
# 
Rodzinny Ogród Działkowy 

„LOTNIA" 

STANOWISKO 
WALNEGO ZEBRANIA S P R A W O Z D A W C Z E G O 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „LOTNIA" w Aleksandrowie Łódzkim 
z dnia 21 kwietnia 2012 roku 

w obronie Ustawy o ROD z 2005 roku 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu działkowego „LOTNIA" w 
Aleksandrowie Łódzkim zdecydowanie sprzeciwiają się jakimkolwiek 
zmianom Ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku. Uchwalona przed siedmiu laty 
ustawa przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawą dobrą, a 
manipulowanie przy niej jest odbierane jako zamach na działkowców i 
Polski Związek Działkowców. 

Ustawa ta została przyjęta przez nas polskich działkowców z wielką 
ulgą i zadowoleniem, zagwarantowała nam, że wielopokoleniowy dorobek 
nie zostanie zmarnowany. 
Ogrody działkowe to nie tylko poletka uprawne, chociaż w trudnych 
czasach kryzysu, działka ponownie staje się źródłem pozyskiwania tanich i 
zdrowych warzyw i owoców, ale w dzisiejszych czasach spełniają wiele 
innych zalet. Przede wszystkim całe rodziny mogą wypoczywać i integrować 
się ze sobą, uczą nasze dzieci i wnuki szacunku do pracy i poznawać zalety 
piękna przyrody, które są bezkosztownymi zielonymi płucami 
zurbanizowanych miast i osiedli. 
Większość naszych ogrodów powstała na nieużytkach, ugorach i 
wysypiskach po przez ciężką pracę wielopokoleniową oraz własne fundusze, 
a dzisiaj mamy przepiękne oazy zieleni. Niech ręka Boska broni od 
niegodziwców i pazernych hien czyhających na nie swoją własność, liczy się 
dla nich tylko kasa, a nie zastanawiają się, że pozostawią po sobie betonowe 
wieżowce nie licząc się o zdrowie i życie ludzkości. 

Niech ten akt desperacki miliona działkowców zaowocuje 
zwycięstwem. 



Większość ogrodów jest popierana przez samorządy lokalne, utrzymujemy 
ścisłe kontakty, zapraszamy władze samorządowe na różne spotkania 
organizowane przez ogrody. Nasze ogrody są otwarte dla szkół, różnych 
organizacji samorządowych, jak również dla ludności. 

My działkowcy apelujemy do organów Państwa Polskiego Pana 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Marszałek Sejmu RP Pani 
Ewy Kopacz, Premiera Rządu RP Donalda Tuska, Prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego o odrzucenie zaskarżonej ustawy 
do Trybunału Konstytucyjnego, aby pozostała w niezmienionej formie. 

Zmiana jakichkolwiek ustaw spowoduje przeciwstawienie się dobrze 
działającej samorządnej niezależnej organizacji Polskiego Związku 
Działkowców i Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Odebralibyśmy to jako 
zamach na demokrację. 

Do wiadomości: 

- Prezydent RP Bronisław Komorowski, 
- Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz, 
- Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, 
- Premier Rządu RP Donald Tusk, 
- Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, 
- Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki, 
- Prezes Okręgowego Zarządu PZD Izabela Ożegalska 

Z działkowym pozdrowieniem 

Przewodniej Inego Zebrania D 

Jerzy/Walasek 

Aleksandrów Łódzk i dn. 21 kwietnia 2012 roku 


