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Calkowicie popieram wnlosek czlonk6w Rodzinnych Ogr6dk6w Dziatkowych

w Czertochowie, wyr.tony w pi*mle Okregowego Zarzedu pZD, o rozwiezahle
problemu dotyczqceEo ryczeltowej opl€ty od jednei dzialkl za wyw6z odpad6w
z ter€nu ogr5dk6w dzlalkowych, Problemem ie6t jednak regulacra ustawowa,
kt6rej konsekwencjq byta uchwala Rady Miasta Czqstochowy.

Dlatego tei zwr6cilem sie do czqstochowskiego Posta Marka Balta, czlonka
sejmoweJ Komisji Ochrony Srodowiska, Zasob6w Naturalnych i Lesntctwa z pro6bq
o Inlqrtywe zmiany legislacyjneJ polegaiace, na wykrefl€niu dzialek
zlokalizowanych na teranle ROD z zapi66w art. 6J ust. 3b ustawy o utrzymaniu
czystodcl i porzedku w gminach - co pozwoli Wam na ponoszenle oplat
za gospodarowanie odpadami na dotychczasowych zasadach.

w przypadku przyjecia takiej korekty w ustawl€
i porzAdku w gminach, Rada Miasta Czestochowy
podeimlo - ,eszcze w tlm rok-u - nowq uchwalq modyflkuJqc1, zgodnie
z Waszyml oczcklweniefiii, spos6b i wysokog€ opl€ty za golpodardwanle
Mam nadziejq, 2e

o utrzymaniu czystoSci

odpadami komunalnymi od dzia+ki na terenie Rodztnnych Ogrod6w Dzialkowych,

Moim zdaniem zmiana przepis6w ustawy o czystosci wywolala dra spolecznosci
dzialkowc6w skutek przeciwny od zamierzonego. obecnle, z powodu krajow;j regulacJi
podw6jnle ponosicie koszty zwiazane z gospodarowaniem odpadami: po- pierwszi jako
mleszkaficy miasta, a po drugie jako wlaSclcieie dzialek rekreacyjnych zlokalizowanych
na terenle Rodzinnych ogrod6w Dzialkowych. Doszlo tu niewatptiwie do rozdiwrqxu
miqdzy duchem ustawy a literE prawa, Swiadomos6 r dziatalnodi proekolooiczna
prowadzona przez was zostala obciaiona dodatkowq oplat4 za gospodarowanie odpioamr
komunalnymi zbieranymi w spos6b selektywny.

w celu wprowadzenia zmiany w ustawie niezbedna bedzie wspolpraca wszystkrch
Srodowisk, kt6rym zale2y na wlaAciwym funkcjonowaniu ogr6dk6w dziaikowych, tak;ar
to. miaio miejsce w przypadku naszych wsp6lnych dziata6 podeJmowanych przy
uchwalaniu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzlatkowych.
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