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Stanowisko
Spolecznej Shriby Instruktorskiej
przy Okr{gowym Zarzqdzie PZD

w Poznatriu

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Marszalek SejDxu RP

Iastruktorzy krajowi i okggowi Spolecarej Sluzby Instruktorskiej Okggowego

ZaECU Pobkiego Zwiqzku Dzialkowc6w w Poznaniu zwracajq sig do pani MaNzalek
z FoSbq o zajQcia stanowiska odnosnie obrony Usta$T o Rodzinnych Ogodach Dzialkowych
z 8 lipca 2005 roku. Regulacje prawne zawarte w t€j ustawie zabezpieczaj4 istnienie i dalszy
rozi{6j o$od6w dzialkowym, a dzialkowcom stwarzajq warunki do dobrcgo i wladciwego
uzytkowania ioh dzialek. Ustawa ta cieszy sig uznaniem i poparciem o czym jwiadczg

podpisy w jej obronie.

U'NatNt1y, iz sprawa ta jest bardzo istotna, gdyz dotyazy bezpodrednio znaczqcej
czQsci spoleczefstwa i jest zagrozeniem dla istnienia ogrodnictwa dzialkowego w polsce.

Historia ogrod6w dzialkowych ma ponad 100 lat i wrosly one juz w hadycje naszego
kraju. Ogrody dziatkowe s4 zielonymi plucami miast, poprawiaj4 stan Srcdowiska

' 
naturainego. Bardzo czgsto Ogrody powsLawaly na nieuzlkach j niedobrlch jakosciowo
glebach. Wieloletni i wielopokoleniowy wysilek ludzki. mklad prdoy i naklady finansowe
sprawily, iZ dzisiejsze nasadzenia na ogrodaoh dzialkowych rosn4 na 4niych i uodzajnych
glebach, a o$ody dzialkowe s4 pigknyrni terenami zieleni w miescie, kt6re daj4 Zyciodajny
tlen i oczyszczaj4 zanieczyszozone w miastach powielrze.

Nasza rola jako Spolecznej Sluzby Instuktorskiej polskiego Zwiazku Dzialkowc6w
polega rla domdztwie ogrodEiczym oraz szerzeniu wiedzy wsr6d uz$kownik6w dzialek. Na
co dziei spotykamy sig z dzialkovrcami, kt6tzy batdzo czQsto wkladajq cal4 swoj4 energig
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w prrlce na dzialce i dlatego wiemy jak dvL. znaczenie ma posiadanie dziatki dla jej
uz),tkownika. Nie chcemy, aby odebmro nam, a takze wszystkim dzialkowcom prai{a do
spokojnej praoy i *Tpoczyrku w Rodzinnych Ogrodach Dzialkolvyoh.

Wierzymy, iz Pani Marszalek uczyni wszystko co w jej mocy, aby bronid praw
milionowej peszJ dzialkowc6w. Ly.*imy nadziejg, ze nasza prosba zostanie uwzglgdniona,
za co w imieniu dzialkowc6w z Okggu poznafskego dziqkujemy.

Irstruktozy krajowi i okrQgowi SSI

ptzy OZ PZD w Poznar,iu
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