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Stsnowisko

uczestnik6wnar{dyprezes6wroilzinnJchogroddwdzialkowych

" 
to"uoo ttlooo opobkiego i br'€Akiego ol(rtgu opolski€go'

' dnia 20 stycznis 2012 rolu'

Uozestnicynaradyleplezentuj4cydzialkowoowu,,l'tkuj4cychdzialki
w 40 rodzinnych ogodach dziatkowych obu miasl uzna]a ust{lw9

, aoru * fip"n ioosr' o rodzinnyoh opfodach dzialkowych za fr:adamentalne

osi4Eniqcic polslciego ructtu ogrodnioGa dzialkowego Od poDad' 7 lat ustawa

;;6:;;-J*" trwaloricr i rozwoj* ogrodnicwa dzialkowego i strzeze

p** 
" 

tua"rn *i4gnigtych przez sariyoh dzialkowc6w w okresie-ponad 110 lat

funkcjonowania. Ustawa ta zostala wdtozona we wsrystkich stful(t|Ifach

i"o**JL sig w praktyce Jest w pehi akceptowana przez dzian<owo6w

i **t" oo"oi*. }*" wiEkszo66 samorz4d6w lokalnych- Jei regulacje

;;;";"4t"czajq rstrrienie i dalszv rozw6j ogrod6w dzialkotvch'

i c"iutto*"o*obezpiecza dobre warunki do wlaSciwego uz!4kowania dzialek

przez wielopokoleniowe ro'rlziny'
"-- zn wz1lpdtt na swoj4 skuteoano$d w obronie isfirienia ogrodow

i interes6w dzialkowc6w ustawa o ROD jest ustawioznie i zaciekle atakowana'

Ofiooo-**" pr6by jej uchylenia okazaly siE bezskulecde z uwagr

n" r***a obrong przez dzialkowc6w i popucia jakie u&ielaly w jej obronie

p*i" pont a^a i partamentarzysci z r6zrych ugruaowarl politycnrych'

opowiaL;acych sig w obronie ogrod6w ijego samorzqdu bajowego'
' 

Tu 
"-u*o*u 

obT ona zakoficzyla €tap bezposretltrich atak6w ra ustawQ'

lecz nre powstzymala innycb bardziej zawoatowanych pr6b jej uchylenia'

Swiadczy o tyrl wniosek Pierwszego Prezesa S4du Najwyzszego do Trybunatu

Ko$tltucyjuego o zaskar2eniu calej ustawy o ROD Nie- zgadzarny sig z tym

*oio"ten, nle potafimy zrozumied irrtencji jakimi sig kierowano podejmuj4o

decyzjg o 
"t 

i*oo** wniosku do Trybruralu Konstytuoyjnego kwestionujqc

w tri spos6b prawnie uchwalon4 ustawe o ROD wydena opinia

orznzMaszalkase.tmu-orazstanowiskoProkumtomGeneralnegozgodnie
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stwierdzaj+r€niecara.usta;/:,^:-Ht-:ffi ""rffg.''"I'f 
t;trIrJ,

zostae Poddane ocenie tryDri

zKom{tucj4RP' awczych i wykonawczych
Zwracmy sig clo n pierwszego Prezesa Sqdu

bq o Pomstawierue nasze'J

ksztdcie' Prosimy o pozostawienie naszei orgalsacJl

' no"'"'ltt-l -*";ttit oraz ciedec: wzti€carda

poiqou ilJ*" o nOo situiry obecrrym' cdonkorn PZD

f *io*' il*n zwyai7ity *'*4d"| i szdcunek

dla 620 tvsipcv eto"6w dziulkowo6i';;J*6; 
sig za nienarusalnodci4

ustarvy o ROD'

ZPoflaeffiiffi

uczesmicy narady p'"'""o- l6dzinnych

oerod6w dziafkowych miast Opola i Brzegu

Opole, 20'012012 r'

xry '  PoDPISY t 'V '

F*^ 
E*t"o^t

"l4,Vn'".-s-#;-ooa:*oL"
tfle!^. sVJ*) ,l

Q rz*/ 6i u+/;
d*tarr,"u*i ff61*
!La*u.w 

"l:..f 
^ 6

A/,',,f,,, Soimnt'


