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instruktonty ogrydouych i knndydat6w na inetruktor'w
Spotewn ej Stuzy rn stru ktors ki ej b k"eg"G;;li;; i i"w spnawie obrony ustawy L aoi" E,lip." zdos ". 9 rudzinnych ogrrdach dziallroiycn

Trybunal Konstyhrcyjny
ul, Sarcha lZ a
00-9lg Warszawa

Instruktorzy ogrodowi i kandydaci n& inshuktor6w Spotecznej Stuebylnstruktorskiej OkrEgu sudeckiego Polskiego Zwiqz.ku Dzia]kowcow w SzczawnieZdroju stwierdzaj q, La zaskarzenie ushwy i rodzinnyctr ogodach dzialkowych doTrybunalu Konstyhtcyjnego o stwierdzenie jej niezgodnoscii ronsrymcj4 oceniamyi$:,,,.$*T" wymierzono przeciwko dii"lko*** i polskiemu Zwiqgkowi
LraafKowcow.
Ustawa o rodzinnych ogodach dzf_alkolvych obowiq-zuje jut od T lat i prznzten okresjej zapisy bardzo dobrze sprawdzily siq w funkcjonowaniu ogrod6w. Ustawa ta ma
fuirdamentalne znaczenie dla dzialkowcdw, poniewai * tiut"e*7ry spos6b chroni
nabyte prawa do dziatek, chroni wlasno$C 

-na 
dzialkach, ctrroni u^"rrq p*,

dzialkowc6w samorzqdno$C i samodziebnodi ewiq/cowq. Dziqki ustawie nasze
struktury Polskiego Zwiryku Dzialkowc6w realizujq bardzo-watne zadania nd, rzeez
istnienia, rozwoju rodzinnych ogrod6w dzialko*yih, wspierajq wszystkie ogrody
finansowo i merytoryczrie, pomagajq w sytuagjach kryzy**yr-tt np. w odtwaianiu
!8rod6w po powodziach, ktore msznz4 infrastnrktury ogrodowe, a takirc nr*ir,
dzialki.
Tylko dziEki Polskiemu Zwi4p.kowi Dzialkowc6w nasze ogody majq szansQ na
przetrwanie.

Dzialkow"y. nit_ Ylgiegaiq rqk do wladz paristwowych o wsplcie finansowe
rodzinnych ogrod6w dzialkowych nawet w kryzysowych sytuacjach, chociaz mogq
SdyZ ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych ustano*ila nasze ogrody
urzqdeeniami ulyteczno6ci publicznej. Jak do tej pory ogrody nasze radzq sobie
same i niech tak pozostanie. Niech ogrody nasze pozostan4jut oswiadczenie socjalne
paristwa dla niemajgtrrych jego obywateli.

Zwracamy siq do Trybunatu Konstytucyjnego z proib4 o utrzymanie naszej
ustawy. Wierzymy, 2e prawa ponad milionowej spolecmodci polskich dzialkowc6w
pozostanq i nadal bEde tej spoleczno$ci shrZyty.
Lywimy nadziqig, he nasz list zostanie potiaktowany ze zronrmieniem , za cCI
w imieniu dzialkowc6w Okrggu Sudeckiego dziqkujemy
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