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Okrqgowego Zarzqdu Polskiego] Zwiqzku Dzialkowcdw we Wroclawiu
z dnia 08 paidziernika ZOLZr vir sprawie znaczenia Nadzwyczajnego
X- Zjazdu DelegatSw PZA dla {ziatkowc6w, ogrod6w i przyszloSci ruchu

ogrodnictwa dziafkowego w Folsce.

Okrqgowy Zarzqd Polskiegp Zwiqzku Dziafkowc6w we Wroclawiu
stwierdza, ze Nadzwyczajny X Krajowy 4azd Delegat6w Polskiego
Twiqzku Dziatkowcdw, ktory mial miejsce w Warszawie, w dniu
6 pafdziernika 2OI2r przejdzie do historii jako 7jazd, kt6ry dokonal
nowego otwarcia w iyciu ruchu ogrodnictwa dzialkowego.

Ziaz:d przyjql przede wszystkim projekt nowej ustawy o rodzinnych
ogrodach dzialkowych, ktdra ma uzyskai status projektu obywatelskiego.

Aby tak siQ staio, co bqdzie miato ogromne znaczenie przy uchwalaniu

ustawy przez Sejm RP nale2y zebrai co najmniej 100 tysiqcy podpisdw.

Okrqgowy Tarzqd jest przekonany, 2e tak siq stanie, a do osiqgniqcia

tego celu wtqczq siq wszyscy dziatacze, dziatkowcy araz mieszkadcy

naszych miast i  gmin.

Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd ustosunkowat siq do Wyroku

Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 20t2r podkreilajqc, 2e Wyrok

ten jest zwief iczeniem walki  toczonej od 20 lat ze Zwiqzkiem i

dziatkowcami, walki ,  kt6rej celem byto , ,uwolnienie gruntow ROD" dla

komercyjnych inwestordw i deweloper6w.

Zjazd podkreili l, 2e Wyrok Trybunalu zostai negatywnie odebrany
przez spcleczefistwo i ie mo2e on spowodowai pozbawienie praw

wszystkich dzialkowcow oraz totalny chaos we wszystkich rodzinnych

ogrodach dziatkowych w Polsce.

Nowy obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach dziafkowych
zdecydowanie siq temu przeciwstawia biorqc w obronq dziaikowc6w i
ogrody.



Nadzwyczajny X Krajowy Tiazd Delegatdw PZD wltyczy& r6wniei
kierunki dzialania i zwrcScii uwagq na aspekty ogrod6w i przyszlo$i

ogrodnictwa dziatkowego, kt6re jest potrzebne i stu2y rodzinom,
mieszkadcom miast i  gmin.

Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegat6w PZD wyrazil podziqkowanie

wszystkim bytym i obecnym dzialaczom Zwiqzku za 3t lat walki,
najpierw o rozw6j, a nerstqpnie w obronie ogrod6w. Zjazd wyrazii
podziqkowanie samorzqdom terytorialnym za wspieranie ogrodnictwa
dziatkowego, za wlqczenie siq w obronq ustawy o ROD, za dotychczascwE
dobrq wspdtpracq.

Zjazd zwr6cif siq do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o poparcie

dla dziatafi Zwiqzku w uchwalenie, a nastqpnie wejScie w zycie nowej

ustawy.

Nadzwyczajny X 71azd zwr6cil siq w tej sprawie do posldw na Sejm
RP wyraiajqc przekonanie, 2e udzielajqc poparcia dla obywatelskiego
projektu ustawy o rodzinnych ogrodach dziatkowych, nie tylko uratujq

ogrody dziatkowe dla obecnych rodzin, ale takie dla kolejnych pokoleri,

Qazd podkreili l, Le rodzinne ogrody dzialkowe sq ,ti.Tyyykle
potrzebne w obecnej sytuacji kryzysu gospodarczego i spotecznego w

Polsce.

Okrqgowy ZarzEd Polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w we Wrocfawiu
wyraia podziqkowanie Krajowej Radzie Zwiqzku, Prezydium Krajowej
Rady oraz zespotowi prawnik6w za opracowanie bardzo dobrego projektu

ustawy o rodzinnych ogrodach dziatkowych, a przede wszystkim za
podjqcie niezbqdnej inicjatywy w tej sprawie.
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