
Trybunal Konst5rtucyj ny R.P

STANOWISKO
uczestnik6w narady prezes6w ( wiceprezes6w) Rodzinnych

Ogroddw Dzialkowych z rejonu kluczborskiego okrggu opolskiego

Szanowny Panie Prer.nierze
Uozestnicy narady szkoleniowo - instrukta2owej prezes6w

( wiceprezes6w ) rodzinnych ogfod6w dzialkowych obradujqcy w dniu
17 Wc ia 2ol7 w Rodzinnym Ogrodzie Dziaikowym im. Tadeusza KoSciuszki

w Kluczborku w1'ra?ajq oburzenie i sprzeciw wobec pr6b podwaircnia

konstytucyjnoSci Ustawy o Rodzirnych Ogrodach Dzialkouych z dnia 8 lipca

2005r.
Sytuacja polskich rodzin dzialkowych wshrtek zloiLo\ego zaskarirenia

cytowanej ustawy, stals sig zr6dlem niepokoju i obaw o przyszlo66 ogrodnictwa

dzialkowego w nasrym kraju oraz obaw zwiqzanych z zaufaniem do Pa.fstwa

i zaufaniem do trwaloSci polskiego .prawa. Zaskar2ona ustawa ust{llowiona

przez Sejm Rzeczpospolitej, zrtwierdzona zosta\a PrTEz Senat' podpisana przez

Prezydeata RP, a wiec naczeLne organy flaszego Panstwa reprezentujqce nat6d.

Polski Zwiqzek Dzialkowc6w uzyskal wpis do Krajowego Rejestru S4dowego
a Statut PZD zostal zd(viedaotty orzeozeniem sqdowym.

Polscy dzialkowcy to w przewaraj4cej mierze ludzie starsi, gl6w::ie

emeryci i renciCci, a takze ludzie niezamoini Od wielu ju2 lat, od pocz4&6w

imiarl ustrojowych w naszym lcaju, ci wlainie dziaikowcy dnuszeni sq broni6

syoich praw przed kolejnymi zakusami polityk6w.
Rodzinne ogrody dzialkowe sq czgsto jedynym miejscem wlpoczyttku,

atak:Ze ir6$enutrzl.rnania dla grup spolecznych o najnizszych dochodach'
Zastanawiamy sig w czyim inleresie prowadzone s4 dzialania, kt6rych efektem

mo2e byi likwidacja ogrod6w dzia*kowych. Protestujemy przeciwko

przeksztaloauiu tereD6w zielonyoh, niezbqdnyoh dla prawidlowego

funkcjonowarria ludzi, na osiedla apartamentowc6w, super markety czy galerie.
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Do wiatlomo$ci:
1. Klub Parlamentarny PO

2. Klub Partarnentamy PSL'

3. Klub Parlarueni:arnY SLD

4. Krajowa Rada PZD
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Obrona nasayoh praw jest dla nas, zwyklych lu&i ogrod6w dzialkowych'

obronq przod odebraniem nam godnodci, odeb'raniem nam praw ustanowionych

pnez Polslcie Paristwo, obronq praw do naszych slcomnych dzialek

i mozliwodci korzYstania z nich'

SzanownY Panie Premierze

Batdm liczymy na Pana zainteresowdnie sig problemem pnyszlo6ci

oolskich rodzinnych ogrodlw i:lzialkowyoh'

PodPisY uczestrrikdw
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