
w sprawie artykulu red. Marka Wielgo p.t. ,,Ogrody do obrony"
zamieszczonego w Gazecie Wyborczej z dnia 26.02.13r.

CzlonkowieZarzqd ROD po zapoznaniu siq z artykulem iwymianie poglqd6w

doszli do nastgpujqcych wniosk6w o kt6rych Pan Marek Wielgo nie pamigta albo ich
nie che znat. W zwiqzku z tym postanowili5my je przypomnie6 :

- projekt nowej ustawy zostal opracowany przez dzialkowc6w ktory poparlo

924 801 os6b, czyli niemalwszyscy czlonkowie Zwiqzku;
- dziatkowcy swoje poparcie vryralajqdla inicjatywy obywatelskiej gdyZ jest to

jedyna szansa aby nie utracid swych praw i od nowa nie nawiqzywad stosunku
prawnego z wla6cicielem gruntu. Dlatego projekt zaktada ewolucyjne, a nie
rewolucyjne zmiany statusu, a samo zwolnienie z podatk6w jest efektem uznania
ROD jako urzqdzeft uZyteczno6ci publicznej, zapewniajqcych swoiste Swiadczenia
socjalne w formie dzialek rodzinnych, kt6re stanowiq wsparcie dla najubo2szyeh
czlonk6w spoleczno6ci; ,,,1 

'

- ogrody dzialkowe powstawaty na wysypiskach Smieci, terenach
zdegradowanym, bagiennych ale te2 i na ziemiach wykupionych od indywidualnych
rolnik6w. Tylko dziqki ciEzkiej pracy dziafkowc6w tereny te zostaly przeksztalcone w
piqkne ogrody dzialkowe z kt6rych urok6w mo2e korzystad cale spoleczefistwo i sq
r6wnie2 "plucami" dla miasta;

- wykreSlenie lub nie ujgcie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego ROD oznacza,2e czeka nas likwidacja, wielu dziatkowc6w
uto2samia siq z PZD idostrzega kozySci ptynqce z posiadania ogolnopolskiej
organizacji, kt6ra od lat skutecznie broni ogrod6w przed pr6bami likwidacji;

- fundamentalnq zasadq w ogrodach, czego poslowie PO pr6bujq dzialkowc6w
pozbawi6, jest prawo dzialkowc6w do wyboru ze swego grona os6b, kt6re zarzqdzajq
ROD.

Sqto Slko niekt6re argumenty uzasadniajqce naszq ocene publikacji. Zarzqd
ROD w petni popiera obyr,rratelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych.
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