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w imieniu stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Iniynier6w i Technik6w ogrodnictwaoddzial w Poznaniu, pragnq wyrazid sprzeciw wobec wnioskowi zfoionemu do TrybunafuKonstyturyjnego przez Pierwszego Prezesa- sqdu Najwy2szego o stwierdzeniu niezgodnosci ustawyz dnia 8 lipca 2005 r' o Rodzlnnych ogrodach Dzialkowyctu xlnstytucjq Rzecrypospolitej potskiej.
Pragnq nadmienii, ii zgodnie z ww. ustawa Rodzinne ogrody Dziatkowe ,,sg urzqdzeniamiuiyteczno$ci publicznei sfuiqcymi zaspokajaniu wypocrynkowych, rekrearyjnych i innych potzebsocjalnych czlonkdw spoteczno$ci lokalnych", dlatego tei ww. ustawa dobrze i odpowiedzialnie slu2ymifionom rodzin polskich dzialkowc6w' wiadome iest, ie dziafki w polskich ogrodach dzialkowychuiytkowane sa w praktyce przez wszystkie grupy sjoteczne izawodowe. DzialkJwcami sE robotnicy,urzqdnicy, emeryci i renciSci, a ostatnio r6wniei bezrobotni - cryli ludzi w pnewa2ajqceJ mierzeo niskim statucie majqtkowym. Zmiana. u:1.* spowoduje wietk4 krzywdq dla mition6w ludziposiadajqcych ogrody dziafkowe, krrywdq dla ludzi ltorfch ozialki sq oazq relaksu, wypocrynku,spokojuJakr6wnieiwpostaciir6dlazdrowychpton6w

wlele Rodzinnych ogrod6w Dzialkowych. w naszym kraju zaktadanych bylo na nieuiytkach,podmokfuch fqkach, wysypiskach, terenach niechcianyct, rtore zostaly zamienione w kwitnqceogrody ziefeni, stajqc siq enklawq spokoiu, miejscem wypoczynku dla milion6w dzialkowicz6w, dumqnasrych matych miasteczek iduiych miast.
Te piqkne ogrody powstaly dziqki wysilkom wlasnie tych ludzi dziatkowicz6w,kt6rry bez korzystania z dotacji Pa{stwa - wlasnymi silami zamieniali miejsca w wielu przypadkachtereny zdegradowane w przyjazne i sprzyjajqce uprawie i pielqgnacji roslin ogrody dzialkowe, wenkfawq spokoju i wypoczynku. Rodzinne ogrody Dziafkowe moina zalicza do piqknych teren6wzielonych naszych polskich miast i miasteczek.
Pamiqtajmy, 2e dla wielu dzialkowicz6w praca na dziatce jest radoSciq, lekarstwem i sensem2ycia. Jest dla nich drugim domem, azylem.. 
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Dlatego te2, stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Iniynier6w i Technik6w ogrodnictwawyraia sw6j sprzeciw takim dzialaniom, kt6re majq za zadanie dokonad zamianw Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Dziafkowych, a ktdra grararantuje dzialkowiczom w obecnejUstawie spokojne i bezpieczne uprawianie d:ialek.

NfP 777-00-05-652 0 pKO Bp r o/pozNAir 35 1020 4027 0ooo 1202 oO31 1654



\F rorz  o9 :2 i  FAX 618236941

Zmiana Ustawy moie doprowadzii do potraktowania
Dzialkowych jako teren6w pod inwe$ycjq, powodujqc pominiqcie
naszego kraju, kt6ry pragnie obcowad z naturg.
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teren6w Rodzinnych Ogroddw
zwyklego czlowieka, obywatela

W zwiqzku z powy2szym w imieniu SITO Oddzial w Poznaniu zwracam siq do pana prezesa
Trybunafu Konstytucyjnego o pozostawienie dziafkowcom dotychczasowych praw zapisanych
w ustawie z dnia I lipca 20o5 r. o Rodzinnych ogrodach Dzialkowych.
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