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Zebrania sprawozdawczego RoD,,MAGNOLIA" z dnia 21 kwietnia 2012r. w
sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych.

Dziaf kowcy Rodzi nnego ogrodu Dzialkowego,, MAG NoU A" we wroclawiu
uczestniczacy w dorocznym zebraniu sprawozdawczym w dniu 21 kwietnia
2O1,2r. wyraiaiq swoie niezadowolenie i oburzenie z powodu nasilajacych sie
dzialafi kierowanych pod adresem dzialkowc6w dzialaiacych tegalnie i
zgodnie z prawem w ramach Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w.

Dzialania te zmierzajq do likwidacii istniejqcych ogrod6w dzialkowych, SA

atakiem na legalnq i samorzqdnq organizacjq dzialkowc6w w naszym kraju.

Zdumiewa nas stanowisko I Prezesa sqdu Najwyiszego, kt6ry wnioskujac do
Trybunatu Kons$ucyinego, zbadanie szeiciu przepis6w usteruv o rodzinnych
ogrodach dzialkorrych, a nastqpnie, po kilku miesiqcach wystqpil o uchylenie
calej ustawy.

Dziwi nas, ie sqd Najwyzszy skladajqcy siq z czlonk6w o najwyiszym
autorytecie prawniczym, doszukuje siq niezgodnych przepisqw naszej ustawy
z Konstytucia.

Przypominamy, ie dzisiaj obowiqzujqca ustawa z dnia 8lipca 2005r. zostala
uchwalona przez sejm Polski Rzeczypospolitej.sejm wybierany wolq calego
narodu, skqd zatem wytykanie obecnie niekt6rych zapis6w ustawy jako
niezgodnych z Konstytucjq.

My dzialkowcy w wiqkszo6ci emeryci, a wiqc ludzie starsi, od wielu lat nie
uczestniczymy z wielu przyczyn w iyciu politycznym i zawodowym
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uwaiamy, ie wzmoione dzialania przeciwko czlonkom Zwiqzku, majil
podloie polityczne. Boli nas tei,ie bW Marszalek sejmu zgodzif siq z
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wywodami Pierwszego Prezesa S.N.tego pragnieniem iest stworzenie nowych
przepis6w dla dzialania ogrod6w.

Podejmowane dzialania przez najwyisze organy pafstwowg sE jasne i
zrozumiale. Chodzi o uchylanie ustawy o ogrodach dzialkowych, likwidacjq
2wiqzku i przeiqcie ogrod6w poprzez wyrugowanie z zajmowanych teren6w,
emeryt6w, rencist6w i mlodych rodzin na dorobku - czyli dzialkowc6w.

w zwiqzku z tym my dziatkowcy zgromadzeni na swoim zebraniu
sprawozdawczym, zwracamy sie do Trybunalu Konstytucyjnego by w swoim
wyrokowaniu wniosk6w ztoionych przez I Prezesa Sqdu Najwyiszego oraz
stanowiska wyraionego przezSejm Polskiej Rzeczypospolitej - kierowaf siq
troskq o zapewnienie dalszego istnienia ruchu dzialkowego, kt6ry w swojej
stu letniei tradyci i za pisal wspa niale osiqgniqchogrod6w dzialkowych dla
spoleczefstwa w zaspakajaniu potrzeb rekreacyjnych i socjalnych.

Prezes ZarzEdu Przewodniczqcy wa I nego zebra nia

Sprawozdawczego

Zdzislaw Bednarzak


