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W odpowiedzi na pismo z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie poparcia dziaiah PZD 
zmierzaj^cych do zachowania ustawy o ogrodkach dzialkowych, ponizej zamieszczam 
odpowiedzi na pytania zawarte w w/w pismie: 

1. Rodzinne ogrody dzialkowe na terenie Gminy D?bno spelniaj^ wazn^ rol? w zyciu 
spoiecznosci lokalnej. Pelniq. fUnkcj§ rekreacyjn^ poprzez zapewnienie aktywnego 
wypoczynku oraz przywracaj^ tereny zielone spoteczenstwu. Dodatkowo pelni^ 
funkcje zwi^ane z ochron^ srodowiska przyrodniczego, ksztaitowaniem zdrowego 
otoczenia czlowieka oraz popraw^ warunkow bytowych spoiecznosci miejskiej 
poprzez zapewnienie warunkow do prowadzenia ekologicznych upraw ogrodniczych 
na wlasne potrzeby. 

2. Na terenie Gminy D^bno nie wyst?powaly dotychczas konflikty z tytuhi uzytkowania 
gruntu przez rodzinne ogrodki dzialkowe, ktore mozna by uznac za istotne. 

3. W zwi^zku z tym, ze temat zaskarzenia ustawy o ROD znajduje si? poza zakresem 
mojego zainteresowania z tytulu pelnionej funkcji nie jestem poinformowany 
o przedmiotowym zagadnieniu w stopniu pozwalaj^cym na zaj?cie w tej sprawie 
stanowiska. 

4. Obecnie funkcjonuj^cy model rodzinnych ogrodkow dzialkowych jest wzgl^dnie 
satysfakcjonuj^cy. Zastrzezenia mozna zglosic do niedopracowanych rozwi^an 
prawnych i organizacyjnych nie ograniczaj^cych mozliwosci stalego zamieszkiwania 
w altanach na ogrodkach dzialkowych oraz spraw zwi^zanych z prawem dzialkowcow 
do dzialek przez nich uzytkowanych. 

5. Najwazniejsze cele realizowane przez ROD to: 
- przywracanie spoiecznosci i przyrodzie terenow zdegradowanych, 
- ochrona srodowiska przyrodniczego, 
- ksztahowanie zdrowego otoczenia czlowieka, 
- pozytywny wplyw na warunki ekologiczne w miastach, 
- poprawa warunkow bytowych spoiecznosci miejskich. 



- stwarzanie wamnkow wypoczynkowych, rekreacyjnych spoiecznosci lokalnych. 
6. Zagadnienie zamieszkiwania w altanach dzialkowych nalezy potraktowac powaznie, 

gdyz nawet w mniejszych miejscowosciach jak D?bno problem ten pojawia si§ coraz 
cz§sciej. Ograniczenie tego procederu powinno miec charakter systemowy i nie 
powinno ograniczac si? jedynie do zmian w przepisach prawnych, regulaminach 
ogrodkow dzialkowych itd. Wi^kszy nacisk nalezy polozyc rowniez na dzialania na 
najnizszych szczeblach administracji ogrodkow i skuteczne egzekwowanie w/w 
przepisow prawa i regulaminow. 

7. Dzialania zmierzaj^ce do ograniczenia budownictwa ponadnormatywnego 
i zamieszkiwania na dzialkach powinny bye podj^te glownie przez wtadze PZD przy 
wspolpracy z wladzami rz^dowymi i organami nadzoru budowlanego. 

8. Mozliwosci gminy w zakresie udzielania pomocy dla ogrodkow dzialkowych s^ 
w bardzo duzym stopniu ograniczone. Chcialbym jednak zaznaczyc, ze gmina 
posrednio wspomaga ogrodki dzialkowe chocby poprzez budow? sciezek pieszych 
i rowerowych, ktore znacznie poprawily dost?pnosc terenow ROD oraz 
bezpieczehstwo osob z nich korzystaj^cych. 

9. Wspolpraca pomi?dzy Gmin^ D?bno a zarz^dem ROD przebiega poprawnie. 
Dotychczas nie stwierdzono znacz^cych problemow z tym zwi^anych lecz dzialania 
podejmowane z inicjatywy ROD s^ wzgl?dnie rzadkie. 
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