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Stanowisko Okrqgowego Zarz1du Mazowieckiego pZD
ws. nowego regulaminu ROD

Okrggowy Zarzqd Mazowiecki PZD z uznaniem odnosi sig do projektu

regulaminu Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych, kt6ry jest obecnie przedmiotem

konsultacji w ogrodach dzialkowych. Skladamy wyraz.y uznania dla zespolu

powolanego przez Kra-iowq Radg PZD, kt6ry w spostib szczeg6lowy zajql sig

dostosowanicm jego zapisow do nowej ustawy, a przede wszystkim dla prezesa KR

PZD za pelne zaanga2owanie i merytoryczny nadzor nad pracami. Jestesmy dumni z

tego, ze wieloletnie doswiadczenie Prezesa tugeniusza Kondrackiego w prowadzeniu

ogrod6w dzialkowych, pomaga regulowai i godzii nawet najtrudniejsze interesy i

tworzyi zapisy. kt6re bezapelacy.inie sq akceptowane przez cale srodowisko

dzialkowe.

Uchwalona I 3 grudnia 20 l3 roku ustawa miala za zadanie trzy zasadnicze cele.

Pierwszy polegal na dostosowaniu jej zapis6w do wyroku T'rybunalu Konstytucyjnego.

Drugi na wprowadzeniu zapis6w. ktorc gwarantowalyby dzialkowcom wolnosi

zrz.eszania sig. Trzecim ce lern bylo iak naj lepsze z,abez,piecz.enie praw dzialkowcow.

wprowadzone i przl'jgte zapisy wy'rusily koniecznosi dostosowania rzeczywistosci

ogrodowe.j do uchwalonych zapis6w. Pogodzenie wszystkich zapis6w ustawy z
ogrodowq rzeczywistodci4 to materia nielatwa. 'l'o ogrornny sukces,2e wszystko to

udalo sig pogodzic w zapisach nowego regulaminu RoD. ktory zawiera szczegotowe

zasady zagospodarowania i korzystania z dz,ialki oraz fi:nkcjonowania i
zagospodarowania rodzinnego ogrodu dzialkowego, a takic zasady korzystania z

lerenu og6lnego i infrastruktury ogrodowej. Dlatego tym wigksze podzigkowania

nale24 sig zespolowi. kt<ircmu udalo sig pogodzii czasern zupelnie przeciwstawne

interesy i stworzyc zapisy. ktore pozwolq unikn4i radykalnych rozwi4zan, kt6re

rnoglyby negatywnie wplynqi na funkc.ionowanie ogrod6w i doprowadzii do chaosu

organizacy.inego. Jest to tyrn bardziej waznc i istotne,2e w zmianach wprowadzonych



do Regulaminu uwzglgdnione rnusialo zostad to, 2e bgdzie on obowi4zywal

wszystkich dzialkowc6w, a nie tylko czlonk6w stowarzyszenia PZD.

Nowy regulamin jest dokurnentem kompleksowym dla kaZdego ogrodu i

regulu.je system organizacy.jny. Jest to niezwyklc wa2nc, gdy2 dzigki zapisom

regulaminu kaZdy rno2e z,apoznac sig zc sposobem gospodarowania ogrodem,

funkcjonowania i zagospodarowania ogrod6w prowadzonych przez polski Zwi4zek

Dzialkowc6w. Zapisy regulaminu w sposob wyralny artykuluj4 to. co wprowadzila

ustawa dzialkowa. Jcst wigc wyrazne podkreslenie tego, ze altana nie sluzy jako obiekt

mieszkalny. a przebywanie w niej nie moZe stanowii podstawy do urzgdowego

potwierdzenia czasowego lub stalego pobytu.

Jestedmy przekonani, 2e konsultacje, jakie trwaj4 w ogrodach w zwi4zku z

zapisarni z,awartymi w nowyrn regularninie ROD spotkajq sig z peln4 akceptac.i4

dzialkowcow i spelni4 wszelkie pokladane w nim oczckiwania.
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