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PODZT4KOWATVTE
dla dzialkowc6w za akttrvnq postawg obywatelsk4

XII Krajowy Zjazd Delegat6w PZD pragnie podzigkowa6 wszystkim dzialkowcom,
Zarzqdom ROD, Okrggowym Zarzqdom, Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i
Krajowej Radzie PZD za skutecznq i dobrq dzialalno66 na rzecz Zwiqzk.:tt i calego

ruchu ogrodnictwa dzialkowego w Polsce. Tym bardziej, 2e mljajqca kadencja wladz

PZD byla szczeg6lnie trudna, bowiem przez ostatie lata trwaty nieustanne ataki na

ogrody i podwa2anie ich spolecznej przydatnoSci.

Zlazd w pierwszej kolejno6ci dzigkuje Krajowej Radzie PZD, kt6ra podjgla szereg

dzialah, aby uchronid ogrody przed likwidacj4. W jej dzialanta aktywnie wlqczyli sig

r6wnie2 dzialkowcy, Zarz4dy wszystkich ROD, Okrggowe Z*tqdy PZD. Owocem
wsp6lnych prac wladz PZD i dzialkowc6w staty sig uchwalone pnzez Sejm dwa
projekty ustaw obywatelskich: o rodzinnych ogrodach dzialkowych oraz o zrnianie
ustawy Prawo budowlane i niekt6rych innych ustaw. Ich uchwalenie dalo gwarancjg

dalszego istnienia ogrod6w oraz altan dzialkowych.
SolidamoSi dzialkowc6w zzeszonych w stnrkhrach Polskiego Zwr4zkx
Dzialkowc6w jest godna podziwu, a ich zaangu2owanie w obrong ogrod6w budzi
najwyhszy szacunek. Polscy dzialkowcy niejednokrotnie udowodnili ju2, Le potrafi4
sig zjednoczy6 we wsp6lnym dzialaniu. DziS wla5nie za ten wysilek Zjazd m6wi:

,,Dzigkujemy".
Szczeg6lne slowa podzigkowania Zjazd kieruje takZe do Krajowej Komisji
Rewizyjnej PZD, kt6ra sprawuje kontrolg nad dzialalnoSci4 organizacylnq,
gospodarczq i finansowq Zwiqzl<tt. Wyrazy wdzigcznoSci naleZ4 sig takhe Zarz4dom
ROD i Okrggowym Zarzqdom, kt6re nieustannie otaczajq opiekq dzialkowc6w i
ogrody.

Bez zaatgaircwania dzialkowc6w, Zarzqd6w ROD i Okrggowych Zarzqd6w, Krajowej
Komisji Rewizyjnej PZD, Krajowej Rady PZD nie byloby mo2liwe ani uchwalenie
ustaw, ani odpieranie ciqglych atak6w deweloper6w, kt6rzy od lat pr6bujq przejqc
grunty ogrod6w. XII Krajowy Z1azd, Delegat6w PZD docenia dzialanie wsrystkich



czlonk6w i organ6w PD oraz sklada po&igkowanie za ich aktywn4 postawg

obywatelsk4. JednoczeSnie Zjazd wyruLa nadziejg, 2e w przyszlo6ci wsp6lpraca
Zwiqzktt i dzialkowc6w bgdzie rownie owocna i wsp6lnymi silami uda sig ocalii
ogrodnictwo dzialkowe w Polsce.
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