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Okrggowego Zjazdu Delegat6w
Polskiego Zwiqzkru Dzialkowcriw w Bydgoszczy

w sprawie znaczenia wsp6lpracy organ6w statutowych pZD
z samorzqdami lokalnymi,

Uczestnicy XVII Okrggowego Zjazdu Delegat6w polskiego Zwi4zku
Dzialkowc6w w Bydgoszczy, podczai dyskusji zjazdowej dotycz4ce.j
podsumowania i oceny materialu sprawozdawczego, a tak2e wytyczanii zadah
programowych dla nowych struktur okrggowych zwiqzku, w przekonaniu o
celowosci obustronnej wzajemnej wsp6tpracy z wradzami i przedstawicielami
samorz4d6w lokalnych ..miast i gmin, zwracal4 ,*ugg na potrzebg
kontynuowania oraz rozwijania tej wsfolpracy dla dobra i ,r"ioko rozumianych
korzy5ci kaZdej ze stron.

. Dzisiejsze d'ziarki i rodzinne ogrody dzialkowe stary sig doskonalym
miejscem dla relaksu i wypoczynku mieszkaric6w polskich miast'i miasteczek.To tu, w otoczeniu przyrody lardzo liczna grupa polskich rodzin spgdza
weekendy, swoje urlopy,.a nawet cale wakacje i-*czasy. Dla wielu z tych rudzi
dzialka w RoD stanowi cel sam w sobie, to ich sios6b na zycie. ogrodydzialkowe stanowi4 zielone tereny naszych miast i ich pluca, nu itor.
samorz4dowcy nie muszq.prz eznacza( publicznych srodk6w, w przeciwieristwie
do. bardzo poka,nych koszt6w utrzymywania innych miejskich teren6w
zielonych, skwe16w, park6w itp.

Wsp6lpraca ogrodow z przedstawicielarni samorz4d6w odbywa sig nar62nych plaszczyznach i w r6znych formach. Najczgsciej spotykanymi formami
kontakt6w jest uczestnictwo samorz4dowc6w w zebraniath i uroczystosciach
ogrodowych oraz podczasorganizowanych wsp6rnych imprezsrodowlskowycn.
Tematyka spraw z kt6rymi ,urr.Edy ojrodowe wystgpuj4 do wladzsamorz4dowych dotyczy czQsto waznych problem6w ota az.iaito*c6w i ichogrod6w. miedzy innymi. spra,w zwi4zanych z ujEciem i rozprowadzeniem
wody, energii elektrycznej, problem6w komunikacyjno _ drogowych, ochron4
Srodowi ska, zagadn ieniami budowl any rn i or az. b ezpt icze ri stwe; * ;g.;d* ;.Problemy dzialkowc6w s4 czgsto problemami tuf.z" fiororiuiy.hmieszkalrc6w miast oraz probremami wradz samorz-4dowych. zauwa2amy toobserwui*c np' niekorzystne i niebezpieczne dra ogrod6w z.iawisko
pode-imowania zarnieszkiwania w ogrodach. Nasza organizacja ma obowi4zek
bra( czynny udzial w 2yciu publicznym dla dobra ogrod6w, dzialkowc6w i
spoleczefistwa, lecz w zgodzle z obowi1zuj4cym prawem i celarni okre3lonymi
ustaw' o rodzinnych ogrodach dzialkowych z 13 grudnia 20r3r., nie jest w



stanie zastEpit, zadah ciq24cych na organach samorz4dowy ch zwi4zanych z
zam ieszkiwaniem.

Bardzo wa2nymi zagadnieniami wymagajqcymi podejmowania
odpowiedzialnych decyzji w sprawie zapewnienia gwarancji bezpiecznego
funkcjonowania ogrod6w jest pelne udokumentow anie oraz ujawnienie prawa
Zwi4zku do grunt6w. Dlatego od samorz4d6w oczekujem y dzialah i d,ecyzji
zmierzai4cych do regulacji sranu prawnego jak najwigk szel liczby rodzinnych
ogrod6w dzi alkowyc h, dziar ah dotycz4cych pr zekazani a grunt6w ogrodowych w
wieczyste uzytkowanie zwi4zku oraz dziarah w sferze gospodarki przestrzennej,
w tym umiejscowienia ogrod6w w planach zagospodarowania miast i gmin.

Uczestnicy Okrggowego Zjazdu Delegat6w pZD wysoko sobie ceni4
dotychczasowq wsp6lpraca i wyra2one podczas dyskusji zlazdowel deklaracle
przedstawicieli samorz4d6w lokalnych rozwoju tej wsp6lpracy. R6wnie wysoko
cenimy sobie deklaracje wspierania dzialkowc6w i porskiego z.wi4zku
Dzialkowc6w w obronie naszych praw zawartych w ustawie o rodzinnych
ogrodach dzialkowych. Ze swojej strony deklarujemy przychylnorii i
zrozumienie dla zadah podejmowanych przez. organy samorz4dowe,
deklarujemy partnerskie zasady wsp6lpracy, kt6ra winna zawierai elementy
korzystne dla kazdej ze stron, uwzgrgdniai interesy zarowno mieszkaric6w
polskich miast i gmin, jak i czlonk6w rodzinnych ogrod6w dzialkowych. .lylko
tak pojgta wsp6lpraca przynieSi moze pozytywne efekty dla naszych
spolecznoSci.
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