
Szczecin, dn.2l marca ż0I3 t.

Stanowisko działkowców uczestniczących w walnym
zebraniu ROD im. ,,M. Konopnickiej" w Szczecinie

My, działkowcy ROD im. ,,M. Konopnickiej" w Szczecinie uczestniczący w dniu

dzisiejszym w sprawozdawczym walnym zebraniu z wielką obawą patrzymy w

przyszłość, gdyż może to być nasze ostatnie walne zebranie w obecnych strukturach

Polskiego Związku Działkowców, w którym jesteśmy zrzeszeni od przeszło 30 lat. Nie

możemy pogodzić się z tym, iż ta samorządna organizacja, która przez te lata

występowała w obronie ruchu działkowego w Polsce i dbała o nasze interesy może

przestać istnieć. Likwidacja Związku zaprzepaści wszystko to co wspólnie

wypracowaliśmy i umozliwi osobom nieprzychylnym milionowi rodzin uzytkujących

działki w rodzinnych ogrodach działkowych systematyczne ich likwidowanie i

rozkradan ie majątku działkowców.

Dlatego apelujemy do posłów wszystkich opcji politycznych, o odrzucenie

wielce szkodliwych i destruktywnych dla działkowców rozwiązań proponowanych

przez ludzi nam nieprzychylnych i aby podczas pienruszego czytania projektu ustawy

o Rodzinnych Ogrodach Działkowych złożonego przez Komitet lnicjatywy

Ustawodawczej, przyjąc go jako ze, jest to dokument wyrażający najpełniej naszą

wolę oraz odpowiadający wymogom konstytucyjnym, których brak zarzucił Trybunał

Konstytucyjny w swoim wyroku kwestionującym obecnie obowiązującą ustawę o

rodzinnych ogrodach działkowych, Prosimy parlamentarzystów, jako naszych

przedstawicieli, abyście kierowali się nie poglądami politycznymi a dobrem wielu

rodzin uzytkujących działki w rodzinnych ogrodach działkowych zrzeszonych w

Polskim Związku Działkowców,

List swój kierujemy do Marszałka Sejmu orazwszystkich kół poselskich.
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