
STANOWISKO

lXZjazdu Delegat6w pZD Okrggu Lubelskiego

z dnia 13 czervyca 2015 r.

LUBLIN

ws. znaczenia jednosci ruchu ogrodnictwa dzialkowego oraz posiadania przez
dzialkowctiw ogdlnopolskiej reprezentacji dla dalszego istnienia RoD i

zachowania praw polskich dzialkowcfiw.

od ponad stu lat nieodlqcznym elementem krajobrazu polski s4 ogrody
dzialkowe. Na przestrzeni tych lat zmienialy sig ustroje, erity rzqdz4ce i
otaczaiqca rzeczywistos6, natomiast gl6wny cel powstania ruchu ogrodnictwa
dzialkowego pozostal niezmienny - ma dobrze slu2y6 polskim rodzinom i
polskiemu paistwu. Historia pokazala,2e funkcje jakie petni4 ogrody w naszym
spoleczeristwie s4 ponadczasowe.

Dzisiaj kontynuujemy tradycig ogrodnictwa dzialkowego, kt6r4 dla nas
obronily poprzednie pokolenia. Jednakze w calej dotychczasowej historii nie
byto tak powaznych zagro2eh dla istnienia rodzinnych ogrod6w dzialkowych
jak w ostatnich 5 latach.

Przyszlo nam zmierzy(, sig z licmymi atakami skierowanymi bezporirednio na
dzialalno66 Polskiego zwiqzkt Dzialkowc6w, jak i pr6bami przejgcia grunt6w
ogrod6w przez deweloper6w oraz z ujawnionymi grupami patrzqcymi na
ogrody przez pryzmat zysku.

Dzisiaj nasze dzialkowe Srodowisko ma ogromn4 satysfakcig, Ze podjgte
wsp6lne dzialania przyniosty wymieme efekty.

Mamy nowq ustawg o rod, kt6ra bardzo dobrze zabezpiecza mienie
dzialkowc6w, zapewnia rozw6j ogrodom dzialkowym oraz stwarza
unormowania prawne dla funkcjonowania og6lnopolskiej organizacji,
uregulowana prawnie zostala r6wniez kwestia budowy altan na dzialkaih.

osiqgniecie tego wszystkiego nie byloby mozriwe bez silnej og6lnopolskiej
organizacji Polskiego ZwiTzku Dzialkowc6w, kt6ra stoi na strd2y praw polskich
dzialkowc6w i ogrod6w. Reaguje na ku2de pojawiai4ce sig zagroienie oraz
inicjuje i podejmuje dzialania, kt6rych celem jest zapewnienie rozwoju ROD i
poczucia bezpieczeristwa dzialkowcom.



To r6wniez dzigki mobilizacji i jednoSci calego Srodowiska dzialkowego
przybierajqcego r6zne formy od manifestacji i pikiet do list6w i wyst4pieri
adresowanych do najwaZniejszych os6b, instytucji i urzgd6w w Polsce mozemy
powiedzie6, 2e ogrody pozostan4 zielonymi plucami miast, kt6rymi oddycha6
bgdq kolejne pokolenia Polak6w.

W chwili obecnej jednoSi w dzialaniu wszystkich struktur oraz dzialkowc6w
wymaga sytuacja zwiqzana z przedlu2aj4c4 sig procedur4 rejestracyjn4 nowego
Statutu PZD.

Dlatego tez IX Okrggowy Zjazd, Delegat6w PZD w Lublinie zwraca sig z
proSbq do wszystkich dzialkowc6w o peln4 integracjg i czynny udzial w
dyskusji nt. waZnych dlaZwiqzku i ogrod6w bieZ4cych problem6w.

Pamigtajmy o m4dro5ci plyn4cej z przyslowia, 2e ,,IJpada tylko podzielone
Paristwo". Nie pozw6lmy na podzialy w naszym Srodowisku i po raz kolejny
pokaZmy jedno56 w dzialaniu ruchu ogrodnictwa dzialkowego.

Sekretarz Ziazdu Przewodnicz4cy Zlazdu


