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Szanowna Pani Marszałek, 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nowa Przyroda" w Poznaniu uczestniczący w walnym 
zebraniu ogrodu z wielkim smutkiem i niepokojem przyjmują informacje o nowych zagrożeniach dla 
istnienia i przyszłości ogrodów działkowych. Przeciągające się oczekiwanie na rozstrzygniecie przez 
Trybunał Konstytucyjny sprawy zgodności z Konstytucją RP ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych oraz informacje o toczących się bez udziału najliczniejszej organizacji polskich 
działkowców Polskiego Związku Działkowców pracach nad zmianą obowiązującej ustawy 
0 rodzinnych ogrodach działkowych dają podstawy do niepokoju. Obawiamy się o przyszłość naszego 
1 innych poznańskich ogrodów. Pracą własnych rąk wybudowaliśmy nasz zakątek zieleni, który cieszy 
nas i nasze dzieci. Dla wielu z nas jest jedyną szansą na pobyt na łonie natury i szansą na utrzymanie 
sprawności fizycznej do późnej starości.Nlepokoimy się o nasze prawa zapisane w ustawie, obawiamy 
się możliwości pozbawienia nas radości płynącej z uprawy działek. 

Pozytywna rola jaką pełnią ogrody w zaspokajaniu potrzeb rekreacyjnych i socjalnych lokalnych 
społeczności to najważniejszy i ciągle aktualny cel przyświecający idei ogrodnictwa działkowego. 
Gwarantem realizacji tego celu jest ustawa z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, 
która określa ogrody jako obiekty użyteczności publicznej. Przywracanie przyrodzie zdegradowanych 
terenów, wzbogacanie lokalnego krajobrazu, tworzenie przyjaznego dla ludzi otoczenia, integracja 
społeczna, czy wreszcie współpraca z instytucjami edukacyjnymi i organizacjami opiekującymi się 
bardziej potrzebującymi z możliwością przekazywania im działek do realizacji ich celów statutowych 
to najistotniejsze funkcje działek rodzinnych, których realizacja jest możliwa dzięki ustawie o 
rodzinnych ogrodach działkowych. 

Oczekujemy na zajęcie przez Panią Marszałek jasnego 1 zdecydowanego stanowiska w sprawie 
przyszłości ogrodów działkowych. Niepokoją nas informacje o pracach w Ministerstwie Transportu i 
Budownictwa nad zmianami ustawy bez oczekiwania na werdykt Trybunału. Wyrażamy nadzieję, że 
Sejm RP w imię partykularnych interesów przeciwników ogrodów działkowych nie dopuści do 
likwidacji ogrodnictwa działkowego służącego od ponad 110 lat uboższej części polskiego 
społeczeństwa. 
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