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My dziatkoww 
,- czlonhowie porskiego zwiqzku dziarkowc'w , zebrani naTyalnyn zebrantu rp""*rJ"*** 

, r"yrntamy plotest przeciwko zroioiremuwnioskowi piervszego preesa sqd" N;i"ffiAd Rp:do Tqybunrtu ,.Konstytucyinego, w-ktdrvni i*orqpl 
"ir 

;iffi o56 szedciii ortylUtrfiw nrslejustawv o ogrodach dzirilionrvd 
".$Ti"t rir;;ffifirffi;#h uwaiamy tenwniosek za beqpodstnwny,'wnioseL t"n !#iuan"r"irifnff[ *mierzonq wdzialkowcriw. 
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D"i$ Rodzinne ogrody llzialkowe sq miejecem odpoczynku i oaza rpokoju $te,emeryt6w i rencist6w - ludzi steranych cidk{ prlcq w zakladu.U przeny*ro*y*u.
Dzlslkf, to ich hobby r iqt miejsccn w lrtdre zainwestowali oszwgdnogci , icgt
czQstkq iryeia ich samych I ich rodzin. Ogrody dzialkowe w Polsee w pelni 

-

vrypelniaJq funkcje spoleczne, w tym socjnlne , rekroacyjne , intcgracyjne i
elrologiczne-
Apelujemy o urrzglgdhienie faktu , ie ddalkowey nie zmieuili zdania w krvestii
Ustaqy o Rodzinnych Ogrodach llzialkouych w obronie ktdrcj nlotyli 620 tyrigcy
podpie6w.
Ta , utrtawaz2O05 roku sprawdzila rig pvre.te kilkn lat obowiqryrvania i to
sprawdzile sig w prektyco . Ogrody dzialkowe cq potrzebne ludziom , zwla sncaa
tym mniej zamofirym.
Licrymy na zbiorowq mqdrosd egdzi6w Trybunalu Kons*5rhrcyjnego i oczekujemy
decyzji zgodnych z prawcm I ale r6wnieZ szeroko pojttym interesem epolecznym.
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