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STANOWISKO
Okrqgowej Komisji Rewizyjpej PZD w todzi z UniaQQ sierpnia

w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach dzia

Cztonkowie Okrqgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Zwiqzku Dzia w todzi
spotecznie wypetnlajqcy swoje obowiqzki wobec dzialkowc6w n
niniejsze stanowislco kierujemy do wtadzy ustawodawczej oraz

stwierdzamy, 2e udzielamy petnego poparcia dla uchwalonej  w dniu

szego Zwiqzku
wykonawczej i

grudnia 2013

roku przez parlamentarzyst6w ustawy o rodzinnych ogrodach dzi h .

Pragniemy przypornnied adresatom naszego stanowiska, 2e po obywatelskim
projektem ustawy zto|ylo swoje podpisy ponad 924 tysiqce Obywa

W

Ustawa ta dla naszej spotecznofci, cztonk6w Polskiego Zwiqzku D
jedynq gwarancjq stabilnego funkcjonowania, a zawarte w niej

iatkowcdw jest
normy prawne

czasu wraz ze

nstytucyjnoSci
prawa nabyte

dajq mo2liwoii aktywnego i ze wszech miar po2ytecznego wypo

nieska2onej przyrocly
W naszym okrqgu rodzlny dziafkowe u., wyniku uzyskiwany,ch plo wlasnq p! 'acE

i  swoimi nakladami wspomagajq swoje czqsto ubogie budzety dom . Rodziny te

ku na fonie

posiadajqc swoje clzialki majq jQdynq mo2liwo3i spqdzania wol

swoimi dzieimi i  wnukami.
Popieramy stanowiska polskich dziatkowc6w Slqcych do przeds cieli wiadzy
publicznej swoje l isty w obronie dalszego trwania ogrodnictwa dzia o, bowiem

nie mozna doprowadzie do zniweczenia tego wszystkiego, co nql iSmy naszq

pracq i naszych prrprzednik6w przez ponad 1.15 lat trwania trad

dziatkowego na ziemiach polskich.  Nie wolno do tego dopu5cid ty
ji ogrodnictwa

tereny u2ytkowane przez PZD ma wielkq, niepohamowanE n

deweloper6w, ludzi wielkiego biznesu.

po to, 2e na
ochotq lobby

Nasz Zwiqzek jest spofecznq, pozarzqdowq, samodzielnq i do tego sa nansujqcq siq

organizacjq, posiadajqcq bogatq tradycjq i  zaufanie swoich cztonk6w,

wol i  do n ie j  wstqpi l i ,  n ie  d la  os iqgania zaszczytu i  sp lendoru,  lecz d la
kt6rzy z wlasnej

go,2e chciel i  i

nadal chcq realizowai swoje hobby.
Atakowanie naszego Zwiqzku, kwestionowanie ju2 na wstqpie
zapis6w nowej Ustawy o ROD jest niespotykanym zamachem
wfqcznie z konstytucyjnE ochronq wlasnoSci.
Niekt6rzy przedstawiciele wtadzy publicznej wciq2 zapominajq, 2e
nie tylko grzqdki, rabaty czy trawniki; to sq przede wszystkim zielo
wysoko zurbanizowanych miast. Nasze ogrody wrosly w pejza2

e ogrody to
ptuca naszych,
szych miast i

spetniajqc wa2ne funkcje spoteczne poprawiajq stan Srodowiska na uralnego. Nasze



ogrody stu2q wszystkim czlonkQm lokalnych spoteczno6ci i swym
zagraiajq nikomu.
Zwracamy siq do adresat6w te$o stanowiska, aby PAMIETALI O
przyczynienia siq do ich l ikwidacji historia im nie wybaczy!

Niniejsze stanowisko kierujemy dp:
- Prezydenta RP Pana Bronistawa [omorowskiego,
- Marszalka Sejmu RP Pani Ewy KQpacz,
-  Premiera Rzqdu RP Pana Donald!  Tuska,
- Minister lnfrastruktury i Rozwojr{r Pani El2biety Biedkowskiej,
- Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyfszego Pani Malgorzaty Gersdorf,
- Rzecznika Praw Obywatelskich Pani lreny Lipowicz
oraz przekazujemy do wiadomoS(i:
- Prezesa Polskiego Zwiqzku Dzialfowc6w Eugeniusza Kondrackiego,
- Przewodniczqcej Krajowej Komi$ji Rewizyjnej PZD Pani Mari Fojt,
- Prezesa OkrqgowegoZarzqdu t(dzkiego PZD w todzi Pani lzabeli O2t

Z dziatkowym pozdrowieniem

Z upowainienia i w imieniu czlonk6w Okrqgowej Komisji

Pyzewodniczqca
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