
STANOWISKO
tx oKREGOWEGO Z.JAZDU DELEGATOW

POLSKIEGO ZWIAZKU DZIALKOWCOW W GDA(SKU
z dnia 13 czerwca 2015 roku

w sprawie obrony USTAWY o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowycn
z dnia 13 grudnia 2013 roku.

Trwa bezprzykladny atak na nasza spoleczna organizacje - polski Zwiqzek
Dzialkowc6w, tak skutecznej w obronie i rozwoju ogrod6w, na Zwiqzek bqdqcy
spadkobiercq ponad 120-letniej tradycji ruchu ogrodnictwa dzialkowego.
Prawa dzialkowc6w zapisane w Ustawie o ROD sq realnie zagro2one, w tym prawa do
spokojnej uprawy dzialki, do zapewnienia istnienia ogrodu w infrastrukturze miast, do
zwolnied podatkowych, do ogrod6w zastqpczych.
lx okrQgowy Zjazd Delegat6w Polskiego zwiqzku Dzialkowc6w w Gda6sku zwraca sig
z apefem do wszystkich dzialkowc6w, zarzqd6w ogrod6w, sympatyk6w ogrodnictwa
dzialkowego, do wszystkich ludzi dobrej woli, dla kt6rych ogrody dzialkowe spelniaiq
wa2ne funkcje socjalne, spoleczne, ochrony (rodowiska izdrowotne o zdecydowane
przeciwstawien ie sig pr6bom podwa2ania, zmiany lub uchylenia ustawy o rodzinnych
ogrodach dziaf kowych.
W podjqtej walce nie powinno zabraknqi nikogo, komu le2y na sercu dobro
dzialkowc6w i ogrod6w. Nasza sita i skutecznoi6 tkwi w jednosci organizacyjnei,
dlatego nie mo2emy siq podzielii.
lx okregowy Zjazd Delegat6w Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w w Gdaisku zwraca siq
o obrone Ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych do wszystkich samorzqd6w
terytorialnych, bowiem to ogrody dzialkowe zaspakajaiq na terenach gmin wiele
podstawowych potrzeb spolecznych i to tej czq(ci spoleczehstwa, kt6ra oczekuje i

potrzebuje najwiqkszej pomocy.
lX Okrqgowy Zlazd zwraca siq o pomoc w w/w sprawie do wszystkich organizacji
spolecznych i zwiqzk6w zawodowych. Jeste(my przekonani, 2e dziqki Waszemu
stawiennictwu rodzinne ogrody dzialkowe nie zniknq z krajobrazu polskich miast i
gm in.

Razem nie pozw6lmy zniszczyi tego, co dobrze siu2y przede wszystkim spolecze6stwu
igminom.
od kilkunastu ju2 lat ruch ogrodnictwa dzialkowego w polsce toczy b6j w obronie
swojego istnienia, przed kolejnymi pr6bami zawlaszczenia ogrod6w dziafkowc6w.
Tylko silna i dobrze zorganizowana organizacja spoleczna jest w stanie skutecznie
bronii interes6w dzialkowc6w, bronii ich praw zagwa ra ntowa nych ustawa.
Glosu ponad miliona czlonk6w Zwiqzku nie wolno bagatelizowa6 i przeciwstawiai mu
zdecydowanie mniej liczne glosy przeciwnik6w pZD. Delegaci uczestniczacy w
obradach okrqgowego Zjazdu Delegat6w polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w w Gdarisku,
bqdqcy demokratycznie wybranymi przedstawiciela m i rodzinnych ogrod6w



dzialkowych Okrqgu Gdariskiego, reprezentujEcy ponad 50 tysiqcy rodzin
dzialkowych, iednomy(lnie iqdaiq zaprzestania wszelkich p16b rozwiqzania polskiego
Zwiqzku Dziatkowc6w, organizacji dziatajqcej w spos6b legalny, zorganizowany i
praworzqdny, samodzielnej i samorzqdnej organizacji spolecznej, powofanej do
reprezentowa n ia, obrony praw i interes6w swych cztonk6w.
Wyra2amy pelne poparcie dla Krajowej Rady polskiego Zwiqzku Dziaikowc6w z
Prezesem Zwiqzku Panem Eugeniuszem Kondrackim na czele, za dotychczasowe
dziaiania w obronie dzialkowc6w, ogrodnictwa dzialkowego iZwi4zku.
Ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych z 13 grudnia 2013 roku dobrze
zabezpiecza interesy prawne imaiqtkowe dzialkowc6w, zapewnia trwalo66 i rozw6i
rodzinnym ogrodom dzialkowym oraz jednolitq 0g6lnopolska reprezentacjq
zwiqzkowq.
Rozwiqzania prawne zawarte w tej ustawie ju2 sprawdzily siq w praktycznym
funkcjonowaniu rodzin nych ogrod6w dzialkowvch.
Delegaci zgromadzeni na zjeidzie okrggu Gdariskiego polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w
wyra2ajq poparcie dla walki calego naszego Zwiqzku w obronie ustawy o rodzinnych
ogrodach dzialkowych, dla tradycji idokonai polskiego ogrodnictwa dziaikowego, dla
Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w chroniqcego ogrody i dzialkowc6w przed ich
likwidacjq.
lX okrqgowy Zjazd Delegat6w Polskiego ZwiEzku Dzialkowc6w w Gdarlsku stwierdza,
2e wiele grup interes6w wszelkimi metodami dq2y do pozbawienia dzialkowc6w
u2ytkowanych grunt6w iprzyjqcia ich na cele komercyjne dq2qc r6inymi metodami
do uchylenia lub zmiany Ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych. Ogrody
dzialkowe, a zwlaszcza organizacja broniqca dziatkowc6w - polski ZwiEzek
Dziaikowc6w sE przedmiotem nieustannych atak6w.
W niekt6rych mediach prowadzi siq kampaniq nagonki na Zwiqzek majqcq na celu
zniszczenie wizerunku PZD w spoleczeristwie, kt6ry skutecznie wystqpuje w obronie
ogrod6w dziatkowych.
Elity sprawujqce wtadzq w kraju nie mogq lekcewaiyi narodu, jego woli, poniewa2
mandat sprawowania wiadzy pochodzi od narodu, kt6rego czq5ciq sq r6wnie2
dzialkowcy.
uczestnicy lx zjazdu Delegat6w okrqgu Gdariskiego, obdarowani mandatami swoich
dzialkowc6w m6wiq stanowcze NIE wszelkim p16bom likwidacji ogrodnictwa
dziatkowego.
Mamy dobrq ustawq na miarq dzisiejszych czas6w i bqdziemy jej bronii dozwolonymi
prawem sposobami. Jest nas du2o. Wygramy z tymi, kt6rzy chcq zniszczyi nasze
ogrody, a tereny ogrod6w zamienii na place bud6w.
Bqdziemy dalej pracowai idzialai dla umocnienia zwiqzku i ogrod6w dzialkowych,
dla dobra wszystkich dzialkowc6w iich rodzin.
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