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W imieniu dzialkowc6w znaszego ogrodu wystEpujemy do Sgdzi6w Trybunalu Konstytucyjnego z
protestem przeciwko wnioskowi bylego I Prezesa S4duNajwyzszego w sprawie vznaniaUstawy o
Rodzinnych Ogrodach Dzialkowy ch za niezgodnq z Konsgrtucj4 Rzeczpospolitej Polskiej.
Dzialkowcy i sympatycy rodzinnych ogrod6w dzialkowych w calej Polsce sezbulwersowani wyzei
wymienionym wnioskiem. Jest on calkowicie bezpodstawny, bardzo szkodliwy spolecanie i
zmierza do ztiszczenia ogrodnictwa dzialkowego w Polsce. Jest takZe , co jest paradoksem w
Swietle wyja5nieri I Prezesa SqduNajwyhszego, propozycjqlamanie praw i swob6d obywatelskich
polskich dzialkowc6w. Jest pr6bqstworzeriafurtki dla wqpkiej grupy os6b , kt6re dla swoich
niskich finansowych pobudek chc4 zriszczyd nie tylko wieloletniq ( czgsto kilkudziesiEcioletni4 )
ciE2kqpracE setek tysigcy dzialkowc6w , ale teL doszczgttie ogolocid nasz kraj z ogrod6w i zieleni
orazzarcbi6 na wlasnoSci uzytkownik6w dzialek. Ogrody dzialkowe s4zielonymi plucami
zatieczyszczonych miast. Dajawytchnienie i odpoczynek. Zywiqilejedn4polskqrodzing. W nich
wychowaly sig cale pokolenia , kt6re nauczy\y sig szacunku do przyrody , cig2kiej pracy i radoSci z
obcowania znaturau Wiele os6b nie stac na wy|ud do sanatorium lub na wczasy. Na cale szczgscie
mogqwypoczqtw swoim ogr6dku dzialkowym, kt6ry jest dla nich namiastk4uzdrowiska i
wczas6w. Dlawielu zuchto jedynarado36 i jedyne miejsce gdziemogewypoczq1izregenerowa6
siQ.

Czy grube mury insQrtucji paristwowych juz tak oddzielily urzgdnik6w panstwowych od
spoleczeristwa , 2e rie dostrzegaj4 jak wielkq knywdE nam robi4 pr6buj4c zrtrszczyl, ogrody
dzialkowe? Proszg lvyj3d na ulicE ipnyjrzed siE jak ciE2ko sig zyje Polakom , szczeg6lmietercz
podczas galopuj4cych podwyZek. W 2011 roku zostalpodwyzszony VAI z22a/o do23%. Podatek
VAI na obuwie i odzie? dla dzieci zwzr\slT Yo do23 %. Nastqpil wzrost cen paliw, wggla, koksu
, ga^ i prqdu. Podniesiono oplaty lokalne i czynsze. Strajk lekarzy i farmaceut6w byl kolejn4
niemilqnoworoczr4niespodziankq. To tylko niekt6re z nowych antyspolecznych amian
wprowadzonychprzez Paristwo. Czy kolejnqszkodliwqspolecznie zmianqma byd zniszczerne
dobrze dzialajqcej i branej zawz6r w calej Europie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych ?
Zarobki, renty i emerytury w Polsce sqna tak niskim poziomie * por-6*n*1u do podwy2ek
podstawowych produkt6w , uslug i koszt6w utrzymania , ze wszelkie zmiany zmierzajqce do
pogorszenia losu Polak6w na pewno nie zostan4pozytywnie ocenione przezspoleczefstwo. JeSli
Paristwo nie pomaga skutecznie obywatelom to nie powinno im przynajmniej szkodzid , dlatego
uwaZamy ,2ewyhej wymieniony wniosek bylego I Prezesa S4du Najwy2szego nale?y odrzucii w
caloSci.
Ponadto przypominamy , 2e nasz ogr6d jako jeden z nielicznych w Polsce i w Europie jest wpisany
do Rejestru Zabytk6w , dlatego uwulamy , 2e takie obiekty nalely chroni6. Panstwo polski"
powinno bronii tego co cenne , a nie to mszczy6.
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Sytuacja Polakow jest krytyczna, dlatego prosimy o poparcie naszego protestu i pomoc w walce o
nasze prawa. Thk licznego elekloratu jakim sq dzialkowcy , ich rodzinyi sympatycy ogrod6w
dzialkowych nie nalez y lekcewuly 6.
Ponadto przypominamy , Le nasz ogrod jako jeden z nielicznych w Polsce i w Europie jest wpisany
do Rejestru Zabytk6w, dlatego uwazamy ,2e tahj,e obiekty nalezy chronic. panstwo potst ie
powinno bronii tego co cenne , a nie to niszczyl

Zal1czniki:

l. Raport oddzialywania,, Projektu zmiany uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego Wroclawia" na objgte pelna ochronq konserwatorsk4 zalozenie ogrodowo -
parkowe wrazz zabudowaniami projektu H. Thomasa i T. Effenbergera z l93O r. w obrgbie
ulic: Krzywoustego , Brucknera , toruf.rskiej we Wroclawiu.

Zwyrazami szacunku.
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