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ws. dalszego rozwoju ogrod6w i Zwiqzku

Jednym z najwaZniejszych cel6w istnienia Polskiego Zwi4zku

Dzialkowc6w jest reprezentowanie i obrona praw i interes6w swoich czlonkow

wynikaj4cych zu?ytkowania dzialek w rodzinnych ogrodach dzialkowych oraz

dbanie o ich niezaki6cone funkcjonowanie i ochronE przed nieuzasadnionq

likwidacj4. Z roku na rok to zad,anie jest coraz trudniejsze i zmusza czlonk6w

PZD do nieustaj4cej mobilizacji i dywersyfikacji dzialah obronnych na wielu

polach. Rosnqce w silg lobby biznesowe coraz bardziej daje sig we znaki

dzialkowcom, a bezpoSrednim powodem jest fakt, iz blisko 90% ogrod6w

znajduje sig w n.riastach, a du2a ich czg56 w centrach tych miast. Kiedy

powstawaly ogrody dzialkowe byly to tereny polozonc na peryferiach miast, na

ugorach iw miejscach, kt6re nikomu do niczego nie byly potrzebne, kt6ryrni

nikt sig nimi nie interesowal. DziS ogrody dzialkowe s4 czg6ci4 ekosystemu

miast. 'Io rodzi wiele zagroZ.eh, z kt6rymi rnusi zmierzyi sig ZwiEzek.

Delegaci uczestnicz4cy w Okrggowym Zle2dzie OZ Mazowieckiego

PZD, podobnie jak i caly Zwi4zek stoj4 na stanowisku, 2e ogrody dzialkowe s4

niezbgdnym elementem 2ycia spolecznego. Jednocze6nie przeciwni jeste6my,

aby je poSwigcai na cele komercyjne. Dlatego jednyrn z najwa2niejszych cel6w

istnienia i dzialalnorici Z.wiEzku na kolejne lata jest d42enie do uregulowania

stanu prawnego wszystkich grunt6w, a prz.ez to zachowanie ROD. W ten spos<ib

zabezpieczone zostan4 przcde wszyslkim interesy dzialkowc6w i ich byt

prawny. Nowa ustawa dzialkowa poprzez zapisy art. 76 stworzyla w tym



wzglgdzie moZliwoSci uregulowania stanu prawnego ogromnej iloSci ROD,

dlatego Okrggowy Zarz4d Mazowiecki PZD, jak rownie2 zarz4dy ROD, a tak2e

dzialkowcy z. du2ym zaangalowaniem i niemalym nakladem pracy,

komplementui4 wszechstronnq i konieczn4 dokumentacjg. choc wiere udaio sig

j u2 osi4gn4i, to wci42 wiele jest jeszcze do zrobienia.

Otwarte i nowoczesne ogrody to nie tylko haslo, ale nieustanne d,}2enie,

kt6re wymaga zaanga2owania, inwestycji i finans6w. Dlatego jesteSmy

przekonani, ze kolejne lata zwiTzku to otwarcie siE na nowe rozwiqzania, kt6re

mogQ slu2yi nie tylko samym uZytkownikom dzialek, ale calej spolecznosci

lokalnej. Tereny zielone sa w miastach potrzebne, a ich dostosowanie do potrzeb

przez budowg odpowiedniej infrastruktury w postaci lawek, alejek spacerowych,

bezpiecznych plac6w zabaw i doswietlonych miejsc odpoczynku bez w4tpienia

bgdzie wyzwaniem w kolejnych latach dzialalnoSci pZD. Du24 szans4 sq w rym

wzglqdzie f undusze unijnc. Mo2liwosc ich wykorzystania to ogromna szansa i

wsparcie dla ogrod6w dzialkowych, kt6re mog4 stai sig miejscem przyjaznym i

nowoczesnym - na miarg XXI wieku. 'l'aki rozw6j ogrodnictwa dzialkowego

pozwoli nie tylko na jego pozytywne postrzeganie w spoleczeistwie, ale te2

zachgci czgsi spoleczeirstwa do zaanga2owania sig w jego modernizacjg i

bezposrednie uczestnictwo. ogrody dzialkowe mog4 stai sig miejscem spotkan,

a ich potencjal powinien byi wykorzystywany tak2e przez dzieci czy osoby w

potrzebie. Pomysl6w w tym wzglgdzie nie brakuje. Jesli za6 uda sig pozyskai

odpowiednie wsparcie finansowe, to dzialalnos6 pz,D na ogromne perspektywy

rozwoju, kt6re pozwol4 spojrzei na nie w odmienny spos6b.

Samodzielnodi, samorz4dnoSi, demokracja - w oparciu o te hasia

tworzono ogrody dzialkowe i to haslo rowarzy szy takze strukturom pZD od

pocz4tku istnienia. Miniona kadencja wladz z,wr1zkowych w okrggu

mazowieckirn byla niezwyklc trudna. ljdalo nam sig ocalii stoleczne ogrody, ale



walka o nie wci42 trwa. NierozwiEzanym probremem pozostaje wci42 dekret
Bieruta i roszczenia do grunt6w RoD, ale le2 nad wyraz chgtne oddawanie
przez wladze ratusza ogrodow bylym wrascicierom i ich spadkobiercom , rudz.ie|-

podmiotom, kt6re roszczenia odkupily. pomimo opornych kontakt6w ze strony
urzgdnik6w, sukcesywnie udaje sig ocieplai reracje z Miastem Storecznym
warszawa, kt6re jako wlariciciel spornych gruntow jest stronq w tych sprawach.
chociaZ Miasto de facto przekazaro te tereny dzialkowcom w u2ytkowanie, ro
ani PZD ani dzialkowcy nie sE stronE w sprawach roszczeniowych i nie mog4
bronii swoich interes6w przed s4dem. lJczestnicy okrggowego Mazowieckiego

zjazdu Delegatow PZD ricz4, 2e w sprawach tych uda sig doprowadzii do

owocnej wsp6lpracy, wzajemnego informowania o zagroZonych ogrodach i

wsp6lnej obrony przed nadu|yciami. Jak wynika z doswiadczenia wigkszosii
tych roszczefi nie ma podstaw prawnych, a ,,Dekret Bieruta" jest nadu2ywany w
celu wyludzenia wa.tosciowych grunt6w zajmowanych m.in., r6wnie 2 pnez.

ogrody. Najbli2sze lata musz4 przynies ustawowe rozwi4zanie tych kwestii,
bowiem widoczna jest eskalacja spraw roszczeniowych i falszowania

dokumentacji. DziS oczywiste staje sig, Ze ,,oddolna reprywaty zacja,, i zwrol
mienia prowadzony jest na zasadz.ie ,,wolnej amerykanki,, prowadzi do

niesprawiedliworlci, nadu2yi i osobistej krzywdy, a najbardziej poszkodowani w
tych sprawach sq niestety dzialkowcy. Nie mo2e byt, przyzworenia na taki
rozw6j sytuacj i.

Warszawa, l3 czerwca 201 5r.


