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W zwi4zku zwvznaczenietn na dzier'r ?8 czerwca 2012 r. terminu rozpraw-y, na kt6rej
rozpatzone zostanq wnioski I prezesil SEdu Naiwyzszego zaskar'2ai4ce przepisy u$tawy o
rodzinnych ogrcrdach dzialkowych, obraduj4cy na swoim posieclzeniu'"v dniu-31 maja 2bl2
roku Zarz4d Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego rve Wroclawiu zrvraca sig z proibq o
oddalenie wsrystkich wniosk6w I Prezesa Si4tlu Najwyiszego.

Urvazamy, 2e intencjr4 wnioskdw zlozonych przezl Prezesa S4du Najwy2szego bylo
doprorvadzenie do destabilizacji w zanqclzaniu terenami ogroclow dzialkowych, iryworzenie
ogromnego chaosu, a w konsekwencji do likwidacji u'ielu ogrod6w, rlzialkowyclr w Polsce.
Dfatego tez w pelni zgadzamy siq z trericiq tysipcl' protest6rv i stanowisk kierowanycli w te.i
sprerrvie do 'l'rybunalu Konst-vtuc5'jnego przcz wszystkich polskich dzialkorvc6w- a w rym z
tre3ciq apeli istatrowisk \.vystosow'anychprz,e't Kraiow4l{aclg PZD iOkrqgorvy Zarza.dpZ;D
we Wroclarviu. I Prezes Sqdu Najr.v.vZszego wirmierzvl dotkliwy cios w kierunku
na.iubozszych warstw naszego spoleczenstwa. w strong emeryt6w i rencisl6w, zasugerowa{
howiem pozbawienie nas rryielu pra\{.. w't}'nl prawa clo odszkoclow.af za nasze mienie. Nie
.iest to intenc.ia godrta osobistosci bqcl4ccj na tak r.vysokirn s'zcz.eblu w demokrarycznym
paristwie prawa. Raczej lrrzypomina to dzialania przyw6dcow z totalitamej epoki. z kt6rz1tak
nie darvno sig rozstali$my'.

.Ieszcze raz apelujemy o wlaKciw4 occng calej sytuacji i o odclalenie rvninsk6w
zgloszonych przez I Prezesa S4du Najwyiszego.
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iVaciej Skdrz.yriski

Czlonkorvie Zarzadu;
- Wladyslarv Lepka - Wiccprezes
- Wcronika Norvicka * Skarbnik
- Sylwester Szynrczak -
- Czeslaw Kempa -
- Zofra G6rska -
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Jerz.y Karpifiski

- Jerzy Hachula - Wiceprezes
- Eugeniusz Ostrorvski -
- Jan lVlazanek -
- Zygmunt Sutkorvski -
- Katarzyna llusirrink -


