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w sprawie przyszloici ruchu ogrodnictwa dzialkowego w Polsce

W ci4gu ostatnich lat na temat przyszLoilci ruchu ogrodnictwa dzialkowego
wypowiadaly sig kolejne krajowe zjazdy delegat6w, dwa kongresy PZD, okrggowe
zjazdy i wtraSciwie corocznie walne zebrania w rodzinnych ogrodach dzialkowych.
Troska dzialkowc6w o przyszloSc ogrod6w dzialkowych wynikala z nieustannych
atak6w na prawa dzialkowc6w, na samorz4dn4iniezalelnq organizacjg dzialkowc6w i
na najwaZniejszy dla dzialkorvc6w akt prawny - na ustawg o rodzinnych ogrodach
dzialkowych.

Ponad 620 tysigcy podpis6w w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych,

setki tysigcy podpis6w pod stanowiskami, listami, protestami i apelami kierowanymi
do najwyzszych organ6w Rzeczypospolitej w obronie praw dzialkowc6w, ogrod6w,
Polskiego Zwiqzku Dzialkowc,6w i ustawy o ROD - to glos spoleczeristwa polskiego,
kt6re wypowiedziatro sig publicznie za utrzymaniem dotychczasowej fo*y
funkcj onowania rodzinnych og;rod6w dzialkowych.
To glos spoteczeristwa polskiego, kt6re stwierdzitro, 2e rodzinne ogrody dzialkowe
sprawdzaj4 sig, jako pomoc dla niezamohnych rodzin, jako swoiste Swiadczenie
Pafrstwa fia rzeez ludzi uboi:szych, aby sami mogli sobie pom6c. Funkcje, jakie

spetniaj4 rodzinne ogrody dzialkowe w aktualnej formie organizacyjnej i prawnej
sprawdzaj4 sig w praktyce, oo potwierdzila zdecydowana wigkszo$d samorz4d6w
tery.torialnych.

To wszystko nie mialo jednak Zadnego znaczenia. bo dla pewnych grup politycznych
liczy sig tylko jedno - jak zarrtbil najwigcej najmniejszym kosztem. 2r6dlem takiego
zarobku ma byd ziemia w miastach, kt6r4 dzisiaj zqmujq rodzinne ogrody dzialkowe.
Na przeszkodzie tatwych i przyjemnych interes6w stanql Zwiqzek i ustawa o
rodzinnych ogrodach dzialkowych. Wykorzystano wszystkie dostgpne metody i
Srodki, nie zawahano sig nawet przedu?yciem metod sprzecznych z konstytucj4, aby
usun46 z drogi te przeszkody.
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Jeszcze nigdy w historii ruchu ogrodnictwa dziaNkowego nie zastosowano wobec

obywateli i ich samorzqdnej organizacji tak represyjnych metod, aby kosztem miliona
niezamo2nych rodzin dad mo21iwo56 bogacenia sig ludziom ju? dzisial bogatym.

Jaka w takim razie ma by6 prryszloSd ogrod6w dzialkowych?

Komu maje sluryd dzialki w tych ogrodach?

To podstawowe pytania, jakie nasuwaj4 sig, gdy padajqrcime propozycje rorwiqzan

prawnych, kt6re maJq regulowa6 funkcjonowanie ogrod6w dzialkowych. Skutki tych
proponowanych rozwiqzafi prawnych mog4 okazal sig zgubne dla calego ruchu

ogrodnictwa dzialkowego calkowite rozbicie organizacyjne, pozbawienie

reprezentacji i samorz1dnoSci, wreszcie drastyczny wzrost koszt6w utrzymania

dzialki. To ostatnie moze byd powodem masowego opuszczania ogrod6w przez

dzialkowc6w, kt6rych nie bgdzie sta6 na'ponoszenie oplat. Na dziatkg sta6 bgdzie

ludzi bogatych, a ogrody w miastach ulegn4 samolikwidacji ze wzglgd6w

ekonomicznych. Taki scenariusz odpowiadatym, co przez caly czas atak6w na ustawg,

ogrody i Zwiqzek licz1 na szybkie dobranie sig do grunt6w. Tym Sladem idzie juz

projekt ustawy o ogrodach, kt6rego autorami s4 poslowie Solidarnej Polski.

Wyrok Trybunalu otworzyl, dostgp do ogrod6w i moze nast4pi6 ich masowa

likwidacja, szczeg6Inie w duZych miastach. Przyldad Warszawy, gdzie wladze na

czele zPrezydentem Miasta, nie kryje oczekiwari rwiqzanych z wyrokiem Trybunalu,

co do mozliwoSci likwidacji ogrod6w i przeznaczenia tych grunt6w na cele

komercyjne. Przeciez juz dzisiaj miasto prowadzi l7I postgpowari s4dowych o

wydanie grunt6w 100 ogrodow ot4cznej powierzchni ponad 577 hektar6w, na kt6rych

ponad 13 tysigcy rodzin ma dzisiaj dziaLki. Tylko dzigki determinacji Zwiqzku nie

doszlo jeszcze do zlikwidowania tych ogrodow dzialkowych w Warszawie. Aprzecie?

podobna sytuacja jest w innych miastach, we Wroclawiu z plan6w przestrzennego

zagospodarowania zniknglo 90o/o ogrod6w, nie kryje swoich zamiar6w miasto Gdarisk

zapowiadal4c likwidacjg wielu ogrod6w. Nie lepiej jest w Krakowie, Szczecinie,

tr odzi i wielu innych miastach wojew6dzkich, powiatowych i pozostalych. Pomimo

pozor6w dobrej wsp6lpracy ze Zwi4zkiem, takhe miasto Poznari zamierza likwidowad

czg!;6 ogrod6w.

Szczeg6lnie negatywn4 rolg w postrzeganiu ogrod6w spelnia ZwiqzekMiast Polskich.

ByliSmy tego Swiadkami podczas rczprary w TrybunaIe, a taki jednoznaczry wniosek

wyptywa tet zwielu wypowiedziprzedstawicieli tego Zwiyku w mediach. Akurat od

tego Zwi1zku ogrody mogtyby spodziewac sig zrozumienia i poparcia, a jednak czysta

ekonomika przewaZa nad interesem mieszkaric6w miast. Niezrozumiatra przy tym jest

postawa przedstawicieli tego Zwiqzkv, pelna za1adlofici i nienawiSci w stosunku do

przedstawicieli ogrod6w i Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w - wszyscy mogli6my to

ogl4dai, stysze6 i czyta( w mediach.
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Dla przeciwstawienia trzeba wyra1nie stwierdzi6, 2e prezydenci, burmistrzowie i

samorz4dowcy w wielu miastach v,tyrdzEq pozytywny stosunek do dzialkowc6w i

ogrod6w iwidz4potrzebg ich zachowania w miastach.

W tym miejscu naleiry wyrafinie oddzieli6 postawg samorz4dowc6w z namaszczenia

politycznego rzqdz4cej partii, kt6rzy organizujq spotkania z dzialkowcami

zapewniajqc, 2e nie s4 przeciwni ogrodom, 2e chcEje zachowal, a dziaLkowcy mog?

spa6 spokojnie. Wystarczy, 2e pozwol4 rozbic i zniszczy6 struktury Polskiego

Zwipku Dzialkowc6w. Niewulne przy tym, czy te zapewnienia na pokaz sq szczere,

czy nie. Wazne, 2e by jednego miliona rodzin i pigciu tysigcy ogrod6w chce sig

oprzea na czczyah obietnicach, a ten byt mohe by6 zapewniony tylko w ustawie

prawami opartymi o tradycjE, doSwiadczenie, potrzebg ich funkcjonowania i

zapewniE4cymi przy szlo36 ogrod6w dzialkowych.

Blisko 120 lat istnienia ruchu ogrodnictwa dziaLkowego, to znacznie wigcej, niz

kadencja posla, czy samorzqdowca, dlatego kahdy rozs4dny czlowiek wie, ze w

paristwie demokratycznym, paristwie prawa, obywatele, w tym r6wniez dzialkowcy,

powinni migc przyznane prawa, a nie laskawe obietnice, nawet najv,ryzej postawionych

ludzi w Paristwie.

Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegat6w Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w

stwierdza, 2e nadal istnieje szansa na to, aby w Polsce, tak jak w calej cywilizowanej

Europie, mogty funkcjonowa6 ogrody dzialkowe i sluLryl tym, kt6rym s4 potrzebne -

niezamoimym rodzinom. Na co dzien wida6 wzmohone zainteresowanie mlodych

rodzin dzialkami w rodzinnych ogrodach dzialkowych. Jest to oczywiste, gdy

spojrzymy na ekonomiczny byt tych rodzin - niepewna praca, kredyty na wlasne

mieszkanie, albo wrgcz brak tej pracy i perspektyw z uwagi na corazbafiziej obecny

w polskich rodzinach kryzys. Dla tych rodzin bezplatna dzialka to jedyna szansa na

wypoczynek, na kontakt dzieci z przyrod4, wreszcie na wspomozenie domowego

budZetu wlasnymi owocami i warzywami. Ludzi potrzebuj4cych dzialki przybywa.

Przybywa emeryt6w i rencist6w, dla kt6rych dziaLka to jedyna mozliwoS6 aktywnoSci

i zdrowego trybu Zycia. To wreszcie jedyna mozliwoS6, przy dochodach polskich

emeryt6w, na wypoczynek i wyrwanie sig z codziennej szaroSci blok6w.

Mozna jeszcze zapewnil tym ludziom mozliwoSi korzystania z dziatki w ogrodach,

kt6re bgd4 dziatraly zgodnie z ide1 i dorobkiem ruchu ogrodnictwa dzialkowego,

zgodnie zichrol4 i funkcj4, aIete| jako samodzielny i samorz4dny ruch obywatelski.

Polski Zwi1zek Dzialkowc6w, kt6ry ma doSwiadczenie w zakJadaniu, prowadzeniu,

modernizacji ogrod6w, w integracji dzialkowc6w z r62nych Srodowisk

ekonomicznych, spolecznych i politycznych, jest w stanie zapewnid przysztoi(,

ogrodom dzialkowym w Polsce.
Zjazd uwaaa, 2e przed naszq organizacj1 sQ ogromne mozliwoSci takiego

organizowania i prowadzenia ogrod6w, poprzez odpowiednie wykorzystywanie
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teren6w wsp6lnych, aby sfuZyty nie tylko dzialkowym rodzinom, ale tezbyly parkami

miejskimi, przyciqgaly mieszkaric6w miast, kt6rzy ceni4 sobie pracA i wypoczynek w

warunkach przyrody.

Widzimy duae moaliwoSci w szerszym wykorzystywaniu infrastruktury ogrodowej,

szczegSlnie dom6w dzialkowca, kt6re powinny stuzy6 przede wszystkim

dzialkowcom w moZliwie najszerszy spos6b, ale r6wnie| mogE i powinny stuZy6

mieszkaricom, zwlaszcza okolicznych osiedli, ktlrzy nie maj4 dzialekw ogrodzie.

S4 to zadanianaprzyszlo66, ale potrzebne i realne, kt6re Zwiqzek jest w stanie spelni6.

Idealnym byloby wsp6ldzialanie w tych sprawach ogrod6w, Zwiyzku, samoruqdu i

mieszkaric6w. Mozliwe, 2e w kr6tkim czasie moglibySmy przeksrtaNcil wiele

ogrod6w dzialkowych, rwlaszazaw duZych miastach, w tgtni4ce Zyciem dzialkowc6w

i mieszkaric6w miast miejsca wypoczynku, rekreacji i zdrowego spgdzania wolnego

czasv.

Potrzebnajest jednak wola Paristwa, samorz4d6w, Zwiqzku i wreszcie dzialkowc6w -

wsp6lnego dziaNania i rozumienia wsp6lczesnego sensu istnienia ogrod6w

dzialkowych w miastach i pomoc samorz4d6w w rcalizacji takich zamierzefi.

Te cele moZemy osi4gn46, gdy jako dzialkowcy bgdziemy wsp6lnie, wszyscy

wystgpowad o godne funkcjonowanie ogrod6w, o wlasn4 i tiezalehnq organizacjQ, o

prawae kt6re Paristwo Polskie zgodnie z deklarowan? w Konstytucji RP funkcj4,

zechce wypelni6 w stosunku do swoich obywateli.

Zjazd zv\lraca sig do wszystkich struktur Zwiyzku i dzialkowc6w o kontynuowanie w

codziennej pracy tych mySli zawartych w niniejszym stanowisku.

NlrzwvczAJNY X Kn l."lowv Zt tzt Dnr,nc.trow

Por,sxrnco Zwt tzr<a Dzlu.rowcow

Warszowa, dnia 6 patdziernikn 2012 r.

Sekretarz Zjazdu
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