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Szanowna Pani

Ewa Kopacz
Premier RP

Dziqkujqc serdecznie pani premier za ostatnie spotkanie z

stowarzyszenia ogrodowego pZD w Warszawie, w sprawach

wszystkich dziatkowc6w w polsce, zadajemy sobie pvtanie:

wladzami naszego

tak waznych dla

czy wdraionie zapis6w ustowy o RoD w porskim zwiqzku Dziorkowc6w jest jui w
kortcowej fazie?

Zdawaioby siq, 2e pZD bqdzie miaf kolejny okres wdra2ania ustawy o RoD za

sobq, po uchwareniu statutu przez Nadzwyczajny zpzd pzD w paidzierniku ub.r.
Niestety, otoczenie polityczne i partykularne interesy poszczeg6lnych grup
spoiecznych (m.in. dekretowcow, deveroper1w, rzeczntka praw obywoterskich, czy
samorzqdowcow z Krakowo i z innych miast kroju itd. ) nie pozwala spoko.lnre

wdra2ai w 2ycie, tej tak ciq2ko,,uzyskanej,, przez dzialkowcow ustawy o ROD.

A to NSA nie,,umia1" rub nie chciat zinterpretowaa normarnie definicjiartany
dziaikowei, a to rzecznik praw obywaterskich ,,widzi" mozriwoii niezgodno6ci

ustawy z konstytuciq, a to sQdy nie patrzqc na nrc, zabieraiq tereny dziarkowe
i ,,oddaiq ie prawowitym wta3cicielom,,, a to dziatania developer6w widoczne
gotym okiem, majqce na celu ,,urwanie,, tych terenoW szczeg6lnie le2Ecycn
w centrach duzych miast, a to ,,dekretow cy,,, ktorzy nie baczEc na nic, nieomal2e



sitq by chcieli odebrai je dziarkowcom, a to niekt6re samorzqdy chcq mocno
utrudnii dziaikowcom funkcjonowanie, nakladaiqc na nich ,,haracz,, w postaci
uchwalanych oplat za ich u2ytkowanie, a teraz pani prezydent M. warszawy,
wrasciwa dra stowarzyszenia pZD - kwestionuje uchwarenie naszego statutu,
kt.rego nie mo2na zarejestrowai w Krajowym Rejestrze sqdowym. w5r6d
dzialkowc6w narasta olbrzymie zaniepokojenie sprawE zablokowania jego
rejestra cji.

Juz teraz cieszymy siq, 2e dojdzie r6wnie2 do kolejnego spotkania pani

z kierownictwem pZD wla jnie w tej sprawie | ! !

O co tu chodzi ikomu tak mocno na tym zale2y,2eby dziaikowcy nie mieli
spokoju?

I tak caty czas pod g6rkq _ jak dlugo bqdziemy musieli walczyi o swoje !

Szanowna pani premier, dziqkuiqc raz jeszcze, za to co pani zrobila dla
dziafkowcdw {m.in. sprowa alton iinne), pytamy:

czy wreszcie nadejdzie taki czas, kiedy ogrody bgdq mogly skupii siq tyrko i

wylqcznie na bie2acych sprawach ogrod6w, ich modernizacji oraz upigkszaniu i

rozwoju tych naszych zielonvch ostoi?

Wielu z nas ju2 tak naprawdq nie wie, kto jest za rozwojem ogrodow
dzialkowych i za nami dzialkowcami a kto jest przeciwko nam?

WlaSciwie ju2 wiemy, kto jest przeciwko nam, ate mamy nadziejq,2e pani
jako Przewodniczqca platformy Obywatelskiej oraz premier RB doloiy wszelkich
starai, aby nasze ogrody i ich zarzqdy mogly skupii saq tylko na realizacji zapis.w
ustawowych, z po2ytkiem dla wszystkich dzialkowc6w iich rodzin.

Z wyrazami szacunku

w imieniu ponad 400 dziolkowcow ROD Molwa w Szczecinie
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