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w sprawie oczekiwaf od wladz publicznych w sprawie rozwoj u ogrodnictwa

dzialkowego.

wsp6lpraca z wladzami publicznymijest spraw4 absolutnie kluczow4 tak dla polskicgo

Twi4zku Dzialkowc6r,r', jak i dla samych ogrod6w dzialkowych. Najlepszym tego przykladem.

.iest kwestia rejestracji statutu PZD. gdzie organ - w tym przypadku nadzoru - torpeduje

dzialania instytucji ze wzglgdu na wlasne, partykularne interesy. Gdyby nie kont)ikt z pani4

Prezydent warszawy du2a czgsi uwagi i pracy dzialaczy i pracownik6w pZD nroglaby zostai

poSwigcona innym, nie mniej waZnym dla dzialkowc6w problemom. To tylko jedcn z

przyklad6w. Innym mo2e byi kwestia uchwalenia usrawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych.

Akcja zakoficzona sukcesem i radosci4 dzialkowc6w, jednak potrzeba do tego by{o prawic

dw6ch lat walki, tysigcy stanowisk i manil'estac.ii. cigzko ten tryb postgpowania ptzez organy

wladzy z organizacjami nazywat. wsptrlpracq.

Na.iwigkszym priory4etem w dzialaniach z, wradzq publiczn4 - zar'6rvno na szczcblu

centralnym jak i lokalnym - powinno b1,i uzyskanie gwarancji. 2e ogrody dzialkorve nie

zostan4 zlikwidowane. Powinno odbywai sig to dwutorowo. z jednej strony ogrody dzialkorvc

powinny uzyskiwai prawo do zajmowanych przcz siebic grunt6w. Z drugiej, wladze powinny

zapewnii odpowiednie zapisy dla ogrod6w dzialkowych w miejscowych planach

zagospodarowan ia przestrzennego. Niestety. wiele organ6w administrac.ii przcdluza

postgpowania o stwierdzenie uzytkowania na podstawie np. 76 ustawy o rod, trudno nie oprzci
sig wrazcniu, ze najchgtniej widzianynr zakoiczcniem byloby wydanie decyzji odrrrowncj.

Rriwnie2 sprawy roszczefi i reprywatyzacji nie s4 traktowan e przez organy administrac.ii w

spos6b powazny. nie pochylai4c sig nad sednem sprawy i krzyu'dq serek rodzin. Trudno jcst

skutecznie rozwi4zywa(. sprawy dotycz4ce zaszlodci bez aktyv'nego wsp6ldzialania rvladz

publicznych. Niestety, bardzo czgsto rv intercsic wladz.iest pr.zeciqgai sprawg.iak najdluzc.i sig

da, tak aby oddalii od siebie konsekwencje. Rowniez w planach miejskich organy administracji

nicchgtnie wyznaczqq tereny zieleni dzialkowqj, z reguly pozostawia sig zapisy, kt6rc w
przyszloSci mogq umoZliwii likwidacjg ogrod6w pod cele komercyjne.

Drugim, bardzo istotnym zadanienr dra polskie go zwi4zku Dzialkowc6w .iesr
przekonanie organriw wladzy, 2e ogrody dzialkowe warto nie tylko akceptowai, ale takzc
wspierai. Slusznie uwagg zwr6cil na ro Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Dele gat6w I'7.D z 23



pa2dziernika 2014 r.. kt6ry w Stanowisku w sprawie darszego rozwoju ogrodow i zwilzku
nakre5lil bardzo ambitnv plan rozwo.iu ogrod6w. tak aby staly sig one powszcchnie dostgpne

dla mieszkaic6w miast. ogrody dzialkowe mogryby sig stac miejscem wypoczynku dra

senior6w i dzieci, a takzc miejscem edukacji. Aby to jcdnak zrearizowa( niczbedne sa

inwestyc.ie w infiastrukturg i rozw6j ogrod6w rJzialkowych pod tym k4tenr. Nie zawsze jest

moZliwe. aby zapewnii odpowiednie fundusze pochodz4cc ze Srodk6w wlasnych. Za warle
rozwazenia nalezy lznaa starania o uzyskanic dotacji publicznych, np. na realizacje zadai
samorz4du w zakresie edukacji, opieki nad starszymi kurtury, rub z innych f'unduszy
publicznych.

Niniejszym zwracanry sig do samorz4d6w rokalnych naszego okrggu o podjgcie dzialai
znierzal'4cych do zapewnienia pewnego bytu ogrod6w dzialkowych, a nastgpnie tro wsp6lnego
rozwoju' tak aby ogrody przeksztalcirv sig w rokarne osrodki wypoczynku, rekreacji. oswiary i

rehabilitacji. slu24ce spolecznojciom lokalnvm.
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