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Kornisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu DziCkowago ,,Rslaks'!' w Bahimo*cie protestrrje

prueois,tc" umios-kbm o likwidacji usta\rry p, Rodzinnyc.h Ogradadl fhidsonrych z dnia S lipca 2ffi5

iot, i pozbawienio rras tytutu prawn€go do uZytkowania dzidek. kotertujerry przeciwko

wnioskoivi zlotonemu do Trybunatu lfunstytrcyjnogo prEz I Plrzesr $$u N4iwyiszego o

lilailidecji w ododci rrstauryr o Rodzinnych Ogmdacn Dzialkourych oraa wnioskowi Marszalka

$ejmu P-am Cirzegofis Schc$my, popierajqpegn wnio$ki f,kldanc wczefuiej. jak r6wnie* wniosek

Prr*urdora Geueralnego,
lComisjr Rewizyjna * catodci protestuje pncciwko, dzidaniom ktdre w $ejmie .po sichu"
pmwadzi sig nad nowelizac.iq u$awy o Rodzinnych Opudach Dzidkouryc,h. Jeeaczc Trybud
konstytucyjDy RP nie rozpatrryl zlozonycb wniosls6w a juz co$,sig Pr{ygotowqig brz udzialu_i

wiodzy dzidkowc6w. Wyratarny sprzeciw wohcc kotejnej prfbib likwidacji ttsau'y o Rodainnycb

Ogrodach Dzidkowych w imiq partykularnych inmesdw biznesouro *townraynkich

fe* to niezgodne zs stanowiskicm Polskiego Zwi$ku Dzidko'ncdW jak r6urnie2 ze stffoowiski€iln

Prozydenta-Rzeczypospolitej Peilskiej, Pans Bronislawa Komorowstciego,ttt6ry pracsld list do

uczosfiik6w fX Xrajowego Zjazdu Delcgardw Polskiego Zwiqzku Dzidtowc6w z wyraz4gli
podai$coruania za l20lat tradycji i tek piglcncgo dzidania ryoloczro$ci lokalncj w calym kmju.
Ustrwa zogda uehwalona pxran legnlnie wybrmy Sejm RP i pozruolila na uregulowanie sprln{
ruriryanych z prawidlowym flrnkcjonowaniccn ogrodnictwa w Polcce. W mourencig Prac ne4

Ustawq onaz jej uchw*lania nikt nie kwestionowd znpisdw poszczcg6lnych artykul6p tejte
Ustawy. Dzigki tej Ustfwic wielu dzialkowcdw wie jdcie ma pra\rn, kt6re chroniq jego interesy

oraz jego Rodziny" Dddki w Rodzinnych Ogrodach Dainilcowysh nie s4 tylko itdywidualn)mi
spraw,Emi poszceegdlnych obywatcli Naszcgo Pa/igtwa nle r6rrmiee sq to cde Rodziny, kt&e dziqki

tecnu ec mo$p upra.wiad ddalki polepszaja sw6j stfltus rnderialny. Dzidlrowsatrd st Fxlaie z rodzin
ubogich, empryci, rensifsi, bezrobouri l*thrzy dzigki dzidlom mogq poryrkad o\ryoco i waraywa
ktfryah czqsto nie kgpiliby sobic tys.b produttdw tro hy ich firrycmic nie bylo na nic $ta{. Dziallra
deiEnanriasth swojej ni.ralcznofui, poztrala wielu osobom spclnird swoje marzcnia jc*eli chodzi

o mozliwosd fsaattoii,ania, tworzcnia swojego otoczenia. Poarrala dzieciom i n*odziei.y na naukq

podstnrrowych nasad tyqa oraz pracy. tei u podsilaw.
Ll*nun w obecnlm keetdcie dobrze stuty dzialkowcom - ohywatelom Polski. Ruchy jakie wo*61
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niej se wykonywane rcalnle zagrat4ia Rodzinnym Ogrodom Dzidkowym' Nie mo*e tak byd irhy
whdza w demokrrtycznym panstwio fuirdowalr swoim obywatelom tycie w ciqgtyn zagroinniu!
Bt1k zapcnmienia poczuoia beapieczcfetwa prs\ro€go ra strony wladzy' jest ogomn4
niegodziwo$ciq,
Mydzialkowcy ogroclu ,Jtelaks" protostqiemy przeciwko rnanipulowaniu i pokrgtneanu dzidaniu,

od wielu lat nEkajqc nas ludzi i qlodych" i w podcoztym *iehr' emeryt6w o slahym zdmwiu i
manyoh dochodach. Chcemy uprawiad dziaiki i wypoceywaC w ryokoju. Mamy nadzicjg, ee

mqdrb$d $gdzi6w Trybunatu Konstyhrcyjnego RP sprawi, 2e t)stawa o Rodeinnych Ogrodach

Dziatkowych z 2005 r. bqdzie w caloCci utrsymafta a jodyuie niezgodng,_,__r _,e 
^'Ustawy bdq poddane surowej ocenie a wyrok Sedzi6w TK RP przyun6ci 

1

Dlatee'o w irnieniu Komisji Rlwiry.inej nffiaciln sig o nalelyte rozpoaanidd$QA119|1 I

wlagoiwe ustosrurbowanii *iE Oo llhiejqpej uSaury w $wietle obowinzujitEb$btt*mn hk"al# &t

Sqimu orau procesu ustauadawczFgo nie robid ,,farsy i cytku", ktdre prry uniewairrianiu

przcdmiotowcJ ustarqa w caloCci bedaie Swiadcaq$o o braku profosjonaliznru osob, ktdrc wybrane

pp&z,Nardd reprezentujetcq Nar6d oraz Sanowi4w jego imieniu prawo'

Z wfaaami szacunhr i nadzicjq

Przewoduisznpa Ogrodawqi Komisii Rewiryjncj
kodzinnggo Cigrcdu Dzidkowego,,Relal6" w Babimofcie
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Do rvindomofui poaogtdych Sqdzi6w Trybunn{tl Konshltlrcyin+go RP :

PfiCIf" Andrcj Slt$bel
Pfiof, Malgprzata Ptzlak BzafricFa
Ftgf, Marek Zubik
Profl Fioh Tuleja
StantslawRymat
Pmf. $lawbmira Wror*owska.Jadkiewice
Frof. $taniclaw Biernat - Wicoprczes
Prof. Miroslaw 0mnat
Ppf. Teresa Liszca
Prof. Ebigtriew Ciedlak
tvtarek Kotilnowski
Wpjsiech HermeliSski
Frof. Maria Gintput-Jankowicz
Frof. ddam Jamrdz

g : UNOUIS t9 /.9ZSnA9 uuo9 bHo't3tz azd zo 6g rtl zI-323-l I


