
STANOWISKO

Okrqgowego Zjazdu t6dzkiego Delegat6w Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w
z dnia 5 czerwca 201-5 roku

w sprawie integracji Srodowiska dziafkowc6w i jedno5ci

ruchu ogrodnictwa dziaf kowego

Historia ruchu ogrodnictwa dzialkowego to nie tylko budowa nowych
i rozw6j istniejqcych ogrod6w ale r6wnie2 nieustanna walka o jego przysztoSi,

samorzqdno6i, wielopokoleniowy dorobek i osiqgniecia. Tylko integracja
5rodowiska dzialkowc6w, ich jedno6i ijednomy6lno6i dziatania jest gwarantem

dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrod6w dziafowych. Gdy dziatkowcy sq

razem zjednoczeni wobec wsp6lnych cel6w osiqgniqte efekty sq trwale
iwymierne.

Nowa ustawa o ROD to niewqtpliwie olbrzymi sukces wszystkich polskich

dzialkowc6w, w tym w du2ej mierze dziafkowc6w z okrqgu t6dzkiego, kt6rzy
razem podjqli skuteczne dziaiania aby bronit swoje ogrody. Mimo trudnoici
i atak6w z zewnatrz pozostali razem inie dali siq podzielii. Wyrazem tej
jednoSci byto zebranie w catym kraju 924 801 podpis6w zlo2onych pod

projektem obywatelskim ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych. W okrqgu
l6dzkim tych podpis6w zebrano a2 74035. Projekt uzyskal szerokie poparcie

zar6wno samych dziatkowc6w jak i innych 6rodowisk, w tym skupisk miejskich,
w kt6rych ogrody dziatkowe odgrywajq szczeg6lnq rolg i znaczenie. Wyrazem
o96lnopolskiej solidarnoSci bylo: 100 tysiqcy e-maili wystanych do post6w

isenator6w z internetowej aplikacji dostqpnej na stronie Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD, 15 tysiqcy uczestnik6w og6lnopolskiej
manifestacji dzialkowc6w, kilkadziesiqt pikiet dziafkowc6w pod biurami posi6w

Platformy Obywatelskiej, setki spotkari z poslami i senatorami oraz ponad

5 tysiqcy zbiorowych list6w, stanowisk i apeli.
W dniu 13 grudnia 2013r. wsp6lna, zintegrowana walka dzialkowc6w

zaowocowala przyjqciem przez post6w, niemal jednogloSnie (dw6ch posl6w
wstrzymalo siq od glosu) ustawy o ROD, kt6ra ju2 po piqciu dniach zostata
podpisana przez Prezydenta RP, koriczqc tym samym walkq i starania
dziaikowc6w o nowe prawa dla ROD. Wsp6lnym wysilkiem i zaanga2owaniem
wypracowano dokument zabezpieczajqcy prawa dziatkowc6w oraz realizujqcy
wyrok Trybunatu Konstytucyjnego z lipca 2Ot2r. Ustawa weszia w 2ycie

1-9 stycznia 2Ot4r., na mocy kt6rej Polski Zwiqzek Dziatkowc6w jako
o96lnopolska orga nizacja stat siq stowarzyszeniem ogrodowym.

Skuteczno6i dziafa6 w obronie ogrod6w dziatkowych i praw dziatkowc6w
to efekt silnej izintegrowanej samorzqdnej organizacji jakq jest Polski Zwiqzek
Dziatkowc6w, kt6ry zawsze jest otwarty na potrzeby i oczekiwania dziatkowc6w
jak r6wnie2 gotowy do obrony ich interes6w i dziedzictwa ogrodnictwa



dzialkowego. Swiadczy o tym kolejna walka jaka zostata podjqta w obronie
altan dziaikowych. Stojqc przed problemem likwidacji blisko 900 tysiecy altan
Zwiqzek i dzialkowcy po raz kolejny siq zjednoczyli i pokazali jaka tkwi w nich

sita. Krajowa Rada PZD zainicjowala opracowanie obywatelskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane. W dniu 26 czerwca 20L4r.
powofano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej,,STOP ROZBIORKOM ALTAN".

Wsp6lnymi staraniami i wysitkiem zebrano 700 tysiqcy podpis6w poparcia pod

obywatelskim projektem, z czego okrqg t6dzki przekazat 53 849 podpisow.

Dzialkowcy nie ustawali w walce o zachowanie swoich altan Slqc setki list6w
w tej sprawie do post6w, Prezesa Rady Ministr6w oraz Marszalka Sejmu.

Po wielomiesiqcznych pracach i staraniach dziatkowcy i Zwiqzek Swiqtowali
nastqpny wielki sukces. Sejm uchwalil ustawq, kt6ra zabezpiecza altany
dzialkowe przed rozbi6rkq. Dzieri 2 kwietnia 2015 roku, tj. podpisania przez

Prezydenta RP obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo

budowlane na dlugo zapisze sig w historii ogrodnictwa dzialkowego.
Dziatkowcy nie muszq siq jui martwii o dalsze istnienie swoich altan. Pokazali
jaka tkwi w nich niespotykana w dzisiejszych czasach solidarno5i i jedno5i,

dajqc tym samym dow6d na to, 2e idea ogrodnictwa dzialkowego jest wciq2

iywa, a ogrody sE wciqZ potrzebne spoleczeristwu.
Osiqgniqte cele Swiadczq o tym, 2e gdy dzialamy razem, wsp6lnie,

przekonani o slusznoSci idei za kt6re walczymy stanowimy powa2ny i liczqcy siq

ruch. Tylko przynale2no5i do silnego stowarzyszenia jakim jest Polski ZwiEzek
Dziatkowc6w daje szansq i pozwala na dalszy rozw6j i kultywowanie ruchu
ogrodnictwa dzialkowego.

Uczestnicy Okrqgowego 71azdu Lodzkiego Delegat6w PZD apelujq o dalszq

integracjq 6rodowiska dziatkowc6w, jedno3i ruchu ogrodnictwa dzialkowego
i wsp6lpracq wszystkich struktur Zwiqzku. To najcenniejsze wartoici, o kt6re
trzeba dbai i zabiegai, gdy2 tylko to daje nam sitq do skutecznej obrony przed

atakami. Dziaiajmy razem na rzecz umacniania pozytywnego wizerunku
Twiqzku, promowania ogrod6w jako miejsc przyjaznych nie tylko dzialkowcom
iich rodzinom, ale tak2e szerszemu krqgowi spoteczeristwa.

Ponad stuletnia tradycja ogrodnictwa dzialkowego to powody do dumy
iargumenty 5wiadczqce o naszym dorobku iwktadzie w budowq spoleczefstwa
obywatelskiego w Polsce.
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