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;L$l"j,n*#.*.
przesyla w zalLczeniu
zarz4d Rodzinnego ogrodu Dzialkowego 'Pok6j" y" wroclawiu
w sprawle propozycji d9.9rg:ektu
STANOWISKO Nadzwyczajnego Walnego Zebrairia nu,,"go ROD
Postow Platformy obywatelskiej oraz
usrawy o ogroclaclr dzialkowych przygotowarrychprzez -t"to*
prz,z frasqch' dzialkowicz6w w
projektu ustawy dzialkowej *torri*u Solidamej Polski, kt6re zostaly
calo$ciodrzucone.
o wziScie w obrong ruchu
zarz4d RoD ,,Pok6j" we wroclawiu zwraca siq do Pana Prezrydenta
ptynqcym z ust poli k6w'
dziatkowego i rodzin dzi*Lorvc6w, gdyi wbrew medialnym zapervnieniom
spolecznoSci
propozycje przez nich zglaszanew sprawie ogrod6w dzialkowych Pr,oyadzl.do ,rozbicia
na terenie
dzia{kowych
ogr'odow
lilwidacji
rlzialkowcdw,odebranianabytychpraw i .o gorrl:nleuchronnej
ju2 w
nieraz
kt6re
miasta Wroclarvia * td i nurr*go, ttrpi?ji""go 235 wielJpokoleniowych i?d-til'
nowym
w
obchodzil60-leciezaloienia
czwarrym pokoleniu u2y,tkuj4tudzialki. f.fas, ogrOi rv 2013 r. beOzie
powstalychw 1927r'
ogrod6w
poniemieckich
miejscu,jako kontynuatr iiXwidowanych po rio-inie
pragniemy prrypomniei Panu Prezydentowi, 2e bogate tradycje polskiego rushu dziatkowegot
wyrastajl z. wielowiekowyeh tradycji
podobnie jak w putit*u.f't achodnioeuropejskich czQsl0
mieszkaric6wmiast' Byly one
syuouanych
AU goriej
dzieriawnyclr dzialek ogrodowych prn^i"roiy"n
wtascicieli miast prywatnych az do XIX w'
organizowane przez *64"" rniejskie miast krolewsriJr t
w Ko'minie wielkopolskim'
znanymdzi6prryktademjest RoD,.Powstanc6wWielkopolskich"
Najstarszrym
AndrzejaC6rkq w 1575r" a
przez
ogrod6w
ktory nieprzerwaniefunkcjonujeod *stanowitniu Jti"ou*nych
w Europiezachodniei
ogr6d dzialko*y. p"a wprywem ideiruchu dzialkowego
od r g24 jako z-organizowany
temu. wszystkie te
lat
l16
porskicrr
brisko
taki ruch spolecznypowstarr6wniez oddoinie na ziemiaoh
dzialkowe i od
stowarzy€zenia
przez
e
tradycje dzialkowe pornimo wypaczeli po-1945r byty kontynuowan
w
zjednoczone
dziarkowe,
ggs'i
gei,
Srodowisko
ioos r. potst<ie
t
rg4g r. w ramacrr.rganizacji iop. oa' t
ciesry sig rosn4cym
pZD, lvr6cilo do fii;;.y"h
tradycii i- korzeni ruchu dzialkowego' a obecnie
mieszkaniowe'
sptacajqcych.kredytv
z dziedmi,
zainteresowa,ri*,r,gl&,iie ie strony ,nrodyciinrat2eristw
z krajobrazu
zniknie
Prezrydenta
i'ana
Niestety caly nasz dorobek bez osobistegozaangazowania
proiektu
obywatelskiego
popareie
o
kulturorvo-spolecznegoPolski. Uprzejrnie prosiniy Pana Prezydenta
dzialkowej
w
naszej
konsultowany
byl szeroko
ustawy o rodzinnych ogrodach dziaikoo{"li tto,y
prawa
oraz teal\zuie wszystkie postulaty z wyroku
nabyte
,6'
nasze
zabezpiecza
pelni
spolecznoscl ;
przeszkodydla mia'strozwijaj4cych sig m4drzei w
Trybunalu Konstytucyjnego.Nasz.projeY nie stanorvi
widzq
wszystkici' kt6rzy w ogrodactrdzialkowych
spos6bzr6wnowa'ony, jest natomiastsota * oku tyclr
losy blis[o miliona polskichrodzin i
jedynie grunty i zwiqzanez nimi interesy,nie za$siojqceza ogrodami
wielowiekowetradYcje.
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