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WYSTAPFNIE

PrzrdstawicieliSamorz4d6wlubetskich-ogrod6wdzialkowychYvrv':" --- 
z' drua 25 maja 2ol7j'

w sprawie zaskarton"i u.tuff" t"i"i""Vcfr ogrodach dzialkowych'

wzwiqzkuz.wyznaczeniemnadeien23czen,vca20|2f.ternrinu
rozpoznania wniosku Pi"r*szego p,.,"*, Sf" Najwyzszego o zbadanie

agodnosci , xorr*ftuoiq zapisow usrawy o rodeirurych ogrodach dzialkowych

prnzz sgclzi6w irvtun*r., Konstytucyjnego -zaniepokojeni 
o prryszlo$i

ogrodnictwa dzialkow€go *ruo**t rti" z pro$bq, by decyzlie ktdrre u'ostanq

pli:e*. nie byty krzywdzxoc dla dzialkowc6w'

Przepisyustawyorodzitrnychogrodaohdziatkowych,uchwaloncprz,e'',z
$ejm Rp 08 rnaja 2005 ,, tuJor.riil' tunkcjonowanie i roz'w6j ogroddw

dziatkowych w ;;;"" barclzo aof,rr" sprawdzily siE w praktyce' Dlateg' 1'2 nie

rozumiemy, dlaczego oi*t on*tyt 'oyjne 
mialoty bye pt^*o' kt6re gwarantuje

dziarkowcom poozucie bezpieczerrriw" , stabilno$i i zapewnia dzialkowool'

szsreg n na**rrturrrvrh przjwilejow. Dowodem na skuteczno$i obecnej r"rstawy

jest ishrienie btisko 5 tysiqcy ouruao* w calej Polsce i ponad milion czlortk6w

nolski cgo Z,wiqzk u Dzi alkowcdw'

R-adykalnaamianasytuacjiprawnejuZytkownikdrwdzialek,rodzinnych
ogroddwdeia}kowychiZwi4zkumo2e..zakl6oictakdobrzedzisiaj
fur*,cjonuiqcy sysrem rodzin";il;od6w dziarkowych i pozbawi, polskich

dzialkowc6w przywilej'w o kt6re zabiegali pr'Ezlata' chcemy pr-ypomniei' it

polskie ogrodniciwo dzialkowe ma dlug4 i bogat4 historiE' a polscy dzialkowcy

io biedniejsza czE$d spolcczefr$twa'
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