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UCHWAŁA nr 10A / 2013 
Walnego Zebrania sprawozdawczego 

członków ROD im. „SARENKA" w Częstochowie w 2013 r. 
w sprawie 

nowych projektów Ustawy o RODZINNYCH Ogrodach Działkowych 

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. .SARENKA" w Częstochowę, 
obradujące w dniu 7 kwietnia 2013 r. 

na podstawie § 82 pkt. 10 oraz § 14 i 15 statutu PZD postanawia przyjąć w sprawie 
nowych projektów Ustawy, o RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH 

następujące STANOWISKO 

Walne Zebranie członków PZD w ROD im. „SARENKA" obradujące dnia 7 kwietnia 2013 roku 
po rozpatrzeniu różnych projektów nowej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych popiera 
jednoznacznie OBYWATELSKI Projekt ustawy w tej sprawie; Projekt ten docenia wieloletnią pracę 
pokoleń działkowców, którzy przekształcili ogrody działkowe z nieużytków w urodzajne tereny zielone, 
ekologicznie służące nieodpłatnie miastom I ich mieszkańcom. Praworządnie zachowuje nam prawa 
nabyte sporymi finansowymi kosztami osobistymi, a także ciężką pracą. Uchwalenie go przez Sejm 
pozwoli nam bezpiecznie wraz z naszymi rodzinami cieszyć się zasłużonymi owocami naszego trudu 
z korzyścią dla ochrony środowiska naturalnego naszego miasta i kraju, a także wychowywać dzieci i 
młodzież w duchu szacunku dla przyrody ł stanowionego prawa, służącego ludziom oraz dobrej, 
pożytecznej pracy. Projekt ten, zapewniając nam wolność demokratycznego zrzeszania się w 
strzegącej praw działkowców niezbędnej ogólnopolskiej organizacji, przestrzega podstawowych 
kanonów praw człowieka na których opiera się prawodawstwo Unii Europejskiej. 

W innych projektach są kuriozalne zapisy, umożliwiające zabór mienia działkowców, 
pozbawienie ich prawa do organizacji ogólnokrajowej, tymczasowość istnienia ogrodów, co wzbudza 
nasz uzasadniony niepokój i sprzeciw wobec braku szacunku dla owoców naszej pracy. 

Z niezłomną nadzieją patrząc w Wasze oczy z szacunkiem dla Was, Panie i Panowie 
PARLAMENTARZYŚCI POLSCY 

zwracamy się do Was o godne potraktowanie naszych wielopokoleniowych Rodzin i naszego 
wspólnego, ludzkiego, cudownego świata przyrody, o który w naszych małych Ojczyznach z 
nieustającą codzienną troską dbamy dla nas wszystkich, dziś żyjących i PRZYSZŁYCH POKOLEŃ. 

B t̂ffcie z nami i naszym wspólnym, PIĘKNYM ŚWIATEM. 
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