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z dnia 23' pafldziernika 2014 r.

w sprawie zebrafi wszystkich dzialkowcoiw

t)d 9 miesigcy zasady funkcjonowania rodzinnych ogrod6w dzialkcrwych,
prawa i obowi4zki dzialkowc6w, zasady ich zrzeszania sig oraz zadania orgarnLizacji
dzialkowc6w reguluje ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkow.ych z dnia 13 grudnia
2014 r. Polski Zwiyzek Dzialkow,c6w zostal ni4 zobowiqzarry do zorganizcrwania
zebrah dzialkowc6w we wszystl<ich rodzinnych ogrodach dziallcolvych rn'terminie 12
miesigcy od dnia wejScia w zycie tj. do dnia l8 stycznia 2015 rolku.

Do dnia 13 pahdziernika 2014 r. w 3249 ROD (65,96 % wszystkich ogrod6w)
przeprc)wadzono zebrania ustawowre. 176 ROD ogrod6w skorzystalo z molIlvoSci,
jakie daje ustawa i wybralo wlasn4 drogg powoluj4c stowarz:yszenie, kt6re bgdzie
prowadzilo ich ogr6d.

.fednak na zebraniach w 3073 ROD dzialkowcy potwierdzlli,2e nie chc4 :zmian
i poz<>staj1 w PZD. Przede wszystkim doceniaj4 sprawnoS6 w dzialaniv,
doSwiadczenie i skutecznoSt, Zwi4z:,ku w obronie praw dzialkowc6w i ogrod6rv, ale
r6wnierZ bielqcq pomoc dla ogrod6\^/ w sprawach inwestycyjnych, prawnych, a.takle
finansowych. PodkreSlaj4 zrozumidly i prawidlowy system kierowania, zarzydzania i
nadzont oraz stwierdzaj1,2e ch<>q pozostai w PZD, bo pewnie ozxjq sig w orgatnizacji
potrafi4cej skutecznie walczyl o, ich prawa, szczeg6lnie, 2e nadal istniej4 i s4 aktywne
Srodowisk a przeciwne istnieniu ogrod6w.

lMamy jeszcze w pamigci b61e, w jakich rodzila sig ustaura i walkg z wszelkimi
przecivrnoSciami, z jakimi potylcal sig Komitet Inicjatywy Ustarwodawczej dziatlaj1cy
w imie:niu ponad 900 000 obywatelii, kt6rzy poparli projekt obywatelski. W tej batalii
nie bylrr wida6 juz istniej4cych stowarzyszen,kt6re wniostyby do ustawy.jakiekr:lwiek
w4tki lcorzystne dla dziaLkowc6w, przeciwnie, staraty sig destabtlizowac wsi:zelkie
debaty w parlamencie. DziS dzialkowcy majE dobr4 ustawg. Ten sukces byl moZliwy
tylko dtzigki temu, ze milion polskich dzialkowclw zrzeszonych w og6lnopolskiej
organiz,acjiruzemwalczyLo o now4 ustawg. OcaliliSmy ogrody, bo byli6my razernt

Jkajowy Zjazd Delegat6w stwierdza, 2e nie mozemy zapomina(, o tytm, 2e
fiaszq. sil4 jest solidarnoSd i wzaiemne wspieranie sig. Dowody takiej postawy



dostarcza codziennie Zycie. W obliczu klgsk zywiolowych dziall<owcy mogli liczyd na
solidanroSd i uzyskiwa6 pomoc finansow4 na usuwanie ich skutl<6w. Pomagamy sobie
przez trrozyskiwanie beznttrotnych dotacji na inwestycje w o6;rodach, stworzyliSmy
system niskoprocentowych poiryczek. ByliSmy teZ solidalni wobec wyrok6w
s4dowy'ch nakazujqcych zaplatg czgsto wysokich kwot, jako nasrlgpstwo walki o prawa
dzialkowc6w.

Ikajowy zjazd Delegat6w wierzy, ze dzialkowcy w ogrodach, w kt6rych
zebrania wszystkich dzialkowc6w jeszcze nie odbyty sig, z peln4 SwiadornoSci4
wypowiedzq sig o przyszNoSci swoich ogrod6w uwzglgdniaj4c wszystkie argumenty i
dokonaj4 dobrego wyboru.

Ikajowy Zjazd Delegat6w stwierdza, 2e Zwiqzek stoi na:;truiry obowiqzujqcego
prawa i jego przestrzegania. Dotyczy to zwlaszcza zapis6w ustawy dotycz4cych
zebraft wszystkich dzialkowc6w. To jest niezbywalne prawo wszrystkich dzialkowc6w,
ktfirzy mogQ i maj4 prawo decydowania o swojej przyszloflci, ale ma to by6 wola
dzialkowc6w, a nie w4skich grup interes6w. Zwi4zek w pelni lrrykona postanowienia
ustawy dotyczqce zebrah ustawowych i w pr4zpadku gdy zgodnie z wol4 dzialkowc6w
powolane przez nich stowarryszenie zostanie zarejestrowane w KRS, Polski Zwiqzek
Dzialkcrwc6w przekaAe prawa do grunt6w orcz maj1tek ROD.

IJstawa stworzyla warunki do pelnego pluralizmu i zagwrarantowala mo2liwoS6
swobodnego zrzeszania sig samych dzialkowc6w, jak teZ i prowadzenia ogrodu.
Przepis'y ustawy zostaly skonstruowane w ten spos6b,Zeby o svroim losie decydowali
sami dz:ialkowcy. Dlatego Krajowy Zjazd Delegat6w z caNq moc4 podkresla, Ze wola
dzialko'wc6w wyrazona w trybie przewidzianym ustaw4 bgdzie ,ry pehri respektowana.
Jednocz:eSnie Zjazd apeluje do tych zarzqd6w ROD, kt6re jeszcze nie odbyty zebrah,
aby zwolaly je w formie i terminie przewidzianym ustaw4, a takhe przeprowadzity
zgodnie: z ustawowymi wymogami. Organ PZD jakim jest zarz4d ROD zostal
zobligowany do zorganizowania i przeprowadzenia zebrafi ws4rstkich dziatkowc6w i
Zwiqzelk w pelni wywiqze sig z naloZonych na niego ustaw4 obowi4zkow, bo jest to
zgodne z interesem i wolq dzialkowc6w.
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