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STANOWISKO 
uczestników spotkania członków Prezydium Okręgowego Zarządu PZD i Prezesów 

Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
z przedstawicielami samorządu terytorialnego 

w dniu 24 kwietnia 2012 roku 
w sprawie współpracy z organami samorządowymi. 

Uczestnicy spotkania w przedstawicielami władz samorządowych Gdańska i Malborka 
oraz z reprezentującymi Policję oraz Straż Miejską w Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Wejherowie 
stwierdzają, że nasze Ogrody prowadzone przez Polski Związek Działkowców pełnią ważną 
integracyjną rolę w społeczeństwie obywatelskim. 

Ogrody nasze służąc działkowym rodzinom służą członkom lokalnych społeczności. 

Nasze Ogrody są dobrze zorganizowaną całością pełniącą istotne i ważne funkcje 
proekologiczne, prozdrowotne, społeczne i rekreacyjne. To miejsce realnej aktywności 
emerytów, rencistów, często bezrobotnych oraz miejsce edukacji młodego pokolenia. 

Nasze Ogrody są także bez kosztowymi dla lokalnych samorządów zielonymi 
„płucami" naszych już wysoko zurbanizowanych miast, często jedynymi enklawami 
nieskażonej przyrody i czystego powietrza. 

Nasz Związek nigdy nie był I nie jest przeciwny inwestycjom celu publicznego 
realizowanych przez lokalne samorządy. Nasz Związek zawsze podejmował i nadal podejmuje 
takie działania, by można było pogodzić rozwój miast i gmin z funkcjonowaniem naszych 
ogrodów. 

Samorządy lokalne wspierają działania naszego Związku, bowiem wiedzą, że jest to 
istotny wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

Samorządy te w wielu miastach uczestnicząc w naszej działalności poznają nasze 
probiemy, by pomagać w ich rozwiązywaniu dla dobra nas członków lokalnych społeczności. 

Uczestnicy spotkania stwierdzają, że współpraca z samorządem terytorialnym winna 
nadal odbywać się na partnerskich zasadach, z obopólną korzyścią przy jednoczesnym 
uwzględnianiu i poszanowaniu praw działkowców oraz samorządności i samodzielności 
Polskiego Związku Działkowców. Jest to fundamentalna gwarancja funkcjonowania i rozwoju 
naszych ogrodów, które służą nam działkowcom oraz członkom lokalnych społeczności. 

W jednym z artykułów zamieszczonych w dniu 26 marca 2012 roku, na portalu 
Gazeta.pl dziennikarz Maciej Sandecki stwierdził „Moja koleżanka najwyraźniej nie 
dostrzega, jakq nieocenioną wartość niosą ze sobą rodzinne ogródki działkowe. Każdy z nas 
był pewnie kiedyś na takiej działce. To miejsce towarzyskich spotkań, gdzie można rozpalić 
grilla, ognisko, to miejsce, gdzie dziadkowie z pasją pokazują swoim wnukom rośliny i ptaki. 
Bo dla emerytów I rencistów, którzy na ogół są działkowcami, ten mały skrawek ziemi to 
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często całe życie. Spędzają tam czas od wczesnej wiosny do późnej jesieni, cieszą się z każdej 
wyhodowanej roślinki, chwalą dorodnymi owocami. Uprawianie działki to dla wielu z nich 
jedyna aktywność fizyczna, tak bardzo potrzebna w tym wieku. Co im zostanie, gdy 
odbierzemy im tę radość? Nie wierzę także, że w miejsce ogródków powstaną parki. Znając 
obecne realia, staną tam pewnie luksusowe osiedla, gdzie mieszkania wykupią 
najzamożniejsi, na wynajem dla letników... Pierwsze rodzinne ogródki działkowe zakładał w 
Polsce dr Jan Jalkowski w 1897 r., mają więc ponadstuletnią tradycjęI Nie uważam, żeby to 
był jakiś miejski anachronizm. Anachronizmem Jest dla mnie myślenie, że miasto to osiedla, 
biurowce i równo przystrzyżone parki, a takie "wioskowe ogródki" należy za miasto wyrzucić. 
Miasto to, po pierwsze, ludzie i Jeśli chcą mieć w mieście działki, nie można im tego prawa 
odbierać. To mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego im trzeba - nowych osiedli czy ogródków 

Niniejsze stanowisko kierujemy do: 

- Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 
- Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz, 
- Premiera Rządu RP Donalda Tuska, 
- Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, 
- Wojewody Pomorskiego Ryszarda Stachurskiego, 
• Rad Miast i Gmin w ramach zakresu terytorialnego Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku 
oraz przesyłamy do wiadomości Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza 
Kondrackiego. 
Pod niniejszym stanowiskiem swoje podpisy złożyło 31 uczestników spotkania. 

Z wyrazami poważania i działkowym pozdrowieniem 
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Lista poparcia dla stanowiska uczestników spotkania ałonków Prezydium Okręgowego Zarządu PZD i 
Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z przedstawicielami samorządu terytorialnego 

w dniu 24 kwietnia 2012 roku w sprawie współpracy z organami samorządowymi. 

Miejscowość Imię i Nazwisko 
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Miejscowość Podpis 
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