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Minister Infrastruktury Pan Slawomir Nowak
Warszawa

Szanowny Panie Ministrze
zwracamsig do r*u o ,ri"aop*z*zenie i niezrrienianie ustawy z dn0s'{J!005r' o Rodzinnych

ogrodach nziattcowych. Jestem-dfugoletnim dzialkowcem w ,,ogrodzie Huttik" w szczecinie' Jest to

nieduzy os6d z okalo 300 dzialk i, k!6fy pe\#s@l3 inl€iatywy-praeownik6w HlEty Szczeai-E" Ta ertti

ten ogr6d zakladali i du2o pracy'w to *loiyii, r6wnie2 A"- 
-oni"tt" 

by\an strony Huty Szezecin dla

ogrodu. Nasz ogr6d funkcjonujeiy" rooua io tut on obrzeach sza"oina i dla wielu z nas jest dmgin

domeur, c4Si dzialek jost uprawiana pto" pi"*tO- jego zaloirycieli' Ja wraz z.rodzinq uprawiam

dziatkg przekazan4 ^i 
pni" rcdn3iy,l*6oy byli pracownikami Huty Szczecin' Z,,kLad ju2 nie

pracuje, ats czgsdU'tyoii p*oownil<nw fyj; i*doni 
-pg llueliksch sisjednokotnio tci wieloletnie

pracow*iee noq, opt*G-i;;; t]ry";tqdd; *oit Cziu*i1 Jestesury 4tgrmi ztego' ?e te mate skrawlqt

ziemi stuiq ou* *#'7;;;;t-i"i a4o*y* {o czy.nneso wvpoczlmkq-od{rchania 6wie2vm

powietruem i oa tooie natr-r-y do oderw;ia iiq g!-truAiw endzi*n*ego Zyeia Oswiadczam Panu

Ministrowi, ze nie goalzE sig na to, by kss*em glo-urnie eyeqt6l i rencist6w' bytych

hutnik6w * o*ry*-GJ ; r"rfyigtt-"v biznssmsa6w i ksmbisator6% 1K,brry chc?przsimowa'

;*, ,tffi;'&;^t6w"bpod Ludownictwo i hanrlel powiEksza6 sw6j kapital rras4lo' kosztem'

chcemy w spokojtr "w"iaii**o11idkl 
stm-ewzo -p*""iq,t * sigtemu, abytahpiEhe mieisc6

jaknaszog6d Uo#C gdzie SesC Avir-A"f*' ryry1r" i drsbnej zrvt?Ezlyfff- ramienioce bylo w

betonowq pustynig.;;;;y ianie Ministrze ' r4"* ^V""" gVt+eie a mianowieie'- ezy ptzec;iqtlrego

emeryta i rencistg, "*ar-n 6ry"np***"*O* Ht*y S"ez*;;,lrtbrz'J maj4 swoje niskie emerytury i

rcnty zabardzpcigik4 praca jaka lM'd€Eywali w tym liV4eY-m sig na Fomorzu Vaghodtim zakladzie

przemyslu chz*iegol tr-:Kdry i,iz "iu 
itmiuj",-u9ati" #.* uiszczenie wszelkich rocznych oplat

nowcj rzecTywisto,*"i Crry 
-.dt*i 

PqP jaf<o E'ti*steq zeb'smy dobrowohi* zr:zekatn sig prawa

uprawiania swoich iiurufp" rpt"**n*"i" nowej ustaw5r o .ogrodaoh 
dziralhowyeh- ogrody to ponad

sto lat tradycji Ogfodoi"t-t dZiulko*"go w Folsce. Czy-berdne Pan ra tym' 
-aby 

to rciszery€?

Szanowny panie h,inistze, m.oja pO11aw13est wyraaa.i zdecydowana: ustawa o Rod jest dobrq ma

pewne poptrcie *;J;i"l"r'aii**"*"0*'Tnzeba jej qocao broni6, b3.lepszej juz nie bqdzie'

Bierny, azy wrgcz negatywny stosunek -ini"t""st*i infrasfuktury fwiadczy, ?n nie postrzega

masowej orgaqizacjt 
-*ilG.*titl,u*+ blisko milier dzialkowe6*u. Absalumie nie mam nr4tplivro*ei, 2e

ogrody byly, sQ t Gd;;;;#; &" fi'*v"np"kglt: W**y.r.a*a fvtin;stra 
2e i4 wtaz z

malia,tr;4, o"*i *nj.Jil t"f"zr1*i i i"196i " ogroAo ffotoin * q"oj ezqini to osoby jyz mnie;

akrywoe zawodowo] dlatego chcemy * #tojo upfuwi"e aasze deislki i odpopzywad na &onie wtury'

n i'r"ip*", z*UV i*o r6rc: i nie manipulowanoyzy ustaryie o ogrodach slabszych ludzi naszego

^riarhoi 
dzialeh qgzoyawci,e nt* pt"*; Oo.tpruryi*iu dzialekw spgkgju',OczeAujg na konlqetn4 i

rzeazfiw 4 odPowiedZ z P anat strony

Z szacunkiem dla Pana osobY'


