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STANOWISKO 
uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Radość" w Łodzi 
w dniu 21.04.2012 r. w sprawie obrony rodzinnych ogrodów działkowych 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość" zebrani na Walnym Zebraniu 
Sprawozdawczym w dniu 21.042012 r. wyrażają sprzeciw i zaniepokojenie próbami 
zmian i podważania racji bytu Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych. 
Uchwalona przez Sejm Polski Ustawa w pełni zabezpiecza nasze istnienie na ogrodach 
działkowych. 300 m kw działki to dla nas działkowców zapewnienie wypoczynku po 
pracy jak również na zasłużonej emeryturze oraz dla naszych dzieci i wnuków, mamy 
także możliwość spędzenia urlopów wypoczynkowych i wakacji. 
Dlaczego więc w naszym kraju niszczy się to co dobrze funkcjonuje . 
My działkowcy obawiamy się, że zmiana Ustawy spowoduje likwidację Polskiego 
Związku Działkowców a co za tym idzie likwidację ogrodów działkowych. 
Inwestycje, które wykonaliśmy na Ogrodzie i naszych działkach z t ak olbrzymim tru-
dem w minionych latach zostaną nam odebrane . O odszkodowania będziemy musieli 
indywidualnie występować na drogę sądową. Teraz broni nas Polski Związek Działkowców 
do którego wstąpiliśmy bez przymusu i do którego mamy całkowite zaufanie. 
Przed wyborami do Sejmu dużo nam obiecywano, bo działkowcy to duży elektorat, czy 
po wyborach już jesteśmy niepotrzebni, mamy nadzieję że na pewno będziemy jeszcze 
potrzebni. Działkowcy chcą tylko w spokoju uprawiać i wypoczywać na swojej działce . 
Apelujemy do TYCH , którzy chcą nas uszczęśliwiać na siłę nową Ustawą o ogrodach 
działkowych , aby zastanowili się kogo naprawdę krzywdzą . 
W załączeniu przesyłamy listę działkowców którzy sprzeciwiają się likwidacji naszej 
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 r., z uwagi na krótki 
czas lista jest niepełna . 

Przewodniczący 
Komisji Uchwał i Wniosków 

Mirosława Czernek 

Do wiadomości otrzymują: 
1 . Pani Poseł Iwona Śledzińska - Katarasińska 
2 . Krajowa Rada PZD 

3. OZŁ Łódź ul. Warecka 3 
4. a/a 


