
SwinoujScie, dnia 20.04.2012 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronislaw Komorowski,
Marszalek Sejmu - Pani Ewa KoPacz'
Marszalek Senatu - Pan Bogdan Borusewiczi
Prezes Rady Ministr6w - Pan Donald Tuska,
Prezes Trybunalu Konstytucyjnego - Pan Andrzej Rzepirfiski
Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Pan Slawomir Nowak

z dnia20.04.2012 r.

Stanowisko wypracowano na Walnym Zebraniu Sprawozdawc zym, ld6re odbylo sig dnia

2A.04.2012 roku w Rodzinnym Ogrodzie Dzialkowym ,,KOTWICA" w Swinouj6ciu.

Od lat styszymy jak Wladze tak ustawodawcze jak i wykonawcze Naszego Kraju wmawiaj4
nam swe ogrorme troskE o losy naszych oglod6w, pr6buj4c tym samym wm6wi6 nam,2e

ayjemy w PAI{STWIE PRAWA.

Cale grupy m6wi4 piEknie o ochronie Srodowiska - zapominaj4c jednak o tym, ze to wlaSnie

w naszych ogrodach rosne miliony drzew owocowych, ozdobnych iglak6w i drzew
liSciastych.

Pozw6lcie, ie przytoczg ku pamiEci $ 6 REGIILAMII{U ROD ...Rodzinny ogr6d

dzialkowy jest urzqdzeniem uZyteczno6ci publicznej, spelnia on pozytylvnQ rolq w
urbanistyce i ekosystemie miast i osiedli oraz w tworzeniu warunk6w zrycia spoleczno$ci
lokalnej i dzialkowych rodzin. Szczeg6lne znaczenie ogrodu dzialkowego polega na

ksztaltowaniu Srodowiska, prowadzeniu i propagowaniu dzialalno3ci ekologicznej ochronie i
zachowaniu skladnik6w prz5nody, prowadzeniu szerokiej dzialalnoSci na rzecz spoleczno3ci

O$6d nasz jest ogrodem otwartym dla wszystkich mieszkafc6w SwinoujScia. Od wczesnej

wiosny odwiedzajq nas dzieci z przedszkola i mlodszych klas szkoty podstawowej, celem
szukania wiosny, nastEpnie ucz4 sig budowy kwiatka, a starsze klasy rozpomawaniaroSlin.
Odwiedza nas mn6stwo mieszkafrc6w udaj4cych siE na spacer. Wsp6lpracujemy teL z
emerytami, organizuj4c np. wsp6lne pieczenie ziemniaka itd.
Nasz ogr6d to oazaciszy i spokoju - na terenie, kt6rego obowi4guje caloroczny zakaz wjazdu
samochodami.

Doskonale wiemy, 2e od dluZszego juZ czasu podejmowane s4 dzialarua przeciwko calej
naszej ustawie o ROD. (Skierowana ona jest do Trybunatu KonsQrtucyjnego). Tocz4 sig
roznowy w Ministerstwie Infrastruktury na temat modernizacji ustaw o ROD bez ludzialu
naszych przedstawicieli. Natomiast ronnowy i konsultacje prowadzone s4 z czlonkami
stowarzyszef.

Stanowisko uczestnik6w \ilalnego Zebrania



Tysi4ce uzytkownik6w dzialek oraz ich sympatycy niejednolaotnie zbierali podpisy
udowadniaj4c tym samym, ze se za wycofaniem zarntt6w dotycz4cych uchwaly o ROD z
Trybunafu i pozostawieniu jej w calo6ci.

Niestety z przyk'roSci4 stwierdzamy,2e glosy dzialkowc6w slyszane s4 tylko w okresie przed
wyborami. Po wyborach szybko sig o nich zapomina i tak do dnia dzisiejszego nie wplyn4l
wniosek do Trybunatu o wycofanie i odst4pienie od jego rozpatrywania,banawetniftf z nich
nte racryl odpowiedzied nam na piSmie - chociazto ich obowi44ek.

Takie postEpowanie naszych wladz ustawodawczych i wykonawczych oceniamy
jednonncznie jako obraZliwe tralidowanie wszystkich uZytkownik6w dzialek

Przypominamy,Zejest nas czlonk6w PZD ponad milion i, 2e rie ma w Polsce rodziny, kl6ra
nie mialaby ogr6dka dzialkowego, a wybory odbywajq sig doSd czgsto.

Flaz jeszcze kategorycanie stwierdzanry, ze USTAWA O RODZINNYCH OGRODACH
DZIAI,KOWYCH powinna pozostad w calo6ci.
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