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Szanowny Pan
Prof. Stanislaw Dqbrowski
I Prezec Sqdu Najwyiszego
Wangzawa

STANOWISKO

ucz€stnik{6w narsdy szkoleniowo - instruktaiowej
skarbtrik6w i ksiggowych rodzinnych ogrod6w rrziclkorych

z terenn okrggu opolskiego pZD w Opotu

Uczestnicy narady szkoleniowo, instr:ktazowei skarbnik6w
i ksiggowych rodzinnyoh ogrod6w dziaikowych z terenu olcagu opolskiego
wyrataj? oburzeni€ i sprzecir.v wobeo pr6b znian ustawy o rodzinnych ogrodach
ddalkowyoh z dnia 8 lipca 2t)05 r,

Wedlug nas ustawa. ta w nale4/ty spos6b olceila obowiaz,ki
uzytkownik6w dzialek, oraz skutecznie zabezpiecza nasze prawa jako czlonlc6w
Zwiqzkt- Ogrody nikomu nie czyrri4 zla art lczywdy, wrgcz odwroftrie
przyuosz4 same bez kosztowne kor:rySci takie jak chocia2by ekologiczrre,
zdrwotne, integracyjne oraz umoaCiwiajq polskim dzialkowcom uzupetaienie
nader skxoEflych budzetow domowych z upraunianych zdrowych war{yw
czy owoc6w. Glgboko ubolewamy nad zakusami na autonomig Zwiqzlflr. j€go
wieloletri dorobek i majqtek pojedynozego dzialkowca, gdyz kwestionow8na
ustawa posiada fiEdamentalne znaczeaie dla obecnego bytu, i dalszego rozwoju
ogrodnictra dziralkowego w Polsce i dla ka2dej dziulkowej rodziny.

Wrimd polskich dzialkowc6w jest zucny .odsetek ludzi dobrze
rryyksztalconych, ale nawet oni nie poha$4 aozumie€, dlaczego w aasrym kraju
od wielu lst orgarry Parlstwa podejmujq permanentre pr6by uiszczenta jednej
z nAjliczniejszej spolec2:nej organizacji pozzrz4dowej. Zrisz.czenia organizacji,
kt6ra nie dodi, 2e dobrze wype+nia swoje obowiqzki wobec dzialkowcdw
i ogrod6w, to jeszoze wypehria czgsi Swiadczerl socjalnych, prrynaletnych
P&lsfivu.
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Zdecydowanie protestujemy przeciwko znianie jakichkolwiek zaPis6w

ustawy o ROD wbrew woli prawie miliona polskich rodzin' kt6rym ta ustawa

w obecaej wersji dobrze sluiry i nie jest kwestionowana przez organy samorz4du

terytorialfugo' Liczymy na Pana - znrmego nam jako osobg o wielkim

i sprawiedliw5mr serou, na uwzglgdnienie naszego wniosku z-wracamy si9

z p,ro6b4 do Pana Pierwszeg,o Prezesa sqdu Najwyzszego o wyoofanie wniosku

akiu***"go do Trybunslu Kotrstytucyjn€go o stwierdzbniu niezgodnofci

ustawy o ROD z Konsq/tuc.iq RP.

Ohanmuia:
l. Adresat
2. Trybunal KonstYtuoYjnY
3. Marszale& Sejmu RP
4. Premier Rzqdu RP
5. Krajowa RadaPD

Pobld Zviqr€k Drl6ltowc6w
Okrpgowy Za.lrd dDokki
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