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'Za\nA noOzlnncgo Ogro4u Deia$owego *R$laks" w Babimofuie pmlgxu.io przeciu&o wnioskom

o likwitlacji wtawy o Rodzinnych Ogr6dsch Daialkowych z dnia I lipca 2005 roku i pozbawionia

nas tytr*u prrwnego do ueytkowanii azi*cf, hotestujemy przcciwlro wnioskowi elo2onemu do

Trybunalg konsfyiucyjncgo przez I hereea SEtu Najwyf^rzego o likwidasji w cdo$ci u$awy o

Rridzinnych Ogr;dash nzia*owych oraz wnioqkowi Marszalka Scjmu Pann Grzegtrza Schetyny,

pofierajqpego wnioeki sktoda{re wcae$niej, jak {wnie2 wruoqpk Prokuxntorq Ganer,alnego

Zifl#- ROD ,,B.elaks" w edofoi $rotcstuje pizccilrtko" dzidaniom ktdre w $ejmie ,,po cichu"
prowaCzi aie nad nowelizscjq u$tsury o Rodainnych Ogrodach Dzidkourych. Jeszcze Trybunal

konstytucyjny RP nia ro4atrzyl zlo*onyoh wrioakdw a jut cof siq nqEgotowuje bez ${du.i
wicdry dziilliourcOw. Wyratamy sp-reciw wobcc kolejnqi pr6bie likwidacji u$aviy o Rodzinnych
Ogfpdsh Dzirlkowych w imiq parfykularnych intnres6w bizncsowo - towarzysltieh, 

.

.lest to niazgodns ze stanowiskiem Polskiogo Zwiazku Dziatkowcoq iak r6wniet ze staRowiqkienr

Prc4ydenta Rzec4rpospolitej Polnkiej, Pana Bronislrwa Kornomwnkiego,kt6ry prrcdel li$ do
uczesfirikdw lX Ifuajowqgo Zjazdu Delogat6w Polskiego Zwipku Dzialkowcdw a wvrazami
podeiekowania za 120 lal tradyoji i tak pi*nego dziatania spolecrmoCci lokalrej w cdym lniu.
Usawa zostala uchwalona NzEz legalnie urybrany Sejm RP i pozwolila na ruggUlounmie sprew

zwinfarrych z prawidlowym firnkcjonowaniern ogrodnictwa w Polsce. W morreocie prac narl

Ustaw4 oraz jij uchwnlania rrikt nie kwestionowd zapisdrw poszcaegdluyctr artykul6w tejzc

Ustawy. thieki tej UEtawie wielu dzialkowc6w win jakie ma prowfl, ktfue chnoniq iego intcresy

oraz jego Rorlziny, Dzidki w Rodzinnych ogrodrch [lzidlcowych nie lq tyll*o iltdywidualnymi
sprawami Jnszcaeg6lnych obywatcli Naszcgo Paristwa ale r6wnie* .r4, to cde Rodzipy, kt6re dzieki
temu * rnogqo uprawiad dzidki polepcJajl sw6j rtatus materialny. Dsidkowssmi sq ludzie e rodzin
ubogicb ameryoi, rescifui, beenobotni ktdrzy dulgki dzidkom mogq pozyBked owocc i warzyYs,
ktdrioh caq*to uic lupiliby robie tych produktdw bo by ich fizycaie nie bylo na nie stad. Dzif,lka
dqiEnflniade swojej niezalearo$ci, pozw.all wielu osobom qpelniad *woje marzenia jedcli chodzi

o modliwo$d ksxtdtowania 
" 

tworzstia srrojego otocaenia. Por,wala dzieciqm i mlodzidy na naukg

pod$aunwysh zasad tycia oraz Frao$ tej u podctaw,
Ugswa w obecnym ksdalcie dohrze eh&y dzir&owcom - obyunatelom Poleki. Ruchy jakie wokol
niej eq wykonywanc realnic zagraeajq Rodzinnyqt Ogrodom Dziatkowym. Nie mo*e tak byd Zeby
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wladua w demokratyc.znym panrtwie fundowala swoim ohywatelom tycie w ciqglym zagrozeniul

nr"f zapewnionia' poiarcia bezpieczctstm prswnogo na strony wladry iest ogroEll4

niegodziwodciq,
mi4zinltowcy ogrodu ,,Relaks" prote$qiemy przociwko manipulow*iu i pokrqtnemu dziataliut

od wiclu lat nikajnc 
"as 

l,rOzi i rdodych, i w poderrJym wieku, emcrytdw o slebym zdrowiu i
marnych UocniaioU Chcerry uprawiaC dzialki i w:rpocqrwa* w spokoju- Mamy ry$ejgt te
mnOr6$d Sedsi$w Trybunatu Kdn*ynrc$nego IIF sprawl to Ustawn o Rodzinnych Ogrodach

naiattcpwych z 20.05 r. bqdzie w calo$ci-utrzymana a jedynie niezgodnc z Konstynroja artykuly

Usralv] niaepoOd*e surowej occnic a wyrok BeOzidw TK RP przywt$oftp*'Ir.TTie,spok6i1 
.

Dlatego w iinieniu Zanqdu ROD ,,R.claks' tnrracam sie o n*le4f{&*^lp$F$,Seirf$mVch
wnioEk6w i wladsiwe udosunkowanie sig do isnriejqpqi urtnwy w drr.irptle ob0wiig$40e$orprawa'
tak aby z Sejmu oraz Frocesu ustatilodswcfitrgo nie rohid ,.farty i cytku", ktdre prry uirwa,fnieniu
pmednriotowej u,stawy w calofci bqdzie Awiadcgyto o b,rahu profesjonalizmu os6b' h6re wybrane

p1[ea Nafdd leprezcntrrjq trcn Narod,orEz ctanopifr w jego imieniu Prawo.

Z rqymzanei szacunku i nndziejq

w Babimofuie

Do wiadornodci pometalych Sedri6w Trybumh fonstytucyjnego RP :

hof.Andraej \t[6bcl
hof, Malgorzata Ppiak-$eafricka
hof lvfaralc Zubik
Pnof. FiorTuleja
Stanipleti Rf,rnar
Pt'of,, Hawqmira Wmnkownka-Jadkiewicz
fuof, ['tanielaw Biernat - Mceprezes
Flqf Miroslaw Granat
hof. Torem Lisnez
Itlof. Zbigniew Cie$lak
hrtarek Kott'inonryki
Wsjoieah Hermeli{ski
P.mf. Moria Gintorrt Jankowiee
Frof, Adam Jamfz
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