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Prezes Zwiqzku Miast

Szanowny Panie Prezesiel

Jestem dziafkowcem od ponad kilkudziesiqciu lat. Do swojego kawafka ziremi

niezwykle przywiqzana i nie wyobraiam sobie jui iycia bez spqdzania wolnego

akywnie na dzialce. Podobnie jest w przypadku moich sqsiad6w i znajomyclt.

ogrody dziafkowe zna ka2dy mieszkaniec miasta. lna te, bo sam ma dzialkq, dziatkE ma

jego przyjaci6l lub rodziny, wreszcie zna bo mieszka nieopodal i codziennie

dzialkowc6w zmierzajacych do ogrodowej furtki. Dla mieszkaric6w miast te ogroidy, wr

wszystkim co siq z nimi wiq2e, sq bardzo wa2ne i na stafe wpisaly siq jui w iclr kra

i tradycjq.

Od bardzo dfugiego czasu pr6buje nam siq jednak je odebrai. Nie pamiq'tam n

kiedy zaczqfa siq ta walka. Pod pozorem 
"monopolu" 

PZD starano siq

dzialkowc6w z miejskiego 2ycia, za6 tereny ogrod6w przeznaczyi pod tzw'

zwane, poniewai jakq inwestycjq stanowi kolejny blok, kolejny ogrodzony aparta

czy kolejna galeria handlowa? Jakq inwestycjq stanowiq te wszystkie zeczy dla

mieszkaric6w, kt6rzy nie chcq kupowad i konsumowad, a chcq po prostu w

i zachowai swojq Pasjq?

W dzisiejszych czasach ludziom, zwlaszcza tym najstabszym i najmniejszyrn,

siq odbiera, wszystkiego siq odmawia i po prostu siq ich nie stucha. wa'niejsze sq p

wielkie firmy, sp6tki i korporacje. Wainiejsze s4 pieniqdze, interesy i ukfady' Dzisiaj

nie sq ju2 dla mieszkaric6w, lecz na odwr6t. Dla wielu ludzi dziafka w miejskim ogrodz

jednq z nielicznych pozytywnych rzeczy w ich 2yciu. Dla niekt6rych to caly Swiat' Na

mojego ogrodu jest kilkana$cie niepetnosprawnych os6b, dla kt6rych przebywanie

dziatkowej zieteni stanowi nieocenionq rado5i i dodaje sii. Podobnie rzecz siq nna z I

starszymi, chorymi czy z dzieimi. Gdzie my wszyscy mamy przebywa6, skoro prz

miejska kurczy siq, zabierana pod kolejne wieiowce i sklepy?

Kiedy, po ogromnych perturbacjach i walce, w 2ycie weszta nowa

o rodzinnych ogrodach dziatkowych tpod kt6rq widnieje takie i m6j podpis), wszl'scy

ie wreszcie zakoriczyl siq czas niepewnosci i strachu. Nic bardziej mylnego, gdy2

Miast polskich jui zgfasza w4tpliwo3ci ichce kierowad ustawq do Trybunatu Konstyt
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Nie mogQ poiEd jak moiliwe jest, by w demokratycznynr paristwie prawa ustiawa,

przeszta peien proces prawodawczy w Sejmie i Senacie, ktdlrq Prezydent RP podpisaf w

trzech drri - jak taka ustawa moie byi obarczona btqdarni konstytucyjnymi? Jelj

konsultowany w5r6d licznego grona specialist6w, w posiedzeniach komisji uczestn

przer6lni eksperci i prawnicy, nad procesem czuwaty osoby z Biura Analiz

wszyscy ci ludzie nie znaleili w ustawie o rodzinnych ogrodach dzialkowych

wqtpliwoSci konstytucyjnych, wiqc jako obywatele mielli$my peine prawo

wreszcie nadchodzq dla nas dni spokoju i ulgi. Tymczasem to ze strony

naszych miast, w kt6rych na co dzieri iyjemy, spadf tak nieoczekiwany cios'

Jako mieszkanka jednego z polskich miast, zrzeszonego w ZMP' pragnq

Pafstwa rqce sw6j gtos protestu i JednoczeSnie proiby' w imieniu swoim' ale takie

znajomyr:h i s4siad6w oraz wszystkich dziatkowc6w, proszQ o nieskladanie urnior

Trybunalu. Ustawa o ROD to dobre prawo, kt6re mimo wielitrudnoSci i przeciwnoSci'

interesy wielu Srodowisk. ustawa ta byta tak drobiazgowo badana i poprawiana (ri

wmys|poprawekzgtoszonychprzezzMPl},2eskierowaniejejdoTKoznaczatoby
zachwianie zaufania obywateli tlo Par{stwa i prawa' A to zaufanie le2y przecie2 u

prawidlowego funkcjonowania kaidego kraju'

Llstawa o ROD jest wynikiem dtugotrwatego dialogu i wreszcie kompromisu'

udalo sirq zawrze(, mimo zupetnie sprzecznych oczekiwari i interes6w wielu 6rod

Z calego serca proszQ o uszanrowanie tego, o uszanol/vanie tysiqcy dziaikowc6w'

stanowiiq przeciei ogromny procent mieszkarlc6w miast' My takie chcemy mie6

miejsce w przestrzeni miejskiej, kt6ra przeznaczona jest dla nas wszystkich' nie ty

bogatych ,k t6 rychs ta6nazos tawian iep ien iqdzywko| re jne jga |er i ihand lowe i |ub
stumetrowego mieszkania w centrum miasta. Miasto to dobro wsp6lne nas ws;

Prawo tak2e iest wsp6lnym dotrrem wszystkich obywateli' Nie moina robid z niiego

rea|izac:ii partyku|arnych intere,s6w. Mam ogromna naclziejq, 2e przedstawici,ele

najszybr:iej zdadzq sobie z tego sprawq i pozwolq dziafkowcom na spokojne konty

naszej blisko 12&letniej tradycji'
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