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w sprawie znaczenia

STANOWISKO
ROD i ich funkcji w zaspokajaniu potrzeb
spolecuoSci lokalnych

XII

Krajowy Zjazd PZD stoi na stanowisku, 2e ROD s4 nieodl4czonym
elementem spolecznoSci lokalnych, a ich nnczenie dla nich jest trudne do
przecenienia. Ogrody dzialkowe nadal spehiaj4 swoje ekonomi czrrc zadania. ale sq te2
miejscem, w kt6rym tworz4 sig spoleczne wigzi, nastgpuje migdrypokoleniowa

integracja. Pehi4 rolg edukacyjn4 i ekologicznq. Ich dalszy rozw6j stanowi
fundamentalne prawo nie tylko samych uZytkownik6w dzialek, ale r6wnie2
wszystkich mieszkarlc6w, kl6rzy zawsze korrystaj4 na obecno6ci zielonych teren6w w
poblizu ich osiedli.
Tradycja ogrodnictwa dzialkowego w Polsce sigga poczqtku XX wieku. W tym
czasie ogrody ewoluowaly, zmieniaj4c sw6j charakter i rolg, jak4 odgrywaj4 tak dla
ich urytkownik6w, jak i calej spoleczno$ci lokalnej. XII Krajowy Zjazd Polskiego
Zwiqzku Dzialkowc6w podkreSla, 2e ide4 kt6ra przySwiecala pomyslodawcom
zakladania ogrod6w dzialkowych, jest wci4z aktualna" a ogrody mog4 stale zyskiwad
na atrakcyjno6ci. W realizacji idei nowoczesnego ogrodnictwa dzialkowego
^tacz4c4,
a nawet decyduj4c4 rol9, odgrywa6 musz4 jednak wszyscy dzialkowcy.
Wiek temu najwa:2niejsrym celem ogrod6w bylo ekonomiczne wsparcie dla ich
u2ytkownik6w. Uprawy ogrodnicze w nacz4cy spos6b odciqzaty domowe budzety
zaloLycieli uzytkownik6w pierwszych ogrod6w. DziS aspekt ekonomiczny
wynikaj4cy z uprawiania ogrodu nie odgrywa juz decyduj4cego maczenia Owoce i
warzlr/a pozyskiwane z dzialek, cenione sq natomiast za ich walory ekologiczne.
ekonomiczn4 funkcjq ogrod6w nierozerwalnie wi4ze sig kolejna,
towarzyszqcajej od samego pocz4tku - funkcja rekreacyjna i spolecana. TakZe i dzi6
ogrody w ROD walnie prryczyniaj4 sig do rozwoju Zycia spolecmego, s4 jego
istotnym elementem dla rzeszy polskich dzialkowc6w, dla kt6rych stanowiq miejsce
codziennych czy weekendowych spotkari, ale r6wnie2 dlu2szego wypoczynku.
Delegaci na XII Krajowy Zjazd PZD z satysfakcj4 zauwuiajq 2e coraz wigksze
zainteresowanie rekreacj4 na dzialce w ROD wykazuj4 ludzie mlodzi, dzigki czemu
ogrody dzialkowe integruj4 nie tylko u2ytkownik6w dzialelq ale cale ich rodziny i
r62ne pokolenia, umozliwiajq rozw6j spolecznych wigzi.

i

Z

i

Jednak rola ROD

nie ogranicza sig jedynie do zaspokajania potrzeb samych

uZytkownik6w ogrod6w.
XII Krajowy Zjazd PZD podkre6la, 2e dla miast w kt6rych coraz czg(ciej
zabudowywany jest kazdy kawalek wolnej przestrzeni, istotne maczenie maj4 funkcja
estetyczna i ekologiczna ogrod6w dzialkowych. DziS, gdy deweloperzy staraj4 sig
wykorzystad kazdy fragment miasta pod wielokondygnacyjn4 zabudowg, zadbane
ROD staj4 sig bezcennym elementem krajobrazu miast. XII Kraj owy Zjazd PZD
stwierdza, 2e ogrody w decyduj4cym wrgcz stopniu wptywaj4 na wizerunek tych
miast, kt6re chc4 byi postrzegane jako przyjame mieszkaricom. Ogrody dzialkowe
nie bez przacryny s4 te2 nazywane ,,zielonymi plucami" miejskich aglomeracji. Jedno
drzewo produkuje przecieZ w ci4gu doby przecigtnie tlen wystarczaj4cy do zycia kilku
osobom. Zielone tereny ROD, zwlaszcza tych poloZonych blisko cenh6w miast,
odgrywaj4 jeszcze jednq, wa2n4 rolg - redukujq szkodliwy dta ludzkiego zdrowia
halas. Wptywaj4 w ten spos6b na stan zdrowia mieszkaric6w, ale teZ na wzrost
komfortu ich zycia.
Niestety - to wlaSnie tereny zajmowarle przez takie ogrody stajq sig teZ co/€z
czgSciej celem deweloper6w. Jak wielokrotnie podkreSlal PZD, by ogrody zostaly
zachowane, by zyskaly powszechng aprobatg, musz4 byd pehrowarto3ciowym
fragmentem miasta, dostgpnym i uzytecznym dla wszystkich jego mieszkanc6w. XI
Krajowy Zjazd PZD przypomina, Ze do tego zobowiqzuje tak2e dzialkowc6w ustawa o
ROD z 13 grudnia 2013 roku, kl6ra wymaga, by ogrody otwieraly sig dla lokalnych
spolecmoSci - nie tylko jako miejsce wytchnienia i teren do spacer6w, kt6ry mo2e byC
dobr4 alternatyw4 dla miejskich park6w. Ogrody coraz czgSciej staj4 sig tak2e
miejscem, w kt6rym rozwija sig zycie spolecme i kulturalne, miejscem edukacji
najmlodszych, a zadbane, nowoczesne i otwarte dla wszystkich ogrody dzialkowe staj4
sig miejscami uzytecmodci publicznej.
XII Krajowy Zjazd PZD stwierdza, 2e tunkcje kt6re pelni4 ROD, nabieraj4
szczeg6lnego maczenia, gdy w catym spoleczeristwie zmienia sig hierarchia wartosci,
a ludzie Lryj4w coraz wigkszym po6piechu i shesie. Ogrody pozostaj4 w tej sytuacji
ostoj4 tradycji i wartoSci, kt6re powinny byd bliskie wszystkim ludziom.
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