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Pani
Ewa Kopacz
Marszafek Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej

Szanwna Pani Marszafek

Z pe{nym pnekonaniem pragne pokre5lid, 2e qrody dzialkowe dobrze wpisuia siq w irodowisko
naszego miasta igmirry. Nie tylko znaczeco wzbogacalQ Srodowisko naturalne, ale co najwainiejsze
sq miejscem wypocrynku dla ludzi materialnie niezasobnych, ale co najwatniejsze sq miejrcem
wypoczynku dla ludzi materialnie niezb$ zamoinych.
Rodzinne ogrody Dzialkowe stuiq pzede wszystkim zaspokajaniu potrzeb vrrypoczynkowych i innych
potrzeb socjalnych cztonk6w spoleczno$ci lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostqpu
do teren6w rodzinnych ogrod6w dzialkowych oraz dziafek dajqrych moillwoSci prowadzenia upctw
ogrodnicrych na vdasne potneby, a takie podniesienia standard6w ekologicznyctr.

Trzeba pamiqta{, ie osoby uiytkufice dziafki na terenie rodzinnego ogrodu dzlalkowego to mlode
maf2e{swva, cry tei osory starsze, niezbyt zamoine, kt6re nie mogq sobie pouot6 nJ innq formq
urypoczynku. To osoby, kt6re bardzo czqsto, dziqki upnwom prowadzonym na dzialce moge w miarq
godnie iye. ille moina lcftEtp pozbard€ I

Nie moina poarolid abV w niedfugim czasie tereny, na k6rych obecnie znajdujq siq ogrody zmbnily
siq w place budoury , zostaly zabetonowane, albo zmienity siq w slumsy, poniewai r6wniei w
int€resie dzhtania samozqdu -terytocialnego powinno byd niedopuszczenie do tak drastycznej i
niekorzystnej zmiany w infrastruktuze miast i ich ekosysternie.
Szanwna Panl lrlarsralelr
Jako Burmistn Miasta i Gminy l(oluszki, w kt6rym funkcjonuje 5 ogrod6w dziatkowych podzielam
niepokoie dzialkorrrc6w | ruracam siq do Pani Marszafek o udzielenie im wsparcia w dziafaniu w
zachowaniu pryncypi6w funkcjornwania Rodzinnych ogrod6w Dziatkourych.
od Panl Margabk i post6w na Seim RP raleied bedzie prmab66 polsldegq ogrodnlctwa
dziaflowego-Zwracam siq do Pani Marczatek z proSbq i apelem, by nie oopu5ciC do zmiany ustawy o
rodzinnych 6grodach dzialkowych, bo jej zmiana, to w moim przekonaniu likwidacja ogrod6w
dzialkowych i Polskiego Zwiqzku Dziafkowc6w.

Rodzinne ogrody Dziafkowe PZD nigdy tei nie stanowily pneszkody w rozwoju naszego miasta i
gminy. W tej hrestii istnieje pelne rozumienie i porozumienie. Aby jednak ogrody dziatkowe mogty
dobrze funkcjonowad, muszq mied zapewnionq stabilizacJq prawnq. Zaskarienie ustawy z g lipca
2005 roku do Trybunalu KonsQltucyinego burry tq stabilizacjq i jestem pzekonany, te prowadzi do
zniszczenia idei ogrodnictrra dzialkowego co nie bytoby dobre nie tylko dla dzialkowc6w, ate i dla
Srodowiska, w kt6rych te ogrody sig znajdujq.
Jestem za raclrowaniem ustawyo rodzinnyclr qrodach dziallorrych.

Znryrazami szacunku i porraiania
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