6w co kupi6: ubranie 
"ry 

n*uduniu do ogrodu, telewizor cz1 kosiarkg'

,|'erazgdyteterenystatysiqp,ol,,"o"..;igzk4pfaogiw;rraoozenio.rekreacyjne,gdys4piEknei

widoczne, sq sol4 w oku dla inwestoro*"io#"go kapitalu A gdae w tyT wszystkim jestesmy

My, zwyczajni ludzie, Polacy! Jeste-$-my we*fuin't-t*jq nu o*"91 polskiej ziemi - my wiemy

gdzie jest nasze miejsce. Nie szukanry-',,"'qS"iunu.oWAnte' Tu chcemy i:y(:'apncowali$my

na to aby rye godnie i spokojnief Ni" .ir."*y lotejnych 
stre{w i za*rozefr' protesrujemy

przeciw porbu*tniu nas dotychczas";;;# ?** nadziejg, zre Trybunal Konstytucylny

iSejmRPpozostawiustawg"ttip'"2005i.wstanienienaruszonym.

PodPisali: czlonkowie ROD

UniwersYtetu Warszawskiego

Zrrbi Raj" w Starej Wsi ul'

Glogowa 43 gq'NadarzYn'

2l PodPis6w


