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STANOWISKO
uczestnik6w narady prezes6w ( wiceprezes6w) Rodzinnych

Ogrod6ru Dzialkowych z reionu kluczborskiego okrggu opolskiego

Szanowny Panie Premierze
Uczestnicy narady szlcoleniowo instn:ktazowej prezes6w

( wiceprezes6w ) rodzinnych ogrod6w daialkowych obraduj4cy w dniu

1? styczni a2}t}w Rodziunynr Ogrodzie Dzialkowym im' Tadeusza Ko3ciuszki

w Kluczborku wyraZajq oburzenie i sprzeciw wobec pr6b podwaZenia

konstynrryjno$ci Ustawy o Rodzfnnych Ogrodach Dzialkowych z dnia 8 lipoa

2005r.
Sytuacja polskich rodzin dzialkowych wskutek zfahanego zaskarzenia

cytowanej ustawy, stala sig zr6dlem niepokojri i obaw o przyszlo$i ogrodnictwa

dzialkowego w nasrym ktujn oraz obaw mi1zanych z zaufaniem do Pafstwa

i zaufaniem do trwalo$ci polskiego,prawa. Zaskathona ustawa ustanowioua

przez Sejm Raeczpospolitej, zatwierdzona zostala przez Sena! podpisana Przez
prezydenta RP, a wiec naczelne organy naszego Parisnrya reprezentujqce nar6d.

Polski Zwi4rnk Dzialkowc6w uzyskd wpis do Krajowego Rejestru S4dowego

a Statut PZD zostal zd0viedzony orzeczeniem s4dowym'

Polscy dzialkowcy to w przewa2ajqcej mierze ludzie starsi, gl6wnie

emeryci i renci$ci , a talcke ludzie niezamoini. Od wielu iu|z lat, od pocz4tk6w

zmian ustrojowych w naszym kraju, ci wlaSnie dzialkowcy zmuszeni s4 bronii

swoich praw przed kolejnymi zakusami polityk6w.

Rodzinne ogrody dzialkowe sq czqsto jedynym miejscem wypoczynluo

atakiazr6dlem utrzymania dla grup spolecznych o najnihsrych dochodach.

Zastanawiamy sig w czyim interesie prowadzone s4 dzialania, kt6rych efektem

moie byi likrvidacja ogrod6w dzia*kowych. Protestujemy przeciwko

przeksztalcaniu teren6w zielonych, niezbqdnych dla prawidlowego

funkcjonowania ludzi, na osiedla apartamentowc6w, super markety czy galerie.
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obrona naszych praw jest dla *: 'Y|ry"l :Y:T::fl,#H;T*
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;H- ffifTffi,"';;r:; praw do nasevch slrom'vch dzialek

imozliwo$ci korrystania z nlch'

Szanowny Panie Premierze 
sig problemem przyszlo*ci

Bardzo liczymy na Pana zainteresowame

polskich roaainnyctt ogrod$w'dzialkowych'

Do wiadoFc$ci:
1. Klub ParlamentarnY
2. Klub PadamentarnY
3. Klub ParlamentarnY
4. Krajowa Rada Pm
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