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My dzialkowcy ROD ,,SZAFIREK" biorqcy udzial w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

w dniu 28.04.20L2 r. zwracamy siq do Pana Premiera z nastQpujqcymi pytaniami:

- Dfaczego tak intensywnie z uporem maniaka czynione sq pr6by zmian (od 2008 r.j przez

Rzqd ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dziatkowych z dnia 8 lipca 2005r.?

- Dlaczego prowadzone prace sq wykonywane poza naszymi plecami i do tego typu prace nie

zaproszono 2adnego przedstawiciela Polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w? W demokratycznym
jwiecie istnieje zasada ,,nic o nas nie bez nas". Jeste6my przekonani, 2e powotana grupa os6b

w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej iest tak wszechwiedzqca i

znajqca problem ROD, 2e nie potrzebuje 2adnej pomocy. Byi mo2e jej zesp6t zostat

poszerzony przez ekspert6w PIS-u kt6rzy majE doiwiadczenie bowiem ju2 jednq ustawq o

ROD opracowali, kt6rq Sejm odrzucif - trafifa do kosza.

lstnieje g!.upa ludzi kt6rej bardzo zale2y aby przejq6 tereny, na kt6rych zlokallzowane sE

ogrody do cel6w komercyjnych(budowa market6w, blok6w mieszkalnych itp.) Tu nale2y

postawii dodatkowe pytanie czemu tych teren6w do zagospodarowania nie brano pod

uwagq gdy bW one nieu2ytkami rolnymi, zaniedbane wymagaty du2ych naktad6w

finansowych oraz pracy na ich uporzqdkowanie? Teraz majqc gotowe tereny pr6bujq

dokona6 zniszczeri tego co my6my wtasnq pracE rqk i Srodkami finansowymi dokonali.

- Dlaczego Rzqd zmieza do dalszego ograniczenia dochod6w grupy ludzi ubogich, starych

emeryt6w i rencist6w dla kt6rych nie gwarantuje wtasnej opieki zdrbwotnej, godnej

emerytury, wta5ciwej waloryzacji? Ludzie Ci kiedy5 w miodoici podjqli trud odbudowy i

budowy Polski ze zniszczeri wojennych.

- Czemu grupie tych biednych ludzi, niejednokrotnie bezrobotnych bqdi w wiqkszo6ci o

niskich zarobkach pozbawia siq szans miejsc wypoczynku dla nich i ich rodzin?

- Dlaczego szuka siq w6r6d nich dodatkowych dochod6w do bud2etu padstwa poprzez

planowanie dodatkowych obciq2eri?

- Czy Rzqdowi zale2y na ciqglym skf6caniu narodu? Mamy ju2 doSi afer: gier losowych,

problem6w Smolefiska, zmian emerytalnych, ustawy o Aktach, ustawy zdrowotnej,

problem6w stu2b mundurowych. Niewqtpliwie i nasze Srodowisko mo2e zaliczai siq do grup

spotecznych niezadowolonych z dzialafi Rzqd u.

My dziatkowcy uwa2amy 2e dq2enie do zmian naszej ustawy o ROD spowodujq pozbawienia

nas praw na kt6re pracowaliSmy latami oraz miejsc gdzie istnieje mo2liwo(i wypoczynku na

tonie natury. Ogrody dziafkowe sq bardzo wa2nym elementem w kontaktach towarzyskich,



kt6re tagodzQ samotnoid wielu ludzi. Ponadto spetniajq funkcjq zielonych ptuc w aglomeracji,

na kt6re Rzqd nie ponosi koszt6w finansowych ani nakfad6w pracy.

Przedkladajqc nasze obawy i uzasadnienie do prowadzonych prac nad zmianq ustawy o ROD

ojmielamy siq prosif o zmianq decyzji i pozostawienie tej ustawy w wersji pierwotnej.

Wprowadzone zmiany w artykutach Ustawy zakwestionowane przez I Prezesa Sqdu

Najwy2szego godzq w najstabsza grupe spolecznq i interesy dziatkowc6w i zrujnujq nasze

ogrody itradycje ogrodnictwa dziatkowego w Polsce.
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