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Szanowny Pan

Bronislaw Komorowski

Prezvdent RP

STANOWISKO

Konferencji Sprawozdawczej Delegat6w ROD ,oZGODAoo w Sycowie

z dnia 28 kwietnia 20l2roku

My, delegaci ponad l.500-osobowej rzeszy sycowskich dziatkowc6w po
z poznaniu sig z informacjami na temat aktualnej sytuacji naszego Zwi4zku, a

tak2e, bior4c pod uwagg formy i sposob kontynuowania przez przedstawicieli
wtadry publicznej atak6w na ustawg o ROD z dnia B lipca 2005 roku, wyrazany
swoje ogroume zaniepokojenie w zwi4zku z tq sprawE oraz zdecydowany
sprzeciw przeciwko probom ,,majstrowania" przy wspornnianej wyzej ustaw,ie
ptzez wszelkiej madci uzdrawiaczy polskiego systemu prawnego.

W dalszyrn ci4gu wyrazamy swoje nieustaj4ce poparcie dla przyjEtych w fym
historycznym dla dziatkowc6w akcie prawnym razwi4zan dotycz4cych
funkcjonowania i dzialalnodci rodzinnych ogrod6w dzialkowych oraz struktur
PZD, ktore dobrze sluz4 kilku milionom polskich dzialkowicz6w.

Rodzinne ogrody dzialkowe maj4 ponad l0O-letniq historig. Powstawatl' dzigki
olbrzyrniemu zaangazowaniu wielu pokolef spolecznych dzialaczy, kosztem
czgstokroi ogromnych uryrzeczeh i 2mudnej praay najczg$ciej na nieuzytkach
lub terenach niechcianych przez 6wczesne wiadze.

Obecnie rodzinne ogrody dzia*kowe to tereny zielone, o bogatej infi:astrukturze,
gdzie nie tylko dzialkowcy, ale i okoliczni mieszkartcy rnog4 spEdzac wolne
chwile w t4czno$ci z nieskahon4 przez zanieczyszczenia przemyslowe naturq.

Dlatego te2, jako dzialkowcy, wyrahamy zdecydowany sprzeciw przeciwko
wszelkim pr6bom zmian w Ustawie o ROD z dnia 8 lipca 2005roku. Z4darny
utrzymania jej w niezmienionym ksztalcie, poniewaz tylko ona jest gwarantem
,,prze2ycia" rodzinnych ogrod6w dzialkowych. Tyrn samym sprzeciwiarny sig
niszczeniu dorobku ogrodnictwa dzialkowego wielu pokolefi, albowiem ztohony
do Trybunalu Konstytucyjnego rvniosek I Prezesa S4du Najwyzszego w sprawie
niezgodnoSci z Konsfaucj4 RP niekt6rych zapisdw wspomnianej wyzej ustawy,
jak r6wnie2 analiza stanowiska poprzedniego Marszalka Sejmu (p. Schetyny)
oraz Prokuratora Generalnego, a takile wyst4pienie Rzecznika praw



Obywatelskich i kontrola MK wykag:e/1y,2e dqly sig do podwazenia podstaw

funkcjonowania naszego Zwiqzku i systematycznei likwidacji ogrod6w

dzialkowych w naszym kraju.

Szanowny Panie Prezydencie !

Mimo licznych wyst4pieri w obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach

Dzialkowych, mimo 620.000 podpis6w dzialkowc6w w tej sprawie, mimo

stanowiska I i II Kongresu PZD oraz IX Krajowego Zjazdu Delegatsw PZD
podwigconych temu samemu zagadnieniu, w dalszym ci4gu nie mamy

dotychczas odpowiedzi arri od Pana, ani od zadnych innych wladz paristwowych

na temat dalszych los6w tak waZnej dla nas ustawy.

Wierzymy jednak, a nawet wrgcz jeste$my przekonani, 2e Pan Premier weimie
pod uwagE glosy dzialkowc6w, broni4cych swoich praw, i nie pozwoii na

zniszezenie wi elol etrriego dorobku pol ski ego ogrodni ctwa dzi alkowe go.

Z powazaniem

ROD Przewodnicz4cy Konferencji Delegat6w

Pran cisiek''fiarbacJwi cz

Syc6w, dnia 28 kwietnia 2012r.
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Lista pop;rcf delegat6w dla stanowiska Konferencji Delegat6rv ROD

',ZGODA" 
rv Sycowie z dnia 28 trprietnia 2012roku w sprawie obrony

Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzigtkowych; dnia S lipca 2005 roku;
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