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My dzialkowcy z powiatu walbrzyskiego, woj. dolnoSl4skie, wlraztuny sprzeciw wobec
podejmowanych pr6b podwa2enia konstytucyjno6ci usta\aT z dnia 8 lipca 2005 r o rodzinnych
ogrodach dzialkowych.
Jestesmy zaniepokojeni sy.tuacj4 w jakiej pozostajemy w zwiagktt z zaskatzeniem tej uslawy do
Trybunalu Konstyhrcyj1ego Wzez I Prezesa SQdu Najwyzszego, kt6ry uznal, ze ftuldamentalne
prawa dzialkowc6w zapisane w tej ustawic sq niezgodne z konstt'tucjq.

Syuacja polskich dzialkowc6w i ich rodzin jest aktualnie szczeg6lnie trudna i powoduj4ca
uzasadnione obawy o przyszloS6 rodzinnych ogrod6w &ialkowych w zwiqzku z tr\taj4cymi
w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskicj zaawamowaDyni pracalni nad
projektem nowej ustawy o ogrodach dzialkowych, kl6ty zmierzac bgdzie do pozbawienia nas
najwazniejszych dotychczasowych praw w tym nieodplatnego uzytkowania grunt6w , zwolnien
podatkowych, wlasnosci nasadzei\ i vz4dzen na dzialce i wielu innych pra\t
Zdajemy sobie sprawQ, ze ten zaawansowany proces znieza w jednym tylko kietunku,
mianowicie do unicestwienia ruchu ogrodnictwa dzialkowego w Polsce i uwohienia grunt6q
kt6re na mocy naszej ustawy zostaty oddane w uzytkowanie wieczyste Polskiemu Z'si4zko\\i
Dzialkowc6w.

My dzialkowcy i nasz Zwi4zek lako og6lnopolska organizacja spoleczna, nigdy nie dali3my
powod6w, aby organy wladzy w ftlszym paistwie atakowaly Srodowisko dzialkowe w celu
pozbawienia nas nabytych pralv. Nasze ogrody nie mog4 byd zniszczone tylko dlatego, aby
pafstwo kosztem niezamoznych, w wigkszo3ci ubogich rodzin dzialkowc6w polepszalo status
maj4tkowy komercji poprzez otwarcie im drogi do latwego nabywania grunt6w naszych ogrod6w.

Nasze ogrody byly budowane pnez przeszlo 110 lat i pnez wiele pokolef, najczg3ciej na
terenach przez nikogo niechcianych, zdewastowanych ekologicmie. terenach po wysypiskach
Smieci. StworzyliSmy z nichpi,gkne oa4 zleleni, kt6re slui4 nie tylko naszym rodzinom, gdyztakze
wszystkim mieszkaricom miast. Nie spos6b teraz pogodzi6 sig z t]''lir, 2e mozemy to wszystko
bezpowrotnie utraci6.

Panie Premierze
Nie domagamy siE niczego ponad to, co nan dala ustawa o rodzitulych og.odach dzialkowych
Prosirny jedynie o wsparcie i obrong dzialkowc6w, abysmy jako Zwiqzek i obywatele naszego
pafstwa nie zostali usuniEci z klggu podmiot6w objgtych konstltucyjn4 ochron4 praw nabJ'tych

Do wiadomosci:

1. Minister Transportu, Budownictwa
i Gospodarki MoNkieJ

2. Klub Parlamentamy PO
3. Klub Parlarnentarny PSL
4. KIub Padam€ntarny SLD
5. Kolo Poselskie Socjaldemokracji Polskiej
6. Krajowa Rada PZD
'7. Oktpgory Zarz4d Sudecki PZD.
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