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APEL
do Rzqdu RP otazsamorzq&iw lokalnych o ntzglgdnienie rodzinnych

ogroddw dzialkowych w strategiach rozwoju pr4yjmowanych na szczeblu
oghlnopolskim i lokalnym

Przez ostatnie 25 lat w Polsce podejmowano szereg dzialair, zar6wno na
szczeblu og6lnopolskim, jak i lokalnym, kt6rych celem byla masowa, a nawet
calkowita likwidacja ogrod6w dzialkowych. Dnalariate, w olbrzymim stopniu
*ylqcnie &igki wysilkom Polskiego Zwiqzkn Dzialkowc6w, a wigc samych
dzialkowc6w skupionych w og6lnopolskim ruchu, udato sig zahanowal.
Kolejne ustawy dotyczqce ogrodnictwa dzialkowego zawieraly przepisy
ograniczajqce modiwo66 likwidacji ogrod6w dzialkowych i wprowadzaj4ce
mechanizmy ich przenoszenia w nowe lokalizacje. Dzigki temu polska, obok
Niemiec, jest w skali europejskiej krajem o wyjqtkowo wysokim potencjale
ogrodnictwa dzialkowego. Z dzialek, korzysta ponad milion polskich rodzin, zai
40 tys. ha ROD zlokalizowanych jest gl6wnie na terenie miast.

Sprawia to, 2e dzii wladze publicme maj4 wyj4tkowo dogodne warunki
do wykorzystania potencjalu ogrod6w dzialkowych. przy odpowiedniej
wsp6lpracy wladz ze strona spoleczn4, ogrody mog4 i powinny sta6 sig waZnym
instrumentem polityki, daleko wykraczajqcym poza tradycyjnie przypisywane
im funkcje wypoczlnkowo - rekreacyjne, uprawowe, czy ekologiczre. Aby to
sig stalo konieczne jest jednak prowadzenie sp6jnej i dfugofalowej polityki, a
wigc uwzglgdnienie ROD w strategiach rozwojowych przyjmowanych na
szczeblu og6lnopolskim i lokalnym.

Po burzliwym okresie transformacji, polska wkracza w fazg, w kt6rej
gwaltowne, nierzadko nieprzemy6lane i chaotyczne reformy, majq by6
zast4pione przez dlugofalowe programy dziallrrrt. Zgodnie z zapisarni ustawy z
dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, na wszystkich
szczeblach zarzqdzania, pocrynai}c od Rady Ministr6w, poprzez samorz4d
wojew6dztwa i powiatu, a na gminie kohcz4c, winy byi przyjgte strategie



polityki rozwoju. Nalezy Wez to rozumie6 ,,zespol wzajemnie powiqzanych

dziahrt podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwalego i
zr6wnowq2onego rozwoju kraju, sp6jnoici spoleczno-gospodarczej, regionalnej
i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjnoici gospodarki oraz tworzenia
nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej". Szerokie
spektrum zagadnief, ujmowanych w strategiach, kt6re odnosi6 si9 majq nie tylko
do kwestii gospodarcrych, ale caloksztaltu polityki spolecznej, sprawia, i2 swoje
miejsce winny w nich znaIe26 r6wnie2 ogrody dzialkowe. Dotyczy to zar6wno
zapis6w gwarantujqcych ich dalsze funkcjonowanie, jak i mechanizm6w
sluZqcych pehriejszemu wykorzystaniu ich potencjalu w sfuZbie na rzecz
spoleczelistwa.

Dlatego XII Krajowy Zjazd, Delegat6w PZD apeluje do Rz4du i wladz
lokalnych o doglgbne rozwaZenie zr;.arczenia i mo2liwo6ci, jakie dajq ogrody
dzialkowe, oraz uwzglgdnienie ich w strategiach rozwojowych pafstwa i
region6w. Jednocze6nie Zjazd,, jako najwyhszy organ organizacji nzeszajqcej
przeszlo milion dzialkowc6w w Polsce, deklaruje w imieniu PZD wolg pelnej
wsp6lpracy i zaangu2owanra, zar6wno przy konsultacjach nad strategiami, jak i
przy ich wdrazaniu. Posiadane dodwiadczenie w prowadzeniu ROD oraz
znajomoSd problem6w w nich wystgpujqcych upowazniaj4 nas do zgloszenia
gotowoSci wysQpowania w charakterze parblera spolecznego. Glgboko
wierrymy, Ze wspoldzialanie wladz publicznych ze stronq spoleczn4 pozwoli na
wypracowanie koncepcji, kt6re po wprowadzeniu do strategii sprawiq, 2e

ogrody jeszcze pehiej bgdq realizowaly swq sluZebn4 flrnkcjg, zar6wno wobec
miliona rodzin korrystajqcych z dzialek, jak i wobec og6lu spoleczeristwa.
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