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Jako przedstawiciele wladz samorzqdowych Powiatu Czarnkowsko-
Trzcianeckiego, na ktorego terenie od ponad 50 lat funkcjonuje 16 rodzinnych
ogrod6w dziafkowych, w kt6rych dziafki u2ytkuje 2100 rodzin, po zapoznaniu
siq wnioskami skierowanymi w 2010 roku przez Pierwszego prezesa Sqdu
Najwy2szego do Trybunalu Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodnodci z
Konstytucjq sze5ciu artykul6w ustawy a nastqpnie catej ustawy o rodzinnych
ogrodach dziatkowych z 8 lipca 2005 roku-popieramy dziafania dziafkowcdw,
samorzqd6w ogrod6w, okrqgowego zarzqdu i Krajowej Rady PZD w jej obronie.
lch obawy o utratq swoich praw do bezptatnego u2ytkowania gruntdw Gmin
lub Skarbu Pafistwa, prawa do uzytkowania dzialek na podstawie tytutu
prawnego ujawnionego w ksiqdze wieczystej araz utratq prawa wlasnojci
nasadzeri  i  naniesien w postaci budowli  na swoich dziatkach, tymi wnioskami sq
zasadne.
Jako samorzqdowcy pelniqcy kilka lat swoje funkcjq obserwujemy od kilku lat
ciqgte prdby zmiany ustawy o ogrodach dziatkowych oraz ataki na ogrody
dzialkowe i Polski Zwiqzek Dzialkowc6w, kt6ry zgodnie z ustawq wsp6lnie z
samorzqdami ogrod6w zarzqdza ogrodami. Wypowiadal i5my siq w tej  sprawie
niejednokrotnie podczas spotkaf i  z dziafkowcami i  samorzqdami Zwiqzku
uznajqc te ataki za niepotrzebne i bezzasadne, gdy2 ustawa jest wprowadzona
w 2ycie i ,sprawdza sie w funkcjonowaniu ogrod6w i funkcjonowaniu
samorzqdow gmin.
Ruah ogiodnictwa dtielkowego w Polsce i rodzinne ogrodt diiatkowe, jako
urzqdzenia uzyteczno5ci publ icznej sq trwatymi elementami zieleni w naszych
miastach. Tereny ogrod6w dzialkowych od wielu lat majq swoje miejsce w
planach zagospodarowania miast i  gmin naszego powiatu. Grunty zajmowane
przez ogrody dzialkowe slu2q przede wszystkim ludziom mniej zamo2nym.
Dzialkowcy i ich rodziny to czlonkowie naszej wsp6lnoty gminnej i powiatowej.
Sq oni czq5ciq spofeczefistwa obywatelskiego. Dziatka dla dziafkowc6w i ich
rodzin to jest jedna z form naszej pomocy. Samorzqdy naszych gmin i powiatu
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wspierajE dziatania samorzqd6w ogrodow i Zwiqzku uczestniczqc w 2yciu
ogrod6w. Stu2ymy w roznej formie - pomocq w rozwiqzywaniu problemow tego
Srodowiska.
Stoimy na stanowisku, 2e w czasach kryzysu, ktdry dotyka nasz kraj nie ma
potrzeby wprowadza( zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach dziatkowych z
2005 roku.
Zwracamy siq do Pana Premiera Rzqdu o uwzglqdnienie naszych poglqd6w,
dziatkowcdw i ich Zwiqzku w sprawie funkcjonowania ogroddw dziatkowych i
ustawy o rodzinnych ogrodach dziatkowych 22005 roku.
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