
STANOWISKO

lX Okrqgowego Zjazdu Delegat6w Polskiego Zwiqzku Dziaikowc6w w 6darisku
z dnia 13 czerwca 2015 roku

w sprawie jednoici ruchu ogrodnictwa dzialkowego.

Delegaci Polskiego Zwiqzku Dziatkowcow Okrqgu Gdadskiego uczestniczEcy w lX

Zjeidzie w dniu 13 czerwca 2015 roku uwzglqdniajqc sytuacjq zewnqtrznE

Zwiqzku uwa2ajq za zasadne zajqcie stanowiska w sprawie jednoSci ruchu

ogrodnictwa dzialkowego i przeslanie go do Tarzqdow Rodzinnych Ogrod6w

Dzialkowych Okrqgu Gdariskiego iza ich po6rednictwem do dziatkowc6w.

Polscy dziaikowcy od ponad dwudziestu lat atakowani sq zar6wno przez wladze

ustawodawcze jak i wykonawcze otaz niekt6re samorzqdy lokalne, kt6re dq2q

r62nymi metodami do likwidacji ogrod6w dziatkowych i naszej spofecznej

organizacji Polskiego Zwiqzku Dziaf kowc6w.

Szczeg6lnie usilnie dqiy siq do unicestwienia ustawy z dnia 13 grudnia 2013

roku o rodzinnych ogrodach dzialkowych, do czego wtqczyt siq miqdzy innymi

Rzecznik Praw Obvwatelskich kwestionujqc jej zgodnoSi z Konstytucjq RP'

Lekcewa2y siq prawie milion podpis6w dzialkowcow iich sympatykow'

popierajqcych obywatelski projekt ustawy i zachowaniu praw, jakie daje ona

polskim dzialkowcom.
stoimv na stanowisku, 2e obecnie przy tak szeroko podejmowanych dzialaniach

przeciwko naszej ustawie niezbqdna jest dalsza integracja polskich dzialkowcow

wok6t naszej niezaIeinej, samorzqdnej idemokratycznej organizacji Po|skiego

Zwiqzku Dzialkowc6w i reprezentujqcej nas, na co dzierl Krajowej Rady' kt6ra

mobilizuje i broni naszej ustawy oraz praw, jakie ona nam daje'

Ponad dwadzieScia lat prowadzonej walki o ogrody i prawa dziatkowcow

jednoznacznie udowodnilo, 2e tylko, gdy jeste3my razem, potqczeni wsp6lnym

celem, gdy jesteSmy przekonani o potrzebie wsp6lnego dziaiania pod

orzewodnictwem nasze1 organizacji Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w' wtedy

potrafimy skutecznie bronii naszej 120-letniej tradycji' Integracja nas

wszystkich jest niezbedna i potrzebna nie tylko w walce z zagro2eniami' ale

tak2e w codziennej realizacji ustawowych i statutowych zada6 ka2dego z nas'

Zwracamy siQ, zatem do wszystkich Zarzqdow ROD, a za Waszym

oo6rednictwem do wszystkich u2ytkownik6w dzialek w naszym Okrqgu z

apelem o dalszq integracjQ wok6i naszej organizacji, o jeszcze aktywniejsze

wspieranie jej w walce o obronq ustawy i naszych praw, jakie ona nam

gwarantuje.
Ty|kowsp6|nymdziataniem,zjednoczeniemwok6lZwiqzku,przekonaniemo
podejmowanych przez niego dziataniach, mo2emy skutecznie przeciwdzialai

zagro2eniom dla ogrodow.



Aktywniej przeciwstawiajmy siq wysyiajqc stanowiska, protesty i apele do

Prezydenta RP, Marszalk6w Sejmu i Senatu, Posl6w i Senatorow Ziemi

Pomorskiej oraz do kandydat6w startujqcych w jesiennych wyborach, a tak2e

do przedstawicieli organ6w paristwowych w obronie naszej ustawv iPZD, aby

nie dopudcii do unicestwienia ustawy i Zwiqzku oraz przeciwko wszelkim

pr6bom ograniczenia naszych praw zagwa ra ntowa nych nam w ustawie o

rodzinnych ogrodach dziaikowych i Konstytucji RP.

Tylko w jednodci mo2emy skutecznie walczyi w obronie ogrodnictwa

dzialkowego w Polsce.

Sekretarz Zjazdu Przewodnicz4cy Ziazdu


