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Stanowisko
Walnego zebrania sprawozdawczego

ROD ,rTulipan'o z dlnia 21 kwietnia 2Ol2 roku

w sprawie obrony ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych
z dnia 8 lipca 2005 roku.

Przedstawiamy stanowisko uczestnik6w zebraria sprawozd awczego
Ogrodu Dzialkowego ,,Tuliparf' z dnia 21.04.2A12 roku.

Dzisiaj, kolejny raz stajemy w obronie dzialkowc6w. Kolejny raz gloSno
wypowiadamy nasze opinie okreSlaj4ce potrzebg istnienia ogrod5w
dzialkowych. Wszryscy wiedz4 jak wielka czgil(, Polak6w jest zaangaZowanych
w prace dzialkowe, ta rzesza miliona rodzin, naleiry stwierdzi6 z calq-
stanowczo5ciq zasluguje na uznanie oraznaustawg o ROD.

Wielokrotnie dzialkowcy pokazywali jak potrafiq z ugor6w i chaszczy
wzqdzif kwitn4ce ogrody tworz4c oaz! zieleni, a wszystko to realizuj4 swoimi
rgkami, swoj4 pracg. Z prryY*oSci4 nalezy stwierdzi{, iL wkLad pracy, duzy
wklad finansowy zdaje siQ byd niczym dla v4dz4cych, bowiem pozostaje
niezauwa2ony, a wsrystkie pr6by przekazatt/ra argument6w ze wzmocnieniem
roli ogrod6w nie pozostaj4 rzetelnie sprawdzone, nie wida6 nawet pozytywnej
reakcji w nasze strong. Tym samym rozumiemy i widzimy brak ochrony ze
strony Pafstwa, a pozostaje samodzielne dzialanie PZD wraz z milionem
rodzin. Paristwo powinno pamigta6, 2e dzialkowcy to przedstawiciele r6znych
grup spolecznych o r6anych przekonaniach, a jednak zjednoczonych w obronie
ogrod6w. Sq paristwa Np. Niemcy, gdzie rz4dz4cy potrafiq podzigkowad
dzialkowcom za z-aanguZowanie na rzecz zdrowego Srodowiska miejskiego, za
zaanga2owanie sil i Srodk6w wlasnych, jednak pr6mo szuka6 takich opinii w
naszym kraju.

Zielona wyspa pozostaje tylko w naturalnej zieleni, m.in. w naszych
ogrodach dzialkowych. Paristwo zaburza poczucie warto$ci kazdego
dzialkowca, dlatego izqdamy sprawiedliwego traktowania nas jako
pelnoprawnych obywateli tego kraju posiadaj4cych swoje prawa.



Obawiamy sig, ze d4hema rz4du czy samorz4d6w umoZliwiq likwidacjq
dotychczasowych struktur orgarrrzacyjnych PZD, oraz pazbawi4 dzialkowc6w
praw do u4rtkowania ogrod6w na dotychczasowych zasadach. Na to zgody z
naszej strony nie ma, nie ma takze zgody miliona rodzin dzialkowc6w a poSr6d
nich i dzialkowc6w znaszego ogrodu.

Zwracanrry sig do uruEd6w pafistwowych o rzetelne unorrnowanie sytuacji
Ogrod6w Dzialkowych i dalsze umozliwienie nam uprawiania, i utrrymywania
ogrod6w w oparciu o Ustawg o ROD 22005 roku.
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