UCHWALA NR 3IX.I]I2OI6
Rady PolskiegoZtvi1zku Dzialkowc6w
z dnia 15grudnia2016r.
w sprawrc z{t rt dh OZ PZ.D w z:ukresiewolnycth dzialek
i woln,ychte ndw w rodfinryychogroduchdziatlkowych
Krajowa Rada PZD dzi
na podstarvie$ 130 pkt. 1 r;tatutuPZD, w celu
zapewnienialepszego korzystaniarn,ollnychdzialek i teren6w w rodzinnych
ogrodachdzialkowych
awia,co nastgpuje:

$l
l . Por6wnujqc,stan wo ych dzialekna dzieri 30.11.2016 r. ze stanemwolnych
dzialeknadzief 31.1 .2015r.Iiczba urolrrychdzialekzmniejszylasigz 52369
na 52048czyli a 321, co stanowi ok. I o/o.

2 . Por6wnuj?c,stan

ych teren6wna dziefl30.11.2016r'. ze stanemwolnych

teren6wna dzieh3l. 2.2015 r. powir:r:zchniawolnych teren6w zmniejs;zylasig
z 944,6518ha na 8 8,6576 ha c4.glio 8519942ha, co stanowi olk. l0%.
J.

Zmniejsryla sig r6wn ZliczbawolnlrcJh
teren6w2332na224cryIi o 108.
Stan wolnych dziale i wolnych terenrSwzmniejsrylsig w nastgpuj4c'ych
OZ

PZD: Pomorskim,
Kaliszuo vy Legnicy, Mazowieckim, Oprolskimo
PodkarpackimoSud
m i w Szczecilnie.
4 . Stan wolnvch dzi
i wolnych ter,en6wzwigkszylsig ,w nastgpuj4cych
OZ
PZD: L6dzkim,
m i w lPoznaniu.
5 . Lrczba wolnvch dzi
oraz powierzrchniawolnych terenr5wzmniejszarsig, ale

stopniowo.Se j

Okrggi PZD, rv kt6rych wolnych dzialek i rvolnych
teren6w przybylo. Te
PZD winny'ustali6przyczynytego zjawiskai przyjqe
wlasny prograrn dzi
6 . Bardzo duZe
e dla aktualnLych,ale i przyszhychdzialkowc6w ma
uregulowany stan pra ny gruntu ROD. Dlatego tez, w celluzagospodarowania
ROD i dzialek.OZP
winny pode.jmou,acdzialartiana rzecz regularji stanu
prawnego grun1u
na podstawieustawy o ROD (art. 75 i 76), ujawniania
praw PZD w ksi
wieczystych, ujrno'waniaROD w rniejscolvych planach
zagospodarowania
, olrr<rnyprzedroszczenriami.
jest rnigracja
7 . W regionach, gdzie vzrymproblerne,mw zagospodarowaniu
ja stnzej4c;e6lorsig spoleczeristrva,OZ PZDswinny
mlodych ludzi i
zintensvfikowai dzia ia na rzecz z,rryTotu
niezagospodarowanychterenow.
Tam, gdzie wlaSci iele grunt6w tj gminy, Skartr Paristwa nie sQ
zalnteresowane p
mowaniem tychLg;runt6w, OZ I'ZD winny ustala6

przyczlny takiego
spotkaniachz

u rzecry i dqly(, do romviqzaniaproblem6wm.in. na
wicielami urzqd,6w,,

8 . W zwi4zku z tym, 2e bardzo ist't'4 kwesti4 dla dziatkowc6wjest stan
wyposazeniaROD infrastrukturgog;roclowq,
OZPZD rvinny rozezna|sig w
potrzebachROD i
dostgpnychf,rnduszachkrajowl'ch i europejskichi
podejmowat dzi
maj4cena celu pozyskanieSrodk6wzewngtrznychna
realizacjEzadailin
yjno-remonLtowych
w ROD.
9 . W sprawach
rowania wolnych dzialek i teren6w w ROD winnv
zostad w
petni wykorzystane uyniki
Powszechnego Przeglqdu
Zagospodarowania D i dzialek.l{er ich podstawie02\ PZD winny zbadac
mozliwoSci
wania wolny,sfudzialek i terenr5wna powigkszenie
istniej4cych dzialek lub przezrraczenieich np. na plerce zabaw, silownie
plenerowe,parkingi I inne potrzebyJROD.
l0.OZ PZD winny w
szrymci4gu rerali:zowatzadaniaujgte w uchwale nr
2NII2OI6 KR PZD dnia22.03.2016r. w sprawiewolnlrch dzialeki teren6w
w rodzinnych
dzialkowych.

{i 2
Uchwala wchodzi w ir,tci z dniempodjgcia.

TadeuszJ

Warszawa,dnia

2016r.

