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Konferencji Okrggowej Folskiego Zwiqzku Dzialkowc6rvrve Wroclawiu
r. w sprawiezaangaiowaniadziatrkowcdwrzarz4d6w
z clnia14 sienglnia2012
i

komisji statutowyeh w

obronie ustawy o roclzinnych ogrodach

dzialkowych.
KonferencjaOla'qgowaPolsk\egoZwtqzkuDzialkowc6wwe Wroclawiu
praw dziatkowcdw,ogroddwi Zwiqzkuspowodowane
stwierdza,Ze zagroaenie
wnioskarni I Prezesa S4du Najwyzszego zloZonyrni do Trybunalu
Konstytucyjnegoo rozpatrzeniezgodno$ciz Konstytucj4RP przepis6wustawy
o rodzinnychogrodachdzialkowychwywolalo na przestrzeniponad2lat liczn'e
jak i zarzqd6w,komisji rewizyjnychi
protestyze stronysamychdziatrkowc6w,
komisji ro4emczychogrod5w.Frotestyte nasilalysiq szczeg6lniew biezqcym
roku w zwrqzl<lz zapowiedzianymterminem rozprtrze:niawnioskdw ptzez
TrybunalKonstytucyjny.Zagralenieprzepis6wustarv;'o ROD gwarantuj4cych
prawa dziatkowc6wdo uzytkowaniadzialbioraz prawo ogrod6w do dalszego
op6r i sprzeciw dzialkowc6w i wszystkich
istnienia wywolalo porn'szechny
syrnpatykowogrodnictwadzialkowego.
W obronie przepis6w ustawy o rodzinnych ogrodaeh dzialkowych
ponownietak jak to bylo w 2009 roku wypowiedzialysit dziesi4tkitysiqcy
clzialkowc6w slctadajqcpodpis pod protestem przyjmowanym na walnym
zebraniu, na ft2nych spotkaniach, na posiedzeniachzaru4du i komisji
statutowyefi.
Protestyte byty kierowanezar6wnodo TrybunaluKonstytucyjnegojak i
Polskiej, w tym do PrezydentaRP,
do najwylszych wtadz Rzeezypospolitej
Marszalka Sejmu, Premiera, Ministra Transportu oraz do klub6w
posl6w i senatorow.Z okrEguwroclawskiegodo Trybunalui
parlarnentarnych,
wladznaszegoPanstwawyslano 747 zbiarowychwyst4pierirv obronieustawyo
ROD. Ta wielka akcjaprotestacyjnarniatauzmyslowi6wladzomi wskaza6,,2e
pochopne,
przemy$lane,
wnioski I PrezesaSqduNajwyzszegos€lniedostatecznie
ze nie bior4 pod uwagpprawdziwychcel6w, zadafii roli rodzinnychogrod6w
mieszkaric6wmiast.
szczegolnie
dzialkowl,ch oraz potrzebspotecznych,
przepis6wusta.wl',
Ten wielki protest,to wielkie wolanieo pozostawienie
o oddaleniewnioskow I PrezesaSN pozostalobez echa. ZarbwnoMarszaiek
SejnruRP jak i Premiernie raczyliodporviedziecna zadenprotest,na zadenlist,
na kierowaneniekiedybtagalneprodbysamychdziatkowc-6w.
Najr',ryzszewtaclzePahstwaPolskiegozlekcer,vazylypowszeciinyglos
zlel<cewafilyglos ponadmiliono'uvejrueszypolskichobywateli,
spoteczefistwa,
dochodachdla
o najskromniejszych
ilekcewall4y glos rodzin najbiedniejszych,
ktorychogr6di dzialkato bardzowahnemiejsceich zycia i przetrwania.

Konferencja Oklqgowa Pol skiego Zwiqzku Dzialkorvcdw r,r.eWroclawiu
podkre$la,ze pomimo tak niekorzystnego
Wyroku TrybunaluKonstytucyjnego,
lct6ry zagraLa istnieniu ogrod6w i praw uzytkcwnikow dziatek nastqpuje
wyrazna konsolidacja szereg6w Zwiqzla: i wola dalszej walki o ogrody
dziaikowe.
Konferencja OkrEgowa pragnie 'uqt:razic szczere podzigkowanie
wszystkim dzialkowcom,wszystkirn dzialaczomZwi4zku zaten wieiki zrry w
obronieustawy o rodzinnychogrodachdzialkowych,szczeg6lniewidoczny w
w rvalce
ProtestuPolskiohDzialkowc6w.Wszystkimzaangazawanym
Tygodnir-r
o prawa dzialkowc6w i ogrrcddw,o reprezentujqcyich Polski ZwiEzek
Dziatkowc6wnalezysiEszacuneki uznanie.
olcre$lone
PodjEtawalka w obronieswoichpraw z pewnoSciqprzyniesie
ef'ektyw dalszejdzialalnodcina rzeczdzialkowc6wi ogrodow.
KonfbrencjaOkrqgorvaPolskiegoZwtqzkuDzialkowc6w we Wrociawiu
wyraha przekonanie,2e Zwiqzek nigdy nie ustanie w walce o zachowanie
ogrodowdzialkowyc,horazpraw dzialkawclw.
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