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Czlonkowie Okggowej Komisji Rozjemczej polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w
w Lodzi, spolecznego organu wybranego przez delegat6w rcdzinnych ogroddw dzialkowych
z wojew6dzwa l6dzkiego, zwracajq siq do pani z prosbq o pomoc i wsparcie o zachowanie
praw dzialkowc6w, kt6re zostaly wypracowane na pzestzeni kilkudziesigciu lat, r6wniez
przez Sejm i dobrze shrz4 dzialkowcom oraz rodzinnym ogrodom dzialkowym.

Obowi4zuj4ca ustawa z 8 lipca 2005 r. zostala uchwalona po konsultacjach
z dzialkowcami. Rozwi4zania w niej zawarte zostaly popafie 620 tysiqcami podpis6w,
zlozotyuti przez u2ytkownik6w dzialek w ROD.

U4tkowanie dzialek w ramach obecnej ustawy jest dostatecznlm gwaxanrem na
spokojn4 uprawg dzialek i wlpoczynek z rodzin+ Jest szczeg6lnic istotne dla rodzin. kt6rycli
nie stai na wczasy w kraju i zagranic4.

Nie powinno siq zmienia6 tego co zostalo sprawdzone w rtrmach funkcjonowania organ6w
PZD iptzynoslkouysci dla szeregowych czlont6w ZwiqzkB.

Polski Zwi4zek Dzialkowc6w ma silnq pozycjQ w miQdzynarodowym ruchu
dzialkowc6w. Docenienie polskiego ruchu dzialkowego w Europie stanowilo podstaw€ do
powolania Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego na stanowisko prezydenta

Migdzynarodowego Biura Ogrod6w Dzialkowych i Rodzinnych w latach 2005 200g.
Dowodem solidamosci z polskimi dzialkowcami byl liczny udzial delegacji organizacji
i narodowych zwiqzk6w dzialkowc6w z kaj6w europejskich w obradach II Kongresu
Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w, kt6ry odbyl sip 22 wrze5nia 2011 r. w Warszawre.

Szanowna Pani Marszalek

Czlonkowie Okggowej Komisji Rozjemczej w Lodzi, statutowego spolecznego organu pZD

wlrazai4 glQbokie zaniepokojenie z niebezpieczeistwa zagoi.enia dla dzialkowcow. osrod6w
i Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w.
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