
Informacja
z posiedzenia Okrggowego Zarz4duPZD w Szczecinie

z dnia 8.10.2012 rsku

Dnia 08.10"2012 roku obradowal Okrggorvy Zarzqd w poszerzonym skladzie"

W obradach uczestniczyli czlonkowie okrggolyych komisji stafutowych - rewiryjnei

i rozjemczej.

Gl6wnym tematem obrad bylo dzialanie statutowych organ6w okrggu

szczec iriski e go p o X Nadzwy c zajny rn Zjeldzie De I egatdrv P ZD .

Wprowadzenia do dyskusji dokonal Prezes Okrggu przedstawiajqc przebieg

Zjazdu or az pr ry jqte dokum ettty przez ten naj wy hszy or gan Zvt iqzkl.

Podstawowym i najwai:niejszym dokumentem przyjgfym przez Zlazd byla

uchwala akceptujEca obywatelski projekt ustaury o rodzinnych ogrodach

dzialkowych. Uczestnicy obrad zapoznani zostali z g$6wnymi tezami ostatecmej

wersji projektu ustawy o ROD oraz z uzasadnieniem projektu. Najwainiejsze zapisy

projektu dotycz4 tytutu prawnego do gruntu dla dzialkowca, form zrzeszania sig

dzialkowc6w, trybu i warunk6w likwidacji ROD i odszkodowar{ oraz w przepisach

przejiciowych sprecyzowano spos6b tworzenia stowarzyszeri w ogrodach oraz

wchodzenia w prawaPZD.

Wszyscy uczestnicy spotkania z uznaniem ocenili opracowany projelct

podkreflaj4c, 2e przedstawione propozycje ustawowe spelniaj4 oczekiwania

dzialkowc6w, aby zachowat organizacjg, jej dorobek, do$wiadczenie a zarazem

strvorzyi warunki dla takiego funkcjonowania rodzinnych ogrod6w dzialkowych,

kt6re spelni4 warunki konsrytucyjno5ci zapis6w ustawy okre$lone przez Trybunal

Konstytucyiny.

Warunki te zmierza*y do pluralizmt), wolno$ci ztzeszaria siE, umocnienia praw

wlafcicielskich Gmin i Skarbu Paristwa, poprawnoSci przekazywania grunt6w w

przypadku raszczen a przede wsrys:kim umocnienia porycji dzialkowca, jako

podmiotu prawa w stosunku do gruntu i organizacji, w kt6rej posiada dzl'atkg.

Projekt srvoim zakresem przepisdw razciqga sig na wszystkie rodzinne ogrody

dzialkowe istniej4ce w Kraju, gdyz taki jest charakter dzialki i ogrodu-



Z wypowiedzi uczestnik6w wynikaty jedynie obawy, cry uda sig uzyskai

powszechn4 akceptacjg dla obywatelskiego projektu a to z kolei prowadzi do

wniosku, w jakim kierunku musz4 byi prowadzone dzialania struktur zwi4zkowych

w celu pozyskiwania jak najwigkszej liczby zrvolennik6w proponowanego prawa.

Warunkiem sukcesu musi byi jednoSi dzialania dzialkowcdw oraz duha

aktywno6i w poparciu projektu podpisami nie tylko dzialklwc6w, ale czlonkdw

rodzin, spoleczno$ci lokainych, organ izacji spolecmych.

Podkredlono r6wniez w dyskusji,2e nalely zrobii wszrystko, gdyby nie udalo

siE projektu zmaterializowac w postaci inicjatyrary obywatelskiej, to wykonany ogrom

pracy na przjgotowanie projektu i jego popularyzacjg wykorrystai, aby projekt

zglosid, jako poselski szukaj4c jak najwigkszego poparcia we wszystkich silach

politycmych i w Parlamencie"

W czasie dyskusji podkre$lano zatroskanie o prryszloi{, ogrod6w, o mozliwo6i

dalszego funkcjonowania w strukturach PZD i obawy o wydolno5d spolecznych

zarz4d6w ogrod6w w nowych realiach.

Na dzieri dzisiejszy nie ma klarownych sytuacji a wystgpuje du2a doza

niepewnodci. Nale2y mobilizowad wszystkie sily, aby zrodzilo sig nowe prawo

gwarantujqce stabilnq przryszlodi ogrod6w i okreSlone prawa dla dzialkowc6w.

BEdzie to zale2alo od postawy wszysikich czlonk6w ?ZD, ich solidamoSci oraz

aktywno5ci w d4zeniu do osi4gnigcia celu podstawowego, jakim jest dobra ustawa o

rodzinnych o grodach dzialkowych.

$/iele uwagi w dyskusji podwigcono na temat zabezpieczenia obecnego

maj4tku PZD, tak, aby mogl on byi w pelni wykorzrystany przez ogrody dzialkowe

dla utrzymania pozicmu infrastmktury gwaranfujqcej normalne funkcjonowanie

kaZdego ogrodu dzialkowego.

W wyniku dyskusji przyjgto stanowiska oraz listy poparcia dla projekru

ustawy.
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