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PROTEST

ZARZADU RODZINNEGO OGRODU DZIALKOWEGO ,,27 LIPCA" w BIALYMSTOKU
z dnia 19.04.2012 r

WYSOKI TRYBUNALE!

W zwiqzku ze zlozonym przez Pierwszego Prezesa S1du Najwy2szego
wniosku o stwierdzenie niezgodno6ci z Konstytucjq RP szeregu zapis6w ustawy o
rodzinnych ogrodach dzialkowych, Zarzqd Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,,27 Lipca"
w Biatymstoku prosi o utrzymanie w mocy zapis6w naszej ustawy, gwarantuj4cej nam
bezpieczne uprawianie naszych ogrod6w.

Uznajemy ten wniosek, jako zamach na ogrodnictwo dzialkowe w Polsce, gdyi
wyeliminowanie z obrotu prawnego wnioskowanych artykul6w ustawy o rodzinnych
ogrodach dzialkowych spowoduje zablokowanie rozwoju ogrodnictwa dzialkowego
a dzialkowcy utracq ochrong praw do uprawianych dzialek i zainwestowanego majqtku.

Ogr6d ,,27 Lipca" w Bialymstoku istnieje jui 35 lat. Powstal on na terenach
bgdqcych nieu2ytkami. Dzigki pracy dzialkowc6w ogr6d nasz jest dziS ostojq zieleni,
Uwa2amy, 2e nasza Ustawa dobrze slu2y dzialkowcom i ich rodzinom. W duiym stopniu
pomaga w zapewnieniu odpowiedniej jako6ci owoc6w i warzyw, wypoczynku na Swie2ym
powietrzu od wczesnej wiosny do p6inej jesieni oraz pozytywnie zapewnia relacjg
i wspolprace w tak malym Srodowisku spolecznym jakim jest ogrod. Dzialkowcy wlasnq
pracE i wlasnymi nakladami finansowymi utrzymuiE infrastrukturg ogrodowq odciq2ajqc
samorz4dy lokalne od Swiadczenia pomocy socjalnej dla wielu rodzin. Dlatego tei
zachowanie ustawy z dnia 5 lipca 2005 r. jest bardzo waine z punktu widzenia
spolecznego, ekologicznego i gospodarczego.

Apelujemy do Trybunalu Konstytucyinego o odrzucenie wniosku Prezesa Sqdu
Najwy2szego, gdyi jest on krzywdzEcy dla ponad milionowej rzeszy dzialkowc6w.

Przewodn
ROD,,27

Komisji Rewizyjnej SEK PREZES
w Biatymstoku ROD,,27 ROD,,27 Lipca']

Gzlon
1.
2.
3.
4.
5.
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9.

Mikolaj Mironowicz
Malgorzata Wilkaniec
Andrzej Zieniewicz
Zenaida Puczyfiska
lrena litwinienko
Zdzislaw Zieleniewski
lrena 2ukowska
Jadwiga Kowalczuk
Gzeslaw Bqkowski

Do wiadomo5ci:
1. Trybunal Konstytucyjny w Warszawie
2. Prezes Krajowej Rady PZD Eugeniusz Kondracki
3. Prezes OkrggowegoZarz4duPZD w Bialymstoku


