
Stanowisko delegat6w na IX Okrggowy Zjazd Delegat6w ROD

Torurisko - Wloclawskiego Okrggu Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w

w sprawie znaczenia samorz4dnosci, niezaleinosci i apolitycznosci ruchu ogrodnictwa

dzialkowego dla bezpieczeristwa i praw dzialkowc6w.

Jako delegaci wybrani z rozrnaitych rcjon6w Okrggu Toruisko - Wloclawskicgo pZD.

w r6znym wieku, o r6znej pozycji spo{ecznej, maj4tkowej i odmiennych poglqdach pragniemy

podkresfi6 znaczenie samorz4dnosci, niezalcznoici i apolitycznosci ruchu ogrodnictwa

dzialkowegojako czynnika scalaiqccgo wszystkich dzialkowc6w w polsce. otlnotowai nalezy.

2ejakkolwiek kazdy ma prawo do wlasnych poglqd6w na dowolny temat, rak poglqdy te

poll'inny schodzic na dalszy plan ilekroi \.r,ymaga tego intcres dzialkowc6*, i ogrod6w

dzialkowych.

Polski Zwi4zek Dziatkowcriw jako organizacja zrzeszalqca milion obywateli .iesr

lakomvm k4skiem dla polityk6w. Rozmaite formac.ie politycznc poprzez swoich

przedstawicieli podejmujq rozmaite starania, aby..przvci4gnqi do siebie,'rak okazaly elektorat.

Na szczgscie, co wiele razy pokazara praktyka, pr6by tc trafiaiq w pr62nig. a polski Zwiqzek

Dzialkowc6w dalekijest od wspielania jakir-jkolwiek partii politycznej. Naszym zdaniem kurs

ten trzeba zachowai, chocia2by po to by. by w dyskusjach nad rozmaitymi problemarni nic

dostarczai naszym oponentom argumentow o dzialaniu na zlecenic panii politycznych.

Apolitycznosi ruchu ogrodnictwa dzialkowego nie oz.nacza jednak koniccznosc

zerwania wszelkich kontakt6w z politykami i politykqiako tak4. w interesie dzialkowc6wjest
bowiem. by jak najwigcej przedstawicieri administracji publicznej uprawiaro dziarki

ogrodnicze, lub by patrzylo przychylnym okiem na ogrody dzialkowe. Dla zalatwienia wielu
spraw niezbgdne s4 negoc.iacje. rowniez z najwyzszymi przedstawicieram i parlstwa w osobie

Prezesa Rady Ministr6w czy Marszarka Sejmu. owocem tych spotkari bylo sprawne

zakohcz,enie prac legislacyjnych nad ustawq o r.odzinnych ogrodach dzialkowych oraz

nowel izacj4 Prawa budowlanego.

Na zakoriczenie raz leszczc pragniemy podkreSlii jak wa2ne dla ogrodnictwa

dzialkowego w Polsce jest darsze zachowanie niezareznoici i aporitycznosci. Jednoczesnie

uwazamy. 2e w dalszynr ciqgu trzcba kontynuowai interwencje w sprawach ogrod6w
dzialkowych u przedstawicieri wszystkich opcji poritycznych, a tak2e prowadzii rozmowy
z przcdstawicie lam i wladzy, bez wzglgdu na to, kt6ra opcja polityczna aktualnie jq sprawuje.



Jak pokazuje praktyka - jest to bardzo skuteczna metoda obrony ruchu ogrodnictwa
dzialkoweeo w Polsce.
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