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Premler Rzqdu RP

Pan Donald Tusk

Dzialkowcy Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,,Pod Lasem" w Mosinie zebrani na walnym
zebraniu sprawozdawczym apelujq do pana Premiera o podjecie zdecydowanych dziatah na
tze?z utaymania w naszym kraju rodzinnych ogrod6w clzialkowych funkcjonuj4cych w
oparciu o ustawq o rodzinnych ogrodach dzialkowych. O tym jak wa2nq rolq w 2yciu
ubo2szej czg6ci spoleczefistwa spefniajq ogrody dzialkowe zapisano juz tysi4ce kart i nie
potzeba udowadniad, 2e ogrody tak jak byly potzebne w przeszlo$ci, s4 potrzebne dzisiaj i
bgdq potrzebne w przyszlo6ci. Niestety, ta przyszlo€rd w wyniku dzialari organ6w Pafistwa, w
tym tak2e Rz4du RP, wydaje siq by6 zagro2ona. Dobitym przykladem tej sytuacjijest sprawa
przyszlo$ci naszego ogrodu. Utworzony w 1990 r. mocqdecyzji Naczelnika Miasta iGminy
Mosina Rodzinny Ogr6d Dzialkowy "Pod Lasem" dzisiaj jest zagro2ony likwidacjq. W dniu
14.09.2011r. Wojewoda Wielkopolski wydal decyzje o stwierdzeniu niewatno$ci decyzji
Naczefnika Gminy o pzekazaniu PZD nieruchomo$ci na kt6rej zbudowali3my nasz ogr6d, a
decyzjq tg utrzymal w mocy Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Organy administracji podejmuj4ce decyzje w oparciu o oSwiadczenie Starosty Poznafiskiego,
kt6ry zdaniem Okrqgowego Zarzqdu PZD w Poznaniu zawartym w skardze do WSA w
Warszawie z dnia 2A.O2.2O12r. nie dolo2yl nawet minimum staranno6ci w celu wyja5nienia
rzeczywistego stanu prawnego nieruchomoSci, nie uwzglgdniajq faktu nieodwracalno$ci
skutk6w prawnych wywolanych decyzjq Naczelnika Miasta i Gminy Mosina, w konsekwencji
czego Skarb Pa6stwa mo2e ponie56 znacznie wigksze straty z tytufu konieczno$ci wypfaty
odszkodowari dzialkowcom i Polskiemu Zwi4zkowi Dziafkowc6w zwi4zanych z likwidacjq
ogrodu.

W tym kontek6cie zwracamy sig do Pana Premiera o zachowanie praw dzialkowc6w
zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach dzialkowych, kt6re nawet w przypadku
ewentualnej likwidacji naszego ogrodu, dajq nam prawo do zado5duczynienia doznanej i nie
zawinionej pzez nas krzyrwdy.

WyraZamy opinig i nadziejg, ze Ministerstwo Transportu, Budownictwa i GospodarkiMorskiej
zamiast zajmowa6 sig tworzeniem nowej ustawy o ogrodach dziafkowych pisanej p1ez
Srodowiska niechgtne ogrodom dzialkowym zadba o rozstrzyganie spor6w prawnych zgodnie
z interesem skarbu Paristwa , a tak2e pokrzywdzonych dzialkowc6w.
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