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Szanowny Panie Premierze, 

S T A N O W I S K O 

My członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Waryńskiego" w Szczecinie, 
zgromadzeni na naszym Walnym Zebraniu w dniu 28 Kwietnia 2012 roku z wielkim 
niepokojem odbieramy fakt, że do chwili obecnej nie udzielono nam żadnych informacji 
chociaż wystosowano do najwyższych organów w kraju tysiące wystąpień i listiw w sprawie 
Rodzinnych OgrocfiwDziałkowych a chyba mamy prawo do normalnego funkcjonowania. 

Jesteśmy przekonani, że znane są Panu apele płynące od polskich działkowców o zachowanie 
Ustawy o ROD w obecnym kształcie i wie Pan zapewne, że podpisy w jej obronie złożyło 
ponad 620 tysięcy Obywateli. Przyzna Pan Premier, że nie ma drugiej takiej ustawy, ktra by 
cieszyła się takim społecznym uznaniem i akceptacją. Czy nie czas wyciągnąć z tego wnioski, 
biorąc pod uwagę, że jest to głos ponad 10 procent członlów polskiego społeczeństwa. 

Nasze obecne Rodzinne Ogrody Działkowe są kontynuatorami przeszło 110-letniej tradycji 
ogrodnictwa działkowego w Polsce. Zakładane jeszcze w XIX w i od samego początku tak i 
teraz służą społeczeństwu, pełniąc ważne funkcje o charakterze ekonomicznym, 
ekologicznym, a także rekreacyjnym i zdrowotnym. 

Rola ogrodów działkowych, nigdy nie ograniczała się wyłącznie do zaspokajania potrzeb 
działkowców. Służą one, także ogółowi członków społeczności lokalnych. 

Szanowny Panie Premierze, 

Dochodzące z ćżnych źrideł do nas informacje ktxe nie są wyjaśniane, powodują zwątpienie w 
dobre intencję decydentw i państwo prawa. Ponadto - nie ułatwia to realizacji procesu 
remonów, inwestycji i modernizacji a na ktre my działkowcy się decydujemy i realizujemy z 
własnych kieszeni. 

Z wyrazami szacunku i nadziei na taką decyzję oczekuje nasz ogól 
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