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Szanowny Panie Premierze,

Jako uczestnik IX Krajowego Zjazdu Delegat6w Polskiego Zw\rykt
Dzialkowc6w, ktory odbyl siE w dniach 16 i 17 grudnia 20II roku piszE ten list

poniewa:Z sklaniaj4 mnie do tego okolicznoSci w jakich zrajduj4 siE dzialkowcy,

ogrody dzialkowe i Polski Zwiqzek Dzialkowc6w. W Srodowisku

krapkowickich dzialkowc6w z niepokojem obserwujemy dzialania polityk6w

iwtadz paristwowych wok6tr ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych z dnia

8 lipca 2005 roku.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalaj qc obowi4guj qcq obecnie ustawE

o rodzinnych ogrodach dzialkowych speinil oczekiwania c*onk6w naszego

Zwiqrfil stwarzaj4c warunki do spokojnej pracy i wypoczynku na dzialce

oraz dalszego rozwoju ruchu ogrodnictwa dzialkowego w naszym kraju.

PrzyjEte w ustawie rorw\qzania prawne porzqdkowaty syfuacjE w ogrodach

po przemianach ustrojowych. Sqdzili6my, 2e w spokoju bgdziemy uprawia6

swoje dziatki. Niestety, w ostatnich latach przystqpiono do ataku na ustawg

o rodzinnych ogrodach dzialkowych, czego dowodem jest inicjacja Pierwszego

Prezesa S4du Najwyzszego, ktory skierowal ustawE do Trybunatu

Konsgrtucyjnego o zbadanie jej zgodno6ci z Konstytucjq RP. Takie dzialarrra

stu:Ze wylqczrie sianiu niepokoju spolecznego w5r6d niezamon'rej i najbardziej

dotknigtej zyciowo grupy os6b tyj. emeryt6w, rencist6w i bezrobotnych, kt6rry
wlasn4 pr ac qi za wl asne pi eni C z e ur zqdzili swoj e dziall<l.

Ja uzytkujg 400 metrowq dziakE w Rodzinnym Ogrodzie Dziatkowych

im. Tadeusza Kofciuszki w Krapkowicach od 46 lat, w ogrodzie liczqcym 66

lat, nzeszajqcym blisko 600 dzialkowc6w. Ogr6d liczqcy 20 ha jest bardzo

dobrze zorgatizowany i zagospodarowany oraz wypostvony w pehre

infrastrukfurg potrzebn4 do jego funkcjonowania. Posiadamy Dom Dzialkowca
z terenem rekreacyjnym, z kt6rego korzystajq dzieci, rrrtodzie? i ludzie starsi.
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Ogr6d polo2ony w sqsiedztwie trzech duzych osiedli mieszkaniowych

Krapkowic spelnia rolE parku. W ogrodzie prowadnmy szerokq dzialalnoSd

inwestycyjn4 i remontowq socjalnq edukacyjnq ekologicznq dla dobra

dzialkowc6w, ich rodzin i spolecznoSci lokalnej. StrvorzyliSmy piekny ogr6d

pracewielu pokoleri naszych dzialkowcow za wlasne pieni4dze. I to wszystko

ma byd zniszczone.

Nie rozumiem tych, kt6rry usitujq podwazac ponad stuletniq tradycjE

istnienia ogrodnictwa w Polsce. A przecie? ogrody to wsp6lne dobro, kt6re

powinnySmy chroni6 i rozwij a6, a nie stwarzai warunk6w do ich likwidacji.
Nie chcemy zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych z dnia

8 lipca 2005 r., chcemy uprawiai dzia+kr wedfug dotychczasowego stanu

prawnego. Wiemy co nam dobrze stuzy i tak4 wolE wyraziliSmy skladajqc 620

tysigcy podpis6w w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych.
Ustawp tq poparli r6wnie2 swoimi podpisami dzialkowcy mojego ogrodu.

Zwiqzek dobrze funkcjonuje na bazie obowi4gujqcej ustawy o rodzinnych
ogrodach dzialkowych i nie sqpotrzebne Zadne zrntany.

Wyrazam przekonanie,2e Pan Premier wesprze Srodowisko dzialkowc6w
o zachowanie naszych ogrod6w i praw zawafich w ustawie o rodzinnych
ogrodach dzialkowych. Sqdzimy,2e nie pozwoli Pan aby pozbawiono nas praw,

kt6re przystugujqnam od dawna.
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