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W zwi4zku ze zblihajqcym sig terminem rozpatrzenia przez Trybunal
Konstytucyjny Wniosku Pierwszego Prezesa S4du NajwyZszego o uchylenie
calej ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych, na kt6rym zadecydujecie

Paristwo o przysztoSci polskich dzialkowc6w, polskich ogrodach

dzialkowych, o Polskim Zwi4zku Dzialkowc6w, czujg sig w obowi4zku
przypomnienia i zwr6cenia uwagi na fakty i okolicznoSci jakie
towarzyszyly powstawaniu naszych ogrod6w.

Niejednokrotnie tereny przeznaczone pod ogrody, to byte wysypiska Smieci z
calego miasta, wielkie doly, zapadliska, siedliska chor6b i parali2ujEcego
smrodu. Teren ten, mieszkaricy spontanicznie, wlasnymi rgkami zamieniali w
oazy zieleni i kwiat6w. Pracowali wszyscy, starsi i mlodsi. Dzigki tym
wysitkom i takiej postawie, dzisiaj ogrody dzialkowe s4 niezwykle wa2nymi
ogniwami w urbanistyce i ekosystemie miast, w laricuchu procesu
wychowawczego spoleczeristwa. Zapewniaj4 mozliwoS6 aktywnego
wypoczynku, kontaktu z natur4, organizowania czasu wolnego osobom, ktorych
czas pracy zawodowej najczgSciej ju2 min1t, ale teL mozliwoSci4 zasilenia i
tak ju2 skromnych budzet6w domowych.

Zwracam sig do Pana Prezesa Trybunalu Konstytucyjnego oraz wszystkich
Czlonk6w Trybunalu - o pozostawienie naszej ustawy z 8 lipca 2005r. w
dotychczasowym ksztalcie, kt6rej zapisy gwarantujq mnie jak i wszystkim
dzialkowcom w Polsce, ich prawa nabyte oraz spokojne i bezpieczne
uprawianie dziatki. Nie odbierajcie nam dzialkowcom, nalelqcym do
Polskiego ZwiEzku Dziatkowc6w - tego wszystkiego co sobie przez lata z
miloSci4, oddaniem i wielkim zaangahowaniem wypracowaliSmy, uprawiamy i
pielggnujemy.



Apelujg o wrazliwoS6 i szacunek dla pracy wielu pokoleri dzialkowcow oraz

wyraham nadziejE, 2e w praworz4dnym kraju obywatel moLe liczyc na

ochrong swoich praw i obrong przedzakusami pazemych ludzi biznesu jak i
niekt6rych polityk6w.

JednoczeSnie wyra2am wielkie zdziwienie, a zarazem oburzenie, 2e przez

Trybunal Konstytucyjny zostal wezwany do udzialu w postqpowaniu

przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw Demokratycznych w Ogrodach

Dziatkowych (SIDOD) z Olsztyna oraz Og6lnopolskiego Towarzystwa

Ogrod6w Dzialkowych w Bydgoszczy, kt6rych czlonkowie niejednokrotnie

naruszali prawa zwi1zkowe, za co zostali m. in. wykluczeni ze Zwi4zku.

Czyhby osoby jawnie lami4ce obowi4zuj4cy system prawny w Polsce, dla

najv,ry2szych organ6w konstytucyjnych w Paristwie, byly autorytetem, a ich

glosy mialyby wspiera6 ch6r tych wszystkich, ktorym przeszkadzajE

dzialkowcy swoim zaangalowaniem , pracE na rzecz swojej matej ojczyzny,

ktor4 jest dzialka, poniewaz oni z pewnoSci4 woleliby zamienil, zielone

pluca miast ( rodzinne ogrody dzialkowe) w betonowe osiedla i komercyjne

obiektv handlowo - uslusowe.
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