Uchwalant 412812
Konferencji Oknpgowej Polskiego Zrvi4zku llzialkowc6w we Wroclalviu
z dnia L4- sierpgia 20L2 r. w spralvie zaangaa,owaniasarnorz4d6w
terytorialnyeh ot rgg* wroctawskiego 1Y obronie praw dzialkowcdw,
rocluinnych ogrodach
ogroddw i Zwlqztru zawarfych lv ustawie o
dzialkcwycll.
Konferencja Okrqgowego Potskiego Zwiqz\<u Dzialkowc6w we
tozpaffzenieptzaz Trybunal
Wroclawiu stwierdza, ze i okresiepoprzedzajQcym
zgodnoici z Konstltucje RP przepis6wustawy o rodzinnych
Konstytucyjny
-dziatko*ych
do walki w otrronie ustawy wtqczyla siq wiqkszo$i
ogrodach
terytorialnychokrqguwroclawskiego'
samorzqd6w
Burmistrzowie nriast oraz miast i grnin w hcznych swoich wystqpieniach
RP
kierowanych przedewszystkirndo Trybunaluale talcZedo MarszalkaSejmu
i do premiera wyrazall dezaprobatqdla zlozonych ptzez I Prezesa sqdu
Najwy2szegowni,osk6w, stwierdzaiqc,ze ustawa o rodzinnych ogrodach
lokalneJotezmiastomi gminom'
dziailiowythdob.t* sluiryspotecznoSci
Podkre6lali bardza dobtq wsp6lpracq z zarzqdami rodzinnych ogrod6w
dzialkowych, z calym Polskim zwiqzktem Dzialkowcolv otaz v,ryrazali
ogrod6w,modernizacjii budowy na
zadowolenieze stanuzagospodarowania
z
iclr terenie nowej infrastruktury.Zwracali uwagEna realizaciewsp6lnych
organarniZwiqzkucel6w i zadahstuz4cychcalemuspoleczer'rstwu.
nf,t"go te1, zdaniemBurmistrz5w,ustawao rodzinnychogrodachdziatkqlvych
ze
pcrwinnapozostai bez zmian.tym bardziej,ze nie widzqhadnychprzeszkld
publicznym'
,*rooy przepis6wustawy reahzacjtwszelkich zadafio charaktetze
bytu rodzin,
Rodzinneogrodydziatkowe,.jakpodkredlali,wplywaj4na poprawQ
a|nqfunkcjq
mieszkaric6wgminY,s4 miejscemw5'poczynkui spelniaj4 bardzaw
socjaln4 zdrowotn4araz ksztaltuj4c4i poprawi aj4cq$rodowisko naturalne'
i Zwiqzek
Wystqpienia Burmistrzow miast i gmin napayaly dzialkowc6w
wiqkszoSci
otuchi dawaly nadziejqna oddaleni pr""u Trybunalprzynajmniej
zlozonychwniosk6w.
wyrok, nie
Trybunal Konstytucyjny wyd aiqctak drastyczny,w swoim zakJesie,
calkowicie
tyit o pozbawil-dzialtowr6*,-ogrod6w i Zwiqzku,wielu praw ale
przedstawicieliwtadz miast i gmin'
itekcewaZylgtos najwaLnie4szych
tylko on ma monopol
TrybunaiKonstyucyjny *ychodzqc z zaloaenia,2e
Jest to
na racjq, odrzucil prodby i wnioski catych spoleczno$cilokalnych"
polskiemu
sytuacj; bez pr*"*du,,ru, gdyZ Trybunai sprzeniervierzylsiQ
spoleczeristwu.
Dzialkowc6wwe wroclawiu
KonferencjaokrEgorvaPolskiegoZwielzkr-r
za walkq
za tqgodn4szacunkupostawq,za obronqpraw swoichmieszkaric6w'
szzzerzei
w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkawych pragnie
podziqkowad.
serdecznie

To podzigkowaniekierujemyprzedewszystkimdo Burmi strzaMiastaOlednica,
oraz do B*rmistrz6w Miast i Gminy
.Brzeg Dolny, JeIcz Laskowice,
Migdzybdrz,Mihcz,strzelin,$yc6w,SrodaSlaska,Trzebnicai wol6w.
Podziqkowaniekierujemy takze do Starosty Olefnickiego, od. lat $cidle
wsp6lpracujqoego ze Zwiqzktern oraz do Wicemars
Wojew6dztwa
-'Pana RadoslawaMolonia za specjalnewystqpienia
"utku
Dolnodlqskiego
w obronie
ustawyprzeslanedo Trybunafui najwyhsrychwladzpat'rstwanolskiego.
Stanowiska zaprezetrtowaneprzezwladzemi ast i gmin stwarza]4nadziejq
na kontynuowanie dalszej dobrej z nirni wsp6lpracy w celu zachowania
-rozwoju,
rodzirurychogrod6w dzialkowych, ich daiszego
dla dobra rodzin
dzialkowc6w,categospoleczeristwa
i gminy.
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