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Apel

Okrqgowego Zarzqdu Polsklego Zwiqzku Drialkowc6w
w Poznanlu do sqdzl6w Trybunalu Konstytucylnego RP

z dnia 26 mafa 2OL2r.

Okrqgowy Zarzqd Polskiego Zwlqzku Dzialkowc6w oraz uczestnlczEcy w posiedzeniu organu
przewodniczEcy powiatowych kolegi6w prezes6w rodzinnych ogrod6w dziatkowych z terenu
Wielkopolski zwracaj4 siq do Szanownych Pafstwa Sqdzi6w Trybunalu Konstytucyjnego z apelem o

rozpatrywanie wniosku I Prezesa Sqdu Najwyiszego o zbadanie zgodnofui z Konstytucj4 RP ustawy o
rodzinnych ogrodach dziafkowych w duchu poczucia oczekiwad rniliona polskich rodzin dzialkowych,
kt6re w swej zderydowanej wiqkszodci opowiedziafo siq za utrzymaniem porzqdku prawnego

regulujqcego podstawy funkcjonowania ogrodnictwa dziafkowego w Polsce. Swiadczy o tym zebranie
ponad 620 tys. podpis6w w obronie ustawy zebranych przez Polski Zwiqzek Dzialkowc6w oraz tysiqce

list6w, w wiqkszodci zbiorowych, kierowanych do Wysokiego Trybunalu oraz do orgah6w naszego-

Pafstwa.

Polscy dzialkowcy maj4 prawo obawiad siq utraty swoich praw zapisanych w ustawie, kt6re
zakwestionowal wnioskodawca, ale przede wszystklm majq prawo obawiad siq utraty ogrod6w, do

kt6rych dostqp bqdzie ulatwiony po uchyleniu przepis6w ustawy chroniEcych ogrody przed

likwidacjq. Zwaicie Paristwo Sqdziowie, ie polskle ogrodnictwo dzialkowe od ponad 110 lat sfuiy
uboiszej czq6ci spoleczefistwa. Dzialkowcy utrrymujqc ze swolch pensJi oriz rent i emerytur swoJe

ogrody odciqiaja budiety miast w ponoszenlu naklad6w na miejskq zieled. Dzielq siq zielenlq

ogrod6w z seniorami, niepelnosprawnymi, dzieCml I mlodzieiq organizujqc imprezy integracyjne i

szkoleniowe. Tym wszystkim koordynuje PolskiZwiazek Dzlafkowc6w, jeclyna prawdziwa organizacja

polskich dziatkowcdw

Nie wytrzymujq krffiki zarzuty o monopolu PZD. Jest przeciei miejsce dla innych organizacji chcqcych

zaktadad ogrody dzialkowe i obowiqzujqce prawo nle zabrania tego crynid. Zwiqzkowidysydencitego
jednak nie robiq lecz pr6bujq zawtadnqd ogrody nale2qce do PZD. Niestety ich pobudki nle zawsze sq

czyste. Posiadamy i przedstawiamy wiele przyklad6w dziatanla takich os6b kierujqcych siq wyfqcznie
prywatE i chqciq zalegalizowania zlamania prawa, za kt6re ponie5li statutowe konsekwencje.

Jako pzedstawiciele 56 tysiqcy wielkopolsklch dziafkowc6w z Okrqgu Poznar{skiego opowiadamy siq

za utrzymaniem polskiego ogrodnictwa dzialkowego. Prosimy o rozwaienie skutk6w ewentualnej
zmiany prawa, Jakie moie ta zmiana wywofa6 dla polsklch dziafkowc6w. Wierzymy, ie spoleczne

racje istnienia ogrodnictwa dzialkowego znajdq uznanie w werdykcie, jaki podeJmie Trybunaf

Konstytucyjny 28 czerwca br.
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