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Do wiadomoSci otrzymuj4 :
I . Pani Posel Iwona Sledzinska _ Katarasiriska
2. Krajowa Rada pZD

Biuro Poselskie PORP
Pani Posel
Iwony Sledzinskiej-Katarasiriskiej
ul. Piotrkowska 85
90- 103 I_6d2

STANOWISKO
uczestnik6w walnego zebraria sprawozdawczego RoD,,Rados6,, w tr odzi
w dniu 21.04.2012r. w sprawie obrony rodzinnych ogrod6w dzialkowych

Dzialkowcy Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,,RadoS 6" zebrari na Walnym Zebraniu
Sprawozdawczym w drnu 21.042012r. v,ryrui:aja sprzeciw i zaniepokojeJe prOUami
zmian i podwazania racji bytu Ustawy z dnii't tip"u 2005 r. o r$a"io"vch ogrodach
Dzialkowych.
Uchwalona przez Sejm Polski Ustawa w pelni zabezpiecza ftNze istnienie na ogrodachdzialkowych. 300 m kw dzialki to dla nas dzialko*.6* zapewnienie wypoczynku popracy jak r6wniez na- zasluhonej emeryturze onz dla naszych dzieci i 

'rnmutow, 
mamytakhe mozliwo5d spgdzenia urlop6w wypoczynkowych i wakacji

Dlaczego wigc w ruNzym kraju niszcry riE to co dobrze funkcjonuje.
My dzialkowcy obawiamy sig, ze ql*u _urtu*y spowoduje rfu*iiacjE polskiego
zwi4zku Dzialkowc6y u co za tym idzig likwidacjg^ ogroddw dzialkofrch.
Inwestycje, kt6re wykonali3my na ogroclzie i naszytrLia*acn z tak oturry-i- t o-dem w minionych latach zostan4 nam odebrane . o odszkodowania uio"i".v musielii-nd4widualnie wystgpowai na drogg s4dowq .Tenz broni nas polski zwiqzek Dzialkowc6wdo kt6rego wst4piliSmy bez przymusu i do kt6rego mamy calkowite zaufanie.Ptzed wyborami do Sejmu du2o nam obiecywanJ, bo dzialkowcy to duzy elektorat, czypo wyborach juz jestesmy niepotrzebni,.mgv ttudri.3g ze na pewno bgdziemy jeszczepotrzebni ' Dzialkowcy chcQ tylko w spokoju ,rpr*iu6'i wypoczywai na swojej dnalce .Apelujemy do TYCH,k6rzy chc4 nas uszczgsiiwiat na silg nowq ustaw4 o ogrodachdzialkowych, aby zastanowili sig kogo naprawdg furywdzq.w zalqczeniu przesylamy listg dzialkowc6i kt6ly sprzeciwiaj4 sig likwidacji naszejustawy o Rodzinnych ogrodich Dzialkowy cn z inii a np.u 2005 r. , z uwagi na kr6tkiczas lista jest niepelna.

Przewodnicz4cy
Komisji Uchwal i Wniosk6w

Miroslawa Czernek
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