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Minister
Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej
Pan Slawomir i\OWAK

Warszawa

LIST OTWARTY

My, dzialkowcy Rodzinnego ogrodu Dzialkowego ,,METALCHEM" w Kgdzierzynie-

KoZlu, zibrani na Walnym Zebraniu-Sprawozdawczym popieramy stanorvisko Prezydium

Krajowej Rady Polskilgo Zwi4zku Dzialkowc6w wyrazone w ,,LiScie otwartym"

rf.ioo*u"Vm w dniu 28.03.2012 r. do Pana Siawomira Nowaka, Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
W pelni akceptujemy Ustawg z dnia 08 lipca 2005r, o rodzinnych ogrodach

Czialkc,.vye'h, kt6ra Uiaet gwarantem praw dzialkowc6w stanowi skuteczn4 obronq przed

zakusamilikwidacji ogrod6w dzialkowych, Polskiego Zwi4zkuDzialkowc6rv i dorobku wielu

pokoleri dzialkowc6w.
Obowiryuj4ca ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych jest ustaw4

uniwersaln4 i ponad czasow4, kt6ra gwarantuje trwato66 i rozw6j ogrod6rv dzialkowych. Nie

dostrzegamy iadnych przeslanek powoduj4cych potrzebq opracowania nowej_ustawy, kt6ra

bgdzie irrtu*4 ulomn4-w stosunku do ustawy obowi4zuj4cej i ktora doprow'adzi do rozbicia

oiganizacji dzialkowi6w, zniesienia zasad likwidacji ogrodu oraz likwidacji Polskiego

Zwi4zku Dzialkowc6lv.
Wyrazamy glgbokie oburzenie , 2e w podlegtym Panu Ministerstrn'ie prowadzone s4

w tajemnicy prace nad now4 ustaw4 o ogrodnictwie dzialkowym, kt6rej zalo,Zenia i cele nie

odbilgajE od wczesniejszych projekt6w ustaw zgtaszanych do Sejmu, a kt6re zaldadaty

rir<wiiacjg polskiego Zwiazku Dzialkowc6w otaz zniesienie uprawnieri przysluguj4cych

dzialkowcom. W tfrh ptu.u.h uczestniczqprzedstawiciele PZD, bo zapomniano ich zaprosii

do udzialu w pracy nad projektem ustawy. Nie zapomniano za to zaptosid do konsultacji

przedstawicieli stowarrytt"i dzialkowc6w, kt6rzy reprezentuj4 wyl4cznie siebie i swoje

prywatne interesY. ZwiTzek
iektem

lJwaaamy, 2e jest to celowe dzialanie ministerialnych urzqdnik6w, by nie prowadzii
pozbawieniespolecznych konsultacji ze Zwi4zkiem , gdy zakJada sig jego calkowite

dotychczasowych uprawnief w sprawach rodzinnych ogrod6w dzialkowych.

Tym samym uniemoZliwia sig dzialkowcom przedstawienie wlasnych argument6w ,

wnioskow i propozycj i oraz rozwiqza| w sprawach rodzinnych ogrod6lv dzialkowych, na

pewno przeciwstawnych do zaloi,en proj ektu ustawy.



Panie Ministrze!

Chcemy zr,r'r6cii Parisk4 uwagg , ze stowarzyszenia dzialkowc6w tworzone s4 przez osoby
wykluczone z Polskiego Zwtazku Dzialkowc6w, kt6rzy w ra2qcy sposob naruszyli przepisy
ustawy o rodzinn,vch ogrodach dzialkowych, statut PZD, regulamin ROD i zasady wsp6lzycia
spolecznego. NajczgSciej dotycz4 one samowoli budowlanej i zamieszkiwania na dzialce w
rodzinnym ogrodzie dzialkorv-y"m. Celem tych stowanyszeh jest przejgcie kontroli naC

rodzinnymi ogrodami dzialkorvy-mi. w kt6rych maj4 dzialk| a nastEpnie zalegalizowanie ich
u'czeSniejszych sprzecznych z prawem dziatah. Jakie ustalenia w sprawie Polskiego Zri4zku
Dziatkowc6r.v i praw dzialkou'c6w mogq wynikai z konsultacji , w kt6rej bior4 udziat
zagorzali przecin'nicy Zwi4zku? Dia takich przedstawicieli nie ma znaczenia ponad stuletni
dorobek pokoleri dzialkolvc6r,v oraz cele dzialania PZD. Dla nich liczy siq r,vlasny

indywiduainy interes, bez wzgledu na koszty i metody jego osi4gniEcia.
Gratuiujemy Panu Ministrori'i za zaproszenie takich konsultant6w. A moze Pan nie wie co

czyni4 podlegli Panu urzgdnicl' przy opracowaniu projektu ustawy' o ogrodnictwie
dzialkowym? A moze s4 przekonani. ze takie konsultacje przyczyni4 sig do poprawy jakoSci

stanowionego prarva? Czyzby by4a to nowa forma prolvadzenia spolecznych konsultacji bez

udziatu i wiedz.v strony, kt6rej to dotyczy , ale z udzialem os6b wyrazaj4cych sw6j skrajnie
negatyvrny stosunek do przedmiotu konsultacji. Wynika z tego wniosek , 2e np. w nowelizacji
kodeksu karnego jako konsultanci powinni uczestniczy(, przestgpcy i wigZniowie.

Panie Ministrze!

Z przykroSci4 sfwierdzamy, 2e dal sig Pan ustawii w jednym szeregu z osobami i
instyfucjami. kt6re od ponad dwudziestu lat dq24 do rozbioru organizacji dzialkowc6w -
Polskiego Zwi4zku Dzialkorvc6w - i likwidacjrrodzinnych ogrod6w dzialkowych, bo na nich
moanazarcbie fortung. Pod haslami ,,demokracii i uwlaszczenta dzialkowc6w" kryje sig f,vlko

i wyl4cznie ,,kasa" jak4 mozna na fym zarobr6.

Zwtacamy sig do Pana o przedstawienie jasnego stanolviska Ministerstwa na temat
prowadzonych prac nad projektem ustawy o ogrodnictwie dziaikowym i oczekujemy

rzeczowego w-rjaSnienia i powaznego potraktowania Polskiego Zwi4zkuDziaikowc6w.

Zv,racamy,siE do Pana Ministra oraz do os6b i instl'tucji paristwowych z apelem , aby

zostawid w spokoju ustawg, rodzinne ogrody dzialkowe i Polski Zwi4zek Dzialkowc6w w
niezmienionym ksztalcie.

Zpowtzaniem

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 14.04.2012t.


