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POLSKI ZW 147-,EK DZ'ILT'KOWC OW
Okrqgowa rcomisja Rewizvjna w Elblqgu tel'1fax (55) 233 Sl 06

mail' clblag@Pzd'Pl

ul. Kosciuszki 106
82-300 Etblqg

Premier Rz4du RP
Pan Donald Tusk
Warszawa

Szanowny Panie Premi etz,e

Ciagle docierajq do nas liczne inforrracje o prrzygotowaniach do dziatan radykalnie

ograniczaj{rych pra dzialkowc6w z mozliwo$ci4 likwidacji r_od{arych ogrod6w

d"irlkr*i"h wlqpznie. S4to informacje ae 2r6del dla nas godnyqh -Iqry&Nielrt6re z nich

twier6z4- Z:e to nic s4 przygotowania lecz zaawanso jue dzialania. Czlonkowie

Okregowej Komisji Rewiryjnej w Elbl4gu polni4cy spoleczrie swoje funkoje z wybonr

z"naiajq "ie z gorqpym uiit - o rrzyskanie jednoznacrrrej odpowiedzi jalcie sq intencje i
zamiarry-ze- strony nzqau RP w odniesieniu do istniejqpego jeszcze nrchu ogrodrtictwa

deialkowego. Ostanie sie*g lat to ustawicana walka o zachowanie praw nabytych Plzez
dzialkowc6w, o zachowanie obowiq.zujqpej ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych-, a

nawet o zapowrrienie ishienia ruchu dzialkowego
Obecnie obowiqFujqps Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych funkcjonuje od

? Iat, dokladnie od dnia 8 lipca 2005 roku. Jak na 120 letnie tradycje ruchu dzialkowego to
olcres bardzo l<r6tki. Decyzje o prryznaniu teren6w pod lok.alizacjq ogrod6w nigdy nie
zaleia1ly od zrriqzkowc6w. Z,awsz.e decydowal o tym wla$ciciel - najczqSciej skarb parflstwa.

Przejqcie grunt6w nastqpowalo z przekonaniem o dokonaniu pelnej regulacji praumej.
Lokalizacja pr4yzxtuo,yoh gnmt6w to obrzeia miast, tcreny nieuzbrojone czqsto wyrnagajqpe
rekult)ryxacji i wielkich naklad6w pracy w puystiosowaniu iroh dla potrzeb ogrod6w
deialkowyoh. W przeszlosci obszary te byly nikomu i do niczego potrzebne. Dopiero 1n wielu
latach stnly sie atrakcyjne pod qzgledem jakoSciow;rm, a jeszfrz.e p6zniej pod wzglqdetn
lokalizacyjnym. PamiQtajmy jednak, in wszystko to zostalo dokonane silflni i Srodkami
dzialkowc6w. Jest talrr nie tylko vrylany pot ale teZ i wiele wydanych naszych dzialkowicz6w
pieniqdzy na doprowadzenie do odpowiedniego stanu upfiawianych dzialek.

Ostatnie lata to bezprecedensowe dziatania, ktdre mo'rl4 nazwad zamac,hem na
niezaleZnq organizacjq spolecznqw k"aj,t Nie roauniemy podejmowanie pnnez wa2rre organa
Panstwa tak wielu dzialan majqpych na cclu zrnianq, a nawet likwidacjq obowiazujqpej
ustawy, kt6rej poparcie udzielilo 620 tysiqcy obywateli. Jest to jednormacanq informacj4, Ze
zapisy zawartc w ustawie nie sq obojqtne dla nas dzialkowc6w. Traktujemy je jako
zagwarantowanie prawidlowego firnkcjonowania naszego Zwiq.zku, zabrczpieczenie
podstawowych praw pr4ynaleimych dzialkowcom" a tskte praw powszechnie
obowiqpuj4cyctr" co daje grvarancje przestrzegania pnwa wzglEdem Fafstwa i jego
obywateli.
Art. l. Ustawy o rodzirnych ognodach dzialkowych snvierdza jednoznracznie : Istnienie i
roan6j rodzirurych ogrod6w dzialkowych jest przejawem riwiadomej polityki Pafstwa w
zaspokeianiu potzeb spoloozeristwa.
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Niniejszy list pozrvalamy sobie tak2e skierowad do:

- Marszdek SejmuRPo
- Minisna InfrasilrukhrrY'
- Prezesa PZDE. Kondrackiego
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co wieo siq stalo w okresie zaledwic siedmiu lsq co dla aktrr pfaavn€go rangi ustany jest

lsotkfun okresem. Cxyzbytak badzo ;ffityG i;ttpi tpot*"*tttta'. czv tnz zagin$a

swiadoma polityr<a pinstwa a w to ;;i;'#"tr niestoordyrowane doraine dziatania

r62nych organ6w Parrstwa'

SzenowuY Panic Premierze
Na dzieri d;rld;i-* p"i*ti"t Zwiezl$ Dzialkowq6w zarejestowanych jost 4'941

mdzinnych ogoAOw-aliolkooryoh. Zwiqppk m#Tapraye 1 milion 250 tysiqey czlonk6w

porqceonych **pornq;-fri, *rpor"yJt"Luv. cticic.aokonae charakterystvki tej wielkiej

spolecznorici *o*J;,4iid ;hz;ri;-I" _ ry! "aUpe" 
ona od suutctury obvvateli

zamieszkuj*cych nasz kraj biorqp po6 
"iiige 

i61it ftyt*t"i"f poziom wyksztaloeni4 poziom

wieku, miajsca pra.cy , posiadana Jffi- i umiejqtno6Ci , 
-*i"5tca 

zaurieszutia cry tst

posiadanych **r;JOni 
-*"t"ti"l"V"t" nfi" *fury-dop'rioi6 do traktowania idci ruchu

dzialkowego:ufo sFi"ieniu ",oUti*"f. 
dh gupvi5qanvct hobbyst6w' Ddalkowov to tacy

sami obyratele naszego parlstwa jrk ;t;; iooi p.s"o":qpy to samo obF'atelstwo'

Uwairamy, * ti'-pil*--Jog,ti.*v *'ttatctoo*i"-::gq-lako-pelnoprawnego
uczes$ika diatogu spoleo^ego opart#; na ySicrnnlm jego uczcsurik6w'

iest tylko jedem manrnek . nalezy zas*pmwadzid ten dialog'

SzanownY Prnie Prcmielze
zwracamy siE do Pana Plefni€re z apglem oaoswiEcenie naleirytej uwagi problemom

jakie nawarstwity ,ie o, ci4gu 
- "ttuoti"f 

Lt *otOt PolsXiego Zwi{"ht Dzialkowc.w i

rodzinnyoh ogroOOw-dzialkoirycb- J*"S*y *"Ttt przekonani , 2o w nawale licanych

obowiazk6w zoajazie pan premiu, 
"n*ili 

o*ro 
^hy .rypoSrednictwem 

Polskiego zwiqrku

Dzialkowc6w ptz*kazai; spolccznoSJ C.i"ff.o*"Ow mo:rmac5e o planowanych dzialaniach

",,t riin qa" Rp w oAniisieniu do nrrtujqcych nas zagadniei.


