Podzigkowanie
V Okrggowego Zjazdu Delegat6w PZD w Krakowie z dnia 13.06.2015 r.
dla dzislkowcdw i struktur ogrodowych Okrggu Mulopolskiego PZD w Krakowia

Dzisiaj kohczy sig kadencja szczegolnie trudna dla ogrodnictwa dzialkowego.
Zaskarhenie ustawy o ROD z 2005 r., w konsekwencji prace nad obywatelskim projektem
ustawy o ROD, ktora po wielu konsultacjach, negocjacjach i naciskach zostala
przeglosowanaprzez wigkszoSd Sejmow4 w zadowalaj4cej dzialkowc6w treSci. Po wejSciu
w zycie ustawy dzialkowcy nie zaznali spokoju w zwiEzku z probami zaskarLenia ustawy
o rodzinnych ogrodach dzialkowych z dnia 13 grudnia 2013 r., a po wyroku s4du
administracyjnego definiujqcq altanE ogrodow4 z zagro2eniem dla altan ogrodowych, kt6re
udalo sig za2egna6 kolejnym obywatelskim projektem. W chwili biel1cej Polski Zwrqzek
Dzialkowc ow zmaga siE z zarejestrowaniem Statutu PZD, blokowanym przez Prezydent m.
st. Warszawy. Wiele juL przeszliSmy, a bez pomocy dzialkowc6w i struktur ogrodowych,
nie byloby moZliwe znalezienie sig w tym rniejscu, w kt6rym mamy dobr4 ustawg o ROD
i definicjg altany dzialkowej wstrzymuj EcErozbrorkg altan.

Tym samym Uczestnicy V Okrggowego Zjazdu Delegat6w Polskiego Zwiqzku
Dzialkowc6w w Krakowie skladaj4 serdeczne podzigkowania dla dziatkowc6w
i struktur ogrodowych za powszechne zaangalowanie w obrong ruchu ogrodnictwa
dzialkowego oraz praw dzialkowc6w i ogrodow. Dzigkujemy za liczne wyst4pienia
i stanowiska wysylane do Trybunalu Konstytucyjnego i nqwalniejszych osob w Polsce.
Dzigkujemy za podjgcie dzialah zwi4zanych z oflagow-aniem ogrod6w, wyralenie swoich
opinii poprzez wywieszenie licznych transparent6w. Dzigkujemy nade wszystko zapoparcie
udzielone ustawie o rodzinnych ogrodach dzialkowych i inicjatyw-ie ,.stop rozbiorkom
altan", poprzez zlolenie podpis6w i zabteganie o wsparcie dla powylszych projektow
w gronie dzialkowc6w, rodzin i przyjaciol ogrodow dzialkowych. Dzigkujemy za szerokie
wsparcie w obrong praw dzialkowc6w i ogrod6w udzielone Zarz4dom ROD oraz
Okrggowemu Zarz1dowi Malopolskiemu PZD .

Drodzy dziatkowcy, Wasz gios w sprawach obrony ogrod6w dzialkowych jest
slyszalny i walny. Wasz odzew i wielkie zaangalowanie nadalo treS6 pracy Zarzydom
Ogrodow i Okrggu. Dzigkujemy za poparcie dla dzialafi PZD i Okrggu Malopolskiego
w walce o wspolne dobro dla ogrodnictwa dzialkowego w Polsce.
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