
OD i OZPZD NR TEL i @77454285? 27 URa. 2At2 13t43 STR.1

POLSKT ZWIA,Z.EK D%TAI KOWCOW
OKRE GOWY ZLRT,AD OPOL SKI

45-:i64 OPOLE' IJL. L. SOLSTilEGO 15

TEL.IFAX (o77) 4s428 s2

Sqd Reionorvy dla m. st. Warseawy w Warszawie, XII WydzialGospodarki
Ifajowego Rejeslru Sqdowego KRS: 0000293E86

-

NRTS 8898 0003 2001 00004079 0001

Ldz. Crle./2875 12012

Pol ski Zwiryek Dzialkowc6w
Krajowa Rada
ul. Bobrowiecka I
00-728 Warszawa

W nawiEzaniu do naszego pisma L.dz.Org ./284712012 z dnia 25-09.2012r.
w sprawie organizacji narad z prezesatni Zarad6w ROD, Olcrggowy Zaxz'4d
Opolski Polskiego Zwi1r-l<v Dzialkowc6w w Opolu przedklada informacjg
z narady z prezesami Zaruqd0w ROD z rejonu Brzegu.

W dniu 26-09.2A12r. w siedzibie ROD ,,Brzeg" w Brzegu odbyla sig
naradza z prezesami - celonkami Zarz4du ROD, przewodni czqcymi
ogrodowych komisji rewizyjnych i rozjemcrych. W naradzie uczestriczylo
41 os6b reprezentujqce wszystkie ogrod6w dzialkowych z tego rejonu.

Tematyka,.4.Arady obejmowala nastgpuj Ece sprawy:
1. Akfualna sytuacja w Zwiqzku -- X Nadzwyczajny ZjazdDelegat6w PZD.
2. Om6wienie obywatelskiego projehr ustawy o rodzinnych ogrodach

dzialkowych.
3. Om6wienie uzasadnienia do w5noku Trybunahr Konst;rtucyjnego wydanego

w sprawie rodzinnych ogrod6w dzialkowych.
4. Przedstawienie wynik6w badui przaz Centrum Badania Opinii Spolecznej

o ogrodach deialkowych, prowadzonych w m-cu wrze$niu br.
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Prezes ROD ,,Lotos- Ilesel" w Brzegu wyrazil swoje poparcie dla dzialan
Ifuajowej Rady PzD i pehr4 aprobatg przrygorowanego projekru ustawy
o rodzinnych ogrodach dziatk.owych, kt6ra w zupetno$ci spetnia nasze
oczekiwania. Nastgpnie ztoLrytr propozycie czy by nie uwzglgdnii w tym
projekcie, i2 ogrody dzialkowe sq, bardzo istotne dla naszego $rodowiska
gdyz dostarczajE naszej populacji ogromnE ilorfd czrystego tlenu, kt6ry jest
tak wa2ny w naszym ekosystemie.

NastEpnie poinformowal, iz, Burmistrz Miasta Plrzeg w pelni
poprera istnienie ogrod6w dzialkowych i zapewnia, ze ogrody
deialkowego na terenie miasta bed+ nadal ishriei.
Przewodniczqcy ogrodowej Komisji Rewizyjnej RoD ,,Brzeg" w Brzegu
zaapelowal do wsrystkich zebranych o walkg w uhzymaniu Polskiego
Zwiqzlcu Dzialkowc6w, lct6ry zostal powotany ustaw4 juko organizacja
po4rtlcu publicanego. Glosy jakie padajq w mediach, ie pZD jest
wynalazkiem PRL-u jest baldzo oszczerczq mo*na powiedziel zejedynie
w tym okresire nast4pila kontynuacja dzialalno$ci Polskiego Zwiq4ku
Dzialkowc6w. w zadnym wypadku nie mo2emy doprowadzii aby
nastEpila likuridacja Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w- zwiqznk musi
nsdat istniei, mie chcermy byi zrzeszani w Zadnym innym stowarzyseeniu
dlatego musimy walczyt o zachowanie PZD i naszej historii, kt6rq przez
tyle lat tworzyli$my.

Nastgprrie odni6sl sig do terminu l g miesigcy jaki rrybunal
Kons[rtucyjny wywtaeryt na dokonanie przez Sejm anian w ustawie
o ROD. Jego zdanietrr termin ten powinien obowiqzywai od momentu
uzasadnienia wyroku ptzez TK a nie od chwili jego ogloszenia
w dzienniku ustaw. Przez to Zwiqzek sraci* I miesiqc tak wafnego dla
nas w tej chwili czasu, ftt6ry jest nam niezmiemie potrzebny aby walczyi
o swoje prawa i zachowanie pZD.

wiceprezes RoD ,,Brzego' w Brzegu odni6sl sig do wypowiedzi
poprzednih, i:r- ustawa o PZD nadal obowiqeuje i musimy walc4yi o niq
a nie zastanawiai sig juz nad jakqc inn4 alternatywa jaka miato by byi
powolanie stowarzryszerl w ogrodach. powinnismy cal4 swojq uwagg
skupi6 na walce o zachowanie polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w.

5' Dzialania Krajowej Rady i okrggowego zarzqdu oporskiego pz-D
po wydaniu wyroku przez Trybunal Konstyrucyjny.

Po szerokim orndwieniu termalyLyn uczestnicy spotJ<ania w rzecz,aw
ustosunkowywali siq do praedlozonych im informacji. w dyskusji gtos
5 os6b, a mianowicie:



OD. :  OZPZD NR TEL : A?7454?F.52
"7 

URz. 2A!2 t3:45 STR.3

NastEpnie wyrazil swolje poparcie dla przrygotowanego ptzez KR proiektu
ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych. Zazneczy+, ze gdy bgdq
zbierane podpisy pod projektem naszej ustawy, nalezy wyrainie
zaznaczy1,2e sq to listy w sprawie zgloseenia projektu ustawy o ROD do
Sejmu a nie listy vv sprawie powolania stowarzyszeri w ogrodach
dzialkowych.
Prezes ROD ,,1000-Lecia" w Lewinie Brzeskirn wyrazila pelne poparcie
dla projektu ustawy o ROD przygotowanego prr*ez Krajow4 RadQ,
a nastgpnie zapewnila petnq mobilizacj g prry zbierarriu podpis6w pod tym
projelctem.
Prezes ROD ,,Brzeg" 'w Brzegu r6wniez bardzo po4rtywnie odni6sl sig do
tego projekfu, kt6ry zapewnia dzialkowcom nie tylko ochrong prawn4 ale
r6wniez prrywileje, z kt6rych bgd4 mogli koreystad deialkowcy.

Wszyscy uczestnicy narady wyraeili pe}nq aprobatg dla bardzo dobrze
prrygotowanego projektu nowej ustawy o ROD, lct6rej tre$i zawiera prawe
i obowi4zki. Na zakorlczenjie uczestnicy swoim podpisem, prryjgli stanowisko
w sprawie projektu ustawy ,,Solidarna Polska" wniesiony do Marszalka Sejmu
w m-cu wrzedniu 2012r.

ZgNoszone wnioski:
t) Wniosek o niedopus zczel.dle do likwidacji Polskiego ZwiEzku

Dzialkowc6w * zwiqzek musi nadal istried, dzialkowcy nie chc4 byd
zrzeszan: w irrrn5rm stclwarzyszeniu.

2) Termin od kt6rego powinno sig liczy( uplyw tB miesigcy dla
prz,ygotowania nowej ustawy przez Sejm RP, winien obowiryywai, od
termi nu opubl ikowania uzasadnienia wyroku Trybwralu Konstytucyjnego
- jest to strata 1 miesiil4ca.

3) Listy w spr,awie poparcia projekru ustawy o ROD winny byC wyraurie
oznakowana, ;te s4 to listy Polskiego zwiryku Dzialkowc6w.
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