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APEL
do wladz publicznych o wsp6lprac9 z Polskim Zwiqzkiem Dzialkowc6w

Rodzinne ogrody dzialkowe s4 nieodl4czrq czgficiqmiast polskich od ponad stu
lat. Obecnie slu2q one milionowi polskich rodzin posiadajqcych dzialki, ale
takZe mieszkancom miast. Blisko 200 lat temu w Europie nodzil sig pomysl
pomocy dla rodzin ubogich utrzymujqcych sig z pracy najemnej mieszka6c6w
miast. Ju2 pierwsze ogrody wykazaly, 2e s4 niezwykle cenne dla ich
uZytkownik6w - pomoc w skromnych budZetach w postaci produkcji warzyw i
owoc6w na wlasne potrzeby, ale te2 staty sig miejscem wypoczynku dla catych
rodzin i wreszcie nieocenionym miejscem aktywnosci dla ludzi nieczynnych juz
zawodowo.

Do dzisiaj te funkcje w zasadzie nie zrnienity sig. Nadal nikt nie wymyslil
lepszej formy wypoczynku i aktywno6ci dla emeryt6w i rencist6w ni2 ogrody
dzialkowe. Z powod6w ekonomicznych s4 one tak2e miejscem aktywnosci i
wlpoczynku dla wielu mlodych mal2efstw z dzie6mj. Na dzialce spgdzaj4 dni
wolne i urlopy, na dzialce dokonuje sig integracja rodzin, a w ogrodzie
spoleczroSci &ialkowej.
ogrody dla samorzqdu miast to darmowa zieleri miejsk4 ale te2 miejsca gdae
ludzie sami zajmuiq sig sobq, organizui4 sw6j wolny czas, a wreszcie poprzez
stalq aktywno66 sq zdrowsi. Z ogrod6w dzialkowych korzysta coraz wigcej
rodzin nie maiqcych w nich dzialki. Sq to mieszkancy sQsiaduiqcych z ogrodami
osiedli. Taka te2 jest przysztoil ogrod6w w miastach. Muszq one funkcjonowa6
w coraz wigkszej integracji ze Srodowiskiem lokalnym. Zeby spehriai obecne i
przyszle funkcje ogrody wymagai4 wielu &ialari ze strony administracji
publicmej, gdyL tylko samorzqd i organy paristwa mogQ zapewni6 stabilnos6
istnienia ogrod6w i ich rozw6j dla potrzeb spoleczno3ci lokalnych.
Polski Zwipek Dzialkowc6w jest najwigkszym stowarzyszeniem ogrodowym w
Polsce skupiai qcym 95%o rodzinnych ogrod6w &ialkowych. z tego wzglgdu
wsp6lpraca PZD z organarcti wladry publicznej ma u/ptyw na funkcjonowanie i



przysilo(C 4707 ogrod6w i 900 tysigcy polskich rodzin maj4cych dzialki w
ogrodach zarzqdzarrych przez PZD. Rodzinne ogrody dzialkowe, zgodnie z
ustawQ z 13 grudnia 2013 r. o ROD, stuz4 zaspokajaniu wypoczynkowych,
rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych czlonk6w spoleczno6ci lokalnych.
Aby zrealizowa6 te cele konieczna jest stala wsp6lpraca stowarzyszenia
ogrodowego PZD z samorz4dem terytorialnym na wszystkich szczeblach
organizacyjnych.

XII Krajowy Zjazd Delegat6w PZD, dla realizacji cel6w rodzinnych ogrod6w,
Twraca sig do wladz publicznych o wsp6lpraca w dzie&inach maj4cych
znaczenie dla terazniejszo6ci i przyszlo5ci ro&innych ogrod6w &ialkowych, a

szcze g6lnie w zakre sie :

. wsp6lpracy i u&ialu przedstawicieli Zwrszkx prry t\ryorzeniu prawa i
zmianach ustaw, kt6re bezpoSrednio lub poSrednio oddzialywuj4 na
funkcjonowanie rodzinnych ogrod6w dzialkowych.

. ustawowego zabezpieczenia funkcjonowania rodzinnych ogrod6w
dzialkowych poprzez uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej
uniemozliwiajqcej kr4rwdzenie setki i tysiqce ludzi przez dr*'q
reprywatyzacjg i handel roszczeniami do grunt6w.

o zapewnienia stabilnoSci funkcjonowania rodzinnych ogrod6w dzialkowych
poprzez uregulowanie ich stanu prawnego zgodnie z dyspozyclq ustawy o
rodzinnych ogrodach dzialkowych. Oczekujemy, 2e wskazane w ustawie
organy Panstwa i samorz4du odpowie&4 pozytywnymi decyzjami na
zlo2one przez P ZD wnioski ;

. okre6lenia sig samorz4d6w w sprawie przyszlo(ci rodzinnych ogrod6w
dzialkowych. W tej sprawie konieczna jest rzeczowa wsp6lpraca samorz4du
ze Zwiqzkiem pfly opracowywaniu koncepcji rozwoju miast i dzielnic oraz
tworzenia miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego.
Rodzinne ogrody dzialkowe nie mogq by6 traktowane jako rezerwowe
tereny inwestycyjne, bowiem s4 to urzqdzenia u4rteczno3ci publicznej i
oczekujemy, 2e tak bgd4 traktowane pvez sarnoruqd i bgdq mialy ochrong
wynikajqcq z umieszczenia ich w planach zagospodarowania;

e otwarcia ogrod6w dla spolecmoSci lokalnych. Niekt6re ogrody pefniq juz
obecnie ro19 park6w i miejsc spacerowych dla mieszkafc6w okolicznych
osiedli, s4 takZe ogrody o szerszej ofercie dla mieszkaric6w - wczasy dla
senior6w, zielone szkoly. Takie formy wypoczynku dla senior6w i edukacji
dla dzieci i mlodzieiry cieszq si9 ogronmym zainteresowaniem. Niestety ani



w ogrodach, ani w calym Zwiqzlcu nie ma wystarczajqcych Srodk6w
finansowych, aby wigksza iloSd ogrod6w mogla poprzez odpowiednie
inwestycje sluzy6 mieszkancom miast. Ogrody wymagajq dofinansowania,
aby prrystosowa6 je do wypehriania nowych funkcji. Sami dzialkowcy nie
sQ w stanie sfinansowa6 takich inwestycji, dlatego 

^^nacamy 
sig do

samorz4d6w terytorialnych o wsp6lprac9 w tym zakresie. Ustawa o ROD
umo2liwia dofinansowanie inwestycji w ogrodach przez gminy, a tak2e
umoZliwia gminom otrzymywanie wsparcia na te cele od Skarbu pa6srwa,

dlatego Zjazd ztwaca sig do samorz4d6w terytorialnych o uwzglgdnienie w
swych bud2etach Srodk6w na rozw6j ogrod6w. W prawie kazdej gminie w
Polsce, w kt6rej s4 rodzinne ogrody dzialkowe, dzialkowcy tworz4
najliczniejsze stowarzyszenie dzialajqce non profit, a ze wzglgdu na rolg i
funkcje dla spoleczeristwa zasfugujq na wsparcie od samorz4d6w.

. znaczqcyrn ir6dlem fmansowania r62nych sfer w ROD mogq byi fundusze
unijne dlatego Zjazd zwraca sig do tw6rc6w program6w o uwzglgdnienie w
nich znaczeria, roli i potrzeb rodzinnych ogrod6w dzialkowych, a do
urzgd6w marszalkowskich i urzgd6w gmin o informowanie pZD o
konkursach i pomoc prry tworzeniu projekt6w na potrzeby ogrod6w i
lokalnych spolecznoSci.

Polski Zwiqzek Dzialkowc6w jest otwarty na wsp6lpraca w szerokim zakresie
dla dobra &ialkowc6w i spoleczeristwa, szczeg6kie, ze jak wykazuiq badania
spoleczeristwo chce mied rodzinne ogrody dzialkowe w miastach i akceptuje
dzialalnoii Zwiqzku. Dlatego zjazd mrraca sig do organ6w wladzy publicznej o
wsp6tpraca w kazdym zakresie, kt6ry moZe przyczynil sig do rozwoju ogrod6w
dzialkowych i poprawy bytu mieszkanc6w miast.
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