
APel
Vlll Okrqgowego Zjazdu Delegat6w PZD w Zielonej G6rze

z dnia 6 czerwca 2015r
w sprawie przyszfo6ci ijednoici ruchu ogrodnictwa dzialkowego w polsce.

Koleiankl I Koledzyl

Dzialkowcyl
Z obrad Vlll Okrqgowego Zjazdu Dalogrt6w pZD w Zl.lonej G6rze:wracamy slq do

wsrystklch polsklch dzialkowcdw o zrchowante Jednoicl I sp6Jnofcl, o konsoltdacjq
l3otowoid do wsp6lnego podeJmowanlr drlata6 na necr rodrtnnych ogrod6w dzialkowych.

Mimy zE sobq bunliwy okrcs, narnacrony prrez wyrok Trybunalu Xonrtytucyjnrto. Whl6
wsk&yw.lo, ii uble8la k€dsncjs mogfa byd orbtnlq w historli polskloto zwhrku Drlalkowc6w
I pocrltklem koficr wlelu rodrlnnych otrcd6w dzldkowych.

Jadnak wygrallSmy batallq o ogrody drhfkow€, Mamy urtawQ, kt6r! w ob.cnym krrtrlcle
J€rt wynlklem ogromnego wkladu pracy crlonk6w cale8o ruchu otrodnlctw! drlalkowr8o:
klarolnlctwr zwig:ku, ktdre podjQlo siq trudu naplsinir projektu urtawyj drlalacry ogrodowycn,
It6nY zortrnilowall Srerokq kampanig Informacyjnl docior|Jic z projsktlm dO wlidr
ramorzldowych ors! parlahentarnych; srarc;owych dzlrfkowcdw, ktdrzy swokn podplrem poprrll
proJch onr ueastnlcryll w manlfestacJach I protestach, kledy wymagrb tato ryturch,

JednoJd I determln|cj., JlkQ wyk.r drlalkowcy w w!lc! o urtrwl, e potam.wynlki
lwobtego reftrendum, jaklm byla kampanlr $tawowych zebrrrl dotyczlcych wyboru stowa-rzylzrrl
ot.odowych pok aly, ii Polskl Zwlqzek oulafkowc6w clsszy 5lC lauf.nlem drhlkowc6w I rccllzuJ.
rwoF cele rtatutowe dbajqc o lstnhnle i rozv{61 rodrlnnych ogrod6w dzirtkowych,

Jestasmy illnl jednocclq I byllimy rarcm, To pozwolllo nrm prrezwyclqrye rrgrotenir, kt6r.
n.r dotykdy, r bylo lch wlele:

. projokty ustow rakhdrjqcych llkwtdrcjl PZD I odebr.nl. praw drlallowcom;
r nlekonyttnr zapiry w ipscustawach drogowych, walowych, cnargetyctnych;
r wyrok Trybunalu Konstytucyjnego ! dnh 1l llpca 2012r w rptawle urtrwy o ROD lwrlk!

o nonQ u5tawQ o ROD,

I wyrok NSA w sprawlo altan I welke o rmlonq zaplsdw ustowy p|awr budowlanego,
Wszystkie te I wlele innych wydaft.r,l mogly przekre3lid dorobek drhlkowcdw i rako cryd

funkqlonowanl€ Rodzinnych ogrod6w Drlalkowych. Tak sh nlc $talo, ponlewrl ctfonkowi. polrklago

Zwllrlu Dztalkowc6w wykonystall do rwalcnnla przoclwlefistw nellkutecrnleJszq brott, jah Jclt
wrp6lne dzlalanlc,

Xolebnki I Kolodrvl
Ootychcrasowe osiEgnleclr nle oznacrrJfu ra rakortcryfy riq nrlre rmagrnla,

Chodrt ogrody dziafkowe, lako urrqdtenla potytku publicrnego, sl nesrym dobrrm wspdlnym lmsh
,luty( obywatelom mlast I mlastecrcl( to przsclei w dalrzym cllgu nle brakuJc chltnych, .by trunty
pod ogrodsmi drialkoryymi wykonystad do wla6nych, komerqJnych cel6w.

wskazuJq na to ostatnle wydrnenia, a w tym nrwolywanis do zatatwlania roszczed ko3ttlm
o6roddw drialkowych I dziafkowc6w. Tym lqdanlom wt6ruje Ungd Stofeczny Wersrawy, ktdry, jrko
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organ oadzoru nad PZD, Jwiadomie przeclwdzlalE r€jestrrcji statutu PzO, naral.jlc tym wsryttklc
oSfody w krrju na d.steblllz.cjq.

Ornacza to, ie w dalsrym clagu muslmy byd silnl I zjednoczeni, bo tylko wtcdy molsmy sie

obroniC. Wydarrenla ublegfej kadencJl udowodnily, ie moiemy osllgnqC rrmlenon6 cale, JeJll wok6l

,ednej ldel sluplonych j€st bardzo wiele os6b I tl one rdetarminowane w swolm drbfrniu.
Dlrtrgo r olq mocq nrloly dba{ o fsdnolt I drkrq konrolldaclq Polrkllao Zwlltlu

Drl{kowc6w, ponl6wll Jest to Jrdynr pranncJl lkutecrnrj obrony nruych pnw,

Kohlrnkl I Koledryl

JednoJd isifa Poliklego Zwlerku Dalalkowcdw to nle tylko walkr o prawa drlrlkowcdw Irtabllne
funhjonowanie ogfod6w dzlafkowych. To rdwnlei rzctelna I systemrtyczn. codrlennr prEc!

na noc2 dallrego doskonalenla wherunku rodrlnnych ogroC6w dzlelkowych: wyprrcowywenlc
sp6jnych mochanltm6w rarzqdzanla ogrodaml, rystemdw finansowych oraz rorwlqnil prrwnych
porwalajqcych na strbllny, rrdwnowEtony rorw6J ogrod6$/ drlalkowych pomlmo nicspnyjeJqcych
warunk6w w laklch mutrl funkcjonowrC, to t.ktc wymlam dojwiadcrli I pneplyw tnformlcji.

Nastym wsp6lnym celem powlnno byC um.cnlanl. olrod6w dzhlkowych w 6rodowiskach orrz
- trklak do teJ pory - tyczliwoSd lgotowojd do wrpdlnego drhLnla.

Vlll OkrQSowy Zjard Oele8rtdw PZD w Zlalonaj G6nr wyrNir prrekonanla, lc drblkowcy
okrQtu rlalonoBdrgkl8go, w porozuml.nlu ! drlalkowcaml w cllym kr4u, z,lednocranl I tllnlJ.dnojcll,
\d1 rdolnl do szybkicj mobllhacJt I re.kcjl n. w$.lkt€ rlgrol3nia.

Sekratarz
Okrqgowego ZJudu PZO

w ZielonoJ G6ne

frucrodntcrlcy
OkrlBow.go

w
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