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Szonowno Poni premier

Milionowo rzeszo dziorkowc6w z du2q niecierpliwolciq iniepokojem czekoro no weiicie w
Zycie nowej ustowy o ogrodach dziolkowVch.

Dlatego rodoit byto du2a,gdy dotorra do nos informocja,2e prezydent Rp podpisor ustawq.

ustawd z dnio 73.12'2073r'o rodzinnych ogrodach dziorkowych jest dobrym dokumenrem
powstolym w drodze kompromisu, zopewniaiqcym Junkcjonowonie rodzinnych ogrodow
dziolkowych i prawa nobyte dzialkowcow.

wydawalo siq,2e wypracowony po wieru miesiqcach, ponod podziorami okt ustowodawczv
nie powinien wzbudzoi kontrowersji i zostrzeieh.

Jednok przeciwnicy ogrodow dziotkowych w porsce od poczqtku obowiqzywonio ustowy
podejmuiq dziolonio moiqce no ceru utrudnionie pzD pernej reorizocji postonowieh ustowy o
rodzinnych ogrodach dziatkowych z dnio 13.12.2013r.

Dziolkowcy w dolszym ciqgu muszq wolczyc o dolsze funkcjonowonie ogrodow dziolkowych.

uchwolono przez sejm ustowo o ogrodach dziarkowych nie gwaronture spokoju no dziorkoch.

zoniepokojenie dziolkowc6w wzbudzo sprowo dotychczosowego broku rejestracji statutu
PZD.

stotut to konstytucjo stoworzyszenio ogrodowego wyznoczoiqco gronice dzioronio i
stanowiqca

boze, no kt6rej stowarzyszenie opiero swojq dziololnoit.

Dziotkowcy nie rozumieiq, droczego poni prezydent worszowy, torpeduje dzioronio Zwiqzku i
kwestionuje jego stotut.

lesteimy gtqboko zowiedzeni poniewoz brok zorejestrowanio stotutu moie doprowodzic do
poroli2u orgonizacji pZD, co zogrozi istnieniu ogrod6w dzialkowvch.

Art'76 ustowy o rodzinnych ogrodoch dziotkowych z dnio 73.12.2013r. stworzo worunki do
uregulowonio stonu prownego terenu wielu ogrod6w dziolkowych.

lednok urzqdy gmin nie wykozuiq dobrej wori w zokreste pozytywnego rozpotrzenio
sklodonych przez PZD wniosk6w w sprowie uregulowonio stonu prownego teren6w.
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wnioski sklodone przez okrqgowe Zorzqdy pZD do urzqdu gminy sq w r62ny spos6b
blokowone, o termin wydanio decyzji wciqi jest trudny do okrellenio.

Szonowno Poni Premier

Jako dziolkowcy zwrocomy siq do pani z proibq o zainteresowonie siq omowionq sprawq i
wsporcie polskich dziolkowc6w, poniewoz przyszloic ogrodow w miostoch zole2v od
stobilizocji prownej.

ogrody dziolkowe nie powinny byc postrzegone przez wlodze gmin joko przeszkoda w
rozwoju miost, bo sq potrzebne nom wszystkim, ale nie moino doprowodzic do
zobetonowonio miost.

ogrody powinny nodal funkcjonowot joko tereny zieleni, przyczyniaiqce siq do zospokojonio
potrzeb spoleczehstwo, rodzin z dzietmi, emeryt6w irencist'w.

Morek rulliusz cyceron powiedziol: ,,do szczq!cio czlowiekowi potrzebo ogrodu i bibtioteki,'.

Pani Premier no spotkoniu ze sluchoczomi llqskich uniwersytet6w trzeciego wieku
powiedzialo, 2e rzqd bqdzie rozwijol roine formy wsporcio seniorow.

Dziotkowcy to seniorzy, kt6rzy nie wyobroioiq sobie iycio bez ogrod6w, dlotego zwrocomy
siQ do Poni Premier z proibq o osobiste wtqczenie siq w proce wdro2eniowe ustowv o
ogrodoch dziolkowych z dnio 73.12.2013r.

wszyscy dziolkowcy oczekuiq stobilnego prowo, kt6re pozwoli nom spokojnie uprowiot swole
mole skrowki ziemi.

Ogr6d dziotkowy jest potrzebny do oktywnego i zdrowego trybu iycio.

wierzymy, ze Poni Premier mocq swojej wrodzy i outorytetem sprowi ,2e zniknq wszystkie
przeszkody utrudniaiqce sprowne wprowodzenie w iycie ustawy o rodzinnych ogrodoch
dziolkowych z dnio J.3.12.2073r.co no pewno usotysfokcjonoworoby mirionowq rzeszq
dzialkowc6w-

zorzqd RoD,,Pod Morwomi" we wrocrowiu w petni popiera stonowisko Krojowej Rody i
OkrQgowego Zarzqdu PZD skierowone do poni premier.

Prezes ROD ,,Pod Morwomi"

Helena Gom6lka


