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VIII Olaggowego Zjazdu Delegat6w Polskiego Zwiqzku
Dzialkowc6w we Wroclawiu z dnia 6 czerwca 2015r

w sprawie jedno$ci ruchu dzialkowego.

Ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych, ktora wesda w irycie w stycmiu

2014r., byla dlugo oczekiwasppruez dzialkowc6w ,altem prawnym, kt6ry w

zaloirniu mial ztbeqieczyd ich interesy i pozwoli6 w spokoju uprawiac dzialki,

dajqc takoczekiwane poczucie bezpieczeristwa.
Wielomiesigczne prace nad ustawq i obawy powstale po wyroku Trybunafu

Konstytucyjnego zwiqzane z prqyszloSci4 ogrod6w pokazaty ogromn4 jednof6

dzialkowc6w w obronie swoich praw, Okres procedowania ustawy w Sejmie to

czas licznych akcji wspieraj4cych projekt obywatelski - zbieranie podpis6w' pi
kiety, marsze protestacyjne, a2 do og6lnopolshiej manifestacji w Warszawie.

Jedno6,6 podjgtych dzialan i determinacja dzialkowc6w, pod przewodnictwem

Krajowej Rady PZD, pokazdy silE ruchu ogrodnictwa dzialkowego, h6ry do-

prowadzil do uchwalenia u$awy o ogrodach dzialkou'ych, t1m samym daj4c

nadziejg dzialkowoom na lepsz4 przyszlo66. Ten sukces byl mo2liwy tyko dlale-

go, 2-e milion polskich &ialkowo6w skupionych w og6lnopolskiej organizacji ,
ramiq w ramig walczylo o nowa ustawQ.

Ocalilirimy ogrody bo byti5my razem. Dzialkowcy docenili Q jedno6i i pokazali

to podczas zebran ustawowych w ROD, kt6re odbyly sig zgodnie z art' 69 ust.l

ustawy o ogrodach dzialkowych w terminie 12 miesigcy od dnia jej wejScia w
zycie. Wyniki odbyfych zebrari "askoczyty przeciwnik6w praworzqdnej organi-

zacji dzialkowcnw jakS jest Polski Zwi1zek Dzidkowc6w. W pr4ttaczaj4cej
wigkszo3ci ogrody zdecydowaly, rr chc4 pozostad w strukturach PZD, docenia-
j4c tyrn samym, z jednej strony ogromne zaangaZowanie og6lnopolskicj orgarri-
zacji dzidkowc6w w obronE ich praw oraz z korzy$ci wynikaj4ce z posiadania

takiego reprezentantz\ kt6ry dba o ich prawa i daje im pocarcie bezpieczefislwa,
a z drugiej strony maj4c 6wiadomo5i bycia cdonkiem takiej organizacji maj4

mo2liwoSd udziafu w podjqtych pnez ni4 akcjach na rzecz dzialkowc6w. Or-
ganizacji, kt6ra prowa&i politykg jawno6ci wobec ogrod6w i dzialkowc6w. Na
biei4co wsp6ipracuje z nimi i informuje o wszystkich podjetych dzialaniach i
anga:iuje do wspotpracy w imie ruchu dzialkowego . To wzrrocnilo nasze wigzi
i pokazalo, ie jeste6my jednq wielkq dzialkow4 rodzin4, kt6rq lqca wspolne
cele. USwiadomilo te2 nar& ze Krajowa Rada PZD to daialacze wybrani w
ogrodach, reprezentujecy dzialkowc6w, maj4cy ich problemy i potrzeby. Po-
zwala to na podejmowanie wsp6lnych inicjatyw i aktywne uczestniczenie w ich
tealizacji.



Ogromnym wyzwaniem byla ob'rona nas4ych altnn, k6re zgodnie z interpretacjq
sqdu i wyrokiem jaki zapadl, powinny byC rozobrane. Krajowa Rada PZD podjg-
la inicjatywg opracowania projektu obywatelskiego " Stop rozbi6rkom altan",
kt6rego celem byla nowelieacja prawa budowlanego, a tym samy ocalenie ty-
sigcy altan w ogrodach. Dzialkowcy po raz kolejny sig zjednoczyli i podjgli
dzialania zainicjowane przez KRPZD takie jak zbieranie podpisow, prowadze-

nie szsrokich konsultacji i spo&an z poslami i senatorami, pisanie stanowisk
przez dzialkowcow i zarr4dy. Taka jedno$6 doprowadzila do uchwalenia takze

tej ustawy. Ten powszechny ruch wykazal, 2e idea ogrodnictwa dzialkowego
jest iywa, a ogrody ciesz4 sig poparciem spolecznym.
Dzialkowcy to grupa spoteczn4 hbra nie zamyka sig na swoich dzialkach nie
my5lqc o irurych. Swiadcry o tym zaangai:owanie calego Srodowiska w obronE
ogrod6w przeznaczonych do likwidacji na mocy pojawiaj4cych sig roszczen do
teren6w zajmowanych prz*z ogrody. Liczne stanowiska i protesty wysylane do
wladz miast, listy wspierajqce ogrody pokazuj4 2e nie jest nam obojgftry los
dzialkowc6w. 'tworrymy jednq rodzing dzialkow4 dlatego naszym celem jest
wsparcie potrzebujqcych i pomoc na miarg naszych moZliwoici.
Obecne prace nad statutem PZD to kolejna dziedzina , w kt6rej mo2emy wyka-
za6 sig jednoSci4 w tworzeniu naszego prawa. howadzenie konsultacji i dysku-
sji w ogrodach i na kazdym etapie struktur zwiqzku wymagaje pehrego z.aanga-

2owania i odpowiedzialno$ci. Jeste$my tym zainteresowani majqc $wiadomo6i,
ie jest to potzeba chwili, dia nas dzialkowc6w na ten moment najwamiejsza.
Nie byloby jednak ruchu ogrodnictwa dzialkowego bez Krajowej Rady PZD,
kt6ra pod m4drym i odpowiedzialnym kierownictwem prezesa Eugeniusza Kon-
drackiego poci4gngla za sobq dzialkowc6w, kt6rzy uwierryli w ideg wsp6lnego
dzialania w obronie ogrod6w i dzialek. Nauczyla nas, 2e w jednoSci sil4
wzmocniona zaangaZowaniem wszystkich milofnik6w ogrod6w pozwoli nam
zwycigz,yi.
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