
STANOWISKO

Dzialkowcow, uczestnik6w szkolenia w Olawie w sprawie obrony
ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych

My uczestnicy szkolenia ogrodniczego zorganizowanego dla
dzialkowc5w ogrod6w polo2onych w Olawie w dniach 26 i 27

kwietnia 2012r stanowczo protestujemy w ari4zku z zagroileniem
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych wywolanym zlo2onymi
do Trybunalu Konstytucyjnego wnioskami Pierwszego Prezesa Sqdu
Najwy2szego w 2010 roku i opinii bylego Marszalka Sejmu RP
Grzegorza Schetyny.

Przyjgcie tego stanowiska i zarekomendowanie go Trybunalowi
Konstytucyjnemu jest wysoce szkodliwe i nie ma 2adnego prawnego, a
przede wszystkim spolecznego uzasadnienia. Jest to przygotowanie
zamachu na dotychczasowe prawa dzialkowc6w, ogrod6w i Zwiqzku,
tym bardziej, 2e nie ma 2adnych uzasadniefi i potrzeb by zmieniac
ustawg i prawo, kt6re dobrze funkcjonuje przezlata a jest akceptowane
spolecznie .

Stanowisko czy teZ opinia wyrahana przez Marszalka Sejmu RP wychodzi
naprzeciw tym grupom interes6w i ukladom politycznym, kt6re zalo?yly
wyra2nie oslabienie praw dzialkowcow, ogrod6w i Zwiqzku w celu
uzyskania szybkiego i bezproblemowego dostgpu do teren6w zielonych, a
nastgpnie do ich likwidacji. Nie jest to absolutnie pomaganie najslabszym
grupom spolecznym emerytom i rencistom a tak2e mNodym rodzinom z
dzie6mi o najnizszych dochodach. Jest jeszcze bardzo wa2ny aspekt
ekologiczny.

Pragniemy przypomniec wszystkim decydentom, politykom , 2e w6rod
bardzo licznych ogrod6w zlokalizowanych w miastach jest wiele takich, kt6re
ze wzglgdu na swojq tradycjg, historig, lokalizacjg i uwarunkowania
przyrodnicze warto zachowad jako cennA formg rekreacji dla mieszkaricow
oraz ze wzglgdu na zapolrzebowanie mieszkancow na tereny zieleni
rekreacyjnej w bezpo6rednim sqsiedztwie zamieszkania. Te tereny sq
wartoSciowymi, tworzonymi przez lata przez dzialkowcow ekosystemami i

wypelniajq obszary, ktore chocby ze wzglqdu na zagroZenie terenow
powodziq stanowiq jedynq slusznq formq uzytkowania.

My Dzialkowcy zgromadzeni na szkoleniu w kwietniu 2012
roku zwracamy sie do Premiera Rzqdu RP - Pana Donalda Tuska i
Marszalka sejmu RP- Pani Ewy Kopacz oraz do Trybunalu
Konstytucyjnego o odrzucenie wnioskow Pierwszego Prezesa Sqdu
Najwy2szego i odstqpienie od zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach
dzialkowych.

* V er/e



4
2-
3"

?-

s.

6.

t. bghol ,f,ans I

'- fis,,i L a n*'fi d@A t'cit u
, ,l/,4h"o4r'T.nzo"pk
,o. b/A',,/gtul, 7 162,'fir

,6,r&l /ryn*,t'
,"-0uo.,'ir4' fro,-'' '

#rfre!"ue{'';?
ty'4*rz'4.-/"
De)-/t) *,in/u t*i4

ffr;x{(;f'ut

TaanisT

N+taistzo; lml€ N4 Z tlo Eo/)

tsAl ,,,2,dd:

t. IHon tfM^)L'

Hn'oL

/f,b' ^n biar*tzft*
4 > to"-,o- K.A-OZ .sWsz,'cn

Q'*n( e'#&
ftutxttri

t'i,; ''"'

lrU'f 1(

'f'\ff,lyrfffiill?,{ *} cn,,*-y+, c8',,il :', .J/b':,y"4. OrtAUq'

drl-ob{u+

,s.fiqF-''t {'^^
'c/,flo<-cL,' qrf&

t,/i. n$1d<"* Anno-

'€ , l:n", rit; t cic*i .DCl;L*'

'T l4$t rl.: tut,!/ tlsJ

lP &a^qa/n- W <epru-Ls1&gtt?n
,sQe nO T + d*ctr OCTVN k* StStVtlon

Lo 6hbqult?rt' tt*/ €n Sbsuul-

,"ri,Z-i Ju^*;guho dI'Jta^p oiruq--

t, . l4h'rlor, 4 frzars U T4AO P||r* e.s -oA
zs-*,ornu'* G"u&on6- qeD Pft>r*nk:srw-4
z"/' 1pr,-n R e-l ?LULJ>o,6?-e.l
zd t"]wu|d{,r Wi;\ft-- trFif -'dh'ili;."'
Le_ €.hf n 1q- &y6twLt 4'- O4,t$t4

27^ R--Jz"- l,Lt ^-t-e- st'L,.o, ha - a{6rp_
Ls- i/m+ {07;/u"r, p*/i.rA Cf*,,,ra-
Lg n'ttfr{/* /Ar/q$r4ot frr/"u4 1(z

J o^ M <2J,,*(; -/.Jn*u E' c1n"ef' Qfio *q-

34" 6u/r,ftm.+r,, ^/W"

i/""- 
/

"//o'4

*.r e4.r'


