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Dzialkowcy z Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego im. Westerplatte we Wroclawiu z radosciq przyjgli wiadomorii o uchwaleniu ustawy o RoD. cieszyla nas swiadomos6,2e to od
nas bgdzie zale2ala przyszlosi ogrodu. To my zdecydujemy o tym, kt6re stowarzyszenie bQdzie zarz4dza(, naszym ogrodem. wybralismy jednogloSnie, zgodnie z ustaw4 pZD, kt6re
przez lata udowodnilo, 2e sprawy dzialkowcow, dzialek i ogrod6w s4 najwa2niejsze.
Nasz ogr6d powstal ju2 w maju 1945 r idziEki ciEzkiej pracy naszych senior6w, a w
pozniejszych latach wsparcia przez PZD istnieje do dzisiaj. Nie chcemy zmian. wiemy, 2e
tylko og6lnopolska organizacja dzialkowc6w daje nam gwarancje istnienia irozwoju ogrodnictwa w Polsce. Mimo, i2 ogrody sq smakowitym k4skiem dla deweloper6w i wszystkich,
kt6rzy chcieliby usankcjonowai dotychczasowq prywatg (min. budownictwo ponadnormatywne, lamanie prawa zapis6w ustawy) mamy 6wiadomosi, 2e nowa ustawa pomo2e nam
utrzyma(. nasz ogr6d. Dlatego z niepokojem przyjglismy oswiadczenie pani Rzecznik, kt6ra
swoje stanowisko przedstawila w oparciu o nieprawdziw e zarzuty przeciwnik6w dzialkowcow.
Pani Rzecznik

Dzialkowcy w chwili obecnej mogq decydowai sami o sobie. Mamy woln4 wolg przy
wyborze stowarzyszenia, tym samym zostaty zachowane nasze prawa konstyfucyjne do woinoici zrzeszania. za t4 decyzj4 id4 kwestie zwi4zane z naszym ogrodowym majqtkiem. ustawa w spos6b czylelny reguluje takze te kwestie. Jeste6my zadowoleni z takiego zalatwienia
naszych praw, poniewa2 daje nam to poczucie bezpieczeristwa i Swiadomo6(, Ze mo2emy zostac w organizacji, ktora ma na uwadze dobro ludzi, kt6rzy nie nate24 do majgtnych, a niejednokrotnie wymagaliby wsparcia socjalnego, gdyby nie mieli swojej dzialki.
Pani Rzecznik
Prosimy o przychylenie sig do woli setek tysiQcy dzialkowcow, kt6rzy poparli ustawQ, a
obecnie wprowadzaiq w 2.yciejej zapisy. Nie ma tu miejsca na spekulacje pru*n. imanipulacje grupy niezadowolonych. Wierzymy, i2 Rzecznik Praw Obywatelskiih tgdzie rzecznikiem
wszystkich obywateli, a wigc tez naszym - dzialkowc6w z RoD westerplatte we wroclawiu.
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