
Aper do pani Ewy Kopacz - Marszarek seimu Rzeczyposporitei 
porskieil

_"a U2ytkownicy dziatek w rodzinnym ogrodzie dzialkowym im.S'staszica w Kielcach zgromadzent na

walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 21 kwietnia 2012 roku zwracaiqsig z gorqcym apelem do Pani

Marszarek o pomoc w pozostawieniu w niezmienionym bzmieniu ustawy z 8 lipca 2005 roku o rodzinnych

ogrodach dzialkowYch'

Nie jestesmy w stanie zrozumieedraczego wedrug pierwszbgo prezesa sqdu NajwyZszego ustawa o RoD

jest niezgodna z Konstytucjq Rzeczypospo*tej 
porskiei, skoro zostata uchwalona ptzez naiwyZszy organ

ustawodawczy w naszym kraju'

Przecie1ustawaorodzinnychogrodachdziatkowychwpe|nizabezpiecza..

- prawo do u2ytkowania dzialek w ogrodzie dzialkowym'

- prawo dzialkowcow do wtasno6ci obiektow i nasadzefi'

-;J**:ff 
:J""J::T::'""T 

jH.;1'j:LTl;"l,,:'..dzia,kizamienne jwpzypadku,ikwidac ji

ogrodu.

Rodzinne ogrody dziarkowe to przecie2 m. in.: zierone pruca miast, mieisce aktywnego wypoczynku' to

niejednokrotnie zdegradowane tereny przywracane dra spoteczeristwa i przyrody' aktywna edukacja

ekorogiczna, integracja spoleczna, to miejsce dziatarnosci socjarnej i aktywizacii sporecznej'

Ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych, same ogrody dziatkowe i porski zwiqzek Dzialkowc6w

powstat dla dobra miliona polskich rodzin dzialkowych'

Nie moZemy pozworic i nie pozworimy, zeby zniszczyc ten ponad 1'0-retni dorobek porskiego ruchu

:il:rffii:il:tr?r.n, ogrodnictwa dziarkoweso w porsce, za utrzvmaniem ogrodow dzialkowvch i

darszym istnieniem porskiego zwiqzkuDziatkowcow, poniewa2 chcemy uprawiac dzialki' a nie politykq!

Dlatego, my, jako obywatele demokratycznego par'rstwa polskiego' mamy prawo bronii tego co nam

dobze sru'y i korzystajqc z tego prawa jednym murem stajemy w obronie ustawy z g ripca 2005 roku o

-rdzinnych ogrodach dzialkowych'

ZYwimY jednocze5nie nadziejq'

Krajowego Zlazdu Polskiego Zwiqzku

ustawY otaz naszej samodzielnej i

Dzialkowcow

2e w pani odpowiedzi na rist wystosowany przez Delegatow lX

Dzialkowcow, opowie sig Pani po stronie nas dzialkowcow' naszej

samorzqdnej organizacji spolecznej jakq jest Polski Zwiqzek

Z wYrazami szczerego szacunku!

Dzialkowcy ROD im' S' Staszica w Kelcach
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