
Uchwala nr I lXlV/2lll4

Okrggowego Ztrzqdu Polskiego Zwiqzkr Dzialkowcriw we Wroclawiu z

dnia l3 grudnia 2014r. w sprawie znaczenia Nadzwycza.inego Xl
Krajowego Zjzzdu Delegat6w PZD dle zapewnienia funktjonrxvania
Stowarzyszenia Ogrodowego - Polskiego Zwi'4z.ku Dzialkowcriw

Okrggowy Zarz4d Polskiego Zwi47,ku Dzialkorvc6w we Wroclarviu z
ogromnym z.adowoleniem przy.iql uchrvalenie w dniu 2-i pazdziernika br. prz-cz

Nadzrvyczajny XI Krajowy Zjazd Delegat6w PZD nowego Statut Polskiego

Zwiqzku Dzialkou,cow. Uchwalenie Statutu otw'iera nowy etap w dz,ialalno(ci

Twiqzku jako Stor.,',arz,r-szenia Ogrodowcgo. (.ichlr'ala.l4c now1. Statut. Polski

7.wiqz.ek l)zia.lkori,c6w w'ypelnil obowi4zek jaki zr-istal nr.lo2.on1 \i' art.6tl usr. i

ustawy o rodzinn),ch ogrodach dzialkowl,ch. Podkrcilic nalc2y. le nowy'Srarut
zostal uchwalony w cz-asie o po.lowq krtitszym ni2 wymagal-v 1o przepisv

uslawy. Zdaniem Okrqgowego l-arr,qdu dwiadczy ro o deternrinacji

kierownictwa Zwiqzku, by organy Stowarzyszenia jak i jcgo czlonllorvie rnouli

.iak najszybciej przystqpii do sloso."vania, wcielania w 2,vcie prz-cpistiu Statutu.

W okrqgu rvrociawskim na no\.ry Statur b_"- kr ogromne oczckirvanie zartirvnt.r

wir6d dzialkowcow.iak i dzialaczy /-wiqzku..l o oczekirvanic byb tynr bardzie j

zasadne z uwagi na z-bli2ajqce siq z.ebrarria sprawozdaw czo-rvyborczc rv
rodzinnych ogrodach dziaikowych, kt6re odbgd4 sig w 20 i 5r.

Okrqgowy Zarzqd P7-D we Wroclarviu podkreila, 2e w norvl'nr Statucic
zwigkszono uprawnienia zarowno rodzinnych ogfod6$ dz"ialko*1,ch .;ak i

okrqg6u, Wprzez zagwaranlowanie *igkszej samodzielnojci prarvncj alc
rownie2 zwigkszr:no odpowiedzialnoSi za stosowanie przepisow Stalutu. za
podejmowane decyzje. Wprowadzono nowe zasady nabywania i wi'gaszania
praw do dzialki. wprowadzono nowe kategorie cz-lonkowstwa i nor.r'i1 _icdncstkq
organizacyjnel Zwiqzku. z,rezygnowano z dotychczasorvego organu. krtir.,,nr bvla
komisja roliemcza, wprou,adzono nowc zasadv dotvcz4ce oplat oerodowlch i

skladki czlonkowskiej oraz wydlu2ono tenrin odb;-cia walnego zcbrania rv

ROD do l5 maja.

Uchwalenie nowego Statutu PZD bylo rno2liwe dziqki u.ltg2oncj pracy
rviefu dzialaczy i slu2b praurniczych 7,wiapku, a przede wszystkim dziQki
ogromnemu, osobistemu z_aangazowaniu prezesa polskiego Zu.iqzku
Dziaiknwcow Pana liugeniusza Kondrackiego. czlonkor.v Kornisji statr.rtorvcj.



czlonkriw Krajowe.i Rady PZD. \a podkleilenie zashrguie r.r,klad prae) u

tworzeniu przepis6w nowego Statutu PZD mcccnasorv Banfomieia I'}iecha i

l'ornasza Terleckiego, ktorzy wspolnie z czlonkatni Krajorvei Rad;', Konrisii

Statutowej rozpatuyli tysiqce propozycji i wniosk6w jakie wplynqly od

dzialkowc6w i dzialaczy z calego kraju.

OkrEgorvy Zarzqd Polskiego Zu iqzku Dzialkowcow rvc Wroclarviu

pragnie rvyrazii podziEkowanie wsz)-stkim, ktor:ry przyczynili siq do

opracowania i uchwalenia przez Nadzwyczajny Xl Kraiouf, Tjazd P 1",1) nowego

Statutu Polskiego Zwi4&u Dzialkowcow.
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