
sTAhis'v'1!5i{c

x okrqgowego Zjaadu Deiegatow Fcrskiego Z'rviqzfuu Dxiaikowc6w w pire
: rjnia 30 majii jtjl') r.Jku

w sprawie obrony ustawy c rodzi*nych ogrodacir dziaikowveir,

Deiegaci X okrqgowego ZjazdLr poiskiego Z.wiqzku lzia.fkowc6y; w pire
derriokrailrizirie '.r;yiira'rl ".p zez 'r7 3oc czionkoiv zwi4zkti lv i:zasie rl/ainvcnZebrari sprawozcie 'n'17c-wybciczych Rcdzirrnych lgrodow ir,rrt"*0.r-,
wyrai:ai? :decydowan;r sprzeciv,r uvObec atakiw ia ustawe o RoD uchwalcnq w2013 roku prawie jednogtoinie przel pcrski pai-iament rpocipisanej przez
Prezydenta Rp"

czlonkowie Polskiego Z'liqzku !zrarkcivir--x \^/raz ze s,,A.roim! rocizinai'i chcq wclalszym ciqgu w sncklju L;praw;ai suvoje d;iaikr i r,vl.,poczvivac na nicn, bc nai,l.r\.' naS -',r!CZajnip ai; -;idi 
.

Gv;eranten: i:inisi-:!; i.j a:::,/rl d:1afek
Dziatkowych iest lvia(r,"ie ta usta.,va i iiasz* Polski Zwiqzek )ziaikowcowi

w ll3JZ'l$ Roci:i*n i,ch Ogrcdach
ogrilncpolski samorzqd clzlaikcwcow

Usier^ra uwzglednia wsi,r.sikie :lieienia zawaiic w iu.;.yiokr.! TirT.lii;n;iiu
Kanstvt ucyjirego : ii iipca 2012 i'oku ora;:aiiezpiecza ctotychczasowe prayranabyte przez cjziaixowcdv., i mydll c przyszlvch pokoleniach. Wieie rv,rasiposuriqca sanivnr cziaiko.rconr okreiraiqc ici-.: pi-awa, obowiEzrii i spos6btunkcjonowanra' Zapisanie tych rozwiqzari w ustawte podkfeiia rorE i znaczenie
ka2dego u2ytlE611,pi(; r,r pl.cr:esie iuirkcjcncwania oglo,low.!v trafnv i ;'ecinoznacznre lkr-esrony sposcb chroni i-ias dziaikcwcor,v przediikwiclaciq naszych dzlatek w na:zych sgrociach. */skazuje takie zadania dlawlaicicieia grurrtu wober i:gr cciSw nie pczbawia.iqc ac prawa dc rikvriciacji wprzvpaclku uzasainiJil*i koiiecznod,:i ira cei publiczilv.
Zawartc w.lrej ra!<i...-.r..zl,viosc wvit::u ,_lziaiko*co,l bycia rib nie czlolhrer!lslcwarzyslenia be: i<o.rst:i<wencji uri"atr., ;:rawa uzytkowania oziaiki. St.,,vai.;aiakze rnoiiiwoif swobocinega stcwarr!.!zarria siq i,r;wiqzkl ieg!oniirrre ikrajor,r;qdla cgrociow.

Nie zgadzamy sig na *iszc:eri€ rego. fo biic,ou.,afv kr.-riejne ookoienia po jsk jch
.izia:'kcw-c6 w i

Donlagamy siq pLrwaznegc iraktowania pcfskich
,afadzj" pu$i!,::nej.

dziatkowcdvv p rzez o.gany



'vVciq2 i wci42 ;:apoinirra siq,2e.ri'ytkor*iriiari:i rjzi;.fei< w rras;,1c.ii ugroriacli:q
mieszkancy rniasi, kt6r-zy s;lvojq pracq zamjenili niegd'y,siei:ze nieuiytki w
zielone pluca i

\lie wotnc n:kontiJ ni$.rczya tegr, co dotrre dta LrilALitOVlaUWi
,ipelujerny c za;rrzesteriie 'uvaiic z na*;i DZIA {owcAMi, ktorzy nie przyrnuszani
przez nikogo : v;iasnel woli byli inadai sq czlonkami najwiql<szej w Folsce
spoleczneJ organir0cji Siowa{'zyszenia ogrcccw*go poiski Zwiqrek Dzialkov,rcow
Dziatkowcy naszegc Okrqgu Pilskiego naclai bqCE,,vspierai v/szys-ikie dziaiania
podejmcwane prze: okrggrwv zarzqd FZD w piie i Krajow4 ilaciq pzD w
warszawie w sirronie i;:iatkowc6v,r. lr; obronie naszych cgrodolr_, i :-raszego
Zwi4zku rrraz ricwej usl;wy o l;,CD i
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Pila- cinia 30 rnaja 21115 r.

Przewociri!czEcv Zjazdu


