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Szanowny Panie Ministrze -

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Chrobrego w Oławie, są
zbulwersowani pomysłami Ministerstwa Klimatu iŚrodowiska i przygotowywanymi
propozycjami obciążania tej grupy obywatelijeszcze większymi kosztami odbioru odpadów
z naszych ogrodów. Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska będący
przedstawicielami rządu Prawa i Sprawiedliwości obrali sobie za cel najsłabszą grupę
społeczności naszego kraju bo emerytów, rencistów i młodych ludzi którzy zakładają rodziny
i próbują zorganizować sobie i swoim dzieciom mozliwość pobytu na świeżym powietrzu na

łonie natury na działkach ogrodowych, bo nie stać ich na wojaże w drogich kurortach
krajowych, a tym bardziej zagranicznych. To te grupy społeczne zostaną pozbawione złudzeń
i mozliwości wypoczynku rekreacyjnego na ogrodach działkowych.

Aktualne opłaty za odbiór odpadów z terenu ogrodów działkowych są już tak wysokie,
że dalsze podnoszenie kosztów,,śmieciowych" wyeliminuje te grupy społeczne z mozliwości
utrzymania działek.

Rodzinny Ogród Działkowy im. B. Chrobrego w Oławie to liczna grupa mieszkańców Oławy bo
liczy 420 rodzin ijest bardzo zaniepokojona tym co szykuje nam ta władza kierująca się
rzekomo prawem i sprawiedliwością.

Działkowcy posiadający w uzytkowaniu małe działki ogrodowe liczą, że Ministerstwo Klimatu
i Środowiska, Rząd i Parlament nie pozbawitej najsłabszej części naszego polskiego
społeczeństwa mozliwoŚci gospodarowania na tych swoich małych poletkach i nie
doprowadzi do wzrostu kosztów odbioru odpadów pochodzących z działek w taki sposób,
ze działkite zostaną porzucone a ludzie będą wałęsać się bez celu po ulicach miast
i miasteczek naszego kraju.

Szanowny Panie Ministrze - liczymy na to, ze zostaną wzięte pod uwagę te uwarunkowania
i sytuacja działkowców zostanie potraktowana w sposób rozważny i sprawiedliwy, bez
dalszego powiększania kosztów odbioru odpadów.

w imieniu i z upoważnienia zbulwersowanvch rodzin działkowców :

Zarzad i Komisia Rewizvina ROD
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