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Jestem Dzlatkowccm z wieloletnim rFt.m w Rodzlnnym Ogrcdzle Drlalkowym
lm. Fornslsklel w Zl.lon.J G6rze. Przyglqdsm lil od dlulszego czasu rtmlesranlu przy

koleJnych ustewach mrhcych regulowad w Polscc funkcjonowanle ogrod6w dzialkowych.
Od przeszlo 20 l.t, prrwlc co roku po,lawlajt sie JakleJ grodowlsk., ktdrym ustawr
przeszkadza. przglqdrJqc alq rtakom na kol€Jno ustawy o ogrodach motnr ztuwalyC pewnq
prawldlowold. Mah one dad efekt w postacl rozblcla ortanlzacjt, kt6rr skupia drielkowcdw,
odebranla lm prawr do grunt6w i sprzedaiy tych gruntdw na wolnym rynku,

Uwatam, ie tak Jest r6wniel i tym razem. Z powodu nlezsdowolcnia kilku stowarrysrtli,
kt6rc nle majq statusu ,storvarlyszenia ogrodowcgo"- zgodnie z ust.wl o ROD, poddejo Prnl
w wqtpllwoSc konstytucyjnoJd przepisdw pE.Jiclowych uBtawy o ROD, w molm ogrodrie
dzlalkowcl poddall osldowi Polski Zwlazck Dzlafkowc6w I zrdecydowali jednoglodnle,

It najkorzystnlej dla nar bqdrie pozostad w Jego strukturach. Ponlewai w otoczeniu
nlestebllnych pncplsdw sllna o96lnopolska organlzacla Jest g$rarantem prr.trwanla
I rozwoJu naszcgo ogrodu,

Jestem przekonany, ll podnoszono pn€u Prnlq sprowy kryjq:r sobq drutl€ dno, ktdre

zspewne wkr6tc€ slq ujrwnl lzapewne zostrnle narn zaproponowane rozwiEzanle, kt6re

bQdzle prowadzllo do porbawlenla nas nasrych praw,
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Uwatam, ie powlnna slq Prni spotkaC z przcdstawlclelaml Polskl.go Zwlqzku Dzlalkowc6w

wysluchad naszych ergumcnt6w poni€wat czy to sie panl podoba cly nle- PZD jest

najwleksze orgenlzacjq, kt6rq w przyttaczaJlcej wiqksrodcl wybrall drlatkowcy. Org.niracje,

na ktdre slq Pani powoluJc, roszcrq sobie prawa do rarzqdzanla ogrodaml sle nle lcgltymlzujq

slQ z.ufanlem Dzialkowcdw. ByC mole dla tego nie respektuJq prrcpls6w przejJclowych

ustrwy o ROo. Dlat€to apelujg do Panl o rewlzJl swolch poglqddw I wsluchanic alq w gfos

dzlslkowc6w, bo ustawa o ROD ma ogromn€ poparcie w naszym Crodowisku llest urnrlvyg
za dobrQ. -t/ . /, /fu-.-t/r/''^ ,/ fr^/r
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