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Sza nowni Sqdziowie Trybu naf u Konstytucyjn ego !

W zwiqzku zwvznaczeniem terminu rozprawy na dzieri 28 czerwca 20L2 roku zwracam siq do
Was z pro5bq i apelem o uszanowanie woli, takich jak ja, polskich dziafkowc6w piszqcych od
ponad dw6ch lat w obronie naszej dobrej ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych

z 8 lipca 2005 roku.
W 2aden logicznie uzasadniony spos6b nie potrafiq zrozumied powod6w zaskar2enia naszej

ustawy.
Czy2by w 2005 roku obowiqzywala inna Konstytucja a w 2010 roku, roku zaskar2enia zapis6w
obowiqzywata inna?
Przeciei jest to ta sama Konstytucja RP!

Wobec tego jak to jest moiliwym, aby zapisy naszej ustawy byty w 2005 roku zgodne
z Konstytucjq RP, a w 2010 roku byty nagle niezgodne?
Z wiedzy przez nas dziatkowc6w posiadanej wynika, 2e wnioskodawca w 2005 roku ani
jednym stowem sprzeciwu nie odni6sl siq do zapis6w tej ustawy. I nagle w 2010 roku doznat
swoistego olSnienia.
Jestem jednym z 353 cztonk6w Polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w u2ytkujqcych bezpfatnie
dziatkq w moim Rodzinnym Ogrodzie Dziatkowym im. kmdr ppor. Jana Grudzifiskiego
w Gdyni. Ogr6d m6j zostat utworzony w L962 roku na obrze2ach mojego miasta Gdynia,
w6wczas w znacznej odlegto6ci od centrum.
Dfa cztonk6w zalo2ycieli naszego ogrodu i dla nas obecnych u2ytkownik6w, mieszkafc6w
wielkomiejskich blok6w dziatki byty i sa miejscem relaksu na fonie natury, z dala od smogu.
Proszq r6wnie2 nie zapominad, 2e dziafka to takie miejsce integracji pokoleri dziatkowc6w
oraz mo2liwo6i uprawiania na wtasne potrzeby zdrowej 2ywno6ci, nie m6wiqc o ratowaniu
czesto bardzo skromnych bud2et6w rodzinnych.
Dziafki, w takim jak m6j ogr6d, to tak2e zielone pfuca miasta, bez kosztowo oddajqce
przyrodzie i spoleczefstwu tak potrzebny do 2ycia tlen, to miejsce gdzie czfonkowie lokalnej
spoteczno6ci u2ytkujq te mate pfachetka ziemi.



Dzisiejsze dzialki w naszych ogrodach przeksztatciliSmy wlasnymi i Zwiqzku Srodkami

finansowymi w zielone oazy, przeksztalciliSmy otrzymane zdegradowane tereny, p'zez

nikogo w6wczas niechcianymi.
Dzisiajte tereny wszelkimi sposobami i metodami chce siq nam odebrai, po to tylko by w ich

miejsce powstaty kolejne zamkniqte, ekskluzywne osiedla mieszkaniowe czy te2 wszech

obecne centra handlowe. Chce siq nam odebrai na po2ytek niewielu, lecz za to kosztem

bardzo wielu!
Apelujq do Was Szanowni Sqdziowie zostawcie ogrody nam dziatkowcom i naszej spotecznej,

pozarzqdowej organizacji Polskiemu Zwiqzkowi Dzialkowc6w. Nie pozw6lcie zniweczyi

dorobku wielu pokolef dziafkowc6w i ich rodzin.

M6j niniejszy list, tak2e drogq elektronicznq, przesylam r6wnie2 do wiadomo5ci:

- Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego,

- Prezesa OZPZD w Gdar{sku Czesfawa Smoczyriskiego.

Z dziatkowym pozdrowieniem

J6zef Matwies


