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P Z D Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu 
strzelińskiego: 
1. „ Wyzwolenie" w Strzelinie. 
2. „Wspólnota" w Strzelinie. 
3. „Przyszłość" w Strzelinie. 
4. „Kolejarz" w Strzelinie. 
5. „Poranek" n> Wiązowie. 

Do : 
1. Pan Bronisław Komorowski - Prezydent RP 
2. Pani Ewa Kopacz - Marszalek Sejmu RP 
3. Pan Bogdan Borusewicz - Marszałek Senatu RP 
4. Pan Donald Tusk - Premier Rządu RP 
5. Klub Parlamentarny PO 
6. Klub Parlamentarny PIS 
7. Klub Parlamentarny „Ruch Palikota" 
8. Klub Parlamentarny PSL 
9. Klub Parlamentarny „Solidarna Polska" 

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu strzelińskiego - członkowie Polskiego 
Związku Działkowców, zwracają się z gorącą prośbą i apelem o poddanie pod obrady Sejmu RP 
obywatelskiego projektu nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz przyjęcie jej w jak 
najkrótszym czasie. 

Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD w Warszawie, w dniu 06.10.2012 roku 
zatwierdził i przyjął projekt nowej ustawy o ogrodnictwie działkowym, gwarantujący nam - działkowcom 
oraz naszym rodzinom, prawo do swobodnego zrzeszania się, oraz prawo do użytkowania i uprawy 
przydzielonej działki. Na tym niewielkim skrawku ziemi, czynnie spędzają wolny czas już trzy powojenne 
pokolenia mieszkańców Ziemi Strzelińskiej. Chcielibyśmy, aby dorobek pokoleń oraz efekty naszej 
codziennej, długoletniej pracy nie zostały zmarnowane, a ogrody działkowe - zlikwidowane. 

Projekt nowej ustawy o ROD cieszy się wielkim uznaniem oraz poparciem społecznym, posiada 
status projektu obywatelskiego, jest wypracowanym społecznym kompromisem po krzywdzącym nas 
orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku. Jest on w pełni popierany przez 
działkowców zrzeszonych w PZD, przez nasze rodziny oraz osoby nie posiadające działki w ROD. 

Jesteśmy i chcemy pozostać samorządni oraz niezależni - zgodnie z Konstytucją RP, zasadami 
demokracji, oraz z zagwarantowanym nową ustawą o ROD - prawem do swobodnego zrzeszania się 
i spędzania czasu w miejscu, które jest nam bliskie. 

Oczekujemy, że nasza inicjatywa przyjęta zostanie ze zrozumieniem i przychylnością. 

Otrzymują: 

/. Adresaci 
2. Okręg. Zarz. PZD we Wrocławiu. 
3. a/a. 

Z poważaniem 
Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

Ziemi Strzelińskiej 


