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LIST DO TRYBUNALU KONSTYTUCYJNEGO RP

czlonkowie zruz4trt RoD ,"I\4etalowiec" w Gorzowie wll{p. z udzidem
Przewodniczqgej Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczqcym Komisji Rozjemczej ROD
,"I\'Ietalowiw" umosz4 o odrzuc€Nrie pnfrz zesp6'l orz.ekajqgy Trybmalu Konstyhrcyjnego
wniosku I Prez"ma Sqdu Nqiur5uszego w sprawie stlvierrdzsnia niezgodnoSr:i z KonstytucjA
catej ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych z dnia 08.1ipca 1OOS mtg Uwazamy ze
wniosek ten dqly do likr*'idacji ogrod6w dzialkowych i Polskiego Ztilr4d{u Dzidkowc6w

Ogrody dzialkowg sq insq/alqiami uzyteczno*:i publicznej , dlatego Panstwo powinno je
wspierad bo poprawiajq one jako56 4eia w miastach kt6rym pot*eUu zieleni i miejsc
wlpoczrynku. Dla ogromnej rz,rszy polskich rodzin dziarka j*t j&yrym miejscem uciecici
od szarej codzienno*:i , miejscem wypoczynku czlonk6w rcdd" , oy- tfu* po&eperowania
domowego brdzetu. Wfo6d zieleni kJz4dqlja sig rlzierkowcy ,lrt6'|zy na swoich i uoril pokafi4
wyprodukowai ekologicae dordne owoce i warzywa pomigOzy cudoum4 h'wq ttoiutOo'
Tutaj w$r6d tych pigknych cude,niek spgdzaja urlopy w swojej j"Ji*i Ucra-Nie moha w ,, majestacie 1xawa" odbierad dzidkowcom tego,co sami wlamymi
rekaTi rqpncowali-To oni pzelsddcili nysypiska,nieuz5rtki, t#y niechciane * t*itoqq"
ogody zieleni poniesli koszfy ich zdotnnia i zagospodarcwania

mo2rcmy Yq zgodzi6, aby pozbawiono dzialkowc6w praw nabytych- Chce,ny by
mogli nadal na swoich mdch sha$tryh ziemi spokojnie go"poOu*wi i cieszye sig
nattr+ wyrauamy przekonanie, ie Sdziowie Trybrmdu Konstytrrcyjnego nie p6.*ota *
zniszczenie naszego zwiezh i naq dzialkourcow.

Gorqco apelujemy do zespotu orzekajqcego Trybrmdu Konstytucyjnego o pozostawienie
bez -rnian ustaury o ROD z d.nia 08. Lipca 2005 refuL kt6ra jest fi,*ilt"* frmtcjonowania
bytu rryrawianych dzidek i ishieNda zagospoaaoqrmycn dzialek- 
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