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SZANOWNY PAN
TR YBUN ALA KONSTYiTUCYJNEG O

Pan prof. Andrzej Rzepidski
Sgdziowie Try bunslu Konstytucyj nego Itp

STANOWISKO
?'arzqdu Rodzinnego Ogrodu Dzinlkolyego 

'Kolejarz" w Biatej Podlaskiej

Jeste$my szozerze zzuriepokojeni zbliza.iqcym sig terminem w sprawie
podjgcia decyz"ii pr?.ez Szanownych Sgdzi6w Trybunalu Konstytucyjnego o
zmianie Ustawy z RO.D. z dnia I lipca 2005 r.

My czlonkowie Rodzinnego ogrodu Dzialkowego im ,,Kolejarz',
w Biatej Podlaskiej, dzialajqc wsp6lnie z Ogrodami w miejscowo$ciach:
Radzyri Podlaski, Parczew, Migdzyrzec Podlaski i Terespol n/B podejrniemy
dzialania w sprawie obrony istniej4cej ustawy o Ogrodach Dziatko*yrh otaz o
pozostawienie Polskiego Zwi4zku Dzialkowego i Krqiowe.i Rady w istnie.jqce.j
formie,

Stwierdzanry z cal4 stanowczodci4, 2e istniej4ca Ustawa, uchwalona
ponad 5 lat temu, spelnia swoje zadanie, ustala prawa i obowi4zki
u2ytkownik6w dzialek itp,
Stwierdzenie , 2E Ustawa o R"O.D, jest niezgodna z Konstyruc.jq Rp jest
falszywe, karygodne i niemoralne, Cisn4 sig pytania ,,gdzie byt pzur prezes Saau
Najwyzszego w tym czasie, kiedy Se.im uchwalal niekonstytucyjn4 usraw? jut,
gclzie byt pan Prezes S4du Najwyzszego przez ponacl 5 lat istnienia Ustawy"?"
Wohec tego zwracamy sig z apelem aby pan Prezes S4du NajwyZszego nie dqtyl
do powstania zarnqtu, chaosu i do wyrr4Ctzenia krzyw<ly ponad miliolowi.j
rzeszy dzialkowc6w w Polsce. Od dfu2szego czasu poslowie-PlS w osobach p,
Zalewski i p. Dera wnosili nowe projekry ustaw do Sejmu. Wnosz,one projekty,
zostaly odrzucone pr?,ez wielka rnqdro$C posl6w i senator6w jako rrierealne- i
szkodliwe dla ruchu dzialkowego.

zgadzamy sig rdwniez z fbktem, '2e do reprezentowania spraw
dzialkowcdw w Komisjach Se.irnowych zostali wyzrrecneni przez p. Marsiaika
Sejmu Schetyng poslowie p. Dera i Pigta, ktdrzy wnosili projekty ustaw godzqce
w sprawy Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych.

szanowni Panowie Sgdziowie Trybunalu Konsrytucyjnego apelu.jemy o
oddalenie wniosku I Prezesa Sqdu Najwy2szego i o utrqymanie fstawy z 3 liica
2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych w dotychcza$owym brzinieniu.

Dzialkowcy z poludniowego Podlasia wierzq, he myciqiry m4clro$i
panow Sgdzi6w, surnienno$i i rzetelne przestrzeganie prawa w polsce.

Z wyrazami szacunku dzialkowcy wszystkich Ogrocl6w
z Podlasia Poludniowcgo, R.O.D. ,,Kolejarz" Biata podlaska

Jerry Nowak


