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Trybunal KonstytucyJny
al. Jana Chryatlana Snucha 12 a
00 - 9{8 Warezawa

Okrqgowy Zarzqd PZD
w Zielonej G6rze
ul, Wyspiafiskiego 13
65 * 03e Zielona G6ra

Zarz4d Rodzinnego Ogrodu Dziatkowego im. ,35-lecia" w 2arach zwraca siE
do Trybunalu KonEtytucyjnego z pro$bq o uszanowanie ponad milionowej rzeszy
dzlalkowc6w w calym kraju, w iph Btaraniu sie o zachowanie swoich praw.
Z niepokojem odebrali6my zaskar2enie ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych
z dnia I lipca 200i r, do Trybunalu Konstytucyjnego. Uwa*amy, 2e wszelkle zmiany
leglslaoyJne s4 dziataniami negatywnymi.

Zerzqd ROD im. ,,3$-eoia" w Zarach zwraca sig do przedstawiciell wtadzy
ustawodawczej o pozostawlenle ustawy w obecnym kEztatcie. Ustawa ta jest dla nas
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emeryci i renciAci, H6rzy po wielu lataoh precy, chcq mie6 spok6J, odrobing rado6ci

I gwaiancje wypoczynku na v'dagnymi rqkami zaktadanych i zagospodarowywanych
diiaNkactr. Teisz slyszqc o tak bearzglgdnym ataku na ustawq gwarantujqcq im

bezpieczertgtwo i piawi, odbierajq to bardzo osobi$cle i bojq sig co dalej z nimi

beduie?
Maj4c na uwadze dobro, spok6j i bezpieczefistwo repreeentowanych Wze.z

nae dzia|l(iwcdw ROD im,"95-lecia" 
-w 

ZErach zdecydowanie eprzeciwiamy si-q

wnloskowi do Trybunalu Konetytucyjnego I mamy nadziejq,.2e Ustawa o ROD

poeostanie w nieimienionym kiztalbie, bowiem gwarantuJe dzialkowcom spokojne

uprawianie dzialek.

Z wyrazaml szaounku
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lut nigdy nb mo2ne by{oby ich przyrm6ok!, a dziarkowcy I lch ogrody brdrbypo:bawione ekutec*rrel ochmny prawr.rci.

Dlatogp to.:t srnracamy elg do Panl Flztrcznlk o urye,fuchanie neezgglo stanowioka wBpralidi] zactrovvanla oborriqrqiqoei Uetany o ogrodach dzialkorrr4ffir w obg,cnyrnkaztsfttie onaz o polnoc I wuparcie swym auto4ttotom wsz{rlklch etararl w obroniBnasg:fclr ognrddw.
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FbmCanlk Praw Obyrmtebklch

Uwa*amy, lF sg5*.lona przez Sejm I llpca 2O05r.u*tawa o rodzinnych ogrodach
I !.i,lfiFJ
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W lmieniu dzialkowc6rr Rodzinnego OgraCu Dzialltowego,OAZA. w Zarach
zlvYrac?rny oig do Panl R.uec;nlk z pro6bq o weparcie starart potskich dzialkowc6w o
Zacfrpv9anle) nnOlch pfiaur.
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D'"l$kt nul prawn millon polskicrr -ori" #ri6;'"1";;,"*" ;G.;;-;rod6rr.
Przoplsy{eJ uutawy aktfucznlc zabczpiooaifrnaB:Eeogrody pr:ea *ofainymi pr6bami
presfmdwanla grunt6w zsretyeh pftEaz Ozlatio,wc6rr ona:z.aapoi/nlalqnarrr s:aer6g
fundamcntalnycfi praw, dziqki ktorym motErny bezplecante korz:piaG za ewoictl
rlzir*hk nie ponorzqc nadmiemyctr fosztdri.
Og.t't d3{*rkrreo tto :ledanc pkrrla rrrlart. rrpirjcc.a ak\lll*rnlr:|. u44nanrlrnkrr i inlnqrnqliroddn i epolcccnoScl lokalnych oraz doskcnaty meohanizm pomocv eoclalnei dla
nqfubotuaych obyuetoli. To nasz 8poe6b na 6f,c!^ren€ i zdrowe arcle.

}frtag"b cofrDj uata$ry o rodzlnnycfi ogrpdactt dzialkourych do Trybunafu
KonrtytucyfnGgo Pnaez, Pkrruvazago prpaea Sadu Najuryta:ego stawla pod znakiertr!|trlrtanie prann-lodd naazych ogradOw i wpicqfe alg w 2l) tatvrralti z ogrodamfdzf , VmlwPoleoo
Procedura rzqdrAea portgporranlem przadTr.lAunafrcm Konetytuoyinym nle poarrata
deCafkorvcorn | .bh aidqFkorrvi 

=aprrazontowa6 rmictr racjl.
Gdytby wnlorek Pbrvrrezcgo prpzesa gedu ltehmrdszego zostal uurzglqdnlo6y, towrey*tkic nalwa2nleiezo prant E prayrhrgtrlqga.polaktm dzlalktrwcorn;*stetb/by
boaporyrptnle utraona.
Niekorpyetny uryrok Tnflrunatu oznaczalby, le porrld*ze preura zoetalyby ucfrylone i
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