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stanowisko wal nego zebran ia Rodzi n nych og rod6w

Dziatkowych ,,Zywiol" w Wolowie do Pana Prezydenta

Rzecrypospol itej Polskiej, B ron islawa Kom orowskiego

Walne Zebranie Rodzinnych Ogrodow Dzialkowych,,Zylid" w

Wotowie protestuje przeciwko likwidacji ustawy o Rodzinnych

Ogrodach Dzialkowych z dn I lipca 2005r i pozbawienia nas $tulu
prawnego do u2ytkowania dzialek. Protestujemy przeciwko

wnioskom zlo|qnym do Trybunalu Konstytucyjnego przez

Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyzszego o likwidacii w cato6ci

ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych oraz wniosek bytego

Marszalka sejmu, Pana Gzegoza Schetyny, popierajqcego

wnioski, jak rownie2 wniosek prokuratora generalnego.

Walne Zebranie w calo5ci protestuie przeciwko takiemu

dzialaniu, aby obecna Pani Marszalek Sejmu, Ewa Kopacz, d4Zyla

do nowelizacji ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych. Jest to

niezgodne ze stanowiskiem Polskiego Zwiqzku Dzialkowcow, jak

rownieZ ze stanowiskiem Pana Prezydenta Rzeczpospolitej

Polskiej, Bronislawa Komorowskiego, ktory pzeslal list gratulacyjny

do uczestnikow lX KrajowegoZjazdu Delegatow Polskiego Zwiqzku

Dziatkowc ow zwyrazami podziqkowania za dlugoltniq tradycjg

dziatalno6ci Ogrod6w Dzialkowych w naszym kraju.

Na dowod naszego protestu pzedktadamy listq osob
popierajqcych nas w obronie ustawy o Rodzinnych Ogrodach
Dzialkowych z 8 lipca 2005r z Walnego Zebrania,
pzeprowadzonego dnia 3 marca 2A12r.

Polski Zwiqzek Dzialkowc6w
ZA RAAD
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stan owis ko ZarzTd u Rodzin n ych og rod6w Dzi akony'c h,zlnvi ol' w

Wotowie do Pana Prezydenta Rzeczpospotitei Polskiei, Branistawa

Komorowskiego

Zarz4d Rodz i n nyc hOg rod5w Dz ialkowych,,Zywiof' w Wolow ie

pa zapoznal siq ze wszystkimi materiatami skierowanymi do

Trybunalu Konstytucyjnego, mianowicie z wnioskiem Pienuszego

Prezesa Sqdu Najwy2szego, pismem Marszatka Sejmu Pana

Crzegorza Schetyny i wnioskiem Prokuratora Generalnego o

likwidacji ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dziatkowych z dn. 8

lipca 2005r i pozbawieniu nas, dziatkowc6w, tytutu prawnego do

uzytkowania dziatek.

Zarz4d wyra2a zdecydowany sprzeciw wobec kolejnej pr6by

likwidacji Polskiego Zwi4zku Dzialkowc5w. Nadmieniamy, 2e

obecny Sejm pod kierunkiem Pani Marszalek Ewy Kopacz czyni

starania o nowelizacjg ust. o Rodzinnych Ogrodach Dziatkowych.

Jest to wbrew stanowisku Polskiego Zwi4zku Dziatkowcow oraz

catej rzeszy ogrodnictwa dzialkowego z 620 tys podpis6w w

obronie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych.

Na dow6d naszego stanowiska przesytamy listq z podpisami

Walnego Zebrania Rodzinnych Ogrodow Dziatkowych z dn. 3

marca 2012r.

Zarzqdu ,,Zywiol"
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Stanowisko Komisii Rewizyinei ,,Zyruiol" w Wolowie do

Pana P rerydenta Rzeczypospolitei Polskiej, Bron islawa

Komorowskiego

Komisja Rewizyina Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych

,,Z1ryiot" w Wolowie protestuje przeciwko likwidacji ustawy o

F.odzinnych ogrodach Dzialkowych z dn 8 lipca 2005r i

pozbawienia nas $tulu prawnego do uZytkowania dziatek.

Protestujemy przeciwko wnioskom zlolonym do Trybunalu

Konstytucyjnego przez Pienrszego Prezesa Sqdu Najwy2szego o

likuridacjiw caloSci ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych

orazwniosek bylego Marszalka Sejmu, Pana Grzegoza Schetyny,

popierajqcego wnioski Pierwszego Prezesa Sqdu Najwy2szego, jak

rownie2 wniosek Prokuratora Generalnego.

Komisja Rewizyina w caloSci protestuje przeciwko takiemu

dzialaniu, gdy dowiadujemy siq, 2e obecna Pani Marszalek Sejmu,

Ewa Kopacz, prowadzi dzialania nad nowelizacjq ustawy o

Rodzi nnych Ogrodach Dziatkowych. \Aff razamy sprzeciw wobec

kolejnej pr6bie likwidacji ustawy o Rodzinnych ogrodach
Dzialkowych. Jest to niezgodne ze stanowiskiem Polskiego

Zwiqzku Dziatkowc6w, jak r6wnie2 ze stanowiskiem Pana

P rezydenta Rzeczpospol itej Polskiej, Bron islawa Komorowskiego,

ktory pzeslal list gratulacyjny do uczestnik6w lX Krajowego Zjazdu

Delegatow Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w z wyrazami
podziqkowania za 120 lat tradycji i tak owocnego dzialania
spoleczno6ci zwiqzkowej w calym knju.

Dzialkowcy zlozyli do Marszalka Sejmu 620 tys podpis6w w
obronie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych

Na dow6d naszego protestu przedktadamy listq os6b
popierajqcych nas w obronie ustawy o Rodzinnych Ogrodach
Dzialkowych z 8 lipca 2005r z Walnego Zebrania,
przeprowadzonego dnia 3 marca 2A12r.
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