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Trybunal Konstytucyjny
Rzeczypospolitej Polski
w \ilarszawie

APEL
okrggowej Komisji Rewizyj nej Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w

w Opolu

w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych
orazpraw dzialkowc6w.

Szanowni Sedziowie Trybunalu Konst5rtucyj nego,

Zbliila siE nieuchronnie dzieri 28 czercrc4 kiedy to Szanowni Panstwo
pochylicie siE nad wnioskiem procesowym o zbadanie zgodnoSci zKonst5rfucj4
RP ustawy o rodzinny ogrodach dzialkowych. Bqdziecie Paristwo decydowai
o losach milionowej rzeszy dzialkowc6w, uprawiajqcych z pokolenia
na pokolenie swoje wymatzone dzialki. Odebranie im tego co z tak wielkim
trudem stworzyli byloby niesprawiedliwe i nieetyczre.

Okrggowa Komisja Rewizyjna Polskiego Zwiqzlru Dzialkowc6w
wopolu A P E L U J E do Spdzi6w Trybunalu Konst5rtucyjnego
o oddalenie w calo6ci i uznanie r,z bezpodstawneo zaskaruenie naszej
ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych ptrzez Pierwszego Prezesa
Sqdu Najwyzszego.

W kontek5cie zlohonego w 2010 roku wniosku zadajemy sobie pytanie,
gdzie byl naiwyzszy rangq przedstawiciel wladzy s4{owniczej prznz okres 5 lat
obowi4Zywania naszej ustawy, przeciel ustawa o ROD przechodnla calq
wymaganQ prawem Scie2.kE legislacyjnq do kt6rej nie zgloszono indnychuwag.
W postgpowaniu Pierwszego Prezesa Sqdu Najwy2szego nie mozemy doszuka6
siQ ani sensu' ani logiki. Uwazarry, i:e wNadza s4downicza sz.czng6lnre winna
zawsze pamigta6 , it, to my obywatele jestesmy suwerenem wladry.
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Szanowni Sqdziowie Trybunalu Konst5rturyj nego,

Okrggowa Komisja Rewizyjna wyra?a glgbokie przekonanie, 2e Paristwo

bEdziecie pamigtali, i2 sprawiedliwoS6 jest stalq i niezmienn4 wo14 przyzrtartLa

kaZdemu nalez5rtego mu prawa, a takhe rZ we wsrystkich sprawach

powinna mie6 pierwszefstwo zasada sprawiedliwo$ci i sfusnoSci nad zasadq

Scislego prawa.

Pozostajemy w przekonaniu, 2e wysoki Trybunal majdzie zrozumienie

dla przedstawionej argumentacji i swoimi decyzjami nie ptzyczyfi

siEdo n:irszczerua piEknej ponad ll5-leftriej idei ogrodnictwa dzialkowego

w Polsce.

Z wyrazami szacunku

czqcy OKR PZD

Czlonkowie

Kazimierz Chylka

Boleslaw Wolak

Waclaw Zajdel

ff.

Otrarmuja
1. Adresat

2. Marsz"aNek Sejmu RP

3. Premier Rzqdu RP

4. KRPZD, KKRPZD
5. ala

Pabian


