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Gdar{sk, dnla 1,2,3lutego 2012 roku

STANOWISKO
Prezes6w Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych Okrqgu Gdariskiego

w obronie Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku

My niiej podpisani demokratycznie wybrani Prezesi Rodzinnych Ogrod6w
funkcjonujqcych w Okrqgu Gdariskim, spolecznie pelniEcy swoje obowiqzki, biorqcy udzial w
cyklicznych naradach w dniach 1-3 lutego 2OL2 roku, wyraiamy pelne poparcie dla
nienaruszalnoSci Ustawy o ROD z 8lipca 2005 roku, kt6ra dobrze sluiy polskim Obywatelom.
Nie rozumiemy, dlaczego przedstawiciele szeroko pojmowanej wladzy publicznej zapominajq,
ie Nasze ogrody, Nasze mafe Ojczyzny byty tworzone przez kilka pokoleri czqsto kosztem
znacznych wyrzeczefi i imudnej pracy na przejmowanych przez nikogo niechcianych gruntach.
Gruntach, kt6re dzisiaj dzialkowcy przeksztalcili swojq pracE w zielone oazy ciszy i spokoju dla
rodzin dzialkowych, czlonk6w lokalnych spoleczno5ci Naszych miast igmin.
Polski Zwiqzek Dzialkowc6w jest organizacjq spolecznq a rodzinne ogrody dzialkowe sq
urzqdzeniami uiyteczno5ci publicznej przeznaczonymi nie tylko dla nas dzialkowc6w, ale
takie dla calego spoleczefistwa. Spelniajq pozytwvne rolq w tworzeniu warunk6w iycia
lokalnych spoleczno5ci i dzialkowych rodzin, prowadzqc takie szerokq dziafalno56 na rzecz
wsp6lnot lokalnych. Prowadzqc tereny zielone a takimi bez wqtpienia sq nasze ogrody
dzialkowe stwarzamy moiliwo5ci podejmowania bardzo wielu inicjatyw dla r6inych grup
spolecznych, a zwlaszcza tych wymagajqcych szczeg5lnego wsparcia jak emeryci, renciSci,
niepelnosprawni, bezrobotni czy dzieci i mlodziei.
Nasze ogrody sq urzqdzeniami uiyteczno5ci publicznej, a poprzez taki status wladza publiczna
uznala, ie ogrody zrzeszone w PZD to czq56 infrastruktury, kt6rej bezpo6rednim
przeznaczeniem jest bieiqce i stafe zaspokajanie zbiorowych potrzeb Obywateli.
Kaida dziafka jest niczym innym jak specyficznym Swiadczeniem socjalnym Pafistwa
zapewniaiqcym najuboiszym moiliwo66 godnego wypoczynku, integracji oraz dostqp do
zdrowych i tanich warzyw i owoc6w. Tak, wiqc nasze dziafki se urzqdzeniami
ukierunkowanymi na wspieranie socjalno-bytowych potrzeb spoleczeristwa, kt6re wypelnia
nasz Zwiqzek. Mamy prawo twierdzi6, ie czq56 zadari publicznych Paristwa w stosunku do
czlonk6w spoleczefstwa wypefnia wla6nie Polski Zwiqzek Dzialkowc6w.
Nie zgadzamy siQ, aby pozbawiano nas polskich dzialkowc6w, czlonk6w polskiego
spoleczefi stwa p raw na bytych i la ma no kon stytucyj ne gwa ra ncje !

ZapewniamY, 2e nie pozwolimy na wszelkie pr6by rozbicia Zwiqzku, roztrwonienia jego
dorobku, iakieikolwiek pr6by ograniczenia naszych praw zagwarantowanych Ustawq o
Rodzinnych Ogrodach Dziafkowych z 2005 roku i Konstytucjq Rp!
Nasza dzialkowa spolecznoSd trwa6 bqdzie w uznanej przez nas samorzqdno5ci i
samodzielno5ci.
Bqdziemy siq iednoczy6 w walce o swoje prawa, broni6 ogrod6w, naszych dzialek, naszej
wlasno5ci, broni6 Ustawy i naszego Zwiqzku!



Wszak nie iestefmy ,,ciemnq masq", ale dobrze zorganizowanq cafo5ciq pelniqcq istotne i
waine f un kcje proekol ogiczne, prozd rowotne, integracyjne i spoleczne.
Dzialkowcy Okrqgu Gdafskiego bqdq wspiera6 dzialania podejmowane przez Krajowq Radq
PZD w obronie dzialkowc6w, ogrod6w, Zwiqzku i ustawy o RoD z 2005 roku.
Apelujemy, zostawcie ogrody samym dzialkowcom i ich organizacji Polskiemu Zwiqzkowi
Dzialkowc6w, kt6ra sprawdzila siq w swoich dzialaniach.
Pozw6lcie nam w spokoju gospodarzyd i pracowa6 na naszych dzialkach korzystajqc z praw
nabytych i cieszy6 siq z osiqgniq6 ogrodnictwa dzialkowego w Polsce, kt6remu nic jui nie
bqdzie zagraiail
Podpisem swoim pod niniejszym stanowiskiem wyraiamy wolq utrzymania takiego modelu
ogrodnictwa dzialkowego, jaki jest realizowany jui od 114 lat na ziemiach polskich.
Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych z 8 lipca 2005 roku dobrze sluiy nam i
spoleczeristwu a dzialkowcy bardzo wysoko jE ceniq. W obronie i nienaruszalnoScijej zapis6w
swoie podpisy zloiylo ponad 620 tysiqcy Obywateli i najwyiszy czas, by wreszcie szeroko
pojqta wladza publiczna to zauwaiyla.
Niniejsze stanowisko postanawiamy skierowa6 do:
- Prezydenta RP Bronislawa Komorowskiego,
- Prezesa Rady Ministr6w Donalda Tuska,
- Marszalka Sejmu RP Ewy Kopacz,
- Marszalka Senatu RP Bogdana Borusewicza,
- Prezesa Trybu naf u Konstytucyjnego Andrzeja Rzepl i 6skiego,
- Sqdzi6w Trybunalu Konstytucyjnego,
- Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyiszego Stanislawa Dqbrowskiego,
- Klub6w Parlamentarnych: Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwo5ci, Sojuszu Lewicy
Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ruchu Palikota i Solidarnej Polski.
oraz przekaza6, do wiadomo6ci
Prezesa Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w Eugeniusza Kondrackiego.

Z dzialkowym pozdrowieniem

Pod ninieiszym stanowiskiem swoje podpisy zloiylo 175 uczestnik6w narady z udzialem
Prezesa OZ PZD Czeslawa Smoczyriskiego, Przewodniczqcego Okrqgowej Komisji Rewizyjnej
PZD w Gdafisku Boguslawa Dqbrowskiego i Przewodniczqcego Okrqgowej Komisji Rozjemczej
PZD w Gdafisku J6zefa Pisarskiego oraz pracownik6w Biura OZ PZD w Gdarisku.
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