
List do Sgdzi6w Trybunalu Konstytucyjnego

od Czlonk6w Okrggowego Zarz1duPZD w Szczecinie z dnia 05.06.2012 r.

Informacja o terminie rozprawy przed Trybunalem Konst5rtucyjnym, maj4cym
zbadal zgodno5d przepis6w ustawy o ROD z konst5rtucj? RP, nie jest zaskoczeniem dla
nas dzialkowc6w. Wniosek I Prezesa Sadu NajwyLszego czeka na rozpatrzenie od dw6ch
lat.

Przedmiotem badania zgodnoSci maj4 by6 objgte przepisy dotyczqce rodzinnych

ogrod6w dzialkowych. Z komunikatu Trybunalu Konst5rtucyjnego dowiadujemy sig, ze

do udzialu w rozprawie zaproszone zostaty podmiofy nie maj4ce nic wsp6lnego z
rodzinnymi ogrodami dzialkowymi.

Stowarzyszenia SIDOD w Olszfynie, atakhe OTOD zBydgoszczy to grupki ludz|
kt6rych ir6dto tkwi w nie przestrzeganiu prawa. Nie reprezentuj4 oni zadnego ogrodu

dzialkowego. Co wigc bylo przyczyny, i2 dost4pili aL takiej nobilitacji, Ze postawiono je
na r6wni z Polskim Zwiazf<temDzialkowc6w?

,nujemy regul i procedur s4dor,vych, lecz fa7<tten wyrufuie wskazuje naNie kwestionujemy regul i pr<

to,2e nie ograniczy sig procedrrra do badania zgodno6ci ustawy z konstlrtucj4 a zmierzat
bEdzie do jej ztniarry, po to by zreaLizowad cele wczesniej zaloaone tj. konstruowanie
ustawy o charakterze obejmuj4cym wszystkie zainteresowane podmioty prowadzeniem

ogrod6w w Kraju. Zatemw zaloherttu tkwi juZ mySl, 2e ustawa o ROD ma by6 zmieniona.

Po co wigc te dwuletnie zabiegi, zmierzaj4ce d.o znalezienie argument6w na
pop arc i e wczeSniej zaLo2onej tezy, ld6r 4 ter az nalezyj edynie uzasadni 6.

Dla milionowej or ganizacji pozarz1dowej j est to ur4gaj 4ce.
Dwa towarzystwakanapowe kontra jedenZwiqzek, ale proporcje bgd4 jak2:1.

Nie trudna w istocie rzeczy do zrozrtmienia jest taktyka, tymbardziej, Le bgdzie to
rozprawa na oczach obserwator6w znajduj4cych sig na sali rozpraw i transmitowana na

stronie internetowej Trybunatu Konstytucyjnego.

czy tojest prawdzivvy wyraz demokracji i sprawiedliwego paristwa?

Zvwrazami szacunku
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