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clzialkoivc6w I(oD,,Poclgrclclzic" we wroclawitt, zgrtlmtrclzonych na waln'vnt

Zehr:aniu Sprau'ozclawczym w dniu 30 kwietnia 2011 r'

W zr,viqzku ze y)ozenierr rv Tlybunale Konstytucyjnytn rvniosku nr K 8/10 prz'ezI

prezesir sqclu Najwl,zszego,w kt6rym z\.vraca sir; o zbaclanie zgocl'oSci z Kcl'sty4trcJi1 ustirrvy z cJnla

g lipca 2005 roku o r\ocrzinnych ogrodaoh Dziarkorvycir , crzialkorvcy r{.oD ,,Poclgroclz-ie" rra

Walrryru Zebriu:iu Sprawozclawczym w dniu 30 kwietnia 20ll r wyraz'ili srvoje siano'"visko rvobcc

dziata:i I Prezesa S4clu NajwyZszego'

Naszyrir zcraniern zr,2enie takiego wniosk'po piqciu latach ob.wirgzyr.vania tJstar,iry rlla z.r)allrir)r)a

clziatania przeoirvk, instytucji r{o<lzi'nych ogrocl6w l)zialkouych. nar rzccz 
'st5b' 

czy tc2 llr'r

chcqcyclt r,vykorzystari teretry ogrocl6w na cele komercyjne'

W rviqkszoSci ogrclcly znaiclujQ. siq na rerenach nriejskich, kt6re mogzl byc wykorzystatre clo btrdo"vy

obicktorv rnieszkalnych lub handlowycb'

Dok.nanie zmian w Ustarvie nro2c cloprowaclzii clo likwidacji ogrodfiw nirvccz;1c

kilkudziesiqcioletnie starania yzeszy clzialkorvc<iw o rozw6.i ogrcrdow. Poprzez te dzialania powstaly

w miastach enklawy zieleni wspornaga.ielce ich ekosystem lvplyrvajqc takfue pozyty'wnie ua roz'rvoj

sr'odorviska naturalneg(l.zurbanizowanych przestrzeni'

Nie bez z-naczcnia jest. tak.Ze aspckt ekononticzny istnieniil ogrocldrv dzialk<lwyclt'

Dzialkorvcy sil w zpacz-nej wigkszoSci ludi-mi niczanroZnymi, clla kt6rych posiaclanie ogrodu d:rie

mo2lirvo$6 wy:rworzenia 2yrvnosci clla rvlasrrych gospodarstrv dornowych (co przy dzisiciszcj

galopaclzie c,en jest bardzo istotne). ogrdcl clzialkoury stanorvi tez nrie.isce wyltoczytrku clln calyclt

rodzin dzialkowcdw.

Jak.o clzialkowcy IloD ,.Irodgroclzie" .jestesnry zclecyclowanie przecirvnl dr:konyrvattiu ztttian rt'

l.Jstar.r,ie z cl'ia g lipca 2005 roku, ktdrre majq clotrrrorvaclzic do pozl:awiertia Pr:lskiegrl Zti'irzktt

Dzialko$,cdrv rvpll,rvu l1o clecyzjc dotycz4ce zywotnych spril\v tigr0cl6r't' or{u z-ttil\'eczcttilt

rvielolettriego cloroblttt tysiqcy dzialkon'cd tr'.

Srvo;e sranorvisko przeclstarviamy w naclz-iei,7.e'l'r1'bunal l(orrsiytuc;'inv si.ojrp na strazy ciobr':l



obSvate[ we'mie pod uwagq r6wnie? glos sprzeciwu tysiEcy dzialkowc6w wobec dzialari I Prezesa

'\\
S4du NajwYZszego.
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w zzlqcz*rwtlista osob popieraj qpych stanowisko walnego 7*bnnia'

Dzialkowcy ROD,,PoCgrodzie" (wg listpparcia) Wroclaw,30 hrietnia 201I r'


