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Szanowny Panie Premierze!

My uczestnicy Konferencji Sprawozdawczej Delegat6w Rodzinnego

Ogrodu Dzialkowego,,PRZYSZLOSd" w Namysiowie, reprezentanci 1400-ej

rzeszy dzialkowc6w glEboko zaniepokojeni jeste6my dzialaniami jakie

podejmowane sq przez instytucje paristwowe w okresie szczegolnie ostatnich

4 lat, zm\erzajqcymi do unicestwienia ruchu ogrodnicfwa dziatkowego

w naszym kraju.

Pragniemy przypomnie6, 2e instytucje paristwowe s4 wybierane

wzglEdnie powotyrvane po to, aby sta6 na stra|a praworz4dnoSci i ochrony

nabyych praw obywateli.

Te niczym nie uzasadnione dzialania rahqco godzqw ideE spoleczeflstwa

obywatelskiego stanowiqcego fundament demokracji, o kt6r4 walczyliSmy,

i kt6r4 Pan Premier i jego zaplecze polityczne czqsto wykorzystuje w licznych

wypowiedziach.
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oburzeni jeste5my wystqpieniem I Prezesa Sqdu Najwy2szego Pana

Lecha Gardockiego do Trybunalu KonsfSrtucyjnego o uznanie calel ustawy

o ROD jako niezgodnej z Konst5rtucjqRP.

Chluby nie przynioslo r6wniez wyst4pienie do Trybunalu

Konstytucyjnego Pana klubowemu,,przyjacielowi" Grzegorzowi Schetynie -
byiemu Marszatkowi Sejmu R.P..

Dzialania te i teL innych wysoko postawionych polityk6w uwa2amy za

calkowici e b ezzasadne i szko dl iwe, zmierzaj qce z wi e lk4 preme dyacj 4 do :

o pozbawienia prawie 1-milionowej rzeszy dzialkowc6w nabytych praw,

o likwidacji Polskiego Zwiqiltt Dzialkowc6w i jego struktur.

Zwiqzek nasz jest ogolnopolsk4 samodzieln4 i samorz4dng organizacjq

spoteczn4 dziahajqcqw oparciu o rozwiqzania ustawowe z 08 lipca 2005 roku.

Nie dawno obchodziliSmy 5 - lecie obowi4zywania tego aktu prawnego, kt6ry

jest gwarantem trwalo6ci i rozwoju ogrodnictwa dziatkowego.

Szczeg6lnego podkreSlenia wymaga fakt, ze ustawa jest dokumentem

akceptowanym ptzez Srodowisko dzialkowc6w i zabezpiecza nabyte prawa.

,,Manipulowanie" przy niej w celu najtahszego przejqcia grunt6w ogrod6w

i przepqdzenia z nich dzialkowc6w jest naszym zdaniem bezprawne i w calo6ci

nieuzasadnione.

W swym proteScie nie jesteSmy odosobnieni, o czym Swiadczq tysi4ce

apeli, stanowisk i list6w organ6w statutowych Zwiqzku skierowanych do

organ6w paristwowych, Klub6w Parlamentarnych i parlamentarzyst6w.
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Sytuacja polityczna i ekonomiczna w paristwie nie jest najlepsza, o crym

Pan i Pana ugrupowanie doskonale wie, a liczne zapowiedzi tych, kt6rym nie

jest po drodze zruqdzqcymi nie rokujqszybkiej poprawy.

W obliczu takiego stanu tzeczy oraz w wyniku reorganizacji uprawnieri

kompetencyjnych na mocy, kt6rych Ministerstwo Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej przyjE*o sprawy ogrod6w dzialkowych, powierzenie

temu ministerstwu przygotowanie rzqdowego projektu ustawy o ogrodach

dzialkowych naszym zdaniem nie jest dobrym pomyslem.

Ate jak juz sig to stalo apelujemy do Pana Premiera cieszqcego sig

wielkim autorytetem i porycjq o czym Swiadczq sondaze opinii publicznej

i przynrany tytut polityka roku o:

. Zachowanie w nowym projekcie wszystkich rozwiqzaf prawnych

ustanowionych ustawE 22A05 roku, aw szczeg6lnoSci:

- Zwiqzht i jego struktur organizacyjnych,

- Uprawnieri przystuguj4cym dzialkowcom (prawa do gruntu, prawa do

majqtku na dzialce).

- zwolnienie z podatku rolnego, od nieruchomoSci i oplat.

o Przeprowadzenie szerokiej konsultacji ze Srodowiskiem dzialkowc6w

w przedmiocie projektu.

o Odsunigcie od jakichkolwiek opracowari - wszystkich fych, kt6rzy s4

wrogo ustosunkowani do naszego Srodowiska, a ich obiektywizm

i bezstronno66 jest wqtpliwa.
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Najlepszym rozwiqzaniem satysfakcjonujqcym nas uczestnik6w

Konferencji Sprawozdawczej Delegat6w oraz prawie 4 milionowe Srodowisko

dzialkowc6w i ich rodzin bytoby:

Zachowanie ustawy o ROD z 08.07.2005 roku w nie zmienionym ksztalcie,

co jest realne maj4c wiEkszoS6 w parlamencie.

Koalicjant rzqdzqcy PSL niejednokrotnie dat wyraz poparcia naszym

oczekiwaniom.

Bardzo \icrymy na przychylnoSi Pana Premiera w podejmowaniu decyzji

w naszej sprawie.

. 
Z po*alaniem

5 3 uczestnik6w Konferencj i Spraw ozdaw czej

Delegat6w ROD,,PRZY SZLOSC"

w Namyslowie

(kserokopia listy obecnoSci w zal4czniku)

Otrrymuj4:.

1. Prezydent RP

2. Marszalek Sejmu RP

3. Klub Parlamentarny PO

4. Klub Parlamentarny PSL

5. Klub Parlamentarny Ruch Palikota

6. Klub Parlamentarny SLD

7. Ministerstwo Transportu, Budownicfwa i Gospodarki Morskiej

8. KR PZD Warszawa

9. Poslowie i Senatorowie wojew6dztwa opolskiego.
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