
Stanowisko
fX Okrggowego Zjazdu Delegat6w PZD w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2015r.
w sprawie znaczenia jedno5ci ruchu ogrodnictwa dzialkowego dla dalszego

istnienia rodzinnych ogrod6w dzialkowych i zachowania praw polskich
dziafkowc6w

Dzialkowcy Okrqgu Poznaiskiego reprezentowani ptzez swoich delegat6w na

lX Okrqgowym le2dzie Delegat6w PZD swq postawq i dzialaniami na co dzieri

WtazajE przekonanie, 2e tylko razem sq w stanie osiqgnq6 pelnq i stabilnq

mo2liwoSc korzystania z dorobku poprzedzalqcych nas pokolefi. Historia ogrodnictwa

dzialkowego udowadnia, 2e spoleczno6d skupiona przy skrawku ziemi, nawet

w r62nych systemach politycznych, od zawsze stanowila pewnq odrgbnq caloS6,

kt6rej nadrzgdnym celem bylo umilowanie posiadania dzialki. Dzialka bowiem

zawsze slu2yla rodzinie przynoszqc jej wymierne korzySci. Bardzo czgsto dzialka

stanowi jak gdyby drugi dom i tak jest postrzegana. Na przestrzeni dziej6w naszej

Ojczyzny, a nawet wtedy, gdy ciemne chmury zabor6w przyslanialy polskie niebo,

ogrody dzialkowe powstawaly i stawaty siq czqstkq naszego bytu narodowego.

Wielkopolska na tym tle ma sig w szczeg6lnoSci czym chlubi6. To na tych ziemiach

powstawaty jako jedne z pieruvszych ogrody w Ko2minie Wlkp. i Lw6wku Wlkp.

Pomimo najr62niejszych zdarzeft przetrwaly one i w dalszym ciqgu siq rozwijajq.

Takich pzyklad6w mozna by mno2y6. Chodby w ostatnich latach, kiedy to bylo wiele

zakus6w na grunty zajmowane przez ogrody. A Wzecie? zdecydowana wigkszo6c

tych ogrod6w powstala z inicjatywy naszych dziad6w i ojc6w. To oni chcqc polepszy6

sw6j byt materialny organizowali ogrody kosztem pomniejszania dla siebie funduszu

socjalnego w fabrykach, w kt6rych pracowali. To akceptacja 6wczesnych wladz

i pzeznaczenie funduszu socjalnego powodowaly powstanie coraz wigkszej ilo6ci

ogrodow dziatkowych. Tak sig sklada, 2e kiedy nastgpuje jaka6 forma zmian

ustrojowych, wtedy apetyty idq w kierunku ptzeznaczenia zagospodarowanych

i dobrze utrzymanych teren6w ogrodowych na potrzeby komercyjne. Decydenci

zakladaje, 2e jest to najlatwiejszy kqsek, bo nic siq przecie| nie dalo na ich

zbudowanie, rekultywacjg i cig2kq prace, a teraz ma sig co6, czym mo2na

zadysponowac, by uzyskad niemale profity. Dlatego te2 historia ostatnich lat to
nieust4qca walka o byt ogrod6w dzialkowych. Wydawa6 by sig moglo,2e po 13

grudnia 2013 roku, gdy weszla w Zycie nowa ustawa o rodzinnych ogrodach



dzialkowych na dzialkach zapanuje spok6j. Nic bardziej blgdnego. W migdzyczasie

byli6my obiektem ataku Zwiqzku Miast Polskich, Rzecznika Praw Obywatelskich, czy

wreszcie NSA kwestionujqcego legalnoSd altan ogrodowych. Dzigki wielkiemu

zaanga2owaniu dzialkowc6w wspierajqcych ponad 700 tysiqcami podpis6w projekt

obywatelski ustawy o zmianie Prawa budowlanego i innych ustaw i z tej batalii

wyszli6my zwyciqsko. Aktualnie boryka6 siq musimy za sprawq prezydent m.st.

Warszawy z problemem rejestracji statutu PZD. Organ nadzorczy nad pZD stawiajqc

sig ponad prawo wypowiedzial walkg naszemu stowarzyszeniu ogrodowemu nie

liczqc sig z konsekwencjami swojego dzialania dla wszystkich dzialkowc6w.

W ka2dej z tych sytuacji tylko wysitkiem calej spoleczno5ci dzialkowc6w bylismy

w stanie zaiegnywat niebezpieczefistwa i osiqga6 sukcesy. Tak te2 powinno sig sta6

w sprawie rejestracji w KRS statutu PZD.

My uczestnicy lX okrggowego Zjazdu Delegat6w pzD przedkladamy stanowisko

wzywaiqce dzialkowc6w naszego okrggu do zachowania jednosci niezbqdnej dla
obrony naszych praw i obrony naszych ogrod6w.

Apelujemy! Niech nie zabraknie gl6w irqk dzialkowc6w celem uzyskanra

zamierzonego celu. Reagujmy na wezwania Krajowej Rady ijej kierownictwa, kiedy
zaistnieje taka potrzeba . znane powiedzenie ,,w jednosci sila" sprawdzilo sig ju2

w ogrodnictwie dzialkowym wielokrotnie na przestrzeni lat. Mobilizujmy i zabiegajmy
o wsparcie w tym wzglgdzie tych os6b, kt6re deklaruiq chg6 pomocy dzialkowcom
w rozwlqzywaniu ich zywotnych spraw. Na mapie polski nie moze zabraknqc miejsca
na ogrody, kt6re sq znaczqcE czqstkq polskiej rzeczywistosci. stawiajmy jako

dzialkowcy jasno i wyraZnie nawet tym, kt6rzy pr6buiq realizowa6 swoje doraZne,

spektakularne interesy kosztem ogrodnictwa dzialkowego, 2e ,,ogrody dzialkowe byty,

sq i bgdq", 2e za nami jest prawda i historia minionych tat.
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