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STAT\IOWISKO
Nadzwyczaj nego XIII Kraj owe go Zjazdu Delegat6w
Polskiego Zw iqzkru Dzialkowc6w
z dnia 9 grudnia20lT r.
w sprawie wsptitpracy Polskiego Zwiqzhu Dzialkowctiw
z samorzqdami lo kalnymi

Konst5rtucjaRzeczypospolitej Polskiej w art. 74 ust. 4 nakladanawladze
publiczne obowipek wspierania dzialartia obywateli na rzecz ochrony i poprawy
stanu Srodowiska. Nadzwyczqny XIII Krajowy Zjazd Polskiego Zwiqzlat

Dzialkowc6w stuierdza, 2e fundamentem wsp6lpracy Polskiego Zwi4zku
Dzialkowc6w i wladz lokalnych jest dobro wsp6lne spoleczerlstwa. Naszym
celemjestwNqczenie struktur Zwiqzkrw system funkcjonowaniapowiatu, miasta,
gminy, czy dzielnicy na zasadzie r6wnoprawnego parfirerstwa. Zjazd jest
prze5wiadczony, 2e tylko wsp6lne dzialaria dajq szarrse na pelne zaspokajanie
potrzeb spoleczrych.

uwaia, 2e Polski Zwi1zekDzialkowc6w wypracowal bardzo szeroki
program dziaNaria w celu podniesienia skuteczro5ci i efektywno6ci wsp6lpracy
z samorzqdami lokalnymi. CaLy program opiera sig na slu:Zbie spoleczefstwu, bo
c4rmile innym jest realizacja Otwartego Programu Spolecznego Rozwoju ROD,
Programu modemizacji dzialek w ROD, czy UnowoczeSnianie infrastnrktury

Aud

rodzinnych ogrod6w dzialkowych

-

ROD XXI wieku. Ciqgla praca

nad
programami rozwoju rodzinnych ogrod6w dzialkowych to najwazniejsze zadanie
P o I skiego Zwiqzkrl Dzi alkowc 6w na wsp6lcze sne czasy.

Biehqcy rok mija pod haslem 120-lecia ruchu dzialkowego. Historia
dzialalnoficiZwiqzkupokazuje, ze wsp6lne dziaNarriaprzynoszg wspaniale efekty
w postaci aktywizowania lokalnej spoleczno5ci, budowania wigzi socjalnych,
tworzenia przestrzeni dla wsp6lnych dzialuh, o czym Swiadczqlicnrc inicjatywy
np.: ,,Wczasy na dzialce", wsp6lpraca ogrod6w ze szkolami i przedszkolami,

nieodplatne przekazywarie dzialek w u4rtkowanie organizacjom spoleczrym.
W wielu ogrodach odbywaj4 sig zajgcia dla dzieci tzw. zielone szkoty,
stanowi4ce element efektywnego i efektownego doSwiadczania prryrody.

na

dzialce, kluby seniora, festyny, pikniki, czy kiermasze
okolicmoSciowe to tylko niekt6re aktywno6ci bgd4ce przyldadem wspanialej
slu2by spoleczeristwu, jednoczeSnie pokazuj4ce sens wsp6lnej realizacji wizji

Wczasy

rozwoju ROD.

Idea ogrodnictwa dzialkowego pozostaje niezmienna mimo uplywu lat.
Ogrody s4 czg3ciq infrastruktury miejskiej, ktorej bezpo5rednimprzentaczeniem
jest biez4ce i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludnoSci daj4c
powszechny dostgp do teren6w ROD. Funkcja i rola rodzinnych ogrod6w
dzialkowych jest bardzo wanta z punktu widzenia funkcjonowania miasta i
lokalnej spolecznoSci, dlatego samorz4dy lokalne powinny stwarzal warunki dla
powstawania nowych inicjatyw i struktur funkcjonujqcych na ich rzecz.

Polski Zwiqzek Dzialkowc6w realizuje swoje programy

w

oparciu
o struktury Zwiqzf,e - dzialkowc6w oraz dzialaczy nviykov,rych, pracownik6w

okrggach i Krajowej Radzie. Zjazd untaje, 2e do skutecznej rcalizacji
zam\erzeh programolvych niezbgdna jest pomoc wtadz samorz4d6w
lokalnych. Zwiqzek korzystal z takiej pomocy na przestrzeni lat, byla to pomoc
pafstwowych organ6w spolecznych, organizacji pozarz4dowych, a takie
lokalnych grup dziaNaria. Wymiernym efektem tej pomocy jest poprawa
bezpieczefistwa prawnego wielu ogrod6w dzialkowych realizowana w oparciu'o
art. 75 i art. 76 ustawy o ROD. Wydane przez sarnorzqdy decyzje pozwolily na
ujawnianie w ksiggach wieczystych prawa u2ytkowania grunt6w, na ktorych
funkcjonuj4 ogrody o dotychczas nieuregulowanym stanie prawnym. Samorz4dy
lokalne coraz lepiej rozumiejq konieczroSi udzielania pomocy finansowej przy
budowie i unowocze6nianiu infrastruktury ogrod6w. Dqz1c do otwierania
ogrod6w na lokalne spoleczroSci, widzi sig potrzebg rozwijania infrastruktury
pozwalajqcej na stworzenie dobrych warunk6w do korzystania z ogrod6w przez
odwiedzaj4cych. Samorz4dy miast i gmin inspirowane przez dzialkowc6w
koruystajq z uprawnierl ustawowych i coraz czgSciej podejmuj4 uchwaty
umozliwiajqce przezrmlczenie Srodk6w budZetowych na potrzeby ogrod6w. Za
r6wnie waine na\eiry uznal wsp6lprac7PZD z sarrlorzqdami lokalnymi na polu
organizacji r6znych przedsigwzig6 kulturalnych w ROD, w kt6rych uczestniczq
nie tylko dzialkowcy, ale r6wniez s4 to imprezy otwarte dla mieszkanc6w
pobliskich osiedli. Samorz4dy korzystaj4 z moLliwoici przyznawania grant6w
dla ROD, cry ok<rggowych zarzqd6w porwalajqcych organizowal te imprezy na
odpowiednim poziomie. WigkszoS6 dzialkowc6w w ROD to nadal seniorzy.
Dzialaria na ich rzecz podejmowane przez ROD wpisujq sig w miejskie

w

programy aktywizacji senior6w. WaZne jest na tym polu wsparcie finansowe
organizowanej przez ROD dzialalnoSci. Ogrody dysponuj4c zapleczem w
postaci dom6w dzialkowca, duzych teren6w wsp6lnych sA poz4danym
partnerem

prry orgarrizacji r6imy ch przedsigwzigd integracyjnych.

Aard zauwa|a,2e dzisiajpotrzeby Zwiqdttw sluZbie spoleczefstwu s4
wigksze niz kiedyS, dlatego trzeba rozunlal ogrody poprzez ich skutecznq
prezentacjg, pokazuj4c ich znaczenie, promuj4c programy rozrvoju ROD wSr6d
lokalnej spoleczroSci miasta, gminy i dzielnicy tak, by stworzyd realn4,trwalq
wizjg wsp6lpracy Zwiqzku samorzqdami lokalnymi. Ponadto, naIeiry
podejmowa6 Swiadome dzialaria maj4ce na celu kreowanie pozytywnego

z

wizerunku Zwiqzku.
Wsp6tpraca struktur Zwiqzfia z sarrrorzqdami lokalnymi, ich konkretna
pomoc w realizacji program6w rozwoju ROD jest nieoceniona. Zjazd zwraca sig
do wszystkich struktur ZwiqzJtt, by zachgcal zarzqdy rodzinnych ogrod6w
dzialkowych oraz czkonk6w zrzesz;onych w kolegiach prezes6w na terenie
calego kraju do roavijania tych relacji i tworzenia nowych. Szczeg6ln4 rolg
nale\ prrykladad wla6nie do dziaNaczy Zwiqzku zxzeszonych w kolegiach
prezes6w. Stanowi4 oni reprezentacjg ROD przed okreSlonym samorz4dem
terytorialflyffi, organizacjami pozarz4dowymi oraz lokalnymi grupami dzialaria.
Pozytywna wsp6lpraca ROD z samorz4dem lokalnym jest istotnym warunkiem
rozwoju ogrodnictwa dzialkowego, natomiast dziaNacze nzeszeni w Kolegiach
stanowi4 nieograniczony potencjal w slu2bie ROD i spoleczefstwa. Nalezy

promowa6 idee otwartych rodzinnych ogrod6w dzialkowych, nieustannie
inicjowa6 wsp6lprac9 struktur Zwi1zku z samorzqdami lokalnymi.

Zjazd wysoko ocenia dotychczasow? wsp6lprac9 struktur Zwiryku
z samorzqdami lokalnymi. Dzigki ponadindywidualnej realizacji cel6w powstala
moZliwoSd otwarcia ROD na rzecz lokalnej spoleczroSci oraz wsp6lnej
integracji spolecznej

Zjazd zwraca sig do struktur Zwi4z/rtt o aktywnqprezentacjg mo2liwoSci
wsp6lpracy z samorzqdami w sprawach wynikajqcych z tradycji ogrodnictwa
dzialkowego, mo2liwoSci rozwoju ROD przy jednoczesnym uwzglgdnieniu
potrzeb lokalnej spolecznoSci.

XIII Krajowy Zjazd Polskiego Zwiqiltt Dzialkowc6w
stwierdza, 2a rorw6j, doskonalenie funkcjonowania oraz zachowanie
Nadzwyczajny

rodzinnych ogrod6w dzialkowych to wsp6lny priorytet. Zjazd uznaje
wsp6lprac9 Zwiyzku z samorz4dami lokalnymi na wszystkich szczeblach

organizacji za niezv,rykle waZnq

i

potrzebn4. Ogrody to wsp6lne dobro, miejsce

wytchnienia, zielone pluca miast, kt6re realirulq wante cele spoleczre
kulturalne. Zjazd uwaha, 2e dalsza dobra wsp6lpraca Zwiqzku z samorz4dami
lokalnymi prryniesie wymierne korzySci w stu2bie ROD oraz spoleczro5ci
lokalnej.
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