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X Okrqgowego Zjazdu Delegaio'r^, Folskiego Zwiqzku Dzialkowc6w w File

z dnia 30 maia 2015 roku

tt' sprawie wsp6ipracy z sa nlcrzEdami iokal nymi

Uczestnicy X Okrggowego Zjazdu Delegatow Polskiego Zwi4zku Dzialkowcow w
Pile, stwierdzajq,2e rodzinne sgro,ly dzialxowe to zielc;ne Oiuca naszi-ch miast.
Sq one n'spolnylli clobrern Czia li<owcoi,''; i nieszkaiicdw tych miasi. \ ipiywajq
na popra\vq slocjowiska naturalnego naszvrir tniast oraz jego ochrone_
'rt/laiciwe funl<cjonnrvanie, istnlei,.'e i iozi','oj Rod:innych Ogrodor,v Dzjalkowych
zaie2y nie iylkc rr rj c.jziaiaiirc:6ci sanorzEC6lv ROD i Sicwarzyszenia
Ogrodowego PZD vv krdrrinr sQ zi.zeszcne wszvsikie ogrody okrQgu pilsl<iego, ale
rov,rniei od ciziatalno(r;i i \'vsp6lpracy z nami samorzqciow !okalnvclr.
Rodzinne Ogrody Dzialkcv,ie )(Xi r.vier<u w wiqkszo6ci nasz..;ch miast sq dobrze
zorgantzowanvrni jectrrostkai'li peiniqc;rmi wa2ne funkcje proekologiczne,
;:t-czdro,.^,:tne. si)gieazne ! rek!-e3ayjlte. Tc miejsce aktii'.n.ncsci liidzi tr.zeciego
vraeku oraz znacznej grupy mtocivch rocizi;: rlziatkowvch na dorcbkij dia kt6rvch
dziaika ma szczegoine zf aczenie,
Dziaika w i"odzinnvm cg;odzie dziaikcu,ym zapelvnia ,"iezbyi zamoinVm
czionkom naszego spoieczenstwa moiiir,rroic godnego wypoczynku i rekreacji
craz dostqp do zd cwurh r:wccd''ir i rvariyirr, bqciqcycir wynikiem ich wiasnej
pr".rcy. Cgrody cziaikcwe sE LirzEozenialni uzyreczno5ci pubilcznej. Dla

sanrorzqciow iokairrycir i,: i.te: kosztowe iereny zieione oraz enkiawV
nieska2onej przyrady i czvstegc pov.,/ieirza.

Organy adrninistracji izQcic\\rej i jednosiki sanrorzQdu :€iytorlalnego zgocinie z

zapisaml usiawy c iodzinnvc-i-t ogrodacn c:iaikowych z 13 grudnia 2013 roku
zostaiy zobowiqzane do twci'zenia warunkorv do rozv;oju ogi.odriiv.
Deiegaci uczesirliczqcy rii X Oki"qgov,.ivrn Zlelcizie deklarujq ciaiszq wspolpr-acq z

wiadzami sanrorzqdc',,nriin.i do iuici.zenia jak najietszVch warunkow cjziatania i

f oTwoju naszych c6: o u r'n..
Deiegaci cioceniajq rezuiiaiy, jakie ucaio sie os;EgnEi . Dziqki v,,,s potdziaia n iu
wiadz naszego Otr"qgowego Zaizqcu ?ZD, Zarzqacw ROD z samoi-zqianri miast i

gm;n fiasze ogrodv sq zaoezoieczone wia-(ciwymi zapisami w n,-iejscolvch
pla nach zagosfrodafowania 1;r zestrze n nego.
lstotna {westia tej ws::oiuracv jesl rov;nie2 problenr zttiqzar.,,.i u regulaciQ stanu
;jrawneSo ti,-lnlo..'\r ROD 23,:iirre 2 4x;, 1f !-t:itaw)l c RCD z ?Ci3. ror<u. W tei



s!lfawre i<iik* ttaszirlil rvniosk*w lzeka na decyzje arimitiisi-r acyjrre, kiorycir
wydanie pomimo gpetnienia warunKc.\ir usia!^iy c rodzinnych ogrodach
dziaikowvch zosia'\r 'rustrzymane iub nie zostaly iozooznane *rzez vttarjze
seirorzEdovJe. Dtatega i-ai Deiegac; )r Z;a:iir": zwrac;iq siq da 0rzedstawicieii
wla ciz sanrcrzqdowi,ci c :-e:;peki*wanie lrcsri art. 76 ustawy o ROD.
UczestniczAcv rr; X Zjezdzie delegaci stwiercizaiE. ze i-ocizinne ogi-ody dzialkowe
sq wspoinvm dobre :":r - dziaik$wcow i n:ieszkanc6vy m!asi. Z.iych wzgleddw
pcwinnv sootl(aa srg I pcmocq fin;ns*wa :€ strony ririast igmin w ceiu
popraw.; ich zagospoilarrwan;a, wize rr.inku ! funkcjonor,,rania.
Koniecznym wlqc jesi prcwacizei:!e szeregu dzjatai dia rozwijania \./sp6lprac),
z samorzqdami lokainymi odbywaaej na z;sadach partnerskich ; obopdlnq
korzy$ci4 ;rrry lednoczesnynr uwzgigdnieniu i soszanowaniu praw dziatkovrcdw
oraz niezaleznosci isanicrz4cncic: liciwarzyszenia ogrcdowegc polski zuriazek
Szialkowcow,
Dobra wspoipraca Samorzqddv; lw!;1;kr; z inrlad;anri senlorTQCnvi,ymi iest
jedynq gv.rarancj4 rozwoju rcdzinnych u:gr'-;dov; dziaikowych_ kiore s.luz6
rodzinom cizialkowyi,r ciaz czloni<om spoiec:nolci iokaine.i naszvch miast,
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Pila, dnia 30 rnaja 2015 ;'.


