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oKREGU GDANSKTEGO

z dnia L3 czerwca 2015 roku
w sprawie wspolpracy z samorzqdami lokalnymi.

Uczestnicy lX Okrqgowego Zjazdu Delegatdw polskiego Zwiqzku Dzialkowcow
okrqgu Gdariskiego stwierdzaiE, 2e istnienie i rozwdj Rodzinnych ogrod6w
Dziatkowych zale2y nie tylko od naszej spotecznei, pozarzqdowej organizacji, ale
rownie2 od dzialalnoici samorzEd6w lokalnych.
Obecnie istniejEce Ogrody sE kontynuatorami 120 letniej tradycji ruchr,
ogrodnictwa dzialkowego w polsce.

Nasze Rodzinne ogrody Dziarkowe zrzeszone w porskim Zwiqzku Dziatkowc6w
petniE istotne i waine funkcje proekologiczne, prozdrowotne, sporeczne,
rekreacyjne i integracyjne.
w zdecydowanej wiqkszo(ci powstary dziqki pracy iwysiikowi finansowemu
wielu pokoleri dzialkowc6w i ich Zwiqzku, przywracajqc polskiemu
spoieczenstwu i przyrodzie poprzednio otrzymane zdegraoowane tereny.
Nasze ogrody to tak2e miejsce szeroko zakrojonej aktywnodci rudzi trzeciego
wieku oraz edukacji spotecznej iekologicznej mtodych ludzi.
Posiadajq, zgodnie z wolq ustawodawcy, status urzadzeri u2ytecznodci
publicznej, co oznacza, ie stanowiq one czqii infrastruktury, kt6rej
bezpo6rednim przeznaczeniem jest bie2qce i stalg zaspokajanie zbiorowvch
potrzeb nas Obywateli, czlonk6w lokalnych spoleczriosci.
Do utrzymania naszych ogrod6w jednostki samorzqdu terytoriarnego nie
dokladaiq 2adnych finansowych drodk6w ito praca nas dziarkowcow sa one
zielonymi parkami,,,ptucami,, naszych nadmiernie zurbanizowanych miast.
Dzialki w naszych ogrodach sq wreszcie specyficznym 6wiadczeniem socjarnym
Panstwa ukierunkowanym na wspieranie socjalno_bytowych potrzeb
spoleczedstwa, bqdqcych czq6ciq zadari publicznych paristwa, kt6re wypetnia
nasz Zwiqzek.
Jednostki samorzqdu terytoriarnego zgodnie z zapisami ustawy o rodzinnych
ogrodach dziarkowych z 20r-3 roku zostary zobowiqzane do wyperniania szeregu
obowiqzk6w celem zapewnienia naszym Ogrodom prawidlowego ich
funkcjonowania.
Delegaci uczestniczAcy w lX Zjeldzie nadal deklarujq chqi wsp6lpracy z
wladzami samorzqdowymi dra tworzenia jak najrepszych warunk6w dzialania i
rozwoj u naszych Ogrod6w.



Dziqki wspotdzialaniu wladz naszego Okrqgu Gdariskiego iKrajowej Rady pZD z

samorzqdami miast igmin istnienie naszych Ogrod6w jest coraz czqdciej
zabezpieczone wla(ciwymi zapisami w planach i studiach zagospoda rowa n ia
przesrrzennego.

Nasza spoleczna organizacja nigdy nie sprzeciwiala siq inwestycjom celu
publicznego realizowanym przez samorzEdy lokalne, wyra2ajEc zgodq na
czq6ciowq lub calkowitq likwidacjq istniejqcych Ogrod6w, a poprzez takie
dziaiania dqiymy do pogodzenia rozwoju miast igmin z istnieniem naszych
Rodzinnych Ogrod6w Dziatkowych.
Niestety stwierdzamy, 2e jeszcze zdarzajq siq przypadki, gdy samorzqdy w
sposob nieuzasadniony eliminujq ogrody z miejscowych planow
zagospod a rowa n ia przestrzennego itym samym zamykajqc Obywatelom,
czlonkom lokalnych spoleczno6ci dostqp do zieleni dziaikowej dziataiq przeciw
wlasnym mieszkaricom.
Delegaci uczestniczAcy w lX Tjeidzie stwierdzajq, ie jedynq gwarancjq dalszego
funkcjonowania i rozwoju naszych ogrod6w jest prowadzenie szeregu dziatari
dla rozwijania wsp6lpracy z lokalnymi samorzqdami, odbywanej na zasadach
partnerskich, z obop6lnq korzy6ciq przy jednoczesnym uwzglgdnianiu i

poszanowaniu praw dzialkowcow oraz niezale2noici i samorzqdnoSci polskiego
Zwiqzku Dzialkowc6w.
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