
APEL
Okrggowego Zarz4du Polskiego Zwi1zku Dzialkowc6w w Legnicy

do Trybunalu Konstytucyjnego

Koniec ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych z dnia 8 lipca 2005 r.,

to koniec naszych ogrod6w, to wrgcz tragiczna sytuacja dzialkowc6w w Polsce.

Dlatego ten apel kierujemy do Wszystkich Sgdzi6w Trybunalu

Konstytucyjnego, aby nie podejmowali negatywnych decyzji wydaj4c w ten spos6b

wyrok wymierzony polskim rodzinom, kt6re dzialki traktuj4 jako drugi dom,

a starsi wiekiem dzialkowcy przedfuzenie swojego rycia oraz poprawg sytuacji

ekonomicznej.

Pozbawiaj4c praw czlonk6w organizacji wynikaj4cych z zaskarhonej ustawy

jest dewastacj4 rodzinnych ogrod6w dzialkowych. Nikl z dzialkowc6w nie

udZwignie koszt6w finansowych z tytulu uZy.tkowania dzia+k| gdy ogrody bgd4

podporz4dkowane gminom. Nast4pi masowa rezygnacja z upraw w zwiqzku

zporzuceniem dzialek. Nie jest trudno przewidziei jak w najblizszej prryszloSci

bEda wygl1dac nasze ogrody, kt6re dziS uzupetniaj4 zielef w miastach i gminach

bez ponoszenia nakladow przez wlaScicieli grunt6w.

W wigkszoSci spolecznofic dzialkowa to biedni ludzie, ktorym Zycie nie

oszczEdza klopotow i trosk. Dzialkajest dla nich miejscem ciszy, spokoju oraz

pomaga przetrwac w trudnych chwilach, szczeg6lnie kiedy samotno66 wita ich

rano i wieczorem.

LVysoki Trybunule.

Mamy nadziejg, 2e nasze kolejne wyst4pienie jest ostatnim, bo wiemy, 2e

sgdziowie zglgbili wiedzg na temat naszej samorz4dnej organizacji, poznali

Srodowisko dzialkowc6w anajwa2niejsze, 2ebgd4 podczas rozpraw kierowai sig
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obiektywizlnem, poszanowaniem praw nabytych i nie ulegn4 presji i naciskom

politycznym.

PrzyszloSi ogrod6w i los miliona polskich rodzin za\eiry od werdyktu

Trybunalu, Lt6ry naleiry uszanowal, ale nigdy nie pogodzimy sig z wydanym

wyrokiem, lc5ry bgdzie spr4{al i pomagal "adwersarzom" tw6rcom tzw.

"uwlaszczenia" by crynit, dalsze dzialania d4i4c do unicestwienia najwigkszej

i najstarszej, spolecznej organizacji w Polsce, kt6rej korzenie siggaj4 ponad 120lat

i cieszy sig uznaniem oraz szacunkiem nie tylko Obywateli RP ale w Europie.

W imieniu i z ttpowo2nienia
27 rczestnikdw

V zebrania Olvggowego
hrzqdu PZD w Legnicy
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