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Pitz4e poni2aze pismo, pragog wyrazid swoje etsnowieko w zwiqzku ze ekierowaniem do Trybunalu
Kottstytucyjnego wniosku o uznanic za nickonstgucyjn4 U$taw9 z dnis 08. Lipa 2005- roku o
Rodzinnych Ogrodqcb Dzialkowych.
Ustnwa zostala uchwalona przez legalnie wybrany Sejm R.P i pozwolila na urcgulowau€ spraw
zwilzgDych z prawidlowym funkcjonowaniem ogfl]ddctws w pol8cB. W momencic pmc nad
Ustlwq o.az jej r.rchwalania nilil nie kwestionowd zapis6w poszcaeg6lnych artykul6w tcjzc
Ustewy, DziQki tej U8tswie wielu dzialkowc6w wie jakie ma praw4 kt6re chrool4 jego interesy
oraz jego Rodziny. Dziolki w Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych nie s4 rylko indyrlidualnymi
spr*wami posacreg6hych obywateli Naszego Pafstwa ale r6wnie, s4 to calc Rodday! kt6rc dzigki
tcmu zc mogqc uplswiai dzialki polepszajq sw6j status m&terialny. Dzialkowcarni sq ludzie z rodzin
ubogicb emeryci, rencidci, bezrobotni kt6rzy dziqki dzialkom mogq poryskai owoce i warzywa,
ktorych czgsto nie kupiliby sobie tych produlc6w bo by ich fizycznie nic bylo ne nie srad. Dzielka
daje oamiastkp swojej niezalernodci, pozwala wielu osobom spelniad swoje marzenia jeteli chodai
o mozliwodi ksztEltowania , tworzenia swojego otoczcnia. Pozwala dzieciom i mlodzic2y na naukg
podstawowych rssad ,yci6 oru pracy, tej u podsraw Ta niodzieZ nie muri przcsiadywai na
lowcczkach w parku, nie demolujc urz{dzei publicznycll bo ma zajgcic na dzialcc.
Zask{rranie Ustawy do TK moie doprowadzid do ddszego zuborenii spo}eczedstwa, pooiowa2 w
momeDcie jej unigwarnienia wielu ludzi zostanie pozbawionych ochroly prawnej tego czego si9
dorobili w trEkoie swoj€go il,ciq czesro ts dzia&a jest wszystkim co po$iadaj4 jako ich dorobek
zyciq uiF Iiczqc loketorskiogo mieszknnia, kt6re dla wielu ludzi jesr tylko typialniq a dzialka
ftiejssotrt ioh praoy, odpoc4mku, rolaksu, sp€Ldanieft sil na em€rylutzg gdy ptr,e;taj4 byd
potrzcbni spolccz€nstwu,
Wyzuiz€nie Po8la Dery jako obrofcy prz6d TK z$karzonej Ustawy iwiadczy o tym ze do darcgo
zagadnienia podchodri sig insfiumentalnie, prawdopodobnie kicnrj4c sig tylko intcresem qs6b
prywatnych lobbujacych oa rzecz pozyskania grunt6w na kt6rych lez4 ogrody dzidkowe. Jeteli
kto$ zwdcza ogmdy. walczy z Ustaw4 o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych nigdy nie bqdzie
dobryh j6j obroic4. J€Et to wbrew logicc.
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Pirz4c to piamo rum Dsdziejg, 2€ stanie Psoi po stronie dzialkowc6w co pozwoli ni prawidlowe
urcgulowanie ob€cflcgo Etanu rzeczy poprzpz chodby wyzaaczenie oeoby, ]t6ra bgdzie
autcntycznyrn obroicq wielu sctek tysigoy Rodzin korzystajqoych dzigki istniajec€j Ustawie.
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