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Dotycry: rezolacji w abronie ustan'y o rodzinnych ogrodoeh dzidkowych

Szanowna Pani Marszalek!

Realizuj4c postanowienia uchwaty, podjgtej w dniu 21 kwietnia br. na Walnym Zebraniu

Sprawozdawc4rm Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego BEMOWO II w Warszawie, w zwiq4ku

z podejmowanymi inicjatywami legislacyjnymi nrierzajryyrrn do nniarry zapis6w Ustmty

z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogradach dziatkawych (D2.U.2005.169.1419 z p6im. nrr.),

w imieniu ponad 1300 uartkownik6w dzialek kierujemy do Pani Marszalek,,Rezolucjg w obronie

ustrwy o rodzinnych ogrodach dzialkowych'- w zalacznrljiu.

Niezaleinie od treSci ww. dokumentu nadmieniamy, 2e podczas zebrania solidarnie

wyrazono opiniq, ze walory rekreacyjne i $rodowiskowe ogrod6w posadowionych w przestrzeni

miejskiej Warszawy, kt6ra je wchlongla wraz z rozbudowq s4jednocze$nie dla Warszawy oazami

zieleni i ptucami miasta a dla ich u4rtkownik6w miejscem rekreacji i wypoc4mku. Ich utr4rmanie

powinno miec pierwszerlstwo nad partykulamymi interesami tych, kt6rzy chcq zawladnqd terenami

ogrod6w dzialkowych, zptzennczeniem na inne cele, nie bacz4c na prryszlo$f.

W wiEkszo5ci uzytkownikami ogrod6w s4emeryci lub ludzie w wieku przedemerytaln;m,

Ytfirzy lqczqs pracQ zawodowq z pr:tcq i rekreacj4 w ogrodzie, podtrzymuj4 swojq kondycjg

zdrowotr4 i nie s4bywalcami przychodni lekarskich.

Nasuwa siE zatern wniosek, czy aW wla$nie wyszczeg6lniona polvyZej ustawa z 8 lipca

2005 roku nie powinna byd traktowana priorytetowo, jako jedna z ,,ustaw oslonowych" lub

uzupelniajqcych, w zwiqzku z planowanym ustawowym wydtuZeniem wieku aktywno$ci

zawodowej Polak6w, kt6ry wg zamienehn4dumaby6 wydluZony do 65-67 roku zycia.

Przedkladajqc powyZsze wystryienie liczymy na nadanie mu biegu prawnego do

wla.Sciwych komisji sejmowych.

Zwyazamt szacunku

WMBEMoworr
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Szanowna Pani Marszalek!

Dzialkowcy araz Zarzqd i Komisje Statutowe Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego

Bemowo ll w Warszawie kierujemy do Pani Marszafrek apel o pomoc iwsparcia Polskiego

Zvaqzku Dzialkowc6w w obronie naszej ustawy i zagwarantowanych w niej naszych

praw.

W dniu 21 kwietnia br., my dzidkowcy zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawe,zym

ogrodu, jako statutowy reprezentant ponad 1300 czbnk6w PZD i ich rodzin u2$kujqcych

dzialki w Rodzinnym Ogrodzie Dziakovqfm Bemowo ll w Warszawie prosimy Paniq

Marszaftek o zdecydowane poparcie dziatafi majqcych na celu zachowanie w obecnej postaci

ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych.

Czlrcnkowie Zvaqzku dobrze oceniajq przepisy regulujqce funkcjonowanie ogrodow.

Pragniemy przypomnie6, 2e ustawa z 8 lipca 2005 roku jest efektem wsp6lnej pracy

pa rf a me nta rzyst6w i p zed stawicie I i P o I s kiego Zwiqzku Dzialkowc6w.

Ustawa zawtera rozwiqzania odpowiadajqce wymogom nowoczesnego, obywatelskiego

spoleczefistwa. Polski Zwiqzek Dzialkowc6w jest organizacjq, kt6ra swoje dzialania opiera

na zasadach samorzqdnoSci.

Organy zwiqzkowe na wszystkich szczeblach funkcjonujq w spos6b demokratyczny

i stanowiq zeczywiste reprezentacjq dzialkowcow. Czlonkowie Zwtqzku majq bezpoSredni

wpiyw na sprawy ogrodu, uczestniczqc w walnych zebraniach decydujE o najistotniejszych

kwestiach dotyczqcych naszych og rodowych dzialek.

Powy2sze roantiqzania, uregulowane w statucie Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w, nie bylyby

mozliwe gdyby nie ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych, kt6ra okre6lajqc strukturg

izadania PZD, stworzyta ramy dla demokratycznego modelu dzialania Zwiqzku.



Szanowna Pani Marszatek,

Po raz kolejny chcemy podkreSli6, 2e sq to uregulowania doceniane przez dzialkowc6w,

kt6rry skladajqc prawie 620 tysigcy podpis6w poparcia dla ustawy, manifestujqc swoje

prayiqzanie do Zwiqzku popzez udzial w dw6ch Kongresach PZD, czy piszqc kolejne

stanowiska i apele jednoznacznie wyra2ajq swojq opiniq w sprawie ustawy o ROD.

Z tego te2 uaglgdu zaskar2enie ustawy do Trybunafu Konstytucyjnego odbierane jest przez

czlonk6w Zwiqzku jako nie majqca nic wsp6lnego z zasadami sprawiedliwo5ci spolecznej ,

jest to pr6ba ingerencji w dzialania legalnej i samodzielnej organizacji. Liczne wystqpienia

organ6w zwiqzkowych w obronie fundamentalnych praw dzialkowcow to lr4rraz obywatelskiej

Swiadomo6ci dzialkowc6w i ich identyfikowania sig z obecnq formq funkcjonowania PZD.

My Dzialkowcy ROD Bemowo ll w Warszawie, w pelni podzielamy oczekiwania

przedstawione w li5cie, kt6ry do Pani Marszalek wystosowali delegaci uczestniczqcy w

obradach lX Krajowego Tjazdu Delegat6w PZD. Pragniemy zachowania ustawy rodzinnych

ogrodach dzialkowych, jako aktu gwarantujqcego ochrong praw u2ytkownikow dziaftek.

Pozytywnie odbieramy przeslane przez Paniq iryczenia do uczestnik6w Zjazdu, kt6re

Swiadczq o tym, 2e dostzega Pani pozytywnq rolg Zwtqzku oraz spofecznie istotne

znaczenie dziabk i ogrod6w. Liczymy na poparcie ze strony Pani Marszalak, kt6re

stanowlloby nieocenionq pomoc w obronie praw polskich dzialkowc6w.

Wierzymy, 2e organy v'rtadzy ustawodawczej i wykonawczej Rzeczypospolitej Polskiej,

konstytucyjnie powolane do stania na stra2y praworzqdno5ci przy podejmowaniu decyzji nie

pominq glosu ponad milionowej rzeszy obywateli.

Zvryrazami szacunku i nadziejq na silne wsparcie naszego aniqzku

Dzialkowcy ROD Bemowo ll w Warszawie


