SPRAWOZI}ANIE
W Okrqgu Legnickim Konferencjg Okrggowq poptzedzily narady z Preeesami
?arzsr6w ROD, lct6re pod przewodrrictwem Prezesa Okrqgowego Zarz4du PD w
Legnicy PanaAntoniego Molki, odby} siq w: Bogatyni, Glogowie, Jawotze, Legnicy,
Lubinie, Polkowicach i Zotoryi.
Narady po$wiqcone byty om6wieniu sytuacji dzialkowc6w i ROD w Swietle
wyroku Trybunafu Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 20I2r. oraz propozycjom dzialafi,
w tym przygotowaniu obyrvatelskiego projektu ustawy i motliwofici zrzsszania si€
pvzezdzialkowc6w w stowarzryszenia.
Prezesi potwierdzili ogromne zaniepokoje,nie dziatkowc6w co do przysztor$ci
ogrod6w dzialowych i Polskiego ZwiryJcu Dzialkowcdw. Stwierdzili, 2e dzialkowcy
prezentujq r62ne poglqdy w kwestii firnkcjonowania ogrod6w po wejsciu w 2rycie
wyroku Trybunalu Konstytucyjnsgo. Jednak w przewarzajqcej mieree, prezentowany
jest pogtqd, 2e najwahriejsze jest zachowanic jedno$ci i przygotowanie
obywatelskiego projelru usbwy gwarahtujqccgo prawa dzialkowc6w. Podkre$lili, 2e
konieczne jest podjqcie wszelkich prawem przewidzianych dziala6, aby
zagwararrtowaddalsze spokojnc funkcjonowanie ogrod6w dzialkowych i nie dopu$cid
do utraty ptzez dzialkowc6w i PZD prawa wlasno$ci i innych praw nabytych. w tym
prawa do u2ytkowania grunt6w, na kt6rych zlokalizowane sq ogrody. Swierdzili; ?"e
aby ztealizowaf powyhsze zadania, jak nigdy dotqd potrzebna jest jgdno$d i
konsolidacja. Tylko wsp6lne dzialania mog4 odnie5dskutek. V/skaeali ri$wniei 2e w
tym zakresie oczekujq w szczeg6lno5ci zaanga2owaniastnrktur Zwiqpku na szczeblu
okrEgowym i krajowym.
Uznali ponadto, 2e nad zrvsszoniem siq w lbrmie stowarzyszerl warto jest sig
zastarrowici mozna przygotowad sig do podjqcia takich dzialafi w przyszlosci. Jednak
trvorzenie stowarzysz.ehw obecnej chwili jest przedwczesne. Obawiaj4 sig, te
zainicjowanie takich drialmrt mote doprowadzid to powstania na trenie ROD wiqcej
niZ je&rego stowarzyszenia, co zdezorganizuje jego dzialanie i moZe wyrrolad
nieprzewidziane w skutkach konsehnrcncje, Ponadtn w ocenie Prezes6w Zarzad$w
ROD, wielc rodzinnych ogrod6w dzialkowych, nie udi;rrignie ciqzanr obowiqzkdw i
odpowiedzialno$ci wynikaj4cych z samodzielnego firnkcjonowania w fbrmie
stowarzyszenia. Dlatego niezbgdne jest wypracowarrie takich decyzji i zasad
postepowaniq kt6re ponvolqna przej$cietych trudnych zmian.
Prczesi Zarz4d6w ROD zostali poproszeni o om6wienie z dzialkowcami
aktualnej syaracji ogrod6w dzialkowych i PZD oraz przedstawienic podjqtych przez
PZD dzialarl, a tak2e na podkre$lenie szczeg6lniego znaczenia zaangMowania
dzialkowc6w dla poparcia obywatelskiego projckru ustawy.
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