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Szanowna Pani Posel,
Szanowny Panie PoSle

Reprezentanci czteromil.ionowej spoleczno5ci dzialkowc6w, zgromadzeni
na NadzwyczajnymX Zje1dzie Delegat6w PZD, rvtracaj4 sig do Pana Posla/ Pani
Posel z pro5b4, o wsparcie dzialah, maj4cych na celu zachowanie naszych
dogchczasowych praw i 1l5-letniej tradycji.

Wyrok Trybunalu Konst[rfucyjnego z 1l lipca 2012 r. postawil pod znakiem
zapytania dalszq przyszlolc oraz rozvv5j ogrodnictwa dzialkowego w Polsce.
Trybunal zakwestionowal bowiem aL 24 zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych, ustawy kt6rej pr,cjekt poparlo 235 tys. dzialkowc6w, a w jej obronie
zlohony ch zostalo 620 ty s. podpis6w.

TuZ po wydaniu orzeczenia przez Trybunal Konsfrtucyjny wszystkie partie

sejmowe zadeklarowaty naszej dzialkowej spolecznoSci pomoc i wsparcie. DziS,
gdy mljajq blisko trzy miesi4ce od czasuzloheniatych obiefiric, mamy poczvcie,2e
w rzeczywistoSci pozostawieni zostaliSmy sami sobie. Co prawda, co jaki5 azas ze
Srodk6w masowego ptzekazt docieraj4 do nas zdawkowe komunikaty, jakoby

partie polityczne prrygotowyw'aly projekfy nowej ustawy dla dziatkowc6w, jednak

po raz kolejny nie potrafimy t7-rozumre6, dlaczego o nas chce sig decydowa6 bez
nas.

Bo jak inaczej mozemy odbiera6 sytuacjg, w kt6rej prace nad ustaw4 dla
czteromilionowej spoleczno5ci prowadzi sig za zamknigtymi drzwiami, bez
jakichkolwiek konsultacji z tyn Srodowiskiem. Potwierdzeniem tego, 2e nie warto
uszczg6liwia6 nikogo na silg, jest zlohona w Sejmie inicjatywa ustawodawcza,
kt6r4 jako pierwsi przygotowali poslowie Solidarnej Polski. Dzialkowcy
jednogloSnie bardzo krytycznie ocenili rozwi4zania w niej zawarte. IJwalamy
bowiem, ze propozycja SP to nic innego jak zmodyfikowana inicjatywa



ustawodawcza, l<t6rq posel Arrdrzej Dera prezentowaN 3 Iata temu bgd4c poslem
PiS. Projekt ten zostal odlnzucony przez Sejm juZ w pierwszym czytaniu, a
dzialkowcy swoje negatywne sitanowisko wyrazili w tysi4cach list6w i apeli. DziS,
gdy bierzemy ten projekt ponownie do rqk, trudno nam uwierzyl, 2e ma on by6
przedmiotem meryt ory cznej dyskusj i.

Szanowna Pani Posel

Szanowny Panie PoSle

Podczas dzisiejszego Nadzwyczajnego X Zjazdu Delegat6w PZD
przyjgliSmy dokument, kt6r;, jest najpelniejszym glosem naszej dzialkowej
spolecmo6ci. Jest to obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych. Regulacje pra.wne w nim zaplsane w pehri uwzglgdniaj4 tre56
wyroku Trybunalu Konst5rtucyjnego, ale takhe w pelni zabezpieczajqnasze prawa,
dorobek ogrod6w i tradycyjne wartoSci ruchu ogrodnictwa dzialkowego.

Co najwazniejsze, projekt ten jest pelnym glosem naszej dzia&owej
spoleczno6ci. Jest bowiem zwiefczeniem wielomiesigcmej pracy naszego
Srodowiska i szerokiej konsultacji w ZwiyJu. Dzigki temu powstal dokument
kompletny, satysfakcjonuj4cy dzialkowc6w i odpowiadaiqcy potrzebom naszego
Srodowiska.Tak4wla6nie ustarng chcemy popiera6, pod tak4 ustaw4 chcemy zloLryc
podpisy.
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Wypracowana inicjatyw,a ustawodawcza w pelni oddaje potrzeby naszego

Srodowiska, dlatego wyrahamy przekonanie,2e uda nam sig zebrai wymagane 100

tys. podpis6w, by projekt ustawy m6gl zaistntet w Sejmie. Mamy jednak

SwiadomoSl, 2e od tego momentu nasz los jest w Paristwa rgkach. Dlatego ju| dzil
zwracamy sig z proSb4 o wzniesienie sig ponad podziaty partyjne i poszanowania

woli naszej spolecznoSci, czego potwierdzeniem bgdzie przyjgcie tego projektu.

Dzialkowcy obserwuj4 pomoc, jakiej Paristwo stara sig udzielad wielu
roZnym grupom spolecznym i arganizacjom. Uwazamy to za dobry przejaw

budowania spoleczeristwa obyvatelskiego. W tej pomocy i uznaniu, jak dotychczas
brak bylo dziatkowc6w, ktorzy naszym zdariem na takie uznanie i pomoc

szczeg6lnie zasluguj q, gdyz dziataj4 z poirytkiem dla calego spoleczeristwa, miast i
paristwa Polskiego nie otrzymuj4c z jego strony pomocy.



Delegaci na Zjazd podkreSlaj4, 2e ogrody dzialkowe od zawsze byty

swoistym azylem dla os6b najttardziej poszkodowanych spolecmie i ekonomicznie.

Naczelna idea ogrodnictwa d:zialkowego zakJada bowiem pomoc, aktywizacjg i

integracjE wszystkich grup strrolecznych, kt6re - ze wzglgdu na wiek, zdrowie,

sytuacjg rodzinnq, poloZenie materialne i usytuowanie zawodowe - potzebuj4

swojej pr4rstani, gdzie odzyskuje sig spok6j i r6wnowagg pozwalajqc zmrerzyl sig

z codz\ewrymi troskami i zrrnrtwieniami. Dzisiaj, kiedy stagnacja gospodarcza

zaczyna odciska6 swoje pigtn<l na coraz wigkszej liczbie polskich rodzin, ta idea

staje sig niezwykle aktualna, a ogrody i dziaNkijawi4 sig jako Swiadczenie socjalne

stuZ4ce wszystkim poszkodowianym przez zastoj ekonomiczny. Prosimy wigc, by *

czasie, kiedy w Polsce 2yje siq coraz trudniej, przyjqli Paristwo rozwiqzania, kt6re

w pelni nas satysfakcjonujq i sq odpowiedziq na nasze problemy.
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Jeszcze raz nlraaamy sig z profibq o przyjgcie obywatelskiego projektu

ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych, w kt6rym zapisanajest wola ponad

miliona polskich rodzin, u4rtkuj4cych dzialki w rodzinnych ogrodach

dzialkowych.
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