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I ' Ogrodowa Komiqia Rswizyjnr
; noOdqlpgo WuHalkowcgo; Iu. zz,Lig*lw Ziolonej O6ree

TRYBI.JNAI, KONSTYTUCYJNY
Rzec44ospolitej Po lskicj
uL Sruchn l2a
0G918 Wrrszawa

W obmnlc Urtrrvy o Rodrdnnyob, Ofmdrsh Dzlrlkorych

Ogrodotaa lionicja Rswiryjna no*innegp Ogmdu Dzia*,owogo int" 22 Lipca w Ziolonej
Ofno wyrtgtuts z apcbm do TryhrnElu lfunstyn$Vilcgo o pomsawipnie w
dotlnhszasowym trzmi,Fniu uohwabnej w &riu 0S lboa 2005 r. Ustswy o Rodzinnych
Ogfod{ph lhir$cowycb, poniewat nasayn zdanhrm usbwa tajost dobra i dobrzc shrey
dzlallnonrcom dfliqe im poo:zuoie @ftnzd.*nn i strbilmdci.

, CItFgfy dziatrows sEpodpondla wielu roddnnych hdiet6w domwph. fumiejccem
odfqaemr po godainaph prmy db pnacujqpysb i niqisocm seedzn& wohego czasu dh
onr5ft6w i rcnpigt6w. fufi epotykajqsie cale mdzlny w dnlaoh wolnych odpraoy dla
Uooozyntcu i rchcacji

U*nwa jwt nhwygodna dla tyoh bdrzy chsisliby uzyckad htwy epocdb do zauibdniqcia

Sfnntrrni ddnlkow)rm! aby pmeannccy0 lc na cole korncrryjnc i pod budowaionuo
mksr*ilniowe hz konieoenodoi odszkodowania dla dziallowo6w za poniorione nakMy nn

rmlodmh ilasadfbnig i insp mianie m dziaha Ponadto mffzy sh administrncji tertmwej,
na tsronic lc6rpj mjduh siQ ogrody 4ziallmwc, aby rngli z tyah ogrod6w czeipad zy*i
poprrou obciqfinie dzialkowc6w czynsuani dziortawnpi oraz podatkflri zn dziafti i altany.
?tych to porvoddw I Sedzis Sdu Najwytpego, klndqp ciq intercnami pewuych opcji
pofft!,$anycb i rrq$kich grup spohznych nikismud Ustawg o ROD do Tryhmalu
Kon$yhloyjDcgo.

hosimy zrtcur S$zbw Trybunahr Konstyhr&yiucgo, aby ro4atnliEc rmioe€k I Prczesa

S+du Nqi$rytcecgo Raecrpoepolit€j Pobkioj w ryawic niczgodnofci z l{onstpucjt Usta}vy

,, o Rodainnych Ogrodaoh Dzialkowych z dda 2005.07.0E, wzhli pod uwage intercsy i
lillllii,i ocpekinrania ogrornrej rratry dzia&owo6w oraa nbli na wzsldeie dalszy rozr+'6j i
" "'' 

,l illrt ,,, frukclrnowmic ogrodnictwa dziaffrowqgo w Polece i nie podwatali tadoych zapisdw w sedci
'l llrlri "' tdotyphcr""owcj ustswy.

Podpby Og$odowsj f.omtsji Rewizyjncj :

Pr,'rpwodnfozep r,,,,.S
Z'oa Pr?Furodniazqpcgoll
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