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Szanowny Panie Prezesie
Dzialkowcy Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,,PLENER" w Koluszkach uczestnicy Walnego
Zebrania w dniu 27.M.2OL2 roku zwracamy siq z apelem o odrzucenie rv caloSci zgloszonych
wniosk6ur i pozostawienie Ustawy o Rodrlnnych Ogrodach Dziatkourydr w nlezmienlonei
treSci,
My dzialkowcy uznaiemy wnioski bylego Pierwszego Prezesa Sqdu Niffiiszego za
wyiqtkowo szkodliwe spofecznie, naruszajqce nabyte od wielu dziesiqtk6w lat prawa
dziafkowc6w, w tym prawo do wlasnoSci ahan i budowli ogrodowych, zwolnlenia podatkowe
a przede wsrystkim prawo do istnienia ogrod6w dzialkourych w strukturze miast i gmin.
Trudno nam zrozumied, dlaczego byly Pierwszy Prezes Sqdu Najuryiszego uznai, ie to, co w
innych spotecznych organiaaciach, w odniesieniu chociaiby do cztonkostwa czy ptacenla
skfadki, jest uznawane za normalne, a w naszym Polskim Zwiqzku Dzialkowc6w iest wrecz
niedopuszczalne.
Pragniemy zauwaiyd ie krytyka rozwiqzafi zawartych w naszej ustawie o ROD prowadzona
jest bez uuzglqdnienia zasady poszanowania praw nabytych oraz bez odniesienia do zasad
wsp6tiycia spolecznego, kt6rych realizacji one sluiq.
Nasza ustawa zawiera szereg pnepis6w, kt6re akcentujq istotq i spoleczne funkcje polskiego
Zwiqzku Dzidkowc6w i Rodzinnych Ogroddw Dziafkourych dla 6rodowiska oraz lokalny-h
spoleczno6ci. Trwailcymi od wielu lat atakami na nas dzlallowc6rr, na naste &lalkl w
nasraclr ogrsdach i nasz polski Zwe3ek Dzlallrordw drce siq t€n cdv wysllek obr6d6
wniwe€2, chce siq go unicestrvid. Nasze ogrody nie sq tylko i wyfryznie skupiskiem
indywidualnych dzialek, ale dobze zorganizowanq ca{o5ciq petniace istotne funkcje
spofeczne, rekreacyine, integracyjne, zdrowotne i ekologiczne.
Podpisydzialkowc6rri ) , tJ ./') ,
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