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MARSZALEK SEJMU

EWA KOPACZ

szanowna Pani Marszalek;

Rodzinne ogrody dziatkowe rozwijajq si9 jako samodzielny ruch spoleczny od
ponad 110 lat w Polsce i glutq jednemu milionowi rodzin, stanowi4 tak26 zielone
pluoa miast z czego korzystaj4 Bpole6zno6ci miejgkie | €ame miast8. Nele2y
podkrsgliC, te ogrody dzialkowa powstaly na nigua kach i lerenach
zdggradowdnych. Prscq drialkowicz6w wspomaganq przez organizacjg Poldkiego
Zwi4zku Dzialkowc6w plzywr6cono te tereny spoteczefstwu i p.zyrodzie Przez lata
oie2kiej praoy ziemie te zostaly zagospodarowane, a dzialkowcy w8polnym wygllkiem
utworzyli wspolny majEtek w po8taci infrastrulcury i zabudowy dzielsk R6wnie2
obecnie s4 to tereny utrzymywane kosaem i praoe dzialkowicz6w. Rodlnne ogrody
dialkowe zorganizowane w Polskim Zwi4zku Dzialkowc6w stanowiq tffaty elombnt
og6lnoeuropelikiego ruchu ogrodnictwa dziatkowego. Ogrody dziatkowe wyetqpujq
powszechnie w krajach Unii Europejskiej, cieszE siq poparciem i Pomocq ze strony
wladz psfstwowych i ssmorzqdowych. Uchwalona przez S€jm w 2005 roku Ustaws o
rodzinnych ogmdach dzialkowych zo8tata pozytywnie ptzyiQta p?ez Srodowisko
dziali(owo6w jak i Zwi4zek. Polski Zwiq3ek 0zialkowc6w intensywnie wdraza
postaoowienia tej Ustawy w tycie. Jest !o Ustawe dobra' oparta na fadycji rowniet
przodwojennego ruchu, dorobku ogroddw dzialkowych i nakierowana na plzy6zlosc
bziElkowcy Bzcz€g6lnie ceni4 potwierdzerie Przoz nowq Ustawe sdmodzielnogci,
sarflonqdnogci i demokracji w ogrodach i naszym Zwiq,zku. Wiekszo6d ua/kownik6w
dzialek to ludzie starsi, emeryci, rencigci, a tak2e nalety zauwarye wielu ludzi
mlodych. Zwiqzek nadal cieszy siQ zaufaniem dzlalkowcow, ewladcuq o tym zebrane
podpigy dle popsrcie obecnej Ustawy o ogrodach dzialkowyoh.

Olatego dzialkowicze z niepokojBm obserwujq kolejne zaPowiedzi w sprawie
zmian urtar,iowych wobec dobrze funko,lonujqcego ruchu. Nie jeet to pien/Yszy pomysl

nd llkvndecje ogrod6w dzjetkowych. Szczeg6lnie niepokojac4 zapowlodziq bro tak
zwane uwlaazczenie dlalkowc6w, gdy2 jak rckazujE badania paeprowadzone

wzez Pza niekwestionowene paez autodw propozycje, prowadzily by n'e do

uwlaszczsnie a wyvdaszczenie dzialkowcOw. Wywlaszozenie nie Vlko z ziBmi, el6
ta?,ae z tadycli i dorobku wypracowanych zasad funkcjonowania ogrod6w

dzialkowych i' naszej organizacii oraz pozbawienlam prew zagwarantowanych
Uabwq L Rodzinnych Ogrodach Dztalkowych. BFa to pr6ba likwtdagl kolejnego
nlezate2nago Srodowiska maiqcego w{esne zdanie na temat pzyszlcgci ogrod6w
dziElkowych w Pol$c& ipr6ba przeiecia grunt6w ogrod6w dziafkowych pod cele



komercyjng bez wypelnienia w8zyst(ich lMarunkowan zawartyoh w Ustawie o

noazinnych Ogrodach Dzidfkowyoh Likwldacja Polskiego zwlqzku Drialkowcdw i

odzinnytt ogrtaow aziatt<owyctr doprowadzi do oddania naszych. dzialek w rece

ludzi, kt6rym nie bgdzie 12,letalo na utrzymgnlu ogrod6w, a na ich zn8zczenlu

Vvtedy znirnq oazy zieleni, spokoju, ciszy i mieisca wypociynku. wlelu ludzi

stanrzych, Bamotnych i ubogich, s tak2e ludzi ml'cdych z dziedmi i i6h rodzinami'

ParlamBntazysci wybrani podczds ostatnich wybor6w chyba zapominajq o

wielkbj Lezy wyborc6w,' kt6rymi s4 dzialkov/cy i ich rod'jny Dobto Publiczne i

spobcznogci nie mo2e ustgpowa6 wobeo propagandy wqskich grup ekonomicznych'

aziatalqcycn $/ celu zasPokoj6nia dwoich interes6u Czas przyPomhiec 0 rym

s"roddow"ot i politykom, te prowadzenie kampanii pzeciw ustawe o

Rodzinnych Ogrodach Oaalkowych, kt6ra jast iedynym dokumentem chroni4cym i

g"";*"ie"v* ptawa dzialkowioz6w' a tak2e zapewniaiqcym istnieflie i roa/v6i

ogrod6w dzialkowych, to udezenie w naiubohrych'

Dlstego Watne Zebranie Sprawozdawcze ROD Sewanna w Ochli na Walnym

zebrgniu Sprawozdawczym w dniu 17 - os -20'12 roku podjglo Uchwa'l€ etdnowczo

"Jo*i"i"ii"a "ig 
aalsrym procedurom zwiqzanych ze zmiane ustawy o Rodzinnvch

<foroOactr' bziattowyon a z\hszaza procsdur tlkwidacjl zwi4zku i ogfodow

azialtowyctt. Uwaramy, 2e kazda propozycja zmiany tej Ustawy me na cslu lozbidio

iaer"go'tr"ftr, pozbawienio go uprawni66 i przywilel6w oraz samoz4dnosoi i

eamod]-zie|no6ci.wkonsehwenqidoprowadzeniedolil0idaojiogrod6wdzia|kowych.
4\,lagtcza tych polozonych na atrakcyjnych terenach w ceysto kodoroyjnyqh calach

Bedzlemy 
'Uronic 

OoroOfu dzialkowicz6w i ustawy o Rodzlnnych Ogrodach

niia*owycn. Walne zeb€nie jest pzeciwne, aby w imie politycznych i

p"rtylrfa'n'war1 interes6w niszazyd to, co jest pofzabne dla ubogich rodzin

azisikowych w Polece, wielu mieszkafcom mia$t a iek29 calemu spoteczensfuu

Szanowna Pani Marszalek zr'lraoamy eie do pani z apelem o stawiennictwo w

obronie U8tawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowyoh z zaahowaniem iej

niezmiennych zepia6w. My nie jesteimy analitykami prawE aby snalizowsc zgodno6c
jei zapleOri z Ustawq zzssadnlczq, iednak jako Ezetoka r'f,jsza rodzin dzialkowych

i"Ltv z. dobze ona sluty naezej epoleczno6oi ichroni 2ywtine inter€sy szerokiej

.*# n"iru"r".v"i,. Jest wiele iapis6w konetytucyjnych' K6re nie. doozekaly slq

reati.acji ,t' potty*, to morze lepiei zostewic w apokoju Zwi4zek' K6ry funkcionuje

"; 
;#"6 i demokragcznych zisadach w pelni samodzielny i nie oczekujqcy

wgparoe od pan8twa i nie clopasowywao apotsczgistlYa do prawa tylko prawo do

2$NDtnych interes6\ 8Pot€cznych '

Pzewodnlczqcy Walnego

Zebftnia,,
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