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Premier RP

Pan Donald Tusk

Szanowny Panie Premierze !

W pehri solidaryrzuiry siq z wczerf,niejszS,rpi wyst4pieniauri D(' ZpzAu i
Kraiowei Rady nasz€go Zwtpku pmekazanymi do Pana w ostatnim 'vasie,

pragniemy podkredlid, ze oezekuler,ry pozytywnej reakcii na zglaszane do Pana

osobi6cie juk i do poszczeg6lnydr psl6w uwagi i prodby o zaniechanie
mkodliwydl dziatafi wokdl Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych.

Reprezentuiemy sh*ysigczrrq nrcr,ie dzialkowe6w z tererru Shska, 7^aglgbia i
Fodbeskidzia dla kt6rych ryody dzialkowe s4 podstawowa forur4
wolnego czasu. Te ogrody czpto *alE ponad stuletni4 historig i s4 hralym,
wielopokoleniowym dorobkiem mieskancow regionu. Nal*"y podtaeitid, 2e na
brenach gdzie intensyrunie rczwiid sig przemysl cigiiki, gldwnie wydobywuy i
stalowy, ogrody staty siq naturalnyfir r,apleczem dla rekreacii i wypoczynku.
Dlatego z takim niepokoiem dledzimy to co w ostatni& tatach usifuie siE w tej

ryrawie zrobi{,. Zakwestionowana pri.zrz, Pierwszego Prezesa Sadu Najwyi:szego
ustawa. Dobrze sfuzy naszeffiu drodowisku i zapewnia dzialkowcom
odpowiednie ochrong prawn4. I chyba dlatego jest tak atakowana pnzez
niekt6re ugrupowania polityczno - biznesowe. Bronilirf*y i nadal @ziemy
bronid tej ustawy, poniewai gwarantuie nam bezpieczeristwo i n,o*liwofd
smrobodnego inwestowania na uprawianych przez nas dzialkadr. Naprzeciw

Erm oczekiwaniom wychodzi Kraiowa Rada naszego Zwiryku @eimujac
niezwykle wain4 udrwafrg vv sprawie wdrozenia wielolefrdego programu
modernizacii dzialelc Chcernp aby nasze ogrody byly coraz piEkniejsze, z
pozytkiem dla calego spoteezelisfima"

Dlatego zwracamy siq do Pana z apelem o potoienie krc$u zapgdom
niekt6rych politykdv+ dta kt6rych nasze dzialki to tylko atrakryine potoione
nieruchomoSci. Zr,nracaury uwagg i:e te ogrody, to r6wnie* Iudzie, kt6rzy cigikE
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Frrcl prs' wHcili nieuiytki w lcrritrW wy zieleni. StAd tel, pomrri
wwffnfo$rcydr Pana dokonari, prosimy o pffikftoumnie problem6w naszego
ndru andeiyta powag4 i typowq dla Fana Mywrailiwodci4 spotecur4.
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