
STANOWISKO
Okrqgowego Zjazdu t6dzkiego Delegat6w Polskiego Zwiqzku Dziafkowc6w

z dnia 5 czerwca 2015 roku
w sprawie wsp6fpracy z samorzEdami lokalnymi

Podstawowe funkcje, jakie od zarania dziej6w spetniajq ogrody dziatkowe
wynikajq z ich roli jako urzqdzenia u2ytecznoSci publicznej, a tak2e roli
spofecznej dla dzialkowych rodzin i lokalnych 3rodowisk z kt6rymi sq

nierozerwalnie zwiqzane. Ogrody pelniqc 162ne funkcje poczqwszy od
rekreacyjnych, wypoczynkowych, produkcyjnych, socjalnych a koriczqc na
spotecznych sq w stanie zaspokoii 162norakie potrzeby i oczekiwania nie tylko
dzialkowc6w i ich rodzin, r6wnie2 mieszkaric6w miast i osiedli. Sprzyjajq
wzmocnieniu i ugruntowaniu wiqzi rodzinnych, uczq 2ycia w du2ej zbiorowo(ci
oraz pozwalajq na aktywne wypelnianie wolnego czasu ludzi trzeciego wieku.
Ogrody, jako tereny zielone wzbogacajq lokalny krajobraz, tworzE przyjazne
i zdrowe dla ludzi otoczenie. Sq elementem miejscowego ekosystemu,
przywracajq przyrodzie tereny zdegradowane, co jest szczeg6lnie wa2ne
na obszarach poprzemystowych i nadmiernie zu rba nizowa nych. Stanowiq
zielone ptuca miast. Nie mo2na zatem dopu6cii do tego, aby ogrody dzialkowe
zniknqty z krajobrazu architektonicznego miast w polsce, w tym wojewddztwa
t6dzkiego.

Uczestnicy Okrqgowego Zjazdu Lodzkiego Delegat6w polskiego Zwiqzku
Dzialkowc6w stwierdzajq, 2e dalsze funkcjonowanie i rozw6j rodzinnycn
ogrod6w dziatkowych le2y nie tylko w interesie samvch dzialkowc6w
i stowarzyszenia ogrodowego PZD ale tak2e wladz lokalnych. Dziatkowcy sq
przecie2 czqiciq spofeczerlstwa i spoteczno5ci lokalnych, a rodzinne ogrooy
dziafkowe nierozerwalnq czq6ciq miast, ich infrastruktury, krajobrazu
i ekosystemu. Tq wa2nq funkcjq rodzinnych ogrod6w dzialkowych zauwa2yl
tak2e ustawodawca, kt6ry w ustawie z 8lipca 2005 roku a nastqpnie w ustawie
z dnia 13 grudnia 2013 roku nalo2yf na organy administracji rzqdowej
i jednostek samorzqdu terytorialnego obowiqzek tworzenia warunk6w dla
rozwoju ROD m. in. poprzez doprowadzenie d169 dojazdowych, energii
elektrycznej, zaopatrzenia w wodq oraz uwzglqdnienia w organizacji
komunikacji publicznej potrzeb ROD.

Tjazd deklaruje wolq szeroko rozumianej wspdtpracy z wladzami
samorzqdowymi dla budowy, rozwoju i obrony rodzinnych ogroddw
dzialkowych oraz tworzenia jak najlepszych warunk6w dla ich dziatania
ifunkcjonowania, a tym samym rozwoju gmin, miast i osiedli, poprawy 2ycia
codziennego zwyklych ludzi i ksztattowania przyjaznego otoczenia. Nale2y
powziqc wszelkie mo2liwe kroki, aby nie dopuscii do znikniqcia rodzinnycn



ogrod6w dzialkowych z plan6w i studi6w zagospodarowania przestrzennego
gmin i miast. Wtadze samorzqd6w lokalnych powinny czui siq zobowiqzane,

aby do takiej sytuacji nie doprowadzii. Nie mo2na kierowai siq wylqcznie
kryteriami natury ekonomicznej. Dziqki dobrej woli, zrozumieniu iwsp6lpracy
na zasadach partnerskich mo2liwa bqdzie skuteczna obrona rodzinnych

ogrod6w dziatkowych, dzialkowc6w jak i samych samorzqd6w od roszczefi

i wyplat odszkodowari na rzecz,,handlowc6w", ,,spekulant6w" czy te2 zwyktych

,,hochszta pler6w" rzekomo re preze ntujqcych interesy dawnych wta6cicieli
grunt6w. Dlatego te2 Zlazd apeluje o wsp6lne dzialania w tym zakresie. Liczy na

pomoc i wsp6tpracq przy regulacji stan6w prawnych grunt6w ROD, w tym
z wykorzystaniem w szerokim zakresie unormowania prawnego wynikajqcego
z art.76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach dziatkowych.
Zapisy tego artykulu dajS mo2liwoii uzyskania pnez Polski Zwiqzek

Dzialkowc6w tytulu prawnego w postaci u2ytkowania grunt6w ROD bqdqcych

wtasno(ciq gmin, dla kt6rych do tej pory Zwiqzek nie otrzymal takiego prawa.

Trzeba r6wnie2 podkre5li6, 2e Polski Zwiqzek Dziaikowc6w zawsze staral siq

wsp6lpracowat z organami samorzqd6w terytorialnych w r62nych dziedzinach

ina r62nych ptaszczyznach. Nie blokowat inwestycji celu publicznego, w tym
inwestycji drogowych niezbqdnych dla rozwoju miast, gmin i powiat6w, dq2qc

tym samym do pogodzenia ich rozbudowy z istnieniem i funkcjonowaniem
rodzi n nych ogrod6w dzialkowych.

Niestety, ale nadal zdarzajq siq przypadki dziatai ze strony administracji
samorzqdowej Swiadczqce o braku zrozumienia roli i znaczenia rodzinnych
ogrod6w dzialkowych. Nieuzasadniona eliminacja ogrod6w z lokalnego
krajobrazu prowadzi do wypaczenia roli i funkcji samorzqdu terytorialnego,
kt6ry zamykajqc obywatelom dostqp do zieleni dzialkowej w efekcie dziata

przeciw swoim wtasnym mieszkafi com.
Zdaniem Zlazdu, konieczne jest prowadzenie szeregu dziatafi dla rozwijania

wsp6lpracy z samorzqdami. Powinna ona byi korzystna dla obydwu stron,
uwzglqdniad interesy samorzqd6w z jednoczesnym poszanowaniem praw

dziaikowc6w oraz niezale2no5ci i samodzielno6ci stowarzyszenia ogrodowego
Polski Zwiqzek Dzlatkowc6w.

Zjazd zwraca siq do wszystkich zarzqd6w ROD o prowadzenie szerokiej

wsp6tpracy ze wladzami lokalnymi w sprawach wynikajqcych z tradycji
ogrodnictwa dzialkowego, mo2liwo5ci rozwoju ogrod6w dzialkowych, a tak2e

potrzeb miast. Bardzo du2q rolq 71azd przywiqzuje r6wnie2 do wsp6lnej
dziatalno6ci w zakresie kultury, ekologii otaz organizacji wypoczynku
mieszkafcom miast. Polski Zwiqzek Dziatkowc6w jest stowarzyszeniem



otwartym na wszelkie propozycje w tym zakresie ze stron wladz samorzqd6w
terytorialnych, na co liczy i czego oczekuje. Tak jak wszyscy obywatele naszego

kraju chcemy miei mo2liwoSt 2ycia, pracy i wypoczynku w milym i przychylnym
nam Srodowisku.
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