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Srrnowny Panle Mlnletrzel

Czlonkowie Okrggowego Zauqdu Poloklego Zwlqzku Dziafkowcdw w ZleloneJ

66rze zwracajq siq w imieniu 30 tyeiecy dzialkowa6w uprawiaj4cych dzialkiw Okrggu

Zielonogdrskirn PZD o weparcie dla ldel ogrodnlctura dzialkowego w naszym kraJu

iutnanie racji polskieh drialkowc6w, kt6ny stojq dzi$ w obliczu utraty praw

rapleenych w,u*tawie e dnia I lipca 200Sr o Rodrinnych Ogrodach Dzielkowych.

Sranowny P$nle Mlnlstrzel

Dsislkowcy OkrEgu Zielonog6rsklego to tak fak w catym kraju w wiqkszo$ci

ludzfe nlezamotni, najczqScieJ emerycl lub mlode mal*efistwa na dorobku, Deialka

stanowl dla nich miajace wypoczynku i daje okazjE bliakiego kontaktu z naturq,

a jednooze*nie gtwerea motliwo66 podreperowania domowego budtetu dziEki

tidaenyrn uprewom warzywniczym i sadowniczym.

Dh pokolenie urodzonego po roku 90, ubieglego wieku ogrody dziafkowe to

ozqsto Jedyna mo2liwo66, by poznad ro6liny, otaczaJqcq nas pzyrodg i zobaczyd

ehociat okrawek zleleni w coraz bardziej zabetonowanych miagtach. Rodzinne

ogrody dzialhowe to cegsto tel jedynE mieJoce, gdzle spotykajq siq cale
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wlefopokoleniowo rrodziny, kt6re mogq pozwolic sobie na wyhamowani6 tego pEdu,
w jakirn dei6 funkcjonuje nasze Epolscz€rlstwo.

Podkreslajqc spolecane i zdrowotne walory rodzinnych ogrod6w dzialko\,vych
evvracamy sle do Pane Minietra o to, by zEchoial Pan dostrzac w ogrodach pzede
wssystkim ludzi, poniewat za katdq'dzlalkq w Polsce stoi celowiek, dfa kt6rego
deialke jest czqsto jedynq alternatyw4 i powodem, dla kt6rego wycho dzi z domu i

spotyka alq a innymi ludimi.

Rodzinne ogrody dziatkowe nie etojq te* w kolkji z rorwojem miast i gmin.
\Alladze samoaqdowe prawie wszystkish miaEt i miaateczek, w kt6rych w Okrqgu
Zielonog6rskirn PZD funkcjonuj4 nasze ogrody, rozumiejqc, 2e ogrody dobrze stutq
spolecanosciom lokalnym, wypowiedziety aig jednoznaganie za pozostawieniem
obecnych unormowari prawnych. Prezydenci, burmistaowie, straroEtowie doceniaj4
tel i te zaplsy ustawy o ROD, kt6re bardzo azczegdfowo okre$lajq wsp6lpraca
mi?dzy Polskim Zwiqzkiem Dzialltowcdw i udadzami samorzqdowyml, daJqc obu

stronom mo2liwofd dzialania na E6cz zrdwnowatonego rozwoju $rodowisk tokalnych

dla dobra mieszkanc6w (w zalqczeniu pisma pnedstawicieli eamozqd6w z Okrggu

Zlebnogdrekiego PAD),

Szanowny Pnnia Mlnletrzol

Wniosek Pienrszego PrezeEa Sqdu Najwy2szego skierowany do Trybunafu

Konetytucyjnqgo o zbadanie konstytucyjno$ci uetawy o RoD, kt6ry bqdzie

roapatrywany 28 czerwca, narobif wiele zlego, przede wszystkim sprawit, i2

deiElkowcV tVie. dzi* w ogromneJ niepewnoid co do ewoich praw dotyczqcych

udaEno$ci, u4/tkowania dzialki I eamorzqdno6ci w gwoim ogrodzie oraz przyszfor$oi

organlzacji, kt6ra ich zrzeeza. Taka niepewno60 w wielu przypadkach Eprawila, te
d:lakowcy z wielkq oetro2noAciq podejmowall decyzje dotyczqce modernizacJi

infraetruldury i koniecznych inwestycji na,awoich dzialkach i w ogrodzle.

Wnloeek Pierwazego Preleea $qdu NaJwy2szego w sprawie konstytucyjnofci
uatamry o ROD, zto2ony po pigclu latach jeJ funtrcJonowania, podwa2yt tet zaufanie

do pafistwH, w kt6rym z kllkuletnim op62nieniorn rnotna kwestionowaC decyzje
podojmowane przez najwytozy organ ustawodawczy, a obpvatell, kt6ruy w eposdb

oceywlsty uznali te prewa i zaakceptowall, narata eiq groibg utraty praw nabytych,
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|ednoaeesnie pod zneklem eepytan'le stawiafqc przyEzb$O samorzqdn€J organizscJi '
PZD, do ktoraj fak wsryecy w demokatycznym pafistwie msmy prawo.

Zwracamy sie do Pana Minietra, aby eilq Bwojego autorytetu bronil legalnie

uchwalonego prawa utrwalaiqc zaaade pelnego zaufanis do paristwa i prawa

mgr int.
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