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Szanowna Pani Marszalek!

Zarzqd Rodzinnego Ogrodu Dzisikowego ,,Plasz6w" . jednego z najsta$Z,'ch

ogrod6ww Krakowie zwraca siQ do Pali Marszalek z proibq o udzielenie ham,

czlotrkomzarz4dtJ otaz 464 dzi:alkoweon naszego ogrodu odpowiedti na List otr,!$tf

Delegat6w IX Xraiowego Ziazdu Delegat6w Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w.

w dntrcb 16-17 grudnia 2011 roku odby] siQ w warszawie IX Knajowy Ujasd

Delegat6w Polskiego Zlvtqzku Dzialkowc6w Zjazd wystosowal do Pani Marszaiek List

Otra,arty pod kt6rynr, jako deleget r6wnieZ podpipal sia crlqDek nassego Zqnqdu.

. W liscie tym przedstawilismy Pani Marszelek bardzo wazne problemy zwiEzane z

naszq ustawq o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych z I lipca 2005 roku, kt6ra w 2010

roku zostala w caloSci zaskarzona do Trybunalu Kon6g ucyjnego przez Pierwszego

FreEese Sqdu Naiwyiszego. Dztalkowey, iak r6wDie* leielu prEedstawicieli

spoleseistwa polskiego nie bqd4cy czlonkami PZD z tym wnioshem siq nie zgadzaja

bo ushwa nie tylko spelnia spoleqroe oczekiwania, ale te.i r,atezpiecza prawa os6b

uprawiaj4cych dzialki, dziSki kt6rym spokojnie i bezpiecznie mog4 korzystad 2 daialek

Delo temu wyrsz zebranie pohad 600 tysiecy podpis6w w obronie tei ustalry.

Poprosilldmy zatem w liScie Panie Marszalek o podjqcie starai o uszanowanle woli

pooad !duor!8 Polskich Duislkowe'ow i wspsrcie nas swym autoryteter0 w wdlte o

zachowanie naszei ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkooych z 2005 rokrl
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PoniewainieudzielilanamPaniodpowiedzinanaszlist'chcemypodkreslie'ie

wszyscy dzialkowcy licz4 na Paniq Marszatek: oczekujemy' ie to w+asnie Pani wystucha

naszego glosu w sprawach dla nas naiwainiejszych'

Uotawa o Rodzinnych Ogrodach Dziatkollych z B lipca 2005 roku sprawdzila sie

bardzo dobrze zar6vfrlo w funkcionowaniu Polskiego Zwiazku Dzialkowc6w' iak i

rodzinnych ogrod6w. Zaskarijenie jej oznacza dla dzialkowc6w ograniqzenle ich praw'

oraz mozliwo66likwidacji wielu ogroddw dzialkovvych '

lako dzialkowcy jednego z naistarszych ogrod6w w pelni popieramy sffuktury

naszego Zwi4zktr, kt6ry bardzo dobrze dzialkowc6w broni i reprezentuie' Chcemy

wier'rye, ie Palri Marszalek i seim RP bqdq bronic bogatej tradycii i dorobku polskiego

ruchu dzialkowego. Chcemy utrzymad swoie ogrody i wierzymy' t€ tak iai( slutyiy

naszym dziadkom i rodzicom, bedq tez w przyszlo{ci s}uiyd naszym dzieciom' ogrody

dla naiubotszych to czasem iedyne miejsce wypoczynku i uzupelnienie przez uprawy

slcomnych lrddel uuzymanie, Uprawianie dzialek rattie nasze zdrowie' wzbogaca

itycie, a \asze dzieci i mlodziei ucz4 szacunku dla nahrry' Nie aniszczmy tak istotnych

wartogci spoleczDych w imiQ interes6w grup zainteresowanych przeiqciem terenow

ogrod6w dzialkowych.

Kra.kowskie grono dzia+kowicz6w i s''rnpatyk6w llczy na Pani4 Marszalek!

V-ca Prczes
xOD *flasz6w"

\ w*", Y+e neees n.OO.,fi'szOw,

6wh
Do wiadomosci:

Okrqgon/y Zarz4d MaioPolslc

Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w


