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i Gospodarki Morskiej

Pan Slawomir NOWAK
Warszawa

LIST OTWARTY

My , dzialkowcy Rodzinnego ogrodu Dzialkowego,,RELAKS,'PZD w

KEdzierzynie-Ko2lu, zebrant na walnym zebraniu Sprawozdaw czym popieramy

stanowisko Prez-vdium Krajowej Rady Polskiego ZwiqTku Dziaikowc6w wyrazone w

,,LiScie otwartym" skierowanym'w dniu 28-03-2012r. do Pana Slawomira Nowaka '

Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej

W pelni akceptujemy UstawE z dnia 08 lipca 2005r. o rodzinnych

ogrodach dzialkourych, kt6ra bqd4c gwarantem praw dzialkowc6w stanor'vi skuteczn4

obrong przed zakusami likwidacji ogrod6w dzialkowych, Polskiego Zwiqzku

Dzialkowc6w i dorobku rn'ielu pokoleri dzialkowcow '
Obowi4zuj4ca ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkow-l'ch jest ustalv4

uniwersaln4 i ponad czasow4 , kt6ra gwarantuje tlwaloSi i rozw6j ogrod6w dzialkowych'

Nie dostrzegamy ladnych plzeslanek powoduj4cych potrzebE opracowania nowej

ustawy, kt6ra bqdzie ustaw4 ulomn4 w stosunku do ustawy obowiqzujqcej i ktora

doprowadzi do rozbi cia organizacji dzialkowc6w, zniesienia zasad likwidacji ogrodu

oraz likwidacji Polskiego Zwrqzku Dzialkowc6w

Wyra7amy gtqbokie oburzenie ,2e w podleglym Panu Ministerstwie

prcwadzone se \4, tajemnicy place nad now4 ustaw4 o ogrodnictwie dziaikowym, kt6rej

zalozenra i cele nie odbiegaj4 od wczesniejszych projekt6rv ustaw zglaszanych do

Sejmu, a kt6r.e zayJadaly likwidacjq Polskiego Zwiqzku Dzialkowcow oraz zniesienie

uprawnieri przl,sluguj4cych dzialkowcolll' W tych pracach nie uczestniczq

przedstawiciele PZD ,bo zapomniano ich zaprosid do udzialu w pracy nad projektem

nstawy- . Nie zapomniano zato zaprosid do konsultacji przedstawicieli stowarz,vszef

dzialkowc6w,ktorzy reprezentujqwylqcznie siebie i swoje pryr'vatne interesy.

Z*-i*rek reprezentuiaclr ponad milion dzialkolvc6w nie bierze udziaiu lY Pracach nad

Kqdzierzyn-Kozl e, 20 l2-0 4-21
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Zwracamy siE do Pana Ministra oraz

apelem , aby zostawid w spokoju ustawQ , rodzinne

Dzialkowc6w w niezmienionym ksztalcie.

do os6b i insfrtucjr

ogrody dzialkowe i
paristwowych z

Polski Zwiqzel<

Z powalanrem

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego lv dniu 21-04-2012t.
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