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Prezydium Okrggowego Zaruqdu Sudeckiego Polskiego Zwiqzku

Dzialkowcow i Przewodniczqcych OkrEgowych Komisji: Rewizyjnej i Rozjemczej

w Szczawnie Zdroju w sprawie zaskarlenia ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.

o rodzinnych ogrodach dzialkowych do Trybunalu Konstytucyjnego.

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dziatrkowych od chwili jej

uchwalenia przez Sejm RP jest nieustannie atakowana. Czyniq to grupy interes6w

dqzqce do przejgcia teren6w naszych ogrod6w jak najmniejszym kosztem.

W osiqgniqciu tego celu sprzyjqq im organy whadzy paristwowej, kt6re dqilq do

pozbawienia dzialkowc6w wszelkich praw do dzialek i zmarginalizowania roli
i znaczenia Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w. Niekwestionowanym dowodem

takiego dziaLaniajest wla6nie wniosek I Prezesa S4du Najwy2szego skierowany do

Trybunalu Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodno6ci ustawy o rodzinnych
ogrodach dzialkowych z Konstytucj 4 RP.

Wkr6tce, gdyZ 28 czerwaa 2012 r. sgdziowie Trybunalu Konstytucyjnego
wypowiedzq siq w sprawie zgodnoSci ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych
z Konstytucj4 RP. Na rozstrzygniEcie to dzialkowcy oczekuj4 od przesz*o 2 lat
i przez ten czas w obronie tej ustawy nieustannie wystEpujq.z apelami, stanowiskami,
protestami, listami do Sejmu, Marczalka Sejmu, do parlamentarzyst6w, Prezydenta

i Premiera RP, do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
W tej sprawie, w formie indywidualnej i zbiorowej, dzialkowcy przeslali tysiqce
tysiqce wystqpieri.
JednakZe organy w\adzy paristwowej nie podjefy Ladnego dialogu
z reprezentantem dzialkowc6w - Polskim Zwiqzkiem Dzialkowc6w, przez co
pozostawily 1.200 000 polskich rodzin dzialkowych w niepewnoSci i poczuciu
zagrolenia o utratE nabytych praw do dzialek oraz przyszlo(c rodzinnych ogrod6w
dzialkowych.
Teraz ten dialog zastryi wyrok Trybunalu Konstytucyjnego. Wyrok, ktory wprawdzie
nie musi uwzglgdnia6 glosu wielu tysiEcy dzialkowc6w, ale nie nale2y wykluczyi,
2e jego treS6 cho6 po czpSci uwzglgdnialaby 2qdanie dzialkowc6w zglaszane podczas
konsultacji z organarcrr whadzy paristwowej, tj. o pozostawienie ustawy o rodzinnych
ogrodach dzialkowych w niezmienionym zapisie.

Teraz dzialkowcy musze broni6 sig sami. W ocenie dzialkowc6w sudeckich
ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzialkowych jest dobrym
prawem szczeg6lnie dla obywateli naszego Paristwa bqdqcych w zdecydowanej
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,l'wigkszosci niemajgtnym spoleczeristwem. od zararia dziejbw ogrodnictwa

, ,,,,,1' *:*::=:^l"j:t,,i a7i^w"."p'"wia;i ubozszu czpsc tudzi, sdyzto dta nich' 't' panstwo w ten spos6b realrznwalo s*iuJ.r.rtr ffi"#""rffio?ffiiffii#:il;' paristwo chce uwolnii sig z tego. obowi4TJcu i ty* samym z powodu rzqkomej jejniekonstytucyjnosci dat prryzutolenie uur- *r*ry rodzinnych ogrod6w dzialkowychstaly sig zr6dlem bogactwa dlu ko*"r"ji,iorrt"m ubogiej czgsci spoleczeristwa.
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obecna ustawa jest niczym innym, jak naturaln4 kontynuacj4 ogrodnictwadzialkowego w Pokc! i jednoczesri" ;;.furi ajqc4- oczekiwania dzialkowc6w,poniewaz w spos6b trwaty tF:* ,uuy,"";;;*^ do kor4ysr;;;mi;,T#"rudobre zapisy w zakresie funkcjono**iu -rLorrqdu 
pod nazwq polski zvnryekDzialkow"6T:P.'t1ko- wyrazili to w *lJ;" w tych rysi4cach list6w, a,wcze6niejponad 620 000 rysigcy dzialkowc 6* ,"i;;;; wrasnorgcarie swoje podpisy za je1niezmienianiem. 
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,iI Te glosy swia{czabez wqtpienia o tym, Ledzialkowcy nie godzq-siq na zyntgny,rct6reodbiorq irn nabyt. ptu*u. Prawo w panstwie ma stufi(,dla dobra spoleczefistwa, anie przeciwko niemu. Tak dridkil;t 
"".rri":q h^edi zasf##"i,1-1#'0,TrybunatukonstSrfucyjnego. 
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Nie kwestionorvanym trybunem w rozstrzyganiu wainych spraw ,pLr.^y"t
ffrwsze 

byr ipowinien byt glos spoleczefrt*u.--t.qLilLt 
waaLtytvrr , 

irJrm razem glos "po''ad milionowej ufoi""orosri dzialkowc6w ournf,olr3. 
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:S#:ilffiil"ilglosu w obronie ;';;-At'*yrr'*#1.irl*i. o rodzinnych

ustawa-o **iTyth ogrodach dziatkowych powinna pozostai i oulur sLuiry;polskim rodzinom dzialkowcoit au a"ua'*rryrtr.ich mieszkan c6w naszych miast.

,/,06,/4/&


