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OkrpgowyZarnqd
Polskiego Zw i4zku Dzialkowc6t'
w Bydgoszcz.y
Bydgoszcz,dnia l8 czerwca2}l?r;

Trybunal Konsfytucyjny
dot. sprawyzaskar2eniado Trtr"brnaluKonst5rtucljnegoustawy o rodzinnych
dzialkovq'chz dniaI lipca2005r.
ogrodach
40-sto tysigczna nnesza dzialkowcri,w Okrggp bydgoskiego 'r' ogromnym
oburzcniem pr4yjqla informacje o dopuszszeniu do udzialu w postgpowaniu
przed Trybunalem Konstytucyjuym w sprawie zaskerienia ustawy o rodzinnych
ogrodrch dziatkonl'ch - opr6cz Stowarzyszenia Inicja{vw' Demokratycznych w
rriwniei Ogdlnopolskiego
Ogrodach Dzialkow-."*ch SIIIOD z Olsztyna
Towarzystw a Ogrod dw Dzialkorrych z Bydgoszcry'
Nasz sprzeciw i zaniepokojenie budzi fakt rdwnorzqduego postawienia w szeregu,
obok milionowej organiincji dzialhowcdw, funkejonujqcej prawnie na podstawio
ustawy przyjgtej przez Sejm RP, z towarzystwem ogrodowy-nt nie posiadajqcym
legitymacji do repre?,entowanie ogrod6w dzialkowycho stworzonym pruez ludzi
wykluczonych ze SrorJowishadzidkowcdlr polskich za bezprawne lamanie prawa
zmiqzkowego,N taklte prewa bndowlanego i administraclyjnego.
Zaproszenie d.odebety przed Try*bunaleu Konsfi'tncyjuym prezess OTOD z
Bydgoszczy Jnna Swiqtka stanowi saczegdlny przytyk dla dzialkowcow okr€gu
bydgoskiego.Jcst to osoba nie bgdqcraod 2009 roku ufytkownikiem dzialki w
wykluczona L Polskiego Zwi4zku
rodzinnych ogrodach dziatkorych,
Dzialkowc6w za ra2qce naruszanie przepisdw ustawy. postanowici statutu,
regulaminu ROD, zasad wsprffi'cia spolc.cznegoohaz dziatsnie na sakodp
Zwi4zku. .Iaki jest sctrs dopuszczenia do glosu przed Trybunalem
Konstytrrcyjnym tego pana i oari'b n'ystgpuj4cych jako Ogdlnopolskie
'l'owa rrystwo Ogrodow Dzialkowych?
Zasadniczym celem dzielania Towarzystwa bylo doprowadaenie przed 2005
rokiem do zmiany ustawy o prErcottnicrych ogrcdach dzialkot*'ych i d4fenie do
przyjpcin projektu ustar*'.v przelrs#lceniu prawa uiryfkow'ania dzialek w POI)
"o
w prawo whsnofcit, tak n*prawdp mierzajqcej do wywleszczenia dzialkowc6w.
Nie respektowanie prarva obow'iqgujqcego w Pffi, zamieszkiwaoie na terenie
ROD oraz propagowanie idei budowuictwa ponadnorma$'wnego to prawdziwe
oblicze Jana Swiqtka i jugo stoczenie, Iudzi Og6lnopolskiego Towarzrystwa
Ogrotl$w f}.ialkowych, ,rtowarzrystwa Wr, ogrod6n't, lecz d424cego do ich
przejpcia dla zaspokojcnia swoich ambicji i dzialafi, dzialaf kt6re tak chgtuie sq
d ostrzegan e prrez p rz eci w-nik6w ogrod6w dzialkowych'
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