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STANOWISKO
ucuestnikdw nf,rady prezes6rv ( wiceprezesfw) Rodzinnych
Ogrod6w Dzialkorrrych z rsjontr Nysy i Prudnika okrggu

opolskiego

Polski Zwr1?.ek Dzialkowo6w dziala od wielu lat na podstawie
ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowy ch z 8 lipca 2OO5 r. Czlonkami
Zlrr,n^qfur jest ponad milionowa grupa obyuateli naszego kraju, kt6rn
korzysta z dobrqdziejstw ruchu ogrodnictwa dzialkowego w Polsce.
Popqrcie i akceptaoja dla h$ci zawartych w ustawie potwierdzone zostaty
przez ponad 62A Es. os6b, kt6re podpisaly sig pod jej obron4- Dlaozego
nie moine uszanorrad iotr decyzji? Czlonkowie Zwiqzku radowoleni sE

z postanowierl i zasad obowiqanj4cych w naszej orgarrizacji. Polski
Zwiqzek Dzialkowc6w stoi na straqy praw dzialkowc6w, ktdrzy pracq
swoich rqk stworzyli ogrody i z wlasnych Srodk6w sfinansowali
zagonpodarowanie swnjej dzialki, dostosowujes j+ do potrzeb rodziny.

Ogody dzialkowe sg urz4dzeniami vZytnc?trorici publicznej i slu2q
nie tylko dzialkowcom, ale talc2e spolecano$ciom lokalnym- Poza
aspelctalni typowo ekologiczrymi, jako tereny zielone i miejsce spacer6w
dla roduin z dziedmi. Tak2€ ludzie miesz.kajqcy w sqsiedanrie ogroddw
most uczestniczyi w roznych uroczystodciach organizowanych na brenie
ogrod6w, brai udzial w festynach, dniach dzialkowca Ogody sfue4
r6wniez pomoc4 dla dom6w dziecka czy innyoh instytucji opiekufczych,
popt?'ez' pfl.ekaz5nps ie im nieodplatrie nadwyzek plon6w dziathowych.

PTJljest zwart4 i dobrze mrganizowana orgnmizacjE, co potqrierdzili
nie tylko sarni dzialkoury w dniu 22 wrznflrua 20ll podczas II Kongresu
PZD., ale i przedstawiciele Migd4ynarodowego Biura Narodowych
Zwiqz.kow Dzialkowych z Niemiec, Austrii, Francji, szwecji, endii,
Slowacji i Czech.
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Uwaeamy, 2e u$tawa o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych

znakomicie stui.y idei spolecznego ogrodnictwa dzialkowego w Polsce

i winna byi zachowaxra w niezmienionym ksztaloie dla blisko miliona
polskioh rodzi.
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