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Szanowng Pani
Ewa Kopacz
Marszalek Sejmu RP
W Warseawie

podobnie jak w calym kraju dzialkowcy z terenu dziaiania OZ PZD w Elblqgu
wniktiwie dbOzq wsiystkie-dzialania jakb sq podeimowane w oelu zapewnienia
istnienia w okresach-pr46elych ruchu dzialkowego. Jednym z takich dzialah iest
utwozenie Komitetu iniciatynlrry Ustawodawczej oraz zlo?enia projetdu ustawy o
rodzinnyelr Ogrodach Dziailkourych. OkaeuJe sq, telyi na wstepie_ zaczynajq sie
problemy, naszym zdaniem nic{fm nie uzasadnircne. Pisrnem z dnia 24 paidziernika
ZO1Z r 

- 
Pani 

-Marszabk 
$ejmu RP poinformowa*a o brakach formafnych w

paedtoionym projekcie ustawy. Braki t6 dlotyczq okre.Elenia skutk6w finansowych iPi
wfrowadzehiu' oti Brrdtetu Par{stwa i sarnorzqd6w terytorialnych. . Nasuwa 3ie
pytanie w jaki spos6b mo2liwe byloby wyliczenie takich skutk6lt. Kafdorazowo
nrystqpienie skutkow finansovr4ych uzaleinione lest od Ez€regu przyszlych zdarzefi.
tt6Sci6wo ich okre$lenie jest w jakimkolwiek przybli2eniu niemo2liwe.
Katdy z mo2liwych przypaclk6w, kt6ry m6glby w pr4ysz{ro$ci wystqpiC jest na tyle. o
indyuidualnych cechar;Fr ii rnie motliwe iest ictr u6redni€nie. Pnekazanie informacji o
ekdtkacn finansowych ariqzanych z liltwidacia ROD mo2liwe jeet tylko .glYqy
kompetentne w tym zakresie ograny paristwowe jednoznacanie okre$llly ile i iakie
ogrody pragne zlikwidowad. Zdaniem dzialkowc6w z terenu dzialania na$zego
o[rggu projekt proprlnowanej ustawy nie zawiera iadnych element6w, kt6re
spoi^roOuiq negatgtne skutlKi na zarowrro lBudiet Pafistwa czy te2 budZet tamoeqdu
terytorialnego.
Padlo pytianic o sktrtkiifinaneowe wykonania poprawionej ustawy.
Dhteg6 nie sq stawiane pvtania o korzy$ci wynikaiqe z istnienia qg.rod6w. Kaida
dzia*a to konieczno$d! posiadania wielu narzqdzi ogrodniczych, przyk*adowo bpety,
grabie, widly, sekaton/, motyki, nozyce, kosiarki i inne drobne narzqdzia pracy. {a
dzialkach k6ralsta sq ze 6rodk6w ochrony ro6lin, potrzebne sq liczne nasadeenia
typu kzewy i drzevrra zar6wno owooowe iak i-ozdobne, nasiona i cebule kwiat6w. To
rGzystko lit< i szereg innych element6w fi<toi musi wyP9dykoYaq i.spreeda6'!o!q
oir.e6ne- ilo6ci rnrejsc p*"y, to odprowadzone do Skafiu Paristwa podatki. To
okre6lone dta Pafstwa korar6ci w nie tak odlegtej przeszlo6ci dziatkowcy w toku
dyskueji o przyszlo$d naszego ruchu stawieli tezg , 2e sq przekonani i2 bgdg
siawiane r6iner najczqsciej nAne przeszkody w pr4fieciu projektu oblnivatelekiego o
ROD. Wielu OeiatXowc6w przewidyuralo, 2e bqdzie mial miejsce tail. grzech
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zaniechania. Minie tennin okreslony pzeu TK a noure ustarnfia o ogrodach niezostanie uchwalona. Oczywi6cie winnych takiego stanu nie bqdziersrn" wskaza6 aogrody z mocy prewa przes,ttanq istnie.
Ju2 sq pienrsze symptomlr tafiej ewentualnorici. Latem tego roku zostal a{u*onyposelski projekt usta$ry o qgrodach dziatkorych. W remacfr fuo-proieftu nb zostafeetvvestionowany brak okre*lenia ekutkow finansowycn upriwaoiirniu ustanrv 

"w
2ycie.
Czytby klanjala sig stara rngksymg, 2g sq. r6rrni i r6wniejsi na tyrn *wiecie. Tq. drosaa^tracamy siq z wielkq pro6@ do Pani Marszafek ciqgle hajqc iv pamleci poffid
opinie wypowiadane pz.ez Paniq Marszalek o rucliu ogrddhictlia oziafiiow6g'o. otymr iz nie dopuszcza mylsti aby ruch ogrodnichrva zanikiqr Jednoceesnie padta teri
deklaracja pomocy w sprawie nowego projektu ustauy. Jwiegmy pzekonarii, ii pani
Marszabk wcieli w czyn swoje slowe, ie zoetan'iemy potriktowani z nefeivtq
powagq,

Z wyrazamiszacrrnku


