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X Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2019r,

Delegaci uczestniczący w obradach X Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku
Działkowców w Poznaniu stwierdzają, że funkcjonowanie i rozwój rodzinnych ogrodów
działkowych zależy w dużym stopniu od stosunku do nich właścicieli gruntów, którymi są

w większości samorządy lokalne.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych określiła status ogrodów, jako urządzeń
użyteczności publicznej, które dla mieszkańców miast i osiedli są terenami zielonymi
słuzącymi do zaspokajania wypoczynkowych i rekręacyjnych potrzeb rodzin oraz dającymt

możliwośc prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby. Tym samym ogrody
spełniające ważnę funkcje proekologicznę, prozdrowotne, społeczne i rekreacyjne i na tym
polu są partnerem samorządów w wypełnianiu zadań mieszczących się w sferze polityki
społecznej.

Uczestnicy X Zjazdu Delegatów PZD w Poznaniu z satysfakcją oceniają dotychczasowe

efekty współpracy rodzinnych ogrodów działkowych, kolegiów prezesów oraz Okręgu w
mrjającej kadencji z władzami samorządowymi miasta Poznania i innych miast naszego

regionu. Efekty tej współpracy to wdrożenie w praktykę działania samorządów pomocy
rodzinnym ogrodom działkowym w ich rozwoju i otwieraniu się na potrzeby lokalnej

społeczności,W jej efekcię w roku 20L8 z pomocy zewnętrznej w postaci dotacji do rozwoju
infrastruktury ROD skorzystały 33 ogrody działkowe nałącznąkwotę 665 000zł. Rok biezący
przynlesle Jeszaze lepsze efekty, bo tylko ROD z teręnu Poznania skorzystają z dotacji w
kwocie blisko 500 000zł.

Samorządy wspierają też organizacje przez ogrody przedsięwzięć promujących zdrowie i

kulturę wśród działkowcow ROD. I znów miasto Poznań daje dobry przykład organizując w

ogrodach w biezącym roku 5 Białych Sobót, zapewniających konsultacje i porady medyczne.

Nasze miasta wspierają organizacje festynow i działkowych świąt w wielu ogrodach.

Samorządowcy są gośómi tych festynów, co ułatwia dobre poznanie się i przyczynia się do

właściwego postrzegania roli ogrodów działkowych w zyciu mieszkańców miasta.

Dzięki dobremu wspołdziałaniu Okręgu PZD i zarządów ROD z władzami samorządowymi
uregulowano stan prawny gruntów ROD zgodnie z art,75 i art.76 ustawy o ROD zŻ0I3 rOku

i ujawnione użytkowanie gruntow przez PZD w księgach wieczystych. Szczególnie wiele

w tej sprawie udało się osiągnąć w Mieście Poznaniu, w którym były największe braki.

Jęszcze czekają na rozpatrzenie ostatnie wnioski, ktorych rozstrzygniecie zapewni
bezpieczeństwo ogrodom i działkowcom.

Uczestnicy X Zjazdu Delegatów PZD w Poznaniu stwierdzają, ze Rodzinne Ogrody
Działkowe są wspolnym dobrem - działkowców i mieszkańców miast i właśnie, dlatego

powinny nadal być wspierane finansowo przez samorządy Miast i Gmin w cęlu poprawy ich
zagospodarowania, wizerunku oraz fuŃcj onowania.
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X okręgowy Zjazd Delegatów zobowiązuje nowo wybrane samorządy ogrodowe oraz

okręgĘ nuaę i okręgoŃ r*rądPZD do dalszej współpracy z władzami s,aniorządowymi

oauńanej na zasadacir-pańnersĘich, co winno prz}nosić wymieme korzyści ogrodom i bYĆ

Płzngń, l1-ezerwcą 2019 r.
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