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Minister TransPortu, Bu downictwa

i GosPodarki Morskiej
Pan SlawomirNowak
ul. Cbalubirlsktego 4/6

00-928 Warszawa

SzanownY Panio Ministrze,

Dzialkowcy ROD Rodzinnego ogrodu Dzialkowego im'. RoZka w wolsztynie zwracaj4 sig z

zapytaniem * ,pr"*r" pru" nid ry*"q utt";;" "gtd;"h 
dzialkowych' kt6re zostaly zainicjowane w

podlegtym pur,., *ro-,JJ[* "O"irLi 
najric n]ei rej organizaoji potsti"tt dzialkowc6w - Polskiego

Zwiagku Dzialkowc6w'

pomimo,2e pan Minister styozei pr6bujl uspokoid npuojg dzialkowc6w informuj4c,2o aktuarnie nie

prowadzi sig prac ""d;"G;Ga 
ti.iJri"r. "i" 

deme-ntuje informacji o rozpoozQciu prac i to w

dodatku bez udzialu reprezentujqgcgo. ponad milion iwoich czlonk6w Polskiego Zwiezku

Dzialkowc6w. Nie przekonuje nas ,6wnieid;d;""i" p*u vtiniroa o zaohowaniu praw nabytych

przez dzialkow"O*. iu;fi zafwestionowane zostanie prawo-uzytkowania naszych dzialek a pojawi siQ

inna forma utytkowania gruntu typ" a"i".Z"*",;" p*'t"o dzialkowc6w do bizplatnego u{rtkowania

dzialki i pobierania z niei pozytk6y {e mstanie zachowane. wzburzonie naszego $rodowiska jest

tym wigksze, ," - ;Gistwo nie ktyt ;i; 1_fa$gm, 2e prowadzi konsultacje z partnerami

spolecznymi *V*oore"y;i Je , prr""i*iitO* PZD,kt&ry 
^ttuti 

relegowani ze Zwiryku w wyniku

naruszonia w stopniu ra2qcym prz,epis6w prayl, nx\aszcza budowlanego' kt6rogo przestrz€ganle

podlega jurysdykcji fiE;;h*g"'.Panu'Minis6owi nadzoru budowlanego' Uarawane prd'z

Ministerstwo jako partnerzy snoreclj #.*r;lia dziatkowe lvystQpuj* w wigkszosci w imiq

swoich partvturarnvcn ini!r"io*. wr"ut *-iainisterstwie Infrastruktury konsurtantem do spraw

nowej ustawy 
"oroi-lr"n".rsz 

Jarzqbek ," s*"otaza" kt6rego ,,attant'' o powierzchni okolo 60 m"

przedstawil na zdjEciu marcowy numel ,dzialkowoa"' fyta-y i6*niel dlatzego nie rozmawia sig z

pZD pomimo wczesniejszych uzgod"i"tl;;;;;ionv"rt'z 6wczesnym wiceministrem Infrasffuktury

Olgierdem Dziekofi skim?

Nie odpizuje Pan Minister na ptyn4ce z ogrod6w wys:4qienia dzialkowc6w w obronie ustawy'

Zwiqzku i przyszlosei ogrod6w Z7 tJ,Jt lnr"*itt:Jltuajowa Rada PZD' pismo p.dpisane

ptlz,z anonimowf ,S-y?O Niezateznq"';;i;i" potattto*ane tak powa2nie' i* Minister'

dokladajqc stara[aby dotrzed do nada]woy "."tti*', 
oclpowiecl2ptzeslal da Zaruqdu ROD' z

kt6rym rzekoma ,,gnlpa,o jest skontliktowana. I zrr6w w tyn1 przypadku3"Tl do czynienia w

rzeczywistoSri " 
iiiJ[*,"2" o*u ,,Niezut"Z"a Grupd' to SeAttu oloba" Pan Ryszard D" kt6ry

skonfliktowany ze spot""znosci4ogrodow6 zostat z niej usunipty'

Apelujemy do Pana Ministra o zaniechanie powy2szych dzialah' Nie sluz4 one polskim

dzialkowco* *da.y* * **"i "a.oya"*""ej 
wiitcsrosci do ubozszej sfery spoleczefstwa.

Konsekwencje znriany obowiqpujqpego prawa *o91 przyniesc likwidacjq wielu ogrod6w

poprzez ulatwiony aostEp ao-teienOiv ^3*"*"1tWi.'po"' 
nie' Obawiamy siQ taylr.' Le

uznawani pr".ez 
"Vtinisterstwo to*"it*Ji 

'pol""^i'przekonajq .Pal1 * imiq swoich

partykularnych int"r"sO* do zmiany;t"*" przeksdalcajq""go ogrody dzialkowe w slumsy'

kt6rych "t 
q-ry**ie nie bEdzie iJoit rJ niczyim i"t"t"ti"' -zy to ma by6 spos6b na

zlikwidowanie ogrod6w dzialkowych?
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Prosimy natomiast Pana Ministra o wano*enie nadzoru nad przestrzeganiem prawa budowlanego wogro{ryh dzialkowych i skuteozne dzialanio nadzoru budowlaneg6, prowadz4ce do likwiiacji
zjawiska narastajqpej samowoli budowlanej w niekt6rych ogrodach. bi"'porno"y lrganow paristwa
zamqdy ogrod6w nie uporqiq siq z tymi problemami s"oi", u wr€.cz bedeo jJdvnimi obroricami
obowiq.zujqcego stanu prawnego, naraiq ste .la kglejne ataki ze strony os6b lami4cyoh prawo, anasqpoie stan4 siq,,konsultantami spoleoznymi" w Ministersrwie.

!::7:-y, 2e nasz list nie pozostanie bez odpowiedzi i la wyci4gnie Pan Minister z niego wla$ciwe
wntosKr.

Zwyrazami szacunku,

Przewodniczqcy
Walnego Z*brania

Przewodn iczqcy Komi sj i
Uchwal i Wniosk6w
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