
Stanowisko

lX Okrqgowego Zjazdu Delegat6w polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w Okrqgu

Gdaiskiego

z dnia L3 czerwca 2015 r.

w sprawie wsp6lpracy z jednostkami samorzqdu terytorialnego

Na Vlll Okrqgowym Zjeldzie Delegat6w przyjqto stanowisko w sprawie
wspolpracy z samorzqdami terytorialnymi, kt6rego tezy i nakre$one kierunkr
dzialania nie stracity na aktualnojci.

W wyniku wybor6w samorzqdowych, kt6re odbyt siq jesieniq 201,4 r.
czQii mandat6w radnych a tak2e funkcji wykonawczych w gminach objqli
czlon kowie naszego Zwiqzku.

Do wszystkich kandydatdw na radnych ido wtadz samorzqdowych byla
adresowana Deklaracja Programowa okrqgu Gdariskiego i okrqgu stupskiego
PZD, w kt6rej podkre5lono spolecznq rolq rodzinnych ogrod6w dzialkowych,
kt6ra polega na:

r Aktywizacji spolecznej i ruchowej, szczeg6lnie dla coraz liczniejszej grupy
os6b w starszym wieru,

r Pozyskiwaniu owoc6w iwarzyw dla gospodarstw domowych

o Tworzeniu warunk6w do rekreacji iwypoczynku gt6wnie dla rodzin mniei
zasobnych finansowo,

o Mo2liwoici edukacyjnego kontaktu z przyrodE,

' Zapewnienia niezbqdnej powierzchni teren6w zielonych w coraz bardziei
zurbanizowanym miejskim otoczeniu

okreSlono w niej oczekiwania dziarkowc6w dotyczqce dziarania wtadz
samorzqdowych. Uznano za konieczne aby:

1. Ogrody Dziatkowe stanowiiy trwaly element w zagospodarowaniu
przestrzennym miast i osiedli,

2. Poszerzai rolq edukacyjnq ROD szczeg6lnie adresowanq do dzieci i
miodzie2y,

3. Spolecznosci ogrodowe miaiy takie same prawo, jak obywatere osiedri,
do ochrony ze strony miejskich stu2b porzqdkowych zapobiegajqcych



przestepczosci (mienie dziatkowc6w formalnie o niewielkiej warto6ci jest
niekiedy jedynym ich dorobkiem)

4. Doprowadzii do wyeliminowania decyzji i postqpowania administracji
samorzqdowej, kt6re umo2liwiajq podejmowanie dziatari sprzecznych z

zasadami gospodarowania Rodzinnymi Ogrodami Dzialkowymi (dotyczy
to zwtaszcza zameldowania na dziatkach a tak2e przyzwolenia na budowq
pon ad no rm atywnych obiekt6w ito.)

Zjazd zobowiqzuje wiadze okrqgowe do wypracowania form statej
wsp6tpracy z samorzqdem terytorialnym wszystkich szczebli ze szczeg6lnym
uwzglqdnieniem radnych bqdqcych czlonkami pZD. Uwa2amy za wskazane aby:

r Odbywaty sie systematyczne spotkania wiadz okrqgowych z grupq
radnych i os6b petniqcych funkcje wykonawcze w jednostkach
samorzqdu terytorialnego,

o Stan ROD w danej ginie byl co najmniej raz w kadencji przedmiotem
obrad Rady Miasta/Gminy;

o TarzEdy ROD wystepowaly z inicjatywami dziatania na rzecz spolecznodci
lokalnych w oparciu o irodki bud2etowe gmin przeznaczone na wsparcie
aktywnodci i inicjatywy lokalne,

. WlQczyi dzialalnoii ROD do lokalnych iponadlokalnych program6w
dziaiania na rzecz ochrony 6rodowiska.

Rodzinne Ogrody Dziatkowe stanowiq trudnq do przeceniania warto:ii w
zakresie dziatania na tzecz aktywizacji 2yciowej os6b starszych, ale tak2e calych
rodzin, gwarantujqcej skutki prozdrowotne i mo2liwoji wypoczynku,
szczeg6lnie rodzin mniej zasobnych finansowo.

Zjazd zobowiqzuje wtadze okrqgowe, a tak2e Kolegia prezes6w ROD na
szczeblu miast do corocznej oceny wsp6lpracy ROD z lokalnvmi wtadzami
samorzqd owym i.

Sekretarz Zjazdu Przewodniczqcy 4azdu


