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S:TANOWISKO
Nadzuryczajnego XI Kraj owego Zjazda Del egat6w
Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w
z dnia 23'pafldziernika 2014 r.
w sprawie zebrafi wszystkichdzialkowcoiw
t)d 9 miesigcy zasadyfunkcjonowaniarodzinnych ogrod6w dzialkcrwych,
prawa i obowi4zkidzialkowc6w,zasadyich zrzeszaniasig oraz zadaniaorgarnLizacji
dzialkowc6wregulujeustawao rodzinnychogrodachdzialkow.ych
z dnia 13 grudnia
2014 r. Polski Zwiyzek Dzialkow,c6wzostal ni4 zobowiqzarrydo zorganizcrwania
zebrahdzialkowc6wwe wszystl<ich
rodzinnychogrodachdziallcolvych
rn'terminie12
miesigcyod dniawejScia
w zycietj. do dnial8 stycznia
2015rolku.
Do dnia 13 pahdziernika
2014r. w 3249ROD (65,96% wszystkichogrod6w)
przeprc)wadzono
zebraniaustawowre.176 ROD ogrod6w skorzystaloz molIlvoSci,
jakie daje ustawai wybralo wlasn4 drogg powoluj4c stowarz:yszenie,
kt6re bgdzie
prowadziloich ogr6d.
.fednakna zebraniach
w 3073ROD dzialkowcypotwierdzlli,2enie chc4:zmian
i poz<>staj1w PZD. Przede wszystkim doceniaj4 sprawnoS6w dzialaniv,
doSwiadczenie
i skutecznoSt,
Zwi4z:,kuw obroniepraw dzialkowc6wi ogrod6rv,ale
r6wnierZbielqcqpomocdla ogrod6\^/w sprawachinwestycyjnych,prawnych,a.takle
finansowych.PodkreSlaj4zrozumidlyi prawidlowy systemkierowania,zarzydzaniai
pozostaiw PZD, bo pewnie ozxjqsig w orgatnizacji
nadzontoraz stwierdzaj1,2ech<>q
potrafi4cejskuteczniewalczyl o,ich prawa,szczeg6lnie,
2enadalistniej4i s4 aktywne
Srodowisk
a przeciwneistnieniuogrod6w.
lMamyjeszczew pamigcib61e,w jakich rodzilasigustaurai walkgz wszelkimi
przecivrnoSciami,
z jakimi potylcalsig Komitet Inicjatywy Ustarwodawczej
dziatlaj1cy
w imie:niuponad900 000 obywatelii,kt6rzy poparliprojekt obywatelski.W tej batalii
nie bylrrwida6juz istniej4cych
stowarzyszen,kt6re
wniostybydo ustawy.jakiekr:lwiek
w4tki lcorzystnedla dziaLkowc6w,przeciwnie,staraty sig destabtlizowacwsi:zelkie
debatyw parlamencie.
DziSdzialkowcymajEdobr4ustawg.Ten sukcesbyl moZliwy
tylko dtzigkitemu, ze milion polskich dzialkowclw zrzeszonych
w og6lnopolskiej
organiz,acjiruzemwalczyLo
o now4ustawg.OcaliliSmyogrody,bo byli6myrazernt
Jkajowy Zjazd Delegat6wstwierdza,2e nie mozemy zapomina(,o tytm,2e
fiaszq.sil4 jest solidarnoSdi wzaiemnewspieraniesig. Dowody takiej postawy

dostarcza
codziennieZycie.W obliczuklgsk zywiolowychdziall<owcymogli liczyd na
solidanroSd
i uzyskiwa6pomocfinansow4na usuwanieich skutl<6w.Pomagamysobie
przez trrozyskiwanie
beznttrotnychdotacji na inwestycjew o6;rodach,stworzyliSmy
system niskoprocentowychpoiryczek. ByliSmy teZ solidalni wobec wyrok6w
s4dowy'chnakazujqcych
zaplatgczgstowysokichkwot,jako nasrlgpstwo
walki o prawa
dzialkowc6w.
Ikajowy zjazd Delegat6w wierzy, ze dzialkowcyw ogrodach,w kt6rych
zebraniawszystkich dzialkowc6wjeszcze nie odbyty sig, z peln4 SwiadornoSci4
wypowiedzqsig o przyszNoSci
swoichogrod6wuwzglgdniaj4cwszystkieargumentyi
dokonaj4dobregowyboru.
Ikajowy ZjazdDelegat6wstwierdza,2e Zwiqzekstoi na:;truiryobowiqzujqcego
prawa i jego przestrzegania.
Dotyczy to zwlaszczazapis6w ustawy dotycz4cych
zebraftwszystkichdzialkowc6w.To jest niezbywalneprawowszrystkich
dzialkowc6w,
ktfirzy mogQi maj4 prawo decydowaniao swojej przyszloflci,ale ma to by6 wola
dzialkowc6w,a nie w4skichgrup interes6w.Zwi4zekw pelni lrrykonapostanowienia
ustawydotyczqcezebrahustawowychi w pr4zpadkugdy zgodniez wol4 dzialkowc6w
powolaneprzeznich stowarryszenie
zostaniezarejestrowane
w KRS, Polski Zwiqzek
Dzialkcrwc6wprzekaAeprawado grunt6worcz maj1tekROD.
IJstawastworzylawarunki do pelnegopluralizmui zagwrarantowala
mo2liwoS6
jak
swobodnegozrzeszaniasig samych dzialkowc6w,
teZ i prowadzeniaogrodu.
Przepis'yustawy zostalyskonstruowane
w ten spos6b,Zebyo svroimlosie decydowali
sami dz:ialkowcy.DlategoKrajowy Zjazd Delegat6wz caNq
moc4podkresla,Ze wola
dzialko'wc6wwyrazonaw trybie przewidzianymustaw4bgdzie,rypehrirespektowana.
Jednocz:eSnie
Zjazd apelujedo tych zarzqd6wROD, kt6re jeszczenie odbyty zebrah,
aby zwolalyje w formie i terminie przewidzianymustaw4,a takheprzeprowadzity
zgodnie:z ustawowymi wymogami. Organ PZD jakim jest zarz4d ROD zostal
zobligowanydo zorganizowania
i przeprowadzenia
zebrafiws4rstkichdziatkowc6wi
Zwiqzelkw pelni wywiqze sig z naloZonychna niegoustaw4obowi4zkow,bo jest to
zgodnez interesemi wolq dzialkowc6w.
N.tlzwyczAJNy XI Ku.lovvy 7,ttzo Dnr-ncnrow
Por,sxrnco ZwI 4zx;l Dztg,xowc6w
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