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$zanowny panie prezydencie

Nowa ustawE d3ialkow4 kt6r1 wqslla w iycie e dniem I g srycznia 2014 r.dzigki poparciuj 
'ej i nodpisaniu pre; 

l*: ttfrJtia ar1ri1ily 'irltqq.ze sarysfakcjonu.lqc*. w szczeg6rnoicjn-re maJ4 w4tpriwo6ci, i2 ustawa uwzgrgdnia t-Jtr_** 
postanowienia wyroku frybunaluttonstyucyjnego 

i pozosraje w zgodzie.".Ti;;-ryrd;1;. c"i..,ym aru'jrJrrr*o*"6w jest fakt, zelliftffiXi,:flH,ffiffi4HJffiffffiffiH:;'L, no,! ,'u Lfr**torcny up,yw na
Tytncz'asem' mimo 2r tererry ogroddw dzialkowych giqti lowej ustawie pozostajq we

HlfJ}#iff::rt. 
to nadal 'tu"oftq ;' 

-di;;16rych 
srodowisi biznesu warto$d,-ki6rq

o tych zamiarach dzialkowcy dowiadujq.*ie- r_ lyy{4Pieni.a dnia 20 grudnia 2013 r.skierowanegodo Pana Prezydenta przez Piezesa zwiaStcu-uiari poTJi"rt o ,o"*i"oi* moztiwo$ci skierowanianowej ustawy dziatkowej do Trybunalu ronstytucyi";* ; 
ry.*"g"^ 

j:j niezgodno$ci z Konstytucjq.Ten stan rzwzy dzi.atl<9;vcf sud""cy oceniajq tri,ryriniu jako inicjabavq wymierzon4 przeciwkoistnieniu ogrodrSw dzialkowych w miastacrt, i ty* m"r* przeciwko ich prawom. Istotnyfi, dladziffolc6w jest jednak to, k samorz4fly e*i" .-e p*yj;i ist'ieniu i rozwo;owi ogroddw i niepodejmujqzadnych niepokojqcych dzialan w ooniesiinirl ao gruntow zajmowanych przez ogrody.

W tej sytuacji swoich listach skierowanych do Prezesa Miast polskich dzialkowcy sudeccystwierdzajq ze nie. uar.rriq za przekonrlnljee argumentacjg Zwiqzlu viast potskich o-rzekomejniekonstytucyjnodci 
lowej ustawy o .barinnyctt Igroaaorr aliakowych. s'tanowisko dzialkowc6wznajduje potwierdzenie_w wyst4pieniu z-dnia is *ry-o"ni" 2014 r. stcigowanyr do prur"sa Zwiq_ziuMiast Polskich prz,ez_ GminE Miejskq Nowa Rud", G*ine Miejskq Ktodzko i Gminp Miqdzylesiez dnia 15 stycznia 2014 r. - czlonk6w Zwiqgku Mia-si Polskich. Stanowisko to io*oori, J.wszystkie gminy bEdqce czlonkami Zwiryku Miast Polskich godzq sip z wnioskiem prezesa tegoZwiwku o rozwazenie mozliwoSci skierowarria nowej ustawy przezpana prezydenta do Trybunalu

Konstytucyjnego.
W zwiq,zku z powyzszym Prezydium OkrEgowego Zarz4du Sudeckiego polskiego Z;rryku

Dzialkowc6w w Szczawnie Zd"oju z upowa2nGnia dzialkowcow sudecfich przekizuje p"anu
Prezydentowi do wiadomo$ci ich listy sfierowane do Prezesa Miast polskich or* *yrtqpi*ni.
wymienionych wyzej samorzqddw gmin * czlonk6w Zwigku Miast polskioh do wiadomo$ci.
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