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W lmi-enlu dzialkowcow wymienionego wy2el Ogrodu zwracam si-9 z uprzejma proSbq o
odrzuceni-e w calo6ci wniosku ski-erowanego do Trybunalu Konstytucyjnego przez
Pierwszego Prezesa S4du Najwy2szego/dotyczy sygnatury k8/I0/. Ogr6d zaLo2ony zostal w'l 95? roktr nrzcz PKP danarrl ni o r f nQ lar "n-='.'i -!JJJ Lv^u PLL-L L ',,-' .ZeCZ UlmU]aC na ,rvu rrq uIJ!qwra WafZyWa, OWOCe 198
dzialkowc6w.Obowi4zujaca ustawa PZD z 2005 roku a takze uchwala PzD i reguJ-ami-n RoD
q: zo qol-l: qn6ine- rJlefcno fei mtl dzialkawcrz nio chcomrr rnzrrm.ioF hn faL: ioef nrr,.rJrLea rL(J J rrrc uv LaAq JsrL lJldwud'Inhinarr ncAl-' n^-i--.]-I-^.,^li \trl,--^\rrrl-^^,,1^,,--l- '.*^r . ^ !-r.ruuf rrvu uswu L]w)t-dcldJ 4cycrr I Kase \ ' . uregutowanf a prawne wymf en-Lone] ustawy a taKze
innych aktow prawnych ni2szego rzgdu nobilituja do dzialafr nie tylko Zarz4d Ogrodu
-t^ r-t-+^ l-i ^1r-dre LdKZe uzrd:tKowcow.Kwestia zamieszkanj-a tzw\'na stale\' to nie wynik chciejstwa
przypodobania sig tym osobom.Brak mozl-iwo5ci zakupu mieszkari, brak pracy powoduje
nndiani a clzr:in.'a6 ,.lanrz-i i i -:mi oqzi:rni a r^r Aarrl6lzi c patrTAa z nUnktU WidZenia lO6ri kiyvvJYv r4^orlrs w vvrvuafs.LoL!L<4v L Purr^Lu wtuzcllfd t_y_,.*
prawnej i obowi4zujacych w tym zakresie tekstu prawnego zamieszkanie st.anowi
naruszenie prawa. a zatem Gmina winna tym zamieszkujacym w trybie odwrotnym zapewni6
m-ieszkania. uwazam, ze winien i56 sygnal do parlamentu celem opracowani-a i
rrzrrnalni an i: rrqf _aw w cel mater_t-1
Reasumujac, uwazam zreszL1 jest to opinia dialkowc6w ze cel-e jakim kierowal sie Sad

r1 ^r"": ^ r^^f osow:nicm qie r]o nn1- rzah ne6h z Vrontt l^'i znacrrt\dJwy.>Ly, >q uU> uv rv
PREZES ZARZADU

JAN CHLEBOSZ
rrn-zoimia infnrmrrio ie c-m: il n nowrtiszei i-rp(c.i r^r\/ql^no dn prazaq:Trrrhrrn:lrr

J\. ag LrLeJ Lteouf fryvurroau
konstrzf rrr-r:inecn w dniu 14.06 .2072.


