
Widziszewo, dnia 15 maja 2012r.

Pan
Prezydent RP
Bronislaw Komorowski

ZatzTd FiOD ,,AzaliQ" w Widziszewie przysyla w zaNEczeniu Uchwalg Walnego Zebranta
ROD ,,Azalia", podjgt? w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych. ROD ,,Azalie,,w
Widziszewie obchodzi w tym roku jubileusz 25lecia istnieiria. Na powierzchni niemal 5 hektar6w
swoje dziaNki uprawia ll5 dzialkowc6w. JednogloSnie podjgto uchwatg w trosce, by dalej istnial
nasz ogr6d, by dalej istnial Polski Zwiryek Dzialkowc6w, by dalej dziakmia nasze opartl bylyo
ustawg o rodzinnych ogrodach dzialkowych z 2005 roku.

ZaZarzqd
Prezes M.Kalemba

Do wiadomoSci:
Premier RP
Trybunal Konstytucyjny
Sejm i Senat RP
Rada KrajowaPZD.

Uchwala Walnego Zebrartia PIOD,, Azalia', .

Szanowny Panie Prezydencie.
Trybunal konstytucyjny nie rozpatrzyl jeszcze wniosku Pierwszego prezesa S4du

NajwyZszego o uznanie zapis6w naszej ustawy za niezgodne z konstytucjE ijuz dochodz4 nas
stuchy o rz4dowych pracach w Ministerstwie Transportu,-Budownictwai Gospodarki Morskiej nad
zmianq ustawy. Informacja ta wywolala nasze wielkie oburzenie. Obowipuj4ca
ustawawystarczailcospelnia nasze oczekiwania a wszelkie zrniany zaprzepaszczq dorobet< wielu
pokoleri dzialkowc6w. Opracowanie projektu toczy sig z pominigciem dzialkowc6w. Co zostalo z
hasla nic o nas bez nas.

Szanowny Panie Prezydencie.
Nie chcemy aby zostaly nam odebrane nabyte prawa wlasnoSci naniesieri i nasadzeri atakze

komunalizacji mienia wsp6lnego, instalacji elektrycznej, wodoci4gowej, itp. wykonanych znaszych
prywatnych Srodk6w finansowych.
Dzialkajest miejscem naszej aktywnej pracy i wypoczynku. Nas dzialkowc6w nie sta6 na dacze
nad jeziorami, nie stad nas na krajowe czy zagraniczne wczasy. Jed5me co mamy to te ogr6dki i to
dlatego, 2e nie placimy podatk6w a kt6rych broni dla nas nasz Zwi4zek. polsliemu rzl4dowi nie
podoba sig, ze dzialkowcy nie placa podatk6w, 2e Zwiryekbroni nieuzasadnionych pr6b likwidacji
ogrod6w na cele niepubliczne czy to, 2e ustawa tworzy warunki do rozwoiu i funkcjono**iu
ogrod6w.

Szanowny Panie Prezydencie.
Prosimy Pana aby nie dopuScil Pan do zniszczenia ogrodnictwa dzialkowego w polsce, do

zniszczenia rodzinnych ogrod6w dzialkowychiPzD. Nie chcemy aby w miejsce niszych ogrod6w
powstawaly kolejne markety czy deweloperskie osiedla dla bogaczy. Gor4co wieriymy,-ze nie
dopuSci Pan do zmiarry ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowy.h, bo nowa ustawa to Smier6
rodzinnego ogrodnictwa dzialkowego w polsce.

Zebranie Walne PIOD ,,Azaliq" w Widziszewie


