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Dotyczy :stanowiska Zarzadu ROD ,.Przvlesie" w Kulowie w sprawie obronv ustawv z
dnia 8 lipca 2005r o rodzinnvch oqrodach dzialkowvch

Rodzinne Ogrody Dzialkowe sa waznym elementem funkcjonowania naszego
spoleczeistwa i polskich rodzin. DziQki ogrodom nasze rodziny majA dostep do
zdrowego i aktywnego wypoczynku, sE doskonalq formq zagospodarowania wolnego
czasu. Praca na dzialkach slu2y zdrowiu, daje rado66 z uzySkariych pl6tr6w, tdrbwych
naturalnych warzyw iowoc6w oraz pieknych kwiat6w. Ogrody dzialkowe zapewniaja
kazdemu miastu w Polsce dodatkowe tereny zielone, utrzymywane i modernjzowane
na koszt dzialkowc6w, bez dodatkowych naklad6w bud2etowych ze strony pahshr,r'a i
samozed6w.

Dzialkowcy natomiast maje swoje miejsce gdzie mogE realizowac swoje pasje
ogrodnicze, kulturalne, wypoczynkowe i towarzyskie.

Przyszlo66 naszych ogrod6w i ich tozwol zalezy przede wszystkim od utrzymania
w dotychczasowym brzmieniu ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych, kt6ra
zabezpiecza prawa dzialkowc6w oraz prawo do istnienia Polskiego Zwiqzku
Dzialkowc6w Dotychczasowe rozwiqzania prawne, zawarte w ustawie, sprawdzaj4 sie
w praktyce, dobrze sluzA nam dzialkovr'com oraz nie naruszajq interes6w os6b
prawnych i fizycznych.

Dlatego uwazamy, ze wszelkie zmiany legislacyjne sE dzialaniami negatywnymi,
antyspolecznymi inaruszajEcymi zasady obowiqzujqce w demokratycznym paistwie.

ZarzEd ROD,,Przylesie" w Kulowie zwraca sie do przedstawicieli wladzy
ustawodawczej i sadowniczej o pozostawienie ustawy w dotychczasowym ksztalcie.

KRS S{d Rejonowy dla m. stwarszsET w Wsrszawie
XII rffydnrl Gospodarczy Krsjowego Rejestru S{dowego

ff KRS 0000293886

ilf:f rltL



Polskie ogrody dzialkowe kontynuujq 1oo-letniq tradycjQ ogrodnictwa dzialkowego w
Polsce. Spelniaje pozytywne role w zaspokajaniu potrzeb spolecznych, socjalnych i
rekreacyjnych spolecznogci lokalnych, niezaleznie od zmian ustrojowych i zawirowafi
politycznych. Jest to mo2liwe dzieki wla6ciwym rozwiqzaniom prawnym. Dalsze
istnienje ruchu dzialkowego winno by6 w interesie calego spoleczenstwa niezaleznie od
poglqd6w i pzynaleznosci partyjnej.
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Pan Bogdan Borusewicz - Marszalek SenatuRP
Pan Donald Tusk - Premier RzEdu RP
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