
Stanowisko
Vlll okreSowego Zjazdu PZD w Zlelonej G6rze

z dnla 6 czerwca 2015 r'
w sprawie wspdlpracy wladz samorzqdowych z okrggiem zielonog6rskim PZD

Delegacl uczestnlczqcy w V I Okrqgou/ym Zjctdrl€ PZD okrqgu zl.lonoS6rskleSo r prawdziwq

przyjemnolclq lsatysfakcja dostrzegail dotychczrsowl dobrq wsp6lpracq r wladaaml sEmonldowyml'

Z radowolenlem przyJmulemy fakt, te ogrody drlalkowe w n.srym okrl8u tr.ktowane sn Jako

waine czq{cl mle1sklch ekosvstem6w oraz miejsca rekreacji iwypoczynku miesrkarlc6w ml|st - pokolonla

tnscleto wieku . taki€ mlodych rodrln,

Docenlamy iycaliwoi6 wladz srmorz4dowych w npewnlrnlu wtrunk6w funkcjonowanio rodzinnych

ogroddw dzlalkowych, a takte otwartofd na wszelkie proporycje wspdlpracy ze stowanyst.nl.m PZD.

Jestrdmy przikonant, ie w kolejnych lat.ch moiliw. bqdzh podrJmowrnle dalrzych wsp6lnych drlalarl,

majqcych na celu unowocleinlanlo I rozw6j ogrod6w dzlafkowych'

Porytpnlg ocenlamy obecny stan prawny ogrod6w dzlalkowych w okrqgu rhlonog6rrklm.

Wsrystkle ogrody zostafy nam pnekarane w uiytkowanle wieczyste lposiadajq akty not.rlslnc, co drJc

pocruclc bezplecredstwa I stabiliracJl, Walne Jest tet, !e 106 ogrod6w ujQto w pl.nach pnestrtennego

rtgocpodarowanla, Wyraiamy nadrt.J€, 2e r6wnle, porostaie ogrodv 2neldq w tych planlch wlajclw.

mlejsce. Jcdnoclalnlc Jestedmy otwarci na wsp6lpracq w zakresir przekaranir Jednostkom ramorzqdowym

tcrrn6w wolnych lwykorzystrnla lch pnez samonqdy lokalne na spolecrne celo'

Dotychczasowe kontakty r wfadzami samorzldowyml utwierdrify nel w przekonanlu, ie dzirfkowcy

zr!.rz.nl w stowarrysreniu PZD mogq llcryd na zrozumlenlo I zalnt*asowsnld probbmrml drlrlkowc6w'

Wl€lce sobie cenlmy, ie w ctasach, gdy dzlalkowcy podejmowali walkE O UStawQ, prcrydencl

i burmistrrowte byll r nami i udzielall nem sw.go poparcla. Potwlerdzt to llcrny udzial w rpotk.nlrch

z dzfilkowcaml, gdy konsultowall6my raptsy obywatelsklego projektu uctawy, B takte tdy rozstzygah slq

pnyszlodd altanek drlrtkowych. Potwierdzajl to t.kla osoblstG llsty sklerow.nl w obronh drlatkowc6w.

Jestesmy radzt z obecnoJcl prz.dstawlct€ll wladr lokalnych podczBs walnych wydarze ogrodowych

- Dnl Dztalkowca czy Jubileuszy ogrodowych, C€nny jert dlr nas udzid w'hdr samonldowych w walnych

zebranlach w ROD, gdrle prerentowan. sl gsiQgnlQcla o$od6w ale i problemy r Jaklmi d:lafkowcy siQ

borykrh.
Nlko8o nie trzcba pnekonywaC, ir konyccl ze wspdlpracy wfadz srmorrldowych i ttowanysr.nlN

PZD sq obustronne, Stwar:anle ogrodom motllwo$ci drlsrego rorwoJu wzbogaca mlesto o dobrze

ragospodarowane t.reny, bedlce oaraml zielenl. Mieszkadcy mlast - dzlalkowcy mrh nolliwodcl
prowadrenla rdroweto trybu lycla I aktywncgo wypoczynku.

Majqc na uwldz. t€ watne spolccrnle cele, pragnlemy wyrrzlc pnekonanle, lt ta dotychcrasowr

dobra wrp6lprrca wbdz samortAdowych lstowanyslenlo PZD bedzic kontynuowana.
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