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Szanowny Panie Prezesie!

W zwi4zku ztym, ze w dniu 28 czetwcatego roku ma byd rozpoznany przezTrybunal
Konstytucyjny wniosek Pierwszego Prezesa S4du NajwyZszego , w sprawie zbadaniazgodnoSci
z Konstytucj4 RP zapis6w calej ustawy o rodzinnych ogrodach dziatkowych z 08 lipca 2005 roku,
jako dtugoletni (pon.30lat) dzialkowiecPZD,zwracam sig do Pana Prezesa z proSb4 o
pozostawienie
w nie zmienionym ksztalcie w/w ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych.

W moim przekonaniu przedmiotowa ustawa uchwalona przez Sejm RP, przeszlacal4 Sciezkg
I6fi$aayjnqpirjiasflohnyrio fufthqironqi4t,rryd@or@yddyj4zialkowe, w glosowaniu
jawnym na walnym zebraniu wyborczym zostali demokratyczniewybrani przedstawiciele
dzialkowc6w
do zarz?dow, komisji rewizyjnej, komisji rozjemczej reprezentuj4cy ogrody godnie i zgodnie
z Ustaw4 o Rodzinnych OgrodachDzialkowych.
Wyrazem poparcia dla tej ustawy byl II Kongres PZD, kt6ry odbyl sig w War szawie 22
wribKnim2ffl hdoheniach ustawa gwarantuje wlasnoSi nasadzeri i infrastruktury znajduj4cej sig
na dzialce wykonanych przez uZytkownika dziatki za jego wlasne Srodki finansowe, u *ig. dtbrze
zabezpieczanasze prawa i nie ma zadnychprzeslanek aby ja zmieniat,.

Rozmawiaj 4c zu?ytkownikami dzialek R.O.D w naszym rejonie wiem, Le w tej sprawie
dzialkowcy wysylaj4 bardzo wiele pr6Sb do wladz ustawodawczychiwykonawczych, o
pozostawienie dobrej ustawy chroni4cej prawa dzialkowc6w orazich mienie.

Wszyscy wiemy, Zebez naszego Polskiego Zwi}zkuDzialkowc6w nie bgdziemy w stanie broni6
swoich praw oraz mienia.

Proszg pomySlei, co bgdzie z reszt4 dzialkowc6w i ich rodzinami,kt6ruy zostan4 pozbawieni
dodatkowego zastrzyku do swoich skromnych dochod6w a zarazem tej rad-oSci zyci"a,kt6r4 im
daje uprawianie tego kawalka ziemi?.

Zwracam sig do Panaz apelem i proSb4 o to, by podjgcie decyzji By6 Albo Nie By6 bardzo
duhej rzeszy ludzi w jesieni Zycia, schorowanych, o skromnych dolnoaach lub bezro-botnych, dla
kt6rych dzialka to jedyny zastrzyk dla gospodarstwa domowego oraz jedyne miejsce, gaiiemog4
w oazie spokoju wypoczywad, w rodzinnym gronie, z d,alaod polityki i zgielt<u miejsklego, ktory
jest ucipliwy dla takich ludzi jak ja emeryt6w - glgboko przeanalizo*ai.



a

Odrzucenie naszej ustawy przez Trybunal Konstytucyjny bgdzie mialo duzy wplyw na
egzystencjg ludzi ubogich, kt6rzy nie bgd4 w stanie pokryi koszt6w zwipzanych zutrzymaniem
dzialki,
a jedynie bgdzie pomocne dla ludzi z grubymi portfelami, kt6rych sta6 bgdzie na takie
Swi adczen ia pl atnicze.

My dzialkowcy nie chcemy bawi6 sig w Zadne rozgrywki polityczne, chcemy uprawiad nasze
dzialki tak jak do tej pory, bez mySli o jej utracie.

Zeby tak sig stalo nie trzebawiele, a jedynie glgbokiego przemySlenia, poniewal decyzja
nale?y

do NinodritzeidrunmdfusQdaidtl'iskiwoitarylor4&tffoprydtrolijnogo€o,ko sami sobie przez
tyle lat wypracowaliSmy z miloSci4 i oddaniem temu kawalkowi ziemi. Niniejszy list przesylam
r6wnieZ tak2e do wiadomoSci:

- Prezesa Polskiego zwiry,ku Dzialkowc6w Eugeniusza Kondrackiego,

- PrezesaPZD Okrggowego Zarzydu Warmirisko - Mazurskiego w Olsztynie

Zbigniew a Kolo dziej czaka

Z wyrazami szacunku oraz nadziej4 na lepsze
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Dlugoletni dzialkowiec R.O.D,,Szarotka"
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