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' dni! 0&0?1005 o Rodzitrnych Ogro(hch Dzidkowych

Zerz4C ROD -IRYS" w Swidnicy dzialajEc z upowaznienia Czlonk6w naszego
OFodu dol{cza niniej8zym sw6j glos w sprawie ut'rymania Uslawy z 2005 rokui
o Rodzirmych Ogrodach Dzialkowycb w dotychczasowym ksztslcie oraz \rrzywa do
zaniechania dzialart, mqjqoych na celu jej uchylenie.

Od wielu juz lat Ustawa zapewnia prawne bezpieczenstwo dla wiolu dzialkowych
rcdzin. J€st aklem pmwrym, ktdry - przed swqim r$bwslerdem - zostal skonsultowany
z dzialkowcami i samorz4Cami lokalnl'rni i sprawdze siE w pmkryce, Ustawa godzi rozEaite
interosy i zapewnia upozqdkowmq wsp6lprecE, Dlatego d€ godzimy siE na jej zmianq
w celu pozbawienia moZliwosci koizystgfila z dobrodziej$w natury przez niezarDohe
warstwy n szego spolFczeristwa,

Od demal 200 lat w EuoPie ogody dziqlkowe sluzq spoleczeristwom, a terory
zielone s4 przeciwwagq dla gwahownego rozwoju pizell1yshi odbywaj4cego siQ czQsto
kosaem 6rodowiska nqturalnego. Ogrody stanowiq dla ludzi miejsce '4?oczyDku, spotkan
wielu pokoletr rodzin ordz intEgr€eji hatych Spolecznogcl. zapewniaje akt)'$ny wyPoczynek
i sq trkze ef€ktywnltrn drodkiem wsparcia socjalnego. Coraz liczniejsza grupa przedstlwicieli
fllodego pokolenia przejmujqcych dzialki w ogodach jest najlepszym dowod€m na to, ze
rudztnne oglody dziEtkowe lladal sta$olvi4 etakcyjn4 ofertQ, na ktdr4 wystEpuJc
zapokzebowanie. Coraz bnrdzici, bowiem dai+ srq n*tu we zoa.ki negatywne skutki zerwani8
wilzi l4czqpych nas z naszym srodowiskiem ptz todriczym. Dlatego haslo powotu do mtuty
jest ide4 gwarantujqcq optym8ln4 - psyahiczn{i fizycmq - kondycje czlowieka.

W utzymaniu i ewolucji idei uprewy dzialek nie jesteimy jedyni. Istotre funkcje
o$odnictwa dzialkowego juz dawflo dostrz€zone w sq dzis rozwijarc rli€ tylko w Euopi€
Ide€ ta jest r€alizowara takze w Japonii i USA

Dlstego ZaE4d RoD,JRYS" w $",ia"icy aprobuje dzialania Polskiego zwi+zku
Dzialko*r6* olaz II Kongresu PZD w obronie utrzymania statusu ogoddw, wynikajqc€go
z obowipuj{cej Usta!v1-

.litioizisnie pizeoiwstawiamy siE prdbom modylikacji Ustawy w kieruDku li tylko
uzyskards jednorazowych korzy6ci ekonomicznych i nieliczenia sig z eliminowaniem
Ogod6w Dzialkowyoh, kt6rc dobrze slur4 dzid c-alemu spoleczenstwu'
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