
Stanowisko
fX Okregowego Zjazdu Delegat6w PZD w Poznaniu z dnia 13 czetwca 2015 r.

w sprawie wspolpracy z samonzqdami lokalnymi
Uczestnicy lX Okregowego Zjazdu Delegat6w Polskiego Zwiqzku Dzialkowcow w poznaniu uwazajq,
2e rodzinne ogrody dzialkowe w miastach to zielone pluca ioazy ciszy ispokoju. Ogrody sE wsp6lnym
dobrem dzialkowc6w i mieszkancow miast iduzym stopniu wplywajq na Srodowisko naturalne i nasze
otoczenie. Wasciwe funkcjonowanie rodzinnych ogrod6w dzialkowych zalezy w duze.j mrerze od
dobrej dzialalnosci wladz ogrodowych i stowazyszenia ogrodowego pZD, ale takze od wspolpracy z
samozqdami lokalnymi, Nasze ogrody sq dobze zorganizowanymi jednostkami pelniacymi w
miastach wa2ne funkcje proekologiczne i zdrowotne oraz rekreacyjne i spoleczne. sa miejscem, gdzie
spotykajE siQ starsi ludzie by wsp6lnie spedzid wolny czas, ale r6wnie2 mlode rodziny, ktorych w
ogrodzie jest coraz wigcej, bo dla nich dzialka jest czQsto jedynym miejscem do rodzinnego
wypoczynku. Dzialka w ROD zawsze byla pzeznaczona dla mniej majQtnych os6b dajac im
mozliwosc dobrego relaksu, zregenerowania nadszarpniQtego zdrowia jak idostgp do zdrowych
warzyw i owoc6w wyprodukowanych na dzialce. Nasze ogrody sq w wiQkszosci otwarte dla
spolecznosci lokalnej. z teren6w ogolnych ogrodu mogq korzystac ludzie tzeciego wieku jak i

pzedszkolaki oraz mlodziez szkolna. Pelniqc roznorakie misje spo.leczne stanowiE tereny zielone,
twozE enklawy spokoju i czystego powietrza. Wspomagajq, a nawet wyreczajE w ten spos6b
samozEdy lokalne, czyniqc to bez obciezania finans6w publicznych. Ale mozliwosci dzialkowc6w sq
ograniczone. Zgodnie z ustawE o rod z 13 grudnia 2013 roku organy administracji rzqdowej oraz
jednostki samozEdowe zostaly zobowiqzane do twoeenia warunk6w rozwoju ogrod6w w naszym
kraju.

Delegaci na Zjazd okrqgowy z uznaniem odbieraiE dotychczasowe rezultaty wspdlpracy okrqgowego
zarzqdu PzD w Poznaniu i zatzad6w RoD z samorzqdami miast i gmin. wiqkszosc naszych ogrod6w
jest zabezpieczona wlasciwymi zapisami w miejscowych planach zagospodarowania pzestzennego,
pomy6lnie jest realizowana regulacja prawna grunt6w, na ktorych znajduiq siq ogrody dzialkowe w
trybie peewidzianym artykutem 76 ustawy. uregulowano ju2 grunty w 20 ogrodach, ale jeszcze wiele
wnioskow czeka na decyzje administracyjne, kt6rych wydanie pomimo spelnienia warunk6w ustawy o
rod zostalo wstrzymane lub nie zostalo dotychczas rozpoznane przez wladze samozEdowe. Dlarego
zwracamy siQ do przedstawicieli wladz lokalnych o przestrzeganie tresci ustawy o rod zawanel w
artykule 76.

Delegaci lx zjazdu uwazaia, ze rodzinne ogrody dzialkowe sq dobrem wspolnym wszystkich
dzialkowc6w i spolecznosci naszych miast. w mysl artykulu 17 ustawy o rod stowaeyszenie
ogrodowe prowadzqce RoD na obszarze danej gminy moze otzymac dotacie celowE z budzetu tej
gminy. Dlatego te2 ogrody dzialkowe powinny sie spotkac z pomocq finansowq samorzqd6w w
modernizacji i przystosowaniu ogrod6w dla szerszego otwarcja na spolecznosci lokalne. Zarzqdy ROD
i samozqdy miast igmin powinny prowadzic dzialania w kierunku wsp6.lpracy na zasadach
partnerskich z kozysciE dla obu stron pzy jednoczesnym poszanowaniu praw dzialkowc6w oraz
samozqdnosci i niezale2nosci stowarzyszenia pzD. Delegaci deklaruiq dalszq dobrq wsp6lpracq z
samozqdami do twozenia warunk6w dzialania i rozwoju naszych ogrod6w. samozEdowcy i

dzialkowcy, dzial4my razem w myst hasta: ,,RoDztNNE oGRoDy DztAtKowE zlELoNyMl
PTUCAMI NASZYCH MIAST".
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