
, dnia 26 majaZ0lZ r.

ROD "Glosk6w"
w Gloskowie w obronie UstawY o ROD.

My dzialkowcy z Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego nGlosk6w' w
Gloskowi e f.adamy pozostawienia Ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych

ogrodach dzialkowych w jej obecnym brzmieniu. Jest ona najlepszym

giarantem ochrony praw miliona polskich rodzin dzialkowych. To dzigki niej

I"idtot"ey majq moZliwoSd alctyv,rnego w)?oczynku w zi-eleni, spokojlegg

*pr*i*ii dzffki i czerpania z niej pozytk6w. Wszelkie zmiany bEdq

niekorzyslre dla &ialkowc6w, ogrodfw i' Ztvir4zlo'
l.ii" min$o jesrnzn siedem lat od przyigcia Ustaqry pwz Sejm RP.

Nikomu ona nie *acoAri i nie ma potrzeby dokonlm'mia jej -mian. Jednak

obecne wladze stawiajq ,yyraj interes wlasny i wielkiego kapiAlu, licz4cego na

zyski z teren6w abranych ogrodom, od praw,nab;tych milionowej fl.eszy

dlialkowc6w, uprawiajqgych swoje dziaei nie tylko dla siebie i swoioh bliskich

ale tet dla Srodowisk'fbUnyO dla ochrony prarnody i rozwoju teren6w

zielonych" szcz.eg6bue w miastach. Jak moha nie dostrzrga6 anasr"ffiia nrchu

dzialkowego dla dobra i roaroju qpoleczenstwa

Nie- dopufuimy do zrrrisznr,errra ponad stuletriego dorobku ruchu

dzialkowego ; Pokce. Nie poarolimy lihridowaC ogpd6w dla komercyjnej

spnndaty grunttr 
", 

po to tylko aby kto$ na tym nreile zarobil. Nie Tgadzamy sig

z takim podejfuiem do sPrawY.

fri"trgo stajemy w obronie ustaury o rodzinnych ogrodach dzialkowych.

Lic4my na slutecao$6 naszyctr dziahn pomimo wniosku leZ4cego w

Trybugale Konstytuoyjnyur, prmiruo rnilsatnia Pmi N{arszalek Sejnu Pytanej

pr"sz uczesfrik6w D( Krajowego Zjazdu Delegatow PD o stanowisko w tei

sprawie, pomimo poufrych prac rz4{u nad nowq ustawq

Apelujemy do Pani lvlarszalek Sejmu Eury Kopaczi do Fana Pnemiera

Donalda Tuska do Sgdzi6w Trybundu Konstyhrcyjnego, do lvfinistna

Transporfr Budoumiclvra i Gospoda*i Morskiej, do Posl6w i Senatorow, do

Partii Politycznych - zostawcie nam nns:zl ustawg i pozrr6lcie dzialkowcom

robi6 swoje dla ich dobra i dobra ogolu spoleczenstwa.

Cdonkowie ROD 'fGlosk6ril'r w Gloskowie
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Lista podpis6w uczestnik6w Walnego Zebrania

ROD "Glosk6vf' w Gloskowie z dnia 26 m$a2012 r'
pod stanowiskiem w obronie Ustawy o ROD'
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Lista podpis6w uczestnik6uv Walnego Z$rania
ROD *Glosk6rrrl'w Gloskwie z dnia 26 maia 2012 r.

pod stanowiskiem w obronie Ustawy o ROD.
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