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Tf sprawie obrony Ustatry o Rodzinnych
Ogrodach Dzialkorvych z dnia 08 ' 07 ' 2005r

My dzialkowcy ROD ,,MALWA" w Tomaszowre

Mazowj-eckim zgromadzeni na Walnym Zebraniu
SprawozOawczyrir w dniu 21-.A4 .2005r. postanowili5my
zaJae stanowisko w sprawj-e wystapienia I Prezesa

SaduNajwy2szegodotycz4cestwierdzenianiezgodnosci
przepis6w Ustawy o ROD z dnia 08'07'2005r'
; szczeg6lnie art-10,art.15 art', L7, 18 24 i 31'
od wielu lat Polski Zwiazek Dzialkowc6w j est
przed.miotem nj-eusLannych atak6w , kt6rych widoczna
intencja jest doprowadzenie do likwidacji Zwiazku
i pozbawienie nas dzialkowc6w ochrony prawnej
jak i organizacY)nej. Doskonale wiemy, 2e dzigki
istniejAcemu obecnie art. 15 , jeste5my prawnymi
wla$cicielami naszych altan, nasadzerl i naszego
mienia zna)dujacego sie na dzialkach. Ustawa o ROD z
dnia 08.07.2005r. funkcjonuje w przestrzeni
publicznej i pozytywnie oceniana jest przez nas,
czego wyrazem jest zebranie ponad 62a 000 podpis6w
w jej obronie, a zarzut o niekonstytucyjno$cj- wzbudza
w nas tylko zdziwienie.

My dzialkowcy dbamy o to, by nasze dzialki tak
jak i cale ogrody byly zadbane i pigkne a uzyskane
plony byly zdrowe. Nasze czlonkostwo w Zwi4zku oparte
Na art.17 Ustawy o ROD La,czy zamilowanie do
ogrodnictwa dzialkowego, do tego skrawka ziemi,
kt6rego mo2emy uprawiai dozywotnio lub w kazdej
chwili moZemy przekazad dzialke wybranemu nastgpcy w

spos6b prosty i to wla6nie gwarantuje Ustawa o ROD.

Rodz j-nne Ogrody Dz;-alkowe to instytucj a u2yLeczno6ci
publicznej, kt6ra wlrmaga wsparcia od Paristwa
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Uwa2amy, 2e niepoiozumienlem jest dazenie do

podwazeniadobrzefunkcjonujacegoprawa,kt6redobrze
sluzy nam j ak i mitionowei rzeszy dzialkoroc6w

itakiemudzia}aniustawiamyzdecydowanysprzeciw.

Do wiadomo6ci:

l- . I Prezes Sadu NajwYzs zego RP

Dabrowski
2. Prezes RadY Ministr6w
3 . PZD OZT" w l,odzi
4, KR PZD Warszawa
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