
STANOWISKO
w obronie ustaur5z o rodzinnych ogrodach dziaNkour5rch

Prezesi zarz4dow Rodzinnych ogrodow Dzialkowych pololonych
na terenie wojewodztwa Lodzl<rego, kieruj4c sie trosk4
o zachowanie kilkupokoleniowego dorobku dzialkowc6w, odwoluj4
sie do autorytetu jednego z najwyzs zych urzgd6w w Paristwie
o poparcie dzialan w obronie ustawy o ROD.
JesteSmy przedstawicielami ponad 46 tysie cy rodzin pol4czonych
pasja pracy i u4rpoczynl<t na dzialkach, przywiry.aniem do zierni,
przyr o dy, pr zyJ azrLych i otwartych relacj i rniqdzyludzkich.
Chcemy przypornniec, i rodzinne ogrody dzialkowe pelni4
niezwykle wain4 funkcjg ekologicznq. Zaniedbane
t niezagospodarowane tereny, ktore dzia-lkowcy otrzym5nvali
kilkadziesi4t lat temu na urz4dzente ogrodow dzii dziel<t
wysitkowi i pracy stanowi4 oazy zieleni w miastach i gminach.
DziaJI<t s4 miejscem wJrpoc4mku i integracji mieszkancow. Stuz4
nie tylko czlonkor;: Polskiego ZwtaA\tt Dzialkowc6w, ale
szerszemu gronu lokalnych spolecznoSci. Ogrody i ich
uzytkownicy nie stanowi4 zatnl<ntgtego kregu. Do osi4gnigi
ZwiryLs naJezy zaliczyc rozwijanie wspolpracy z placowkami
edukac5l'n5nrri, instSrtucjami spolecznymi Swiadcz4cymi pomoc,
przedstawicielami wLadz szunorz4dowych.
Funkcjonowanie ogrodow i ZwiaAht reguluje ustawa o rodztnnych
ogrodach dzialkowych. Akt ten przygotowany we wspolpracy
z reprezentantami YZD stanowi najlepsz4 odpowied? na postulaty
naszego Srodowiska. Ustawa daje podstawy do dzialania
samorz4du dziatrkowego, opartego na dalece demokratycznych
formach. Blisko siedem lat jej obowiqgywania to czas
potwierdzaj4cy, 2e zaurarte w niej rozuriryania dobrze slu24
ogrodom i dzialkowcom, Ldorzy swoje poparcie dla ustawy wyraztLi
620 tysi4cami podpisow.
Determinacja czLonkow Zwiaplat w obronie ustawy o ROD
znaldrrje swoj wryaz takhe w ptynacych z wszystkich zakqtkow



kraju apelach i listach do nqjwa2niejszych urzgdow panstwowych,

p artii polity cznych, inst5rtucj i stoj 4cych na str airy pr aw orzadno Sci'

W gmd.niu ubieglego roku obradowal IX Krajowy Zjazd

Delegatow PZD, stanowi4cy na1wyhsz4 formq reptezelatacji

naszego Srodowiska. Jego uczestnicy wystosowali do Pani

Marszalek list otwarty bedacy deklaracja polskich dzialkowcow

chc4cych zachowania ustawy. W pelni podzielmy przedstawione

w nim oczekiwania i zwracamy sig do Pani Marszalek o poparcie

naszych dzialan zmierzaj4cych do zachowania samorz4du

dzialkowcow i obecnego porz4dlm prawnego reguluj4cego

funkcj onowanie ogrodow.

W zaLaczeniu 35 PodPisow'



Lista podpis6w os6b popieraiqcych stanowisko w obronie
ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych podjqte na naradzie prezes6w

zarzqd6w ROD w dniu 11.02.2012w Lodzi

Lp. Nazwisko i imiq Nazwa ROD Podpis

1 Rakoczy Zdzislaw ,,Arkadia t-ask .9r,r
2 Szadkowski Jacek ,,Arkadia" t-ask

? Galdzinski Marek ,,Aronia" Le2nica Wielka Hrt{oAt;{
4 Magdziaz Eugeniusz ,,Bartek" Kutno Ar,"/, ,n
5 Soltyszewska Wieslawa ,,Blawatek" t-yszkowice L , /^ , .  .

?,el-t-t-btr
6 Flakiewicz Marek im. Boh. Walk niBzurqLqczyea

' ! ,  / l  / 1 " n

tQ:Jhe'-t ;Nr
7 Matusiak Henryk ,,Budowlani Kutno r$affiu
I Dalek Krystyna ,,Czeremcha" Poddqbice . . ' ' - . . . - ;

I Kaczmarek Jan ,,Emit" Zychlin / , '

{r'-Y
'10 Pasinski Dariusz ,,Kolejaz" Kutno

1 1 Cichowska Miroslawa ,,Koiejarz" KroSniewice

1 2 Strqczyfiski lgnacy im. Konopnickiej Skiemiewice

1 3 Wojna Helena ,,Konwalia" Mokra Prawa

1 4 Kotynia Stanislaw im. Kotowskiego Skierniewice

1 5 Kunecka-Otto Bozena ,,Kutnowianka" Kutno u \
7.

1 6 Bartos Zbigniew ,,LeSna Polana" Regny

1 7 lwanski D. ,,Miflex" Kutno -+
:#

1 8 Zajdel Henryka ,,Mroga" Gftcwno

1 9 Wzodak J6zefa ,,Pieczarka" Skiemiewice

20 Pakula Barbara ,,Pierwiosnek" t-ask
i \ o

2 1 Jaksofi Jezy ,,Podmiejski" Kaletnik
', I *,W

v-  i .

22 Wilczyriski Jaroslaw ,,PzyszloSi" t-ask /r);k,,|w-4
23 Ch ruSciel-Szymariska J. ,,Relaks ll" Koluszki

24 Kapelusz Halina im. Reymonta Skiemiewice ffelrrrx, Xerre|n
/



a

z3 Szwankowski Marek ,,Sloneczko" Kutno

26 Dopieralska Janina im. Swierczewskiego KroSniewice

27 Kaczmarek Jan ,,Wiosna" Zychlin o. =/'
28 Staszewski Zbigniew ,,Wzgorze" Kutno 1frr.'r,J' , 2
29 Klimek Aleksander ,,Aota R62a" Kutno l tu' iv
30 Rosiak Marian ,,,,Zlota Ro2a" Kutno

3 1 Kwiatkowski Slawomir ,,Wzgofze" Kutno 'g^6-
32 lwanska Lidia ,,Miflex" Kutno

33 Podlasiak Zygmunt ,,Sloneczko" Kutno JU\j
34 Mankowska Maria ,,PienviosneK' Lask \ ,;.

+' j'

35 Wodzifiska Halina ,,Nad Rawk4l" Rawa Maz.

I


