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zakwestionowania przepis6w Ustawy o ROD z dnia 13.12.2013

Zarz4d Rodzirnego Ogrodu dzialkowego ,,Malwa" vryruZa zaniepokojenie nowymi
atakami na now4 Ustawg zkt6r4 dzialkowcy juZ sig zapoznali.
Ustawa ta chroni prawa dzialkowc6w oraz PZD kt6ry jest jedynym organem
gwarantuj4cym ogrodom przetrwanie i pozwoli zachowa6 je dla przyszlych pokoleri.
Dzialkowcy od 25 lat nie mog4 zaznai spokoju i bez obawy o przyszloSi ogrod6w
uprawiai swoje dzialki, a przecie? w wigkszo5ci jeste3my emerytami
i rencistami
Organ kt6ry nadzoruje PZD odmawia zarejestrowania w KRS Statutu pZD
uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegat6w w dniu 23.10.2014 roku.
zdziwilo nas to dzialanie wobec zwiqzku oraz ze s4 zastrze2enia odnosnie
zarejestrowania nowego statutu PZD co bedzie skutkowalo dzialaniem calego
Zwiqzku.
Ten atak maj4cy na celu uniemo2liwienie uchwalenia Statutu pZD rozbije caly
Zwi4zek, wprowadzi w Zwi4zku chaos i da mo2liwoS6 dobrania sie do ziemi z
ogr6dk6w dzialkowych.
Obecna Ustawa o ROD daje dzialkowcom pewn4 stabilno6i.
Liczy sig te?fakt 2e w obronie nowej Ustawy o ROD z 2013 roku podpisalo sig 700
tysigcy dzialkowc6w.
Kolejne ataki na Ustawg rodz1 podejrzenie 2e sukces dzialkowc6w jest gorzk4 pigulk4
do przelknigcia w stosunku do cel6w jaki powzigty sobie instytucje wzglgdem
ogr6dk6w dzialkowych (najczgdciej w du2ych miastach) i nowej Ustawy.
Ogrody to nie s4 tylko nazwy, adresy, zielone mapy i plany na tych mapach.
Ogrody to s4 ludzie i pewna to2samo6i oraz ciqgn4ca sig przez lata dzialalnoSi
dzialkowc6w p ozyteczna dla Srodowiska.
osi4gane niewielkie materialne korzysci z uprawy warzyw i owoc6w w dzisiejszych
czasach s4 istotne ale mniej wazne w por6wnaniu z korzysciami jakie daje nam ruch i
przeblnvanie na SwieZym powietrzu.
Utrudnienie przy rejestracji Statutu jest to pr6ba likwidacji pZD i wyeliminowanie
ogr6dk6w z 2ycia spoleczeristwa najuboZszego a przede wszystkim emeryt6w i
rencist6w kt6rym ogrody slu24 do utrzymania i egzystencji w spoleczeristwie.
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