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VIII OKR{cownco LJAZDTJ DELEGAT6W
POLSKIEGO ZW | AZKU DZIAT,KOWC 6W

v, Szczecinie z clnia I 0 czenvca 201 5 roku

w sprawie znaczenia ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych
dla przyszfoiei ogroddw i koniecznoici jej obrony

Na szozeblu Krajolvej Rady, olrrggu i oglocl6w, wykouana zostala
praca, by dostosowa6 funl<cjonowanie Storvarzyszelia Ogr<_rdorvego pZL)
zawa{tego w dw6ch r6r.vnoczefnie obowiqzuj4cyoh ustawach.

Uchrvalona 13 '12.20r3 r. ustawa o roclzirrnych ogrodach clzialkorvych, cieszy sig
rrmaniem i poparcie'r dziaikowc6rv. zawarte iv niej ronviEz ania r4czt] tradycjg z
nowyrni rvyzrva,iani, stoiqcyrni przed rodzinnymi ogrodami. Dorvodem.ie j poparoia s4
zlo2orie podpisy r'v Sejmie oraz risty incryrvitruar.c i zbiororve, potivier.dza.iqce pert.zebg
zachowania usta\.vy w niezmienionyrn ksztalcic.

Determinacja dzia{kor,vc6w walczqcych o ustalvg nie powinna nikogo trzilvi6, kto
bliZej zna ogrody i odradza j4ce siq ponysly na ich refomowanie.

lJstarv,. Rt)D okrerlla uslrcrj og.odrricr*,a dzialkor,vego- rrl.zul.risv pr.zeisciorve.
clostosowLliQcc i ko oo*,c, poz*,alajr1 zachowac pralvo cl' zt zesz;rnia sig, .1tr"z;rjetln.crzesnyur LrnihnigciLr burzcnia (lotychczasowy0 \ zdobyczy .rganizacl,jnych. Ma,
rvigc ona znaezenie la cizisiaj i na przyszloSi.

Przepisy t-rstawy, w)?racowane !v czasie spornych debat pod komisji i rv
kotnisjach scjmorvych, po osi4gnigciu kornpromisu, uchrvalcniu rrrzez parlament i
podpisaniu przez Prczydenta Rp, weszly w 2vcie.

oglomna

do prarva

Akceptowana, rvyj4tkorvo zgodnie, przez wszystkie opcje polityczne uslawa,
spelnia oczekirvania dziarkorvc6w, urvzglgdnia rv caro$ci krytcria wyroku Trybunaru
Konstytucyjnego. W pelni czyni zacloSi konstytuoyjnodci.
zapewnia swobodg zrzesr,ania sig i dobrowol'osi przynareznodci do stowarzyszeri.

Swo.j4 szczeg6ln4 trcdciq jest specyficznym aktem prarva dla stowarzyszef,
prowadz4cych ogrody dziarkowe. Dla praktyki jest praw.eur nalwa2niejszyrn, dla
zapewnienia praw dla dzialkorvc6rv i lworzenia warunk6w dla rozrvoju ogrod6w.

Niestety, nowo przyjgta ustawa od pocz4tku zostala zaatakowana. przepisy
ch'oniqce ogrody dzialkor.ve, przed pochopnymi l'cwi,acjarni i utrzymui4ce sarnorr4,
stowarzyszenia PZD, maj4cy zdolnoSd tlo upominania sig o respektowanie prawa, nie
odpowiadai4 wplyivowym Srodorviskorn, zainterosorvanym przejgciern grunt6w pod
ogtodami. Toczy sig, rvigc bezwzglgdna rvalka, by podrvaZyi fundarnenty
funkcjonowania RoD - ustarvg, kt6r'a tak naprawdg jeszcze me w perni rveszla w zycie
w praktyce.



VIII Okr'ggorvy Ljazd delegat6w teprezentuj4cy wszystkie ogrody

szczecifiskiego okr'ggu stoi na stanorvishu, 2e przysz*oie zalciry od niezmieniania

przepis6rv ustawy. KaZd4 pr(rbg zmiany naleZy traktor'va6, jako ngtolenie i

przecir.vstarviad sig jej czynnie.

Apelujemy do rvszystkich dzialkorvc6w, o tlokladne zapoznauie si9 z przepisami

ustawy o ROD, jej przestrzeganie rv praktyce, o zachorvanie ozujnoSci wobcc ka2dego

przejanu zagroZenia prarv dzialkolv ca ot2rz o aktyrvn4 obronp z takirn trLrdem

osi4gnigtego celu - dobrej ustawy o ROD.

Minione lata clowiodly, 2e ogr.ocly rodzinne potlzebuj4 silnej ochturry l]t'arvnej rv

postaci ustawy or.az siluego saurorzqdu, glvarantuj4cego skrtteczn4 obror-rq nabytych

pra1v.

Jest to r.varunck konieczny dla zacholvania og|od6r.v, Pra'rva dziaikorvc6rv nie mog4

ustqpi6 przed interesami gruporvyrni, z po|ytku, kt6rych czerpi4 najczgSciej rrieliczni.

Bez dobrej ustawy o ItOlJ, ogrody sig nie obroniq.

W interesie ka2dego dzialkor.vca le2y, rvigc jej obrona'

Bcz cleter.rninacji ijednoSci rv dzialauiu oraz zbiororvego za anga2rjtvan iil si9, tlie

r.rsi4grrglibySrny tlol,,,-chozasorvych sLLlicqrsf iv.

SEKRETARZ ZJMDU PRZEWODNICZACY ZJMDU


