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STANOWISKO 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PRZĄŚNICZKA" w Zgierzu przyjętego na 
Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 19.04.2012r. w sprawie obrony 

ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Szanowna Pani Marszałek 

My działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prząśniczka" w Zgierzu z 
niepokojem obserwujemy działania związane z atakiem na ustawę o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych z dnia 8.07.2005r, ustanowioną przez Sejm RP po wnikliwym procesie 
legislacyjnym. 
Na tę ustawę środowisko działkowców czekało wiele lat i jest z niej bardzo zadowolone. 
Spełnia ona nasze oczekiwania i zabezpiecza sprawy ogrodów i działkowców. 
Pozwala nam użytkować nasze działki dla dobra rodzin, przyrody, środowiska. 
Ciężką pracą własną zamieniliśmy zaniedbane ugory w piękne zielone płuca naszego miasta. 
Tu seniorzy czują się zdrowsi i potrzebni. 
Tu wychowały się kolejne pokolenia na dobrym przykładzie spokoju, wzajemnej pomocy, 
poszanowania przyrody, szacunku, uczciwości i życzliwości do drugiego człowieka. 
To szkoła życia dla milionów działkowców ich dzieci i wnuków. 
Ekologiczne uprawy warzyw i owoców dają więcej zdrowia nam i naszym dzieciom. 
W ogrodach nie ma polityki, jest natomiast samorządność, porządek, ekologia i wypoczynek. 
Działkowcy uważają, że tak jest dobrze, a każda ingerencja w ustawę o ROD może tylko coś 
zepsuć. 
Martwi nas, że ciągle znajdują się ludzie (choć nieliczni), którzy pod pozorem niezgodności 
niektórych paragrafów ustawy ROD z Konstytucją RP zakłócają nam spokój i próbują 
zniszczyć nas i nasze ogrody. 
Ci ludzie nie są prawdziwymi działkowcami. Oni kierują się tylko swoją prywatą, aby 
zamienić działkę na zwykły kawałek ziemi, który da się spieniężyć. 
Ze względu na trudne do zrozumienia próby zniszczenia nas jako działkowcówjzwracamy się 
z prośbą do Pani Marszalek Sejmu o dużą rozwagę i użycie swego autorytetu w 
podejmowaniu decyzji dotyczącej tak wielkiej ilości osób uprawiających działki. 
Prosimy o pomoc i popracie oczekiwań działkowców. 
Zachowajmy w naszym kraju to co dobre dla nas i naszych dzieci. 

Z poważaniem działkowcy 

Prezes zarządu ROD „Prząśniczka" w Zgierzu Przewodnicząca Walnego Zebrania 
Jolanta Misztal 

a/a 
OZŁ PZD 
ZG PZD 


