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Do Trybunalu Konsfftucyj nego

Rzeczpospolitej Polskiej

Zwracam siq do Trybunafu Konstytucyjnego o uwzglqdnienie prry rozpatryuraniu

spravrry dotyczqcej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dziatkowych stanowiska zawartego w
niniejszym pi6mie.

OsobiScie nie jestem czlonkiem PZD, nie posiadam dziatki w ROD, ale w petni sympatyzuje z
osobami zrzeszonymi w Rodzinnych ogrodach Dzialkowych.

Wir6d moich znajomych sq dziatkowcy i na co dzief widzg z jakim zaanga2owaniem

uprawiajq te swoje dziatki. Dla niekt6rych jest to najwiqksza radoSd obsenrowad, jak piqknie

kwitnq kwiaty i wszystkie inne roSlinki, dbad o nie, pielqgnowad.

Ludzie Ci majq niewiele, nie stad ich na zakup posiadto3ci pod miastem, na luksusowe

wyjazdy na wczasy.

Dziatka to jest ich wymaaony urlop, kolonie dla dziecka, to miejsce ich spotkari ze

znajomymi, odwiedzin rodziny lub sqsiad6w- po prostu ich 2ycie.

Od pewnego czasu ludzie Ci iyjq w ciqglej niepewnoici swoiego jutra. Wciqi nowe
ugrupowania polityczne planujq zamach na ich dorobek.

Czy w tym demokratycznym Padstwie Prawa liczy siq jeszcze cztowiek?

Ostatnio mialam ,szczqScie' spotkae starszA Paniq, kt6ra byta pelna obaw o przyszloS( bo

zn6w chcq jej zabrad dziatkq, jedyny jej dorobek calego 2ycia, kt6ry chciala zostawid swoim
dzieciom, wnukom. Ze hami w oczach pytala, co ja mam zrobid, 2eby mi tego nie zabrali.

Gdzie tu zwykly szary czlowiek?

O zdanie w sprawie byd albo nie by6 tego dzialkowca wypowiadajE siq ludzie, dla kt6rych
liczy siq tylko zysk ze spnedanej ziemi.

Mam nadziejq, 2e trybunal konstytucyjny nie dopuSci ponownie nie pozw6lcie aby nqdza
pieni4dza niekt6rych Polityk6w lub interes ugrupowari politycznych zniszczyl dorobek
wielomilionowej rzeszy ludzi stanowiqcych Polski Zwi4zek Dzialkowc6w.

Czqsto sfuszy siq 2e PZD to komunistyczny pzeiytek, ale historia jest inna - ruch ten jest
o wiele starszy nii nqdy komunistyczne.
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' Obecna Ustawa o ROD wpisuie sie w oczekiwania wielu milion6w dzialkowc6w. Jest

skutecznQ i wlaScinq regulacjl prawne zaspakajajqcq nie tylko interes jednostki ale

i spofeczny

Nie naprawrajcie tego co jui funkcionuie poprawnie.
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