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prezydium OZ7ZD w Zielonej Cdrzo, dziatajqc w imieniu blisko traydziestu tysigcy

dzidkowc6w zfzeszonych w PZD w oftrqgu zielonog6rskim, zwraca sig z pro$bq o

d;pdro"ie przcdstawicieli PZD do udiiafu w sprawie dotyoaeoej rozpetrywania wniosku

I preaesa Sqdi t lqiwytszego o uzranip ustowy o rod z 8 tipca 2005 r, za niEkonstytucyjnq.

Nasze stanowisko i ilw kwestii jest wyrazem oczskiwanie setck dzietkowsow z

cnlcgo oktggu, kt6rzy podczas walnych zebraf 
'sprawozdawczych, jakie odbywaly sie Y-

biet[cym rJfu *ypo*iectzieli sig'err utrzynraniem ustslvy o ROD w jej oboonym ksztelcie,

Ust*wi ta, ktdra oil siedmiu let dobrze sluiy daiatkowqoru i jest przoz nich akceptowsna,

**ipra wswolch zapisach najwatniejsze dh dzialkowc6w rozwiqzsnia prawne, takie,

udtduy innymi, jak iradsnie ogrodom statusu unq$eeri u2ytecmo$ci publicznoj, prawodo

podia,tunlu bgOffiopolskiego sairorqdu dziatkowqdw, oohtona ogrod6w przed likwidnojq'
gwarancje poszenowania praw ruqj4tkourysh dzialkowc6w'- 

UwaZaruy, tc obciqtanie ustawy o nOO zarzutem nickonstytucyjno$oi-iest opiniq

nieobioktyum+ a my lvprost uaujemy,2e formulowanie takiego zaraltu jest kolejnqBr6bq

r.oiurorrni* oliioani.trna deialkoriego w Polsce, oo niowqtpUwie moze by0 realne' jeili
rodziruryrn ogrodom deialkowym zostsrri€ odebrs[f, gwarancja prawna, jak+iest ustswa o

ROD.
Bior4c pod uwagg to, tn kilkuletnie finlwjonowanie tej ustawy utrwalilo dzialkowcdw

ur pree$winl"ainiu o ic['prawanh nabytych, a taktp w tym, 2e ich dzialania sq zgodne z

prurr*, nie motemy siq zgodzi$ z faktem, te prawie milion polskich obywateli *
dzialkowc6w zosd;by loibawionych obrony praw i interosdw zwi4zanyoh z uprawianiem

.dzialki.''i 
Dlatego formulqiemy na$z wniosek o dopruzczenio Polskiego Zwiflzku Dzislkowqdw

do r.dzialtr w rorprawie, poniewat uie wyobra*amy sobie sytuacji, w.tt16rej w

dsmokratysznyni partstwie prawa najbardziej zaintorasowani nie mieliby prawt glosu we

wlannej otronie, fistegrny przekonani, *e Potrski Zwiqmk Daiulkowc6w, kt6ry jako

og6lnopolski samorzqd ,tliallowv closkonale are problemy rodzinnych ogroddw dzielkowyoh

i dziaikowpdw, rnote lrmie$d do roaprawy istrltne afgumenty w obronie praw nflszego

$rodowisko
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