
Apel

Okrqgowego Zarzqdu polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w
w Poznaniu do sqdzi6w Trybunafu Konstytucyjnego Rp

z dnia 26 maja 201-2r.

okrqgowy Tarzqd Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w oraz uczestniczacy w posiedzeniu organu
przewodniczqcy powiatowych kolegi6w prezes6w rodzinnych ogrod6w dzialkowych z terenu
Wielkopolski zwracajq siq do Szanownych Padstwa Sqdzi6w Trybunafu Konstytucyjnego z apelem o
rozpatrywanie wniosku I Prezesa Sqdu Najwy2szego o zbadanie zgodnoSci z Konstytucjq Rp ustawy o
rodzinnych ogrodach dziafkowych w duchu poczucia oczekiwari miliona polskich rodzin dzialkowych,
kt6re w swej zdecydowanej wiqkszo6ci opowiedzialo siq za utrzymaniem porzqdku prawnego
regulujqcego podstawy funkcjonowania ogrodnictwa dzialkowego w polsce. Swiadczy o tym zebranie
ponad 620 tys. podpis6w w obronie ustawy zebranych przez Polski Zwiqzek Dzialkowc6w oraz tysiqce
list6w, w wiqkszo6ci zbiorowych, kierowanych do wysokiego Trlburralu oraz do orgaR6w-"naszego
Pa6stwa.

Polscy dziatkowcy majq prawo obawiai siq utraty swoich praw zapisanych w ustawie, kt6re
zakwestionowal wnioskodawca, ale przede wszystkim majq prawo obawiad siq utraty ogrod6w, do
kt6rych dostqp bqdzie utatwiony po uchyleniu przepis6w ustawy ch-roniqcych ogrody przed
likwidacjq. Zwaicie Pafstwo Sqdziowie, ie polskie ogrodnictwo dzialkowe od ponad uO lat sfuiy
uboiszej czq6ci spoleczedstwa. Dzialkowcy utrzymujec ze swoich pensji oriz rent i emerytur swoje
ogrody odciqiajq budiety miast w ponoszeniu naklad6w na miejskq zieleri. Dzielq siq zieleniE
ogrod6w z seniorami, niepelnosprawnymi, dzieimi i mlodzieiq organizujqc imprezy integracyjne i
szkoleniowe. Tym wszystkim koordynuje polski Zwiezek Dzialkowcdw, jeclyna prawdziwa organizacja
polskich dzialkowc6w

Nie wytrzymujq krytyki zarzuty o monopolu PZD. Jest przeciei miejsce dla innych organizacjichcqcych
zakladai ogrody dziafkowe i obuwiqzujqce prawo nle zabrania tego czynii. Zwiqzkowidysydenci tego
jednak nie robiq lecz pr6bujq zawladnqi ogrody naleiqce do pZD. Niestety ich pobudki nie zawsze sq
czyste' Posiadamy i przedstawiamy wiele przyklad6w dzialania takich os6b kierujqcych siq wylqcznie
prywatE ichqciq zalegalizowania zlamania prawa, za kt6re ponie5listatutowe konsekwencje.

Jako przedstawiciele 56 tysiqcy wielkopolskich dzialkowc6w z okrqgu poznariskiego opowiadamy siq
za utrzymaniem polskiego ogrodnictwa dzialkowego. Prosimy o rozwaienie skutk6w ewentualnej
zmiany prawa, jakie mo2e ta zmiana wywola6 dla polskich dzialkowcdw. wierzymy, ie spoleczne
racje istnienia ogrodnictwa dzialkowego znajdq uznanie w werdykcie, jaki podejmie Trybunal
Konstytucyjny 28 czerwca br.
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