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Sza now n i Sgdziowl e Tryb u nalu Ko nstytucyJ nego,

Zarzqdy Rodzinnych Ogrod6w Dzlalkowych miasta Chodzieiy posiadafqc

statutowe upowainlenle do reprerentowanla 1150 rodzin dzialkowych
uiytkujqcych dzlalkl w 9 ogrodach, zwracajE,sie do Sqdzi6w Trybunatu
Konstytucyjnego z pro{bq o odrzucenie podcras rgiprawy w dniu 28 czerwca
IOLZ roku, wnlosk6w Pierwszego Prezesa SAdu Najwyiszego o uchylenle calef
ustawy o rodzinnych ogrodach dzlatkowych z 8 lipca 2005 roku.
Dla nas czlonk6w samorzqd6w ROD oraz dzlafkowc6w obowlqzujqca ustawa o
ROD z 2005 roku iest nafwainleJsrym aktem prawnym zabezpieczajqcym nam
tytul Prawny do grunt6w zajmowanych pnez nasze ogrody a drlatkowcom
prawo do bezpfatnego korzystania z drlalek.
W naszef ocenie wnlosek sklerowany do Trybunalu Konstytucyjnego prtez
Pierwszego Prezesa Sqdu iest nlczym Innym jak pr6bq drastycznego osfabienia
pozycii prawnej ogrod6w i dzlafkowcdw oral ubezwfasnowolnlenie naszego
Zwiqzku.
Kwestionowane we wniosku prawne unormowania w zakresre
funkcJonowanla ogrod6w dzialkowych jako urzqdzeri ulyteczno6cl publlczneJpodwaiaiq konstytucyJnq zasadq ochrony praw siusznie nabytych.
Nle rgadzamy siq na zmianq zaprs6w ustawy, bo ona sprawdzila siq dobrze wfunkcJonowanlu ogrod6w i. bardzo dobrze zabezplecza nam drialkowcomnasze prawe do dzialki ido naszeJ wlasnofcl w postacl nanlesle6 | nasadzefi.wyraiamy nadzreje, te sqdziowie Trybunaru uwzgrqdnfq nasrQ prosbq rpo{eJmq bardao oczekiwant prre, wsrystkrch dlrafhqwcdw decyzJe i odreucgwnlosek Pierwszego prezesa sqdu NaJwyiszego w sprawre nasrej ustawy.
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Llst nasr kierujemy do : Marszatka Sejmu Rp,
Parlamentarzyst6w Zieml pilskiej oraz prezesa
Dziafkowc6w.

Premlera Rrldu RF,
Polskiego Zwiqzku

Z wyrazami szacunku I powalania
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