PoL SKI ZwIĄZEK D7,IAŁKo§vC ow
KRAJOWA RADA
ul. BosnowIEcKA

L

a0,7ż8 Włnszłwł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000293886

Prezes, Sekretariat: te|.22 I01-34-44, fax22 l01-34-60, e-mail prezespzd@pzd,pl

NIP:526-00,07-71l
Warszawa, aniu

Ldz.. ,/-6-3-fu.3

.

2ż.O3 ź0. /3-,* " " " ",

Pnnzrsr Zlp.zĄnow
RonzrrNycl{ OGRoDow Dzrłł,rowycH
ciągu
krajowa Rada pzD pragnie państwa poinformować, iż w
najbliższych dni trafi do pństwa przesyłka zawierająca ,,zieloną
_ przeznaazoną na walne zebtania sprawozdawcze w ROD

Rzeczpospolitą"
w 201 3

r. orazpocztówkę

adresowaną do Premiera RP Pana Donalda Tuska,

w tym decydującym o przyszłościzwiązku roku, warto by p,,y okazji
ogrodów
omawiania na walnych zębraniach aktualnej sytuacji Związku,
i działkowców móc rozprowadzić wśród członków ROD powyzsze materiĄ,
,Zielona Rzeczpospolita"

w

sposób wyczerpujący

i

ciekawy przyb|iĘ

dzińań, jakie
działkowcom problem wyroku Trybunału Konstytucyjnego otaz
do dziŃki i dotychczasowy
są podejmowane, by zachować prawa działkowców
ksńah funkcjonowania ROD. Będzie miała format 43, 8 stron i zostanie
wydana na kosź Krajowej Rady PZD w nakładzie 200 tys, egzemplarzy,
Pocźówka równiez zostanie wydana na koszt Krajowej Rady PZD, w nakładzie
opracowany
300 tys. egzempIarzy. Adresatem jest Premier RP. Zawięra ona
pana Donalda Tuska, by stanął
tekst, w którym wyrażona jest prośbado
po stronie wszystkich obywateli, Iłórza podpisali się pod obywatelskim
projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i wreszcie udzielił
wyrazone
odpowiedzi na nurtujące wszystkich działkowców w Polsce pytania
pocźową
w ogromie wysyłanych do Niego listów, peĘcji i stanowisk, Kartkę
Rady
wystarczy podpisać, nakleić znaczek i wysłaó do Kancelarii Prezesa
Ministrów (adres równiez znajduje się już na pocńówce).

MateriĄ te nie są przesyłane do Pństwa w tymże okresie przypadkowo,
w RoD odbywa się obecnie kampania sprawo zdawcza oraz zbliża się termin

ustawowy [ustawa o wykonywaniu inicjatyvry ustawodawczej przez obywateli
z dnia24 czerwca 1999 r. (Dz.lJ. z 1999 Nr 62, poz. 688)], w którym ma się
rodzinnych
odbyć I crytanle w sejmie projehu obywatelskiego ustawy o

924 80I
ogrodach działkowych, pod którym podpis poparcia ńoĘło łącmie
obywateli naszego kraju.

I

crytanie musi się odbyć do dnia 5 maja 2013 r,

powyżSrylTL, Krajowa Rada PZD TwTaca się z prośbą
oraz rozdanie
do wszystkich prezesów zarządów RoD o odebranie przesyłki

W związ)u z

zebrań
materiałów w niej przesłanych działkowcom podczas walnych
te trafią
sprawozd awazym członków RoD. w przypadku, gdy materiĄ
aby dzińkowcy
do państw a jvżpo odbytym walnym zebraniu w RoD, prosimy
mieli mozliwośó ich otrzymania w siedzibie Zarządow RoD.
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