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STANOWISKO

Dzialkowc6w Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,,IRYS" Wola Kopcowa

uczestnik6w zebrania sprawozdawczego z dnia 14.04.2012 r. w sprawie przyszlo5ci

rodzinnych ogrod6w dzialkowych. I
Z niepokojem przyjgliSmy informacjg o wniesionych dw6ch wnioskach Pierwszego

Prezesa S4du Najwyzszego do Trybunalu Konstytucyjnego w zakresie zaskaraetia 13

artykul6w obowi4zujEcej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych z dnia 18.07.2005 r.

wzglgdnie calo6ci tejZe ustawy oraz o zblizajqcym sig terminie rozprawy w tym zakresie.

Boimy sig o przyszloic naszych ogrod6w. Ogrody s4 potrzebne dla nas jak r6wniez

prryszlym pokoleniom oraz spolecznoSci lokalnej. Czy ogrody bEdq sig rozwijaly powinno

decydowai spoleczeristwo, a s4 to dzialkowcy pracuj4cy na dzialkach.

Odgrody potrzebuj4 wlasciwej ochrony prawnej, tej konstytucyjnej, jak r6wniez

lokalnej. Jest to warunkiem koniecznym dla zachowania ogrod6w w krajobrazie naszych

miast.
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Kielce, dn. 14.04.2012 r.
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