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W imieniu uzytkownikow dzialek Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego

,ASTER" w N'odzi, przy ul. Pustynnej 3/L3 z$ffacarny sie do Pana jako do

N'odzianina, naszego przedstawiciela w Parlamencie z proSb4 o poparcie

dzialan maj4cych na celu zachowanie w obecnej formie ustawy o rodzinnych

ogrodach dzialkowych.

Istniej4ce regulacje prawne zawieraj4 rorwiaz;ania odpowiadajace

wymogom nowoczesnego, demokrat5lczrrego spoleczenstwa. Dzialkowcy

pragn4 tylko, aby ich prawa i niezalehnoSc Polskiego Zwiaal<t Dzialkowcow

bVtV szanowane przez Pafi.stwo. Dzialkowcy, to przede wszystkim ponad

milionowa rzesza obywateli, kt6ra swoj4 praca i pasja ucz5rnila

z niezagospodarowanych i zaniedbanych gruntow tereny stanowi4ce

swoistego rodzaju oazy zieleni. Polski Zwiazek Dzialkowcow wszelkie swoje

dzialania opiera na zasadach samorz4dno6ci, jego organy na wszystkich

szczeblach funkcjonuj4 w sposob demokrahlrczny, bedac rzecrywistq

reprezentacj4 dzialkowcow. Czlonkowie Zwi"aku maj4 bezpoSredni wptyw

na sprawy ogrodu. Sami decyduja o najistotniejszych kwestiach do\rcz4cych

dzialek. Wszystkie te rozwiapania, ktore maja swoje regulacje w Statucie

Polskiego Zwiry,ku Dzialkowcow nie bylyby r::oiliwe, gdyby nie ustawa

ir rodzinnych ogrodach dzialkowych, ktora okreSlaj4c strukturg i zadania

PZD stworzyla ramy dla demokraLycznego modelu dzialania Zwiapkw.

Dzialkowcy wielokrotnie deklarowali swoje przywi4zanie do obowiryujqcej



ustawy, ktora jest efektem pracy Parlamentarzystow i przedstawicieli
Pol skie go Zwi4zku Dzialkowcow.

Zaskat2enie ustawy o ROD do Trybunalu Konst5rtucyjnego odbierane jest
przez czlonkow Zwiry,I<w jako nie maj4ca nic wsp6lnego z zasadami
demokracji proba ingerencji w.dzialania legalnej i samodzielnej organizacji.
Wyrazetn obywatelskiej SwiadomoSci dzialkowc6w sa liczne wyst4pienia
organow rwirykowych maj4ce na celu obrong fundamentalnych praw i ich
identyfikowania sie z obecn4 form4 funkcjonowania PZD. Czlonkowie
Okrggowego Zarz4du N.odzkiego PZD swoje poparcie i zaangaaowanie wyrazili
zatowno w liScie do Prezesa Rady Ministrow, jak i do Marszalka Sejmu RP

z dnia 12 rnarcabr.

Panie PoSle,

Licz5rmy na poparcie z Pana strony, a

na szerszym forum, ktore mo2e Stanowic

w obronie praw polskich dzialkowcow.

takle przedstawienie sprawy

dla nas nieocenion4 pomoc

Wierzymy, 2e kieruj4c sie przede wszystkim dobrem obywateli wesprze

Pan nasze starania o zachowanie w obecnym ksztalcie ustawy o rodzinnych

ogrodach dzialkowych. Glgboko ufamy, 2e jako przedstawiciel wladzy

ustawodawczej nie bedzie Panu obojgtny glos ponad milionowej rzeszy

obvwateli.

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego Czlonkow WD ROD

ASTER treSi niniejszego listu zostala odczytana i zaaprobowana przez

zebranvch
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