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Prezesa Rady Ministr6w

Polskiei

STANOWISKO

I NSTRUKTOR6W KRAJOWYCFT I OKREGOUVYCH

SPOIECZN EJ SIUzBY I NSTRU KTORSKI EJ

POT-SK|EGO ZWTAZKU DZTAIKOWC6W.

lnstruktorzy krajowi i okrqgowiSpofecznej Stu2by Instruktorskiej Polskiego Zwiqzku Dzialkowcow

uczestniczqcy w konferencji szkoleniowej w dniach 07-09 maja 20L2 roku w Wilimowie k/Olsztyna zwracajq

siq do Prezesa Rady Ministr6w Pana Donalda Tuska z proibq o wsparcie nas dziatkowc6w swoim

autorytetem w obronie Ustawy Sejmu RP z dnia O8 lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach Dziatkowych.

Wymieniona Ustawa daje nam gwarancjq samorzqdnej dziafalno5ciw naszych ogrodach zgodnie z

Konst.ytucjq RP i 'wymienionq Ustawq. Staramy siq aktywnie uczestniczy(,w przedsiqwziqciach na rzecz

umacniania i dalszego rozwoju ogrodnictwa dzialkowego. Nasze ogrody tworzyli6my przez dziesiqciolecia

na nieuiytkach. W tworzenie naszych ogrod6w wtoiyliSmy wiele serca, wysilku, potu i pieniqdzy. Nasze

ogrody staty siq oazq ciszy, spokoju i miejscem wypoczynku nas i naszych rodzin. Jednocze5nie

przywr6cili3my spoleczefstwu i przyrodzie zdegradowane tereny, przyczyniamy siq na co dziefi do ochrony

Srodowiska przyrodniczego i ksztattowania zdrowego otoczenia mieszkaric6w naszych miast. JesteSmy

przekonani ,2e arl.t Ustawy o ROD jest naprawdq przejawem Swiadomej polityki Pafstwa w zaspokajaniu

potrzeb spofeczefstwa, a Ustawa o ROD nie zostanie wykorzystana do cel6w politycznych. Stalo siq inaczej,

niekt6rzy wykorzystali prawa demokracji dla wlasnych cel6w kosztem nas dzialkowc6w i obowiqzujqcej

Ustawy o ROD.

Dfatego stanowczo protestujemy przeciwko pr6bom zmiany Ustawy z O8.O7.2OO5 r. o Rodzinnych

Ogrodach Dziafkowych.

W zatqczeniu podpisy 45 uczestnik6w konferencji

szkoleniowej Instruktor6w Spotecznej Slu2by

lnstruktorskiej PZD

Do wiadomo5ci : 1. Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej w Warszawie

2. Krajowa Rada Polskiego ZwiAzku Dzialkowc6w w Warszawie
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