
STANOWISKO
V Okrggowego Zjazdu Delegat6w
Polskiego Zw iqzkl Dzialkowc6w

w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2015r.

ws. pozyskiwania dotacji z budietu samorz4du terytorialnego

Rodzinne ogrody dzialkowe wypelniaj4 wazne cele w stosunku do

spolecznosci lokalnych. To nie tylko miejsca wypoczynku dla tysigcy rodzin i

ich przyjaciol, ale teL oazy zieleni w zanieczyszczonych i zabudowanych

miastach, kt6re s4 rezerwuarem ttenu dla wszystkich mieszkaric6w tych miast.

Istnienie ogrod6w dzialkowych oraz ich rozw6j i potrzeba funkcjonowania w

spolecznosci lokalnej jako urz4dzeh uzytecznosci publicznej sprawia, 2e cele

dzialania stowarzyszenia PZD i sarnorz4d6w lokalnych sq w pewnych

wzglgdach tozsame. zwiqzek wypelnia swoje zadania nie tylko poprzez

utrzymanie miejskich teren6w zieleni idbanie o nie na wtasny kosa, ale tez jesr

wsparciem wielu rodzin, zapewniaj4c im miejsce edukacji, wypoczynku,, a

nawet pomoc socjaln4. Dzialki sq r6wnie2 naturalnym miejscem dla utrwalania

migdzypokoleniowych wigzi rodzinnych, a spolecznodci ogrodo w e zarzqdzane

przez samorz4d dzialkowc6w od zawsze kreowaly poczucic

wsp6lodpowiedzialnosci, kt6re jest fundamentem spoleczerlstwa

obywatelskiego.

Wiele samorzqdow akceptuje te wsp6lne cele w stosunku do

mieszkaric6w i czynnie wspomaga rodzinne ogrody dzialkowe w ich

dzialalnosci i rozwoju. Niestety, wladze warszawy w swoim dzialaniu sq na

kraricu tego bieguna. Uczestnicy Okrggowego Zlazdu Delegat6w pZD z

ubolewaniem odnoszq sig do tych dzialari wladz Warszawy, kt6re sa

zaprzeczeniem jakiejkolwiek wsp6lpracy i poszanowania dla ogrodow



dzialkowych. W naszej opinii dzialanie przeciw ogrodom, a wigc przeciw

wlasnym obywatelom i wyborcom w imiE interes6w majqcych niewiele

wsp6lnego z rol4 samorzqdu terytorialnego zasluguje na krytykg. Na szczgscie

okrgg mazowiecki to jednak takze wiele innych miast i miasteczek, gdzie

wspolpraca z wladzami lokalnymi uklada sig bardzo dobrze lub przynamniej

poprawnie, a nie tylko - bgd4ca negatywnie nastawiona do ogrodow i

dzialkowc6w - stolica.

Skoro zatem PZD wypelnia zadania wladzy publicznej w stosunku do

czlonk6w spolecznoSci lokalnej, samorz4dy lokalne winny wlqczai sig w
finansowanie niezbgdnych remont6w czy inwestycji, kt6re slu24 mieszkancorn

miast. Regulacja stanu prawnego grunt6w oraz umieszczan ie RoD w planach

zagospodarowania przestrzennego to zaledwie pierwszy krok na drodze

konkretnej pomocy samorz4d6w dla stabilnosci i rozwoju ogrodow. Kolejnym

winny byi konkretne Srodki finansowe przeznaczone na modernizacjg i rozw6.i

funkcjonuj4cych od wielu lat ogrod6w dzialkowych.

PZD tworzy warunki prawne i organizacyjne umo2liwiai4ce poszerzenie

tej wsp6lpracy w nowych obszarach aktywnosci spolecznej i funkcjonowania

ogrod6w. Realizowane przez ogrody zadania inwestycyjne wyposa2aj4 je w
infrastrukturg poprawiaj4c4 ich funkcjonalnoSi i bezpieczefstwo oraz

umo2liwiai4c4 udostgpnianie ogrod6w spolecznoSci lokalnej. cieszy i napawa

optymizmem ka2da postawa wladz miejskich, kt6ra wskazuje na sympatig i

wspieranie ogrodnictwa dzialkowego. potrzeb jest wiele. Niekt6re ogrody

wyposaZyi trzeba w podstawowe w XXI wieku zasoby - wodg, kanaliz acjg czy

oswietlenie. Inne - szczeg6lnie te polo2one wsr6d blokowisk i dom6w - w

odpowiedni4 infrastrukturg, by mogly korzystai z nich dzieci i rodziny. pomoc

samorz4d6w pozwolilaby na unowoczesnienie i ozywienie ogrod6w oraz

szybkie i skutecizne rczwi4zanie wielu problem6w, z kt6rymi borykai4 sig

dzialkowcy.



Uczestnicy Okrggowego Zjazdu Delegat6w OZ Mazowieckiego PZD

wyra2aj4 przekonanie, 2e rodzinne ogrody dzialkowe mog4 byi wa2nym

punktem na liScie dzialaA miejskich samorz4d6w. Wystarczy odrobina dobrej

woli i prowadzenie prospolecznej polityki tak, aby w mieScie nie zabraklo

miejsca dla ROD, ale by mogly sig one rozwijac i pigkniec. Bgdziemy d42y(, do

tego, by pozytywne przyklady takiej wsp6lpracy dzialkowc6w z samorzqdami

staly sig waznE inspiracj4 do byi mo2e przewartoSciowania postgpowania

innych wladz lokalnych i zmiany dotychczasowego przekonania, ze inwestycje

w ogrodach dzialkowych sa powinnoSciq samych dzialkowc6w i nie powinny

obciq2ac bud2et6w samorz4d6w.

Trzeba wigc przekonywai do zrniany postrzegania i decyzji tych, kt6rzy

zamiast dobra i tradycji l4cz}cej tysi?ce ludzi, widzq w rodzinnych ogrodach

dzialkowych przeszkodg w dzialaniu czy hamulec rozwoj u miast. Interesy

samorz4d6w - zwlaszcza w sprawach spolecznych - sq niestety czEsto sprzeczne

z wola mieszkaric6w

Warszawa. l3 czerwca 201 5r.


