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STANOWISKO 

IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD 
z dnia 17 grudnia 2011 r. 

 
w sprawie współpracy z samorządami 

 
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 74 ust. 4 nakłada na władze 
publiczne obowiązek wspierania działania obywateli na rzecz ochrony i 
poprawy stanu środowiska. Równocześnie do rangi zasady konstytucyjnej (art. 
5) podnosi zasady zrównoważonego rozwoju i określa ochronę środowiska, jako 
jedną z podstawowych funkcji państwa. Obowiązek dbania o środowisko 
naturalne, zwiększania terenów upraw ekologicznych nakładają na samorządy 
terytorialne liczne przepisy prawa międzynarodowego, których zobowiązaliśmy 
się przestrzegać w chwili przystąpienia Polski do danej organizacji 
międzynarodowej np. poprzez podpisanie Karty Ekorozwoju Miast Europejskich 
czy Agenda`21, które składają się na system ekorozwoju danego regionu.  
 Rodzinne ogrody działkowe w znaczący sposób wpływają na rozwój  
ekosystemu -są to tzw. zielone płuca miast, a działkowcy, to obywatele 
działający na rzecz ochrony środowiska i poprawy jego stanu. Funkcja i rola 
rodzinnych ogrodów działkowych w miastach jest o wiele ważniejsza z punktu 
widzenia funkcjonowania miasta i jego mieszkańców, niż kolejny zabetonowany 
kawałek ziemi przynoszący korzyści wyłącznie finansowe i to wąskiej grupie 
ludzi. Nie można zatem dopuścić do tego, aby ogrody działkowe zniknęły z 
krajobrazu architektonicznego miast w Polsce. Byłoby to sprzeczne z 
przywołanymi wyżej zasadami konstytucyjnymi, ale przede wszystkim byłoby 
to ze szkodą dla mieszkańców miast i osiedli i dla ekosystemu tych miast. 
Samorząd terytorialny, zwłaszcza na szczeblu lokalnym, powinien w znaczący 
sposób przyczyniać się do tego, aby tak się nie stało, poprzez szeroko rozumianą 
współpracę z Polskim Związkiem Działkowców w zakresie funkcjonowania 
tychże ogrodów. Należy powziąć wszelkie możliwe kroki, aby nie dopuścić do 
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zniknięcia rodzinnych ogrodów działkowych z miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Władze samorządu lokalnego powinny czuć 
się w obowiązku, aby do takiej sytuacji nie dopuścić. Nie można kierować się 
wyłącznie kryteriami natury ekonomicznej. Choć nieliczne, jednak są przykłady 
pojmowania przez niektóre samorządy terenów ROD tylko jako terenów pod 
inwestycje i to komercyjne. 
 Rodzinne ogrody działkowe mają służyć przede wszystkich zaspokajaniu 
potrzeb wypoczynkowych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności 
lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do terenów 
rodzinnych ogrodów działkowych oraz działek dających możliwość 
prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie 
standardów ekologicznych. Trzeba pamiętać, że osoby użytkujące działki na 
terenie rodzinnych ogrodów działkowych to młode małżeństwa, czy też osoby 
starsze, niezbyt zamożne, które nie mogą sobie pozwolić na inną formę 
wypoczynku. To osoby, które bardzo często, dzięki uprawom prowadzonym na 
działce mogą w miarę godnie żyć. Nie można ich tego pozbawić! Nie można 
pozwolić, aby w niedługim czasie tereny, na których obecnie znajdują się 
ogrody zamieniły się w place budowy, zostały zabetonowane, albo zamieniły się 
w slumsy, ponieważ również w interesie działania samorządu terytorialnego 
powinno być niedopuszczenie do tak drastycznej i niekorzystnej zmiany w 
infrastrukturze miast i ich ekosystemie. 
 Jednocześnie trzeba podkreślić, iż Polski Związek Działkowców zawsze 
współpracował z samorządem terytorialnym i nigdy nie blokował inwestycji 
niezbędnych dla rozwoju miast, gmin i powiatów, jednak nie można pozwolić, 
aby rodzinne ogrody działkowe zniknęły z krajobrazu miast i miejscowości w 
Polsce. Priorytetem dla polityki prowadzonej przez samorząd terytorialny nie 
mogą być wyłącznie aspekty ekonomiczne, bez uwzględniania potrzeb 
socjalnych społeczności lokalnej, a właśnie takie potrzeby są zaspokajane przez 
funkcjonujące ROD. 
 Polski Związek Działkowców oczekuje na owocną współpracę i wspólne 
wypracowanie planu działania, aby obronić jak największą liczbę ogrodów 
działkowych przed likwidacją. Polski Związek Działkowców jest organizacją 
otwartą na wszelkiego rodzaju propozycje w tym zakresie ze strony władz 
samorządu terytorialnego.  
 Istotną kwestią współpracy jest również problem związany z regulacją 
prawną nieruchomości gruntowych, na których są zlokalizowane rodzinne 
ogrody działkowe. W tej sprawie, w niektórych przypadkach są wieloletnie 
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zaniedbania i to nie z winy Związku, dlatego oczekujemy uregulowania tych 
spraw respektując  prawa ogrodów działkowych wynikające z ustaw o 
pracowniczych ogrodach działkowych i ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. 
 Polski Związek Działkowców jest organizacją pozarządową, która ma 
cele statutowe w wielu aspektach wspólne z władzami samorządu 
terytorialnego, ponieważ także jego działalność jest związana z szeroko pojętą 
pomocą świadczoną na rzecz obywateli w zakresie zaspokajaniu ich potrzeb 
socjalnych, a samorząd terytorialny winien je wspólnie z Polskim Związkiem 
Działkowców realizować. Jak stanowi art. 7 ustawy o ROD, organy samorządu 
terytorialnego mają obowiązek stworzyć warunki prawne, przestrzenne i 
ekonomiczne niezbędne dla prawidłowego rozwoju ogrodów działkowych w 
Polsce. Dlatego też IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD zwraca się do 
przedstawicieli władzy samorządowej o respektowanie treści niniejszego 
artykułu. 
 Rodzinne ogrody działkowe tworzą od wielu lat krajobraz polskich miast i 
miejscowości, można powiedzieć, że są jego nieodłącznym elementem. Jednak 
do prawidłowego funkcjonowania potrzebują wsparcia ze strony samorządu 
lokalnego. Wsparcie to powinno przejawiać się nie tylko w formie niezbędnego 
minimum, jakim jest przestrzeganie przepisów ustawy o ROD, ale także w 
formie aktywnego uczestniczenia i przejawiania pomocy organów władzy 
samorządowej w aspekcie funkcjonowania ROD na rzecz społeczności lokalnej 
i na rzecz całego miasta, dzielnicy, czy też gminy i powiatu.  
 Rodzinne ogrody działkowe są wspólnym dobrem – działkowców, 
mieszkańców i miasta. Ponieważ służą i działkowym rodzinom i mieszkańcom 
powinny spotkać się ze zdecydowanie większą pomocą finansową ze strony 
samorządu terytorialnego w celu nowoczesnego zagospodarowania, poprawy ich 
wizerunku i funkcjonowania. 
 IX Krajowy Zjazd Delegatów uznaje współpracę Związku z samorządem 
lokalnym na wszystkich szczeblach, a zwłaszcza na szczeblach ROD i 
Okręgowych Zarządów za niezwykle ważną i potrzebną dla dobrego rozwoju, 
funkcjonowania i zachowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych.  
W związku z tym Zjazd zwraca się do wszystkich zarządów ROD i Okręgowych 
Zarządów o prowadzenie szerokiej współpracy z odpowiednimi samorządami 
lokalnymi w sprawach określonych w niniejszym stanowisku. 
 Zjazd zwraca się do wszystkich zarządów ROD i Okręgowych Zarządów 
o prezentacje możliwości współpracy Związku z samorządami w sprawach 
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wynikających z tradycji ogrodnictwa działkowego, możliwości rozwoju 
ogrodów działkowych, a także potrzeb miast. Szczególną uwagę Zjazd 
przywiązuje do wspólnej działalności w zakresie kultury, ekologii oraz 
organizacji wypoczynku mieszkańcom miast, a także promowania miast, w tym 
również ogrodów działkowych. 
 Zjazd uważa, że każda forma współpracy między Związkiem, a 
samorządem jest potrzebna i zasługuje na poparcie i uznanie.  
 Zjazd zwraca się do wszystkich samorządów z prośbą o uwzględnienie w 
swoich programach działania, tych problemów, które zostały określone w 
niniejszym stanowisku, a stanowią dla działkowców i Związku ważne problemy, 
które zostały określone w niniejszym stanowisku. 
 Zjazd w imieniu wszystkich ogrodów i członków Związku deklaruje 
szerokie otwarcie na współpracę z samorządami lokalnymi i mieszkańcami 
miast. 
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