
Wyst^pienie dziatkowcow Szczecinskiego Okr^gu PZD 

do Klubow Poselskich wszystkich opcji politycznych 

z dnia 29.10.2012 roku. 

(Panic i Panowie (posfowie 

„Istnienie i rozwoj rodzinnych ogrodow dziatkowych jest przejawem 

swiadomej poHtyki Panstwa w zaspokajaniu potrzeb spoleczenstwa". 

MiUonowa rzesza rodzin dzialkowcow z ufnosci^ i nadziej^ spogl^da dzisiaj 

w kierunku przedstawicieli wybranych przez siebie do Sejmu i oczekuje dobrej ustawy 

o rodzinnych ogrodach dziatkowych, ktorych granice uchwalenia zawart wyrok 

Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku. 

Czas biegnie nieubtaganie a materia jak^ ma regulowac nowa ustawa jest 

zarowno skomplikowana w swej tresci jak tez obszema ze wzgl^du na zakres 

uregulowah i warunkow narzuconych przez Trybunat Konstytucyjny. 

To nietatwe wi?c zadanie nie moze bye rozwi^zane pospiesznie, bez gt^bokich 

analiz oraz szerokiej konsultacji spotecznej. 

Dziatkowcy cz^sci^ naszego spoteczenstwa. W swoich szeregach skupiaj^ 

ogromn^ roznorodnosc ludzi. Jednak w zdecydowanej wi^kszosci ŝ  to osoby 

potrzebuj^ce silnego wsparcia ze strony Panstwa i samorz^dow. 

W naszych polskich realiach dziatka nie stanowi jeszcze luksusu. Jest ona 

wymiem^ pomoc^ materialn^ o wielu aspektach. Zmiana funkcji dziatki i ogrodow 

ewoluuje coraz bardziej w kierunku standardow europejskich. Na tie catego ruchu 

dziatkowego nasze osi^gni^cia i doswiadczenia dostrzegane i doceniane. 

Tworzone medialne mity wokot ogrodow lub nierzadko formutowane 

nawolywania do ich wyprowadzenia z miast maj^ najcz^sciej podtoze w probie 

wprowadzenia otwartej gry rynkowej gruntami w miastach. 

Zdrowo mysl^cy ludzie takich w^tkow nigdy nie podnosz^, bowiem doceniaj^ 

wielorakie flinkcje rodzinnych ogrodow dziatkowych. 

Obecny okres po wyroku Trybunatu cechuje niepokoj i obawa o przysztosc. 

Mimo zapewnieh, ze dziatkowcom krzywda si? nie stanie, to jednak zagrozenie 

jest realne i rzeczywistosc moze okazac si? gorzka. 

Zgtoszony projekt ustawy przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 

dziatkowcow jest dokumentem spetniaj^cym kryteria poprawnosci legislacyjnej, 



uwzgl?dnia idealy panstwa sprawiedliwego oraz uwzgl?dnia tradycje i dorobek wielu 

pokolen na przestrzeni 120 lat. 

Przedlozony projekt stanowic powinien istotny wkiad do rozwazan i przyj?cia 

ustawy w zaproponowanym ksztalcie. 

Podejmuj^c inicjatyw? obywatelskiego projektu ustawy zdajemy sobie spraw?, 

ze ostatnie slowo nalezy do Was Panie i Panowie Poslowie, ktorzy sprawujac mandat 

zwyboru narodu, sluz^c mu, uchwalicie dobr^ ustaw? godz^c^ rozne interesy 

poszczegolnych grup spolecznych. 

Wierzymy naszym reprezentantom, ze znajd^ dose woli by przyjac ustaw? 

o rodzinnych ogrodach dziatkowych, ktora juz nigdy nie b?dzie kart^ przetargow^, 

a b?dzie shizyc rozwoj owi tej szerokiej dziedziny spolecznej. 

Apelujemy o aprobat? i wsparcie naszej inicjatywy, o przyj^cie dobrej ustawy 

na miar? czasow jakie ŝ  przed nami. Swoje poparcie dla zgloszonego projektu przez 

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej akceptujemy wlasnym podpisem. 
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