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Stanowisko

?.ztz.qda Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,rTransportowiecD w sprawie obrony

Ustaw5r o Rodzinnych Ogrodach Oziattowycl z dnia S lipca 2(X)S r.

Rodzinny Ogrod Dzialkovry ,Transportowiec" powstal w 1975 roku z inicjatywy
Kie,rowniehra Panstwowej Komunikacji Sanoehodowej odddal we Wloelawku, ktory
do 1981r zorganizowal sig w dzialalnoSci Polskiego Zwiqgku Dzialkowcow, aby po
rozpadzre eentralnej Rady Zwiaak6w Zawodowych kontynuowae swoj4 dzialalnoSc w
Zwiw,lan, ktory pozwalal s4dzic, ire kaidLego roku zarowrrLo nasz ogrod jak i caly
Zwiry.ek bedzie sig rozwij al.

Nie pomyliliSmy sig ani trochE - Rorlzinny Ogrod Dnalkowy ,Transportowiec"
funk-cjolrqi do dzisiejszcgs dnia polrsige, z& z*lad patrona-cki juZ dawno a nas
zapomn:ial w wyniku przeksztalcen wlasnoSciowych.

Zmienito sie teZ wielu uZytkownikow, sz,czngolnie z powodu naturalnego odejScia,
jakin jest Smierf a t*Ze w wyniku r6.inych uwar-unkowan spolecz-rych, zaaia y
warunkow rodzinnych i innych. Natomiast Ogrod pozostal w iloSci L26 dnalek,
takim orgarizacyjnie jakim byl na pocz4tku. Wzbogacil sig w infrastrukture, nasze
dzialkL wypigknialy, pomralaj4 odpocz4e i nabrai sil calym rortzinom od wczesnej
wiosny do po2nej jesieni - ka2dego roku.

WaSnie podkreSlajac ta rolp spoleczn4, integruj4cq naszych uZytkownikow,
twqrzasyeh swgista $odzirle 98Fsdo-wa" airraearyty sie do Pa:d Marszalek o wzieq-ie
pod uwagg wszystkie zasady tworzenia naszego ogrodu i pozostatych ogrodow
funkcjonuj4cych we Wloclawku a takhe w Polsce - w utrzymaniu istniej4cego prawa
to jest ustawy z dnia 8 lipca 2OO5r o Rodzinnych Ogrodach Dzialkou4ych, ktora jest
gwaran tem - dobr zn zor garrizowanej sp ole czno Sci lokalnej .

Szanowna Pani Mars z.alek

Dzialkowcy z ROD "Transportowiec" zloi.onytni podpisami pod tym nasz5rm
sta:rswiskiem - bronia swoieh prav/ juZ ustanowioayelr w ustawie a ROD a takilr
zvracaj4 sie do Pani Marszalek o dokonanie wyboru reprezentantow Sejmu RP w

Pani



flaszej sprawie do Trybunatu Konstytucjonalnego, l*ttxry beda nas wla$ciwie

reprezcntowae ,bo czajq,ducha go dzialkovrca i jego powolanie'

Z gnwaianiem

Fezes zen?€rdu - Irszek Wisnie-wski

Wiepr,ezes Zarrafu ROD - Waclaw Sk6rAmski

Skarbflik - Regira Chylewska

Sekretarz - Jadwiga GawrYsiak

Cdonek Tarr,adu ROD * Janusz Makourski

Cdonek T,errzardu ROD - Marian Grrybourski

Cdonek Tarzqdru ROD - Leszek Szopa

Do wiadomoSei:

l/IGajowa Rada PZD
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