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SZANOWNY PANIE PREMIERZE !

Zlo2ony wniosek Pierwszego Prezesa S4du Najwyzszego do Trybunatu
Konstytucyjnego o stwierd zenie niezgodnoSci z Konstytucj 4 fundamentalnych
dla dzialkowc6w i Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w zapis6w ustawy z dnia
8 lipca 2005r. o rod - naszym zdaniem wniosek popiera lobby polityczno-
biznesowe i jest niezwykle aspoleczny,a ponadto v,ryraLa wotum nieufnoSci wobec
PREZYDENTA RP,PARLAMENTU,SENATU i TRYBTINAI,U
KONSTYTUCYJNEGO,kI6T ustawg badal juz kilka razy.

Dzialkowcy oczekuj 4 z du2ym niepokojem,a jednoczesnie z nadziejq i ufnoSci4,
2e w dniu 28 czerwca20l2t Trybunal Konstytucyjny nie podzieli zasadnoSci
wniesionego wniosku Pierwszego Prezesa S4du Najwyzszego i tym samym
c zlo nkow i e zwy czajni P ZD zachow aj q pr aw a stu s zn i e nabyte,zagwaranto wan e
w ustawie o rodzinnych ogrodach dzialkowych.

W oczekiwaniu na werdykt Trybunalu Konstytucyjnego - czlonkowiePZD
z powiatu klodzkiego i Okrggowego Zarzqdu SudeckiegoPZD w Szczawnie Zdroju
chc4 poznat czytelne stanowisko Pana Premiera,a zar azem Przewodn iczqcego
Platformy Obywatelskiej - partii rzqdz4cej,w istotnej dla dzialkowc6w kwestii :

JAKA MA BYC PRJ,YSZLOSC POLSKICH.RODZINNYCH OGRONOW
DZIALKOWYCH???
Jest to podyktowane tym,Ze czlonkowie PZD wysylaj4 na rgce Pana PREMIERA
liczne apele,stanowiska,petycje,listy i nie otrzymuj4 w Zadnej formie odpowiedzi,
ani bezposrednio,ani za poSrednictwem Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w.

SZANOWNY PANIE PREMIERZE I.

Prosimy o powazne potraktowanie ponad milion polskich dzialkowc6w -
uzytkuj4cych dzialki w rodzinnych ogrodach dzialkowych i podjgcie znajwazniej-
szym reprezentantem naszy ch racj i,tj .POL SKIM ZWI4ZKIEM DZIALKOWC OW
dialogu na argumenty dla wsp6lnej sprawyjak4 jest rozw6j i utrzymanie ROD - jako
obiekt6w u|ytecznoSci publicznej dla obecnych i przyszlych pokoleri.

Ponad 115 letnia tradycja ogrodnictwa dziaLkowego w Polsce zobowi4zuje
rzqdzycych Paristwem do poszanowania dorobku i wartoSci naszego ruchu.

O 96 lnopo I ska, samo dzielna i samorz4dna organ izacj a sp ole czna - P ZD p oprzez
RODZINNE OGRODY DZIALKOWE integruje miejscow4 spolecznoS6 i rozwija
wsp6lnoty obywatelskie.



Ogrody dzialkowe sq oazq zieleni,spokoju,zdrowia,miejscami spotkari i wypoczynku
wielopokoleniowych rodzin,o kt6re dbaj 4 sami dzialkowcy.
Czgici wsp6lne ROD s4 dobrze zarzTdzane przez organy samorz4dowePZD.

SZANOWNY PANIE PREMIERZE I

Znajqc Pana Premiera z zaangahowania w rozwiqzywaniu wielu problem6w
nurtuj4cych polskie spoleczefistwo wierzymy,2e nie pozwoli Pan zniszczyd dorobek
PZD - organizacji,kt6ra od pokoleh dobrze sLuby dzialkowcom i ich rodzinom.

Ufamy,Ze PAN PREMIER nie wyrazi zgody na wprow adzenie w zycie nie
przemy5lanych decyzji,kt6re doprowadzilyby do zniszczenia idei ogrodnictwa
dzialkowego w Polsce,a konsekwencje tych decyzji uderzytyby w najslabsz4 grupg
spoleczno- ekonomi cznq.

Z wyrazami szacunku:
My nizej p odpi sani ucze stni cy narady szko I eni owej, spole cznie dzialaj 4cy

czlonkowie Komisji Rozjemczych ROD z powiatu klodzkiego /Okrggowego
Zarz4du SudeckiegoPZD w Szczawnie Zdroju/ i czlonkowie Okrggowej Komisji
RozjemczejPZD w Szczawnie Zdroju odbytej w dniu 23 maja2}lZr.

Na orginale 32 podpisy

Nasz apel otrzymuj4 :

1IPREZYDENT RP
2IMARSZAI,EK SENATU RP
3 IPF.EZES TRYBUNALU KONS TYTUCYJNEGO
4IKRAJOWA RAD APZD
s/IGAJOWA KOMI SJA ROZJEM CZ PZD
6/OKRqGOWY Z AF*Z 4D SUDECKT P ZD

w Szczawnie Zdroju


