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skierowa ny do samorzad6w lokalnych

Szanowne Pa nie i Panowie

Uchwalona przez Sejm RP ustawa z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dzialkowych,

kt6rE 18 grudnia 2013 r. podpisaf Prezydent RP Pan Bronislaw Komorowski a weszla w 2ycie 19

stycznia 2014 r. poddana jest tzw. rewizii.

Atakujac ustawQ przez jej przeciwnik6w od poczatku procedowania nad niE, to nowe
zagroienie dla istnienia rodzinnych ogrod6w dzialkowych a mo2e przede wszystkim niebezpieczny los

dla "byi albo nie byi" dziafkowcem.

Przez 15 miesiqcy od jej wdra2ania, zn6w podnosi siq jej niekonstytucyjnosi, co w naszej

ocenie jest nieuzasadnione, gdyi okre5la prawa i obowiqzki dzialkowc6w a przede wszystkim prawo

do zrzeszania siQ w tym wybierajqc stowarzyszenie ogrodowe Polski Zwiqzek Dzialkowc6w, kt6ry jest
gwarantem bezpieczeistwa iobrony praw nabytych wszystkim u2ytkujqcym dzialki.

W tym miejscu pragniemy przytoczyi slowa Prezydenta RP zawarte w komunikacie: "ustawa
kompleksowo reguluje zakladanie, funkcjonowanie i likwidacje rodzinnych ogrod6w dzialkowych w
kraju" a przepisy w niej zawarte "moga zatem przyczynii siq do zapewnienia spokojnego stanu
funkcjonowania ROD po dniu wej6cia w 2ycie tj. 19 stycznia 2014 r." pragniemy podkreslii, ie
niepok6j, strach iobawy dzialkowc6w po zloieniu podpisu przez Prezydenta zastapila radoii, euforia
iwiara, ie czas walki z dzialkowcami odszedl do lamusa, ie to jui minqlo.

Niestety, Pani Prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz prezydent Miasta Stolecznego Warszawy
dofaczajEc do Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Teresy Lipowicz stawiajQ dzialkowc6w przed

kolejnq pr6bq walki o swojE obywatelskq ustawq.

O co dalej chodzi, odpowiedzijest wiele: swobodny dostqp do grunt6w, realizacja obietnic
roszczeniowych, kosztem dzialkowc6w a przede wszystkim zaspokojenie potrzeb deweloperskich. Nie
moiemy byi obojetni na to, co wok6l nas siq dzieje.

Dlatego zwracamy siq do rzqdzqcych naszymi matymi ojczyznami, w kt6rych drugim domem
dla samotnych, biednych, zapomnianych przez najbliiszych jest dzialka w rodzinnym ogrodzie
dziatkowym, aby nie dolo2yli rqki do uchylenia nowonarodzonej ustawy.



W tak wainej dla dziafkowc6w sprawie wierzymy, 2e sojusznik6w w jej obronie mamy w(r6d
Prezydent6w, Burmistrz6w, w6jt6w, starost6w powiat6w z terenu dzialania okrqgu legnickiego.

Szanujqc iwysoko oceniajEc wieloletniq wsp6lpracq iwsp6ldzialanie na szczeblu lokalnym
oraz okrqgiem w dzledzinie socjalnej, ksztattowanie zdrowego Srodowiska, edukacyjno-
wychowawczej mlodego pokolenia, organizacja konkurs6w, za co serdecznie dziqkujemy, pozostaiEc

w nadziei, ie nasz gfos iz upowainienia dzialkowc6w, kt6rych reprezentujemy na swoistym swiecre
samorzqdu ogrodnictwa dzialkowego jakim jest okrqgowy Zjazd, bqdzie wyzwaniem do wsp6lnycn
dzialaf dla realizacji cel6w iwdra2anie obowiEzujEcej ustawy, kt6ra gwarantuje 16wnie2 ochronq
praw samorzqd6w loka Inych.

od ludzi spo5r6d dzialkowc6w wybranych do rad zaleiy "dzii ijutro" ogrod6w na terenie
gminy. Kontakty z dziafkowcami i ich przedstawicielami struktur to integracja , to sfuzenie innvm,
kt6rzv zostali obdarzeni zaufa niem.

To przeslanie niech trwa jak najdlu2ej.

Wszystkiego najlepszego!
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