
Stanorvisko Vlll Zjazdu Okrggorvego Delegat6rv PZD Okrggu Slqskiego
rv sprau'ie jcdno6ci Dz-ialkowc6rv i przl'szloSci ruchu oqrodniehva

dzialkowego w Polsce.

Ostatnia kadencja nrgan6w, Polskiego Zri4zku Dzialkorvc6w po raz kolejny
pokazala jak wazra jesr jedno(i Dzialkowc6w. Dzigki tej jednosci, razem
dokonali6m_v rzeczy rvielkich takich jak wprowadzenie norvej usrawy o
Rodzirurvch Ogrodach Dzialkowych w. 201 3 roku oraz nowelizacji ustarvy-
Prawo Budowlane. Zdecydorvana wigkszodi Dzialkow,c6w zloiryla bowiem
swoje podpisy pod projektami obl.warelskimi proje kt6w usraw. Sukces tym
bardziej wielki, iz malo komu ,.udaje" sie zamienic projekt obyrvatelski na
obowiEzuj4ce praw,o. Dzialkowcom sig 1o udaio ijcst !o Nasz rvspolny sukces, z
kt6rcgcr nalezy siq cicszyi. W tcn sposob pokazaliirny, iz polski Zwiqzek
Dzialkou,cow jest niezwykle silnv i potrafi zdz.ialac rzeczy prawie niemo2liwe
dzigki ogromncmu zaanga2ow.aniu rvszy,stkich Dzialkowcow.

Wspomniane wy2cj ustawp to tylko dwa najwaZniejsze efekty dzialalnoSci pZD.
ale jest ich o wiele wiecej. Polski Zwi4zek Dzialkowctirv podi4l bowiem liczne
dziaiania w celu dostosowania ogrodnictwa dzialkowcgo do nowego stanu
prawncgo. W szczeg6lnoSci dot,vczy to regulacji stan6w prawnych
nicruchomoSci, ktore jest mo2.liw,e dzigki nowcj usrawie o Rodzinnych
Ogrodach Dzialkorvl'ch.

Dzisiaj koniecznoic zachowania _iednodci Dzialkowcrirv jest ciqgle aktualna.
Wszvscl' bowicrn zdaj4 sobie sprarve, i2 Dzialkow cy ze wzglqdu na
atrakclinod0 tercnriw IIOD nigdy nic bEda mieli pelnego spokoju. Od *,ielu lat
obsen+'ujcmy bowiem ataki na Dzialkowc6w z rtj2n\ch stron. Ustawa o ROD z
13.12.2013r. dala mo2liw,osi wlboru Dz.ialkowcom czl pozostajq r.r, pZD c4,
te2 wyodr'gbniajq sw{j ogrod i zaktadajq *,lasnc stovvarzyszcnie. Ogromna
wigkszo(i I)zialkowc6*, *ybrala pozostanie r.r, pZD. Dzieki temu sila
Dzialkowc6rv jako jedne-i organizacji dalcj isrnicje, a sila ta jest potrzebna iv
zasadzie na ka2dym kroku. Przykladem tego sq ostanic dzialania pre4.'denta
Miasta warszawy w zakresic rcjestracji statutu pzD. Dzialania wecllus pZD
zupelnie bezpodstau'ne. pomijai4ce calkowicie szczcgoiny chirakter
postanorr'ieri usta\w o ROD.

Dzicki jcdno(ci dalej mo2em5' dokonlv.ac rzeczl' rvielkich. Nikt bowiem nie
bedzie rozmar'"'iai z rl,siacani malvch organizacji, ale z .jedny.rn
sk)wafiyszcnicm liczqcym prawie milion czlo'k6w bedziu m,sial liczvd sie
ka2dy. niezaleznie od rozkladu sil politl,cznych u. Sejmie, Senacie .r1 ,.,
radach miasta.



Kole2anki i Koledzy, Dzialkowcy I

Jesteimy dumni z nasz,vch ogrodriw I nasz,vch osiagniei. a lakze z naszego

Zwiqzku. PZD iest Zwiazkiern, ciesz4cyrn sig zaufaniem ludzi - swoich
czlonkow od chwili swego powstania. Mamy srviadomodi ile zadair jeszcze stoi
przed nami, ile jeszcz.e.iest do zrobienia. Podejmtrjqc jak2e wa2ne spolecznic
zadania, wlqczamy sig w lealizacjg wielu niedostrzcganych przez administracjq
paristwowq prograrr6w wspielajqcych zarorvno dziaialno6i samorzqdow

lokalnych i aktywnoii spolecznq mieszkancow-

Wdra2aj4c r62ne ftrnry promocji Zwiqzku, i .iego jednoici bgdziemy
kontynuowad wszelkie dostqpne dziaiania na rzecz pelnego uczostnictwa
naszych czlonkow w 2yciu wspolnoty ogrodowcj, obejmujqcej integracjg
stanowi4c4 gitiwnq kategoriE wszelkich dzialan jak i podcjmowanie wspolpracy
z samorz4dami lokalnymi. DzialainoS6 Zwiqz.ku jest bardzo bogata, wynika z

dlugoletniej tradycji, w'ciq2 rosnqcych potrzeb samych ogrodow oraz tnsnqccj

roli i znaczenia Zwiqzku i ogrod6w w spoleczeistwie i miastach.

Od wizerunku ogrod6w i dzialek zale2y opinia spoleczna, medialna i niezrv,v-kle

wa2na dla ogrodou' opinia rvladz i wreszcie dalsze istnienie ogrodou'.
Wyra2arny przekonanie. ze ll' nowej kadencji wigkszo:16 ogrodow dzialkowych
wlrainie zmieni swoje oblicze. Nalezy podejmo*'ai u rozpocz-ynajqcej siq

kadencj i zadania nowe, *,-vnikajqce ze zmieniaj4cych siq warunk6w
politycznych, spoiecznych i gospodarczych w kraju.

Drogie sq nam nasze Ogrodl Dzialkowe i dajmy' temu \4yraz poprzez jedno5d i
integracjq w dzialaniu i obrong ogrod6w dzialkow,r'ch dla nas i naszych dzicci.
Licryrn-v na zbiorowq m4dro6i czlonk6w Zrviazku bowiem nie chcemy, aby
zmamowanv zostal wielopokolenioul dorobek ruchu ogrodnictwa dzialkowego
w Polsce.

7. wyrazami szacunku iuznania dla wszystkich polskich dzialkowc6*':

Uczestnicy YIII Zjazdu Delegatorv PZD Okqgu Slqskicg<r
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