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Szanowna Pani Marszatek.
My dzialkowcy z rodzinnych ogrod6w dzialkowych z tereny Okregu

Mazowieckiego wyra2amy swoje zaniepokojenie brakiem reakcji na nasze wystapienia
w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkol,l/ych z dnia 8 lipca 2OO5r.
podczas organizowanych narad podejmowali(my liczne stanowiska, w kt6rych jasno
przedstawilismy swoje racje. Wiele spraw poruszonych w tych stanowiskach ma
dla nas dzialkowc6w ogromne znaczenie.

Pragniemy poinformowad paniq Marszalel! 2e dzieki istnieniu ogrod6w
mazowieckich moiemy aktywnie spedzaa czas na jwieiym powietrzu wjr6d zieleni
wraz z rodzinQ i przyjacidimi. Ogrody sQ miejscem spotkaf wielu pokoje6 i ludzi o
r62nym statusie spolecznym, ludziskromnych, kt6rzy swojA jedyna radoft j
satysfakcje czerpiE wla6nie z niewielkiego kawalka gruntu, o kt6ry dbajE i po6wiQcaja
mu sw6j czas itroskq.

PodkreSlamy, ie my, mazowieckie irodowisko dziaikowe wraz ze swoimi
rodzinami w pelni akceptujemy ustawQ o ROD, kt6ra gwarantuje nam
funkcjonowanie na ogrodach dzialkowych isprawdzila sie w praktyce.

Nie moiemy zgod2ia siQ aby stawiano nas na r6wni z nielicznvmi
Stowarzyszeniami grup dzialkowc6w w Polsce. M6wimy o ,, pafistwie prawa ,, , a
jednoczeinie Ministerstwo Transportu, Eudownictwa iGospodarki Morskiej z r6wnQ
powaga, jak PZD, traktuje przedstawicieli Stowarzyszenia ,, Bjala Brzoza ,, , kt6re
naruszylo prawo prejmujac majqtek RoD,, Biala Bfzoza " i zaftEdza ogrodem wbrew
uchwalonemu przez siebie Statutowi. Wystepowalo ono przed organami administracji
i instytuc.jamizmieniajEc bezprawnie obowiqzujqce dokumenty i umowy. W
zarejestrowanym w KRS statucie Stowarzyszenia nie ma {adu o zarzadzenju, albo
przynajmniej administrowaniu ogrodami. Dzisiaj OZM, jako reprezentant polskjego
ZwiQzku Dzialkowc6w na tym terenie, walczy o swoje racje przed sqdem. Czy tak
wyglEdad powinna demokracja ? Przeciei demokracja to nie samowola.

W zwiezku z powyiszym zwracamy siQ do pani Marszalek o wsparcie naszych
dzialai o zachowanje ustawy o ROD, w ksztalcie p.zyjetym przez pdrlament w 2OO5r.
ustawy, ktora zapewnia istnienie ruchu dziaikowego oraz funkcjonowanie i rozw6j ogrod6w
dzialkowych w Poisce.

Oc?ekujemy na powaine potraktowanie tego wystqpienia i udzjelenle nam
odpowiedzi. Chcielibyimy poznaa stanowisko pani Marszalek wobec nas dzialkowc6w stanowiacvch
milionowA rzeszQ obywateli Polski.
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