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czlonkdw prezydium Okrygowego Znrzqdo Opotrktego
Polrklogo Zwhzrru Dzierkowcdw w oporu z dnia 2t rirtopada 2or4 r.

w rprrwie: uznrnh wtmry z dnrrr 13 gmdnra 2ors r,o rrdzinuych ogrodech
dzlrlkorrych przoz Rzecznik prew e\metetrKch ze wiarygoiof i-ggoUof
z ocrokiwrnirml dzirlkowc6w

Mioli6my nadzieiQ, 2e w pani osobie znajdziemy sojusznika w obronie praw
rodzin dzialkowych o najni2szych dochodach rodzin dla kt6rych pomoc socjalna
Parlstwa Polskiego jest szozeg6lnl'n aktom pomocowym zar6wno w sfsrze
ekonomicznej, wypoczynkowo - ro$acyjnoj jalci i zdmwotnej. Dzialka, to
wsp6lczcsna forna integruiqga wiolopokolcniowo rodziny - cz€sto miesz:karlc6w
blokowisk pozbawionyoh kontakt6w z ptzyrodq.
Pulstwo Polskie - a sz.cze,g6lnie wladze ustawodawcze docenily tc pozyrywne
walory i znaczonie dzialki dla miliona polskich rodzin i po lg miesigoznych
dyskusjach i debatach obojmujqcych wszystkic podmioty decyduiqce w sprawie
- przyidy obywatelski projekt nowej ustawy o rodeiru:ych ogrodach dzialkowyol,r,
jako aktobowiSpujqcy od l9 stycznia20l4 r.

Gdyby Pani miala kontakt z dzialkowcam! po zakortcz,eniu procedowania
projcktu ustawy o RoD, to zapewnit zmieniala by pani sw6j stosunek do tego
dokumentu i zmieaila sw6j poglqd na spos6b odbioru tcj ustawy przcz $rodowisko
dzialkowc6w - kt6r@rstabilizu.le eycic dzialkowc6w w oparciu o porr*or"*ii
doroblar i praw nabytych przoz ponad wiekowe firnkcjonowanie ogrod6w

"dzialkowych w Polsce. Akt ten cieszy siq olbrzymiq akceptaciq dzialkowc6w
i catego zwiqd<u. zawarte w nim rozwiqpania stanowiq wywazony kompromis
pomigdry potrzebami dzialkowc6w, a interesnmi gmin. Nowa ustawa roandqpta
r6wnie2 istotrq kwestig zwiq,zanq z wyokicm Trybunalu Konstytucyjncgo
dotyczqcq systemu zarz4dzania ogrodami i swobody uzeszanra sip,

Wierzymy w Pani obiektywizm i mamy nadziejg, te weimie pani pod uwagg
los i szczq$cie rodzin dzialkowych, a szczog6laie los ich dzieci i wnuk6w
korzystaj4cych z kontakt6w z przyrodq. i zmicni pani profesor swoje nastawicnie do
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usrawy o ROD i wypowie sig za jej utrzymaniem - dra dobra spoleczro$ci
dzialkowej i lokalnego Srodowiska.

|yarymy Pani i jcj otoczoniu duzci satysfakcji z pelnienia tak odpowiedzialnej
funkcji na rzecz rodzin dzialkowych i calego spoleczeristwa polskiego.
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