
27, / t  '0 i2 09:09 FA-X 6 1 8 2 3 6 9 4 1 @  0 0 0 1 /  0 0 0 2

PREZYDENT MIASTA GNIEZNA
6a2OO G IEZ'{O, ul, l€cha 5
fol.tons 61 426-1a-at
l6f.f!,c 61 a26.La.a7

w';vw. g ntezn o. eu
e-rYiail: gniezno@gniezno.eu

Gniezno, 24 kwietnia 2012r.

So *"--'-

Z glebokim niepokojem odbierarn sygnaly plynace ze irodowiska gnierniedskich i poznaiskich

dzialkowc6w o kolejnych zawifowaniach wok6l rodzinnych o8rod6w d.iaikowych. Dzialkowcv

zwra.aja sie do mnie z progba o wsparcie ich dzialai w obliczu kolejnego zagroienia, kt6re plynie u

pr6by podwaienia najwainiejszego dla dzialkowcdw aktu prawnego regulujaceSo funkcjonowanie

rodzlnnych ogrod6w dzialkowych, jekim jest ustawa o rodzinnych ogrodach dziatkowych. Dzlatkowcy

odbierajQ wniosek I Prezesa Sadu Najwyiszego jako tamach na ich pr3wa zapisane w ust wie' al€

przede wszystkim jako goibe likwidacji wielu ogrod6w dzialkowych pr:rer otwarcie donepu do

teren6w zajmowanych przez ogrody dzialkowe.

Jako Plerydent Miasta Gniezna, w ktdrym funkcionu.ie 21o8rod6w dzialkowych podzielam niepokoje

dzialkowc6w i zwraaam sie. do Pani Marszalek o udzlelenie im wsparcia w dzialaniu w zachowaniu
pryncypi6w funkcjonowania rodzlnnych oErod6w dziatkowych, Od Pani Marszalek i posi6w na Sejm

RP zaleied bedzie przyszlo6d polskiego ogrodnidwa dzlalkoweSo.

Doswiadczenia ponad 11o-letniej tradycJl SnlelnlefiskieSo ogrodnictwa dzialkoweSo dowodzq, ie

idea ta sprawdzila s;e w praktvcznym dzialaniu na pnestrzeni lat iustroj6w paistwa izawsze b\'la
pomocna dla biedni€jszej czegci naszego spoleczefisiwa, dla kt6rej iedyna szansq na posiadanie

kawalka zieleni by{a dzialka w pracowniczym a obecnie w rodzinnym ogrodzie dtialkowym Ogrody

dzlalkowe wrosty w kralobraz miasta Gniezna i sq postrzegane przez spoteczefstwo jako obiekty
potrzebne i uiltecznE- Ponad 3600 rod?in odpoczywa na d2ialkach przet caly sezon itraktuje dzialke
jako spos6b na odpoczynek, rekreacje, ale tei spos6b na lvyprodukowanie zdrowei iywnosci.

Urvtkowhicy dziatek aktywnie uczeltnicza w 2yciu Miasta. Prowedzq wiele dzialai charytatywnych na

Eecz lokalnych Jrodowisk, dziel? sie produktami ich pracy z bardziej potr2ebujEcymi. wzorcowo

ukiada sie wsp6lpraca Mlasta z samorzadem dzialkowcdw i Polskim zwiezkiem Dzialkowc6w -

OkrQgowym ZarzAdem w Poznaniu. Wsp6lne lniqjatywy idoprowadzlly do zoryanizowania w 2o1o r.

uroevstolci Dnia Dziatkowca i Archidiecezialnych Doiynek z udzi3lem Prymasa Polski ks. Abp. Jd?eFa

Kowalc2vka. uroczvstoid w centrum Miasta u podn6ia Katedry Gnieinieiskiej zgrcmadlifd
przedstawicieli wladz paistwowych isamorzEdowych ora2 wielu mieszkaicdw Miasta i byta
przejawem dobrych, partnerskich .elacii pomiQdzy Polskim ZwiAzkiem Dzialkowc6w i Miastem.
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W kregu miast, instytucji iorganizacji wyr6inionych wspdlpraca z miastem' :lolalizowanyn na

Gnieinie skim Rynku od 2000 roku um resrczona jest ta blica zlogo Polskiego zwiezku Dzialkowc6w'

Og.ody Dziatkowe wreszcie to zielone pluca miasta Ponad 140 ha grunt6w zagospodarowanych jako

rodzinne ogrody dziatkowe doskonale spelniajq tE funkcje bez obciQiania budietu miesta Rozumieli

to ju: zarziazajicy viastem w 1997 roku Przekalujqc nieodplatnie w uivtkowanie wiec2vde t€renv

o8rod6w dzialkowych.

Biorqc pod uwagq powyisze uwarunkowania i argumenty Prosze PaniE Marszalek o poparcie dtialai

Polskiego zwiezku Dzialkowc6w o obronQ idei polskiego o8rodnictwa dzialkowego dzialajQceSo na

zasadach okreslonych w ustawre o roozlnnych ogrodach dziatkowych z 8 lipca 2005r' To oczekiwanie

jest zBodne z wola ponad 620Ooo dzialkowc6w' kt6rzy swoimi podpisami zadeklarowali poparcie

ustawy. Proszq r6wniei, by w przypadku niekorzystnych dla ustawy rozstrzygnied Trybunalu

Kohswtucyjnego podjqa dzialania legislaayine poprawiajqce ustawQ' ale nie nis?czace piqknej i

potrzebnei idei polskie8o o8rodnictwa clzialKowego'
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