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MaruzalekSejmuRP
PaniEwa Kopacz
SzanownaPani Marszalek!
,W trosceo los i ptzyszty ksztaltogrodnictwadzialkowegow naszymkraju,jako
dzia{kowcyi r6wnocze$nieprzedstawiciele35 tysiEoyo"yttownikbw A"iul"[ w
wojew6dztwielubelskim zwracamy siE do Pani i Posldw wszystkich ugr'powafi
pnrlamenlarnych
w Sejrniez pro$bqo wysluchaniei uwzglqdnienienasregogiosu*
sprawionowejustawyo rodzinnychogrodachdzialkowych.
Nowaustawao
w opinii TrybunafuKonstytucyjnego,
powinnabyd przygotowana
w
sposdbszczeg6lnie
rozwa2nyi przy uwzglqdnieniuwszy,rtkichskutkdw,juki" poci4ga
za sobqstwierdzenieniekonsftucyjno$ciprzepis6wustawyo ROD 22005r. .
Trybunal podkre$lil r6wnie2, z€ ochronqprawn4 ohjqci w pienvseymrzEdzie
muszqbyd sarnidzialkowcy,kldrey w dobrejwierze,niekiedyod wielu la,t,a ngwet
wielu pokoleriu2ytkuiqpzyznaneim dzialki w ogrodach.
Obyratelski projekt ustawyo rodzinnychogrodachdzialkowychskonsultowany
z
na.srym$rodowiskiem,uwzglednianie tylko tredi wyroku Trybunalq ale takle prawa
i dorobekdzialkowc6womz zachowujetradycyjn4forrnEfunkcjonowaniaogrod6w,tj.
zarz$zanieogrodant przezrrzeszeniadzialkowc6w.
Rozwiqzaniaprawnew nim zaproponowane
wolne s4.od polityki i koncentrujqsiq
wokdl funkcji juki" ogrodnictwo dzialkowe powinno spelniaCw spoleozeristwie
polskim, a rnianowicie na funkcji socjalnej, rekreacyjno-wlpoczynkowej,
ekologicznej,integracy.i
nej, a przedewszystkirnspolecznej.
jak gl6wnepartiepolityozne,kt6rezgodnie
Z ogromnyniepokojemobsenvujeffiy,
z wczedniejszymideklaracjamizloZyly w Sejmie lub przygotowuj4sw6j projekt
ustawy o dalszym funkcjonowaniu ogrod6w. wykoraystujq wyrok Trybunalu
Konstytucyjnego,by pozbawid nas deialkowc6wdzialek, naszegomaj4tku,naszej
demokratycznej, samorzqdnej organizacji Polskiego Zwiryku Dzialkowc6w.
Organiz,acji,kt6ra ptzezponad30 lat swojej dzialalno$ciwnioslaolbrzymi wklad w
rozw6j rodzinnychogrod6w dzielkowychoraz do ohwili obecnejjest shaznikiemi
gwarantemnaszegobezpieczer{stwa.
Zloinny w Sejmie projekt ustawy o rodzirmyohogrodachdzialkowychpnrgz
przewidujecalkowit4likwidacjg
Solidarn4PolskE
Zwipku wrazz nacjonalizacjqjego
maj4tku.
W ostatnimczasiedotarlydo nasposelskieinformacje,iz podobnerozwiqz,ania
w
projekcie
swoim
ustawyo rodzinnychogrodachdzialkowychprzygotowujePlatforrna
Oblnvatelska.
!V ramachKlubu Parlamentarnego
POpowolanyzesp6lpodkierowrrictwom
Posla
Stani slawaHuskowskiegoprzygotowuie wyrok nadzialkowc6w.
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Bo jak inaczej, mo2na nazwaC ralot,enj

nlenla.

rropozycJe
post6w Platformy Obywatelskiej w szczeg6lno6oi
lespotu
-*
proponowaniezniesienie ochrony prawnej iodziruiych ogroiO*
dzia+ko#yut
u*ytkowania wieczyst*go oraz prawa uzytkowania giunt6w
Yygaszenia
:t?19
todztnnych ogrod6w dzialkowych przez PZD oiaz zaproponowanie
forrny
prowadzeniaogroduna podstawieumowy dzierznwyuznajemyi burprucedensowe
lamanieprawobywateliParistwapolskiego.
Rozwiqzania zaproponowaner6wniez w projektach innych ugrupowan
politycznych chociazby Klubu ParlamentarnegoSLIr, nie spelniaii n*"v"rt
oczekiwafi.
Z przylua$ci4stwierdzamy,ze politycy chcq bezobywatelidecydowaio dalszyrn
los.ieogrodnictwadzialkowegow Polsce.Zaporninajqniejednokrotnie,
ze decyzje,
kt6rew najblizszymczasiebedqpodejmowaC
glosujqpnadnow4ustawqoroazinnvctr
ogrodrrchdziatkowych zadecyduj4o z,achowaniulub be4rowrotnyrnzniszczeniu
ponad100letniejhistorii i tradycjispolecznego
ruchuobywatelii poiskichogrod6w
dzialkowyctr,ktdrena trwale wpisalysigw krajobrazpolski.
Kolejny raz zwracamysig do parlamentarzyst6w
o rozwaggw podejmowaniutak
wainychdla calegospoleczefstwa
polskiegodecyzji.
prawne
zaproponowane
w naszymObywatelskirnprojekcieustawyo
_R.ozwiaeania
rodzinnychogrodachdzialkowymgwarantuj
q, 2e -przyszNe
pokoleniaPolak6wUiOq
mogly czerpaCradodCz posiadania i uprawy dzialki w rodzinnym ogrod"i.
dzialkowym.
PaniMarsz-alek
- ocalmyogrody!- razenr.
i szanowniPoslowjie
Z dzialkowym pozdrowieniem.
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Kidacki Zdzislaw
Krawiec Miec4rs_lawa

KurowskaGabriela

Markuszsw$ki
S$miqy-.
Michalik Kszimierz
PiotrowskiAntoni

TaierMiroslaw
TomczukWicslaw
'Ircianowski

Edward

Troianounki Tomasz
UrbanskiTadeusz
WilcerdskaHalina

w
Otrzymujq
l. Pan LeszekMiller- Przewodnicz4cyKlubu Parlamentarnego
SLD
2. Pan Rafal Grupifiski- PrzewodniczqcryKlubu ParlamentarnegoPO
3. Pan Jan Bury - Prz-ewodnicz4cyKlubu ParlamentamegoPSL
4. Pan JanuszPalikot - PrzewodniczqcyKlubu Parlamentarnego,,Ruch
Palikota"
5. Pan Arkadiusz Mularczyk - Przewodniczqcy Klubu Parlamentanrego
,,SolidarnaPolska"
6. Pan Mariusz Blaszczak- Przewodnir:zqoyKlubu Parlamentarnegoo,Prawoi
Sprawiedliwo$C"
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