UCHWAŁA NR L / 1135 / 18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 września 2018 roku

w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego (t.j.: Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r.,
poz. 431 z późn. zm.1 ) Sejmik Województwa Wielkopolskiego postanawia, co następuje:
§1.
Przyjmuje się stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczące Rodzinnych Ogrodów
Działkowych, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 2374

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
DOTYCZĄCE RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWCYH
Sejmik Województwa Wielkopolskiego stoi na stanowisku, że Rodzinne Ogrody Działkowe
przyczyniają się do zaspokajania wypoczynkowych, socjalnych oraz rekreacyjnych potrzeb
społeczeństwa lokalnego, oraz są istotnym czynnikiem stabilizującym zrównoważony rozwój obszarów
zurbanizowanych, i to w kilku wymiarach. Poprawiają jakość środowiska poprzez ochronę bogatego
siedliska flory i fauny o wysokiej bioróżnorodności, są terenem rekreacji, promocji zdrowego trybu
życia, aktywnego wypoczynku, miejsca ważnego dla spotkań lokalnej społeczności czy wreszcie
produkcji własnych owoców i warzyw. Stanowią również doskonałą bazę pożytkową dla pszczół i
pozostałych owadów zapylających.
Wielkopolska jest jednym z ważniejszych regionów, w którym pomyślnie funkcjonują
i rozwijają się liczne ogrody działkowe. Na terenie województwa funkcjonują trzy Okręgowe Zarządy
Polskiego Związku Działkowców: OZ w Kaliszu, OZ w Pile oraz OZ w Poznaniu, które łącznie
zrzeszają około 100 000 rodzin w 515 ogrodach działkowych.
Sejmik Województwa Wielopolskiego powodowany głęboką troską o dalszy dynamiczny
rozwój działalności ogrodniczej oraz o możliwość realizacji pasji działkowej przez blisko milionową
społeczność użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych wnosi o:
 Zwiększenie dostępu ogrodom działkowym do funduszy europejskich i krajowych będących
w gestii samorządu województwa, poprzez wpisanie w strategię rozwoju województwa na lata
2020 – 2028, a także inne dokumenty programowe. Objęcie rozwoju ogrodów programami
dofinansowania, szczególnie w sferze edukacji ekologicznej, ochrony środowiska, promowania
aktywnego i zdrowego trybu życia.
 Zadbanie, by każdy przypadek likwidacji był w pełni uzasadniony i odbywał się
z poszanowaniem prawa działkowców do odszkodowania i pozyskania działki zastępczej.
Pozyskiwanie terenów dla działkowców likwidowanych ogrodów powinno być realizowane we
współdziałaniu wszystkich organów władzy publicznej.
 Tworzenie

warunków

do

dalszego

rozwoju

ogrodów

działkowych,

szczególnie

w rejonach dużych skupisk ludności, gdzie zapotrzebowanie na działki jest największe.
 Dążenie do ograniczania występującego niekorzystnego zjawiska mieszkaniowego zasiedlania
ogrodów przez pomoc rodzinom w uzyskaniu mieszkań. Ogrody oczekują także zwiększenia
aktywności

i

skuteczności

organów

administracji

publicznej

w zakresie egzekwowania przepisów prawa budowlanego wobec osób dopuszczających się
łamania prawa w tym zakresie.
 Ochronę ogrodów przed ich przekształcaniem w niskiej jakości osiedla mieszkaniowe.

 Wspieranie przez Samorząd Województwa działań realizowanych przez większość ogrodów
takich

jak:

jubileusze

ROD,

dni

działkowca

w

ROD,

imprezy

integracyjne

w ROD dla działkowców, gości i mieszkańców, dni otwarte ROD także dla mieszkańców,
gości,

itp.,

edukacja

ekologiczna

polegająca

na

współpracy

ze

przedszkolami, organizacjami młodzieżowymi, nieodpłatne przekazanie działek

szkołami,
szkołom

i przedszkolom oraz innym instytucjom i stowarzyszeniom zajmującym się działalnością
społeczną, zielone szkoły, konkursy, festyny oraz zabawy dla dzieci, imprezy dla
niepełnosprawnych, kluby zainteresowań dla działkowców, imprezy dla działkowców, głównie
seniorów i mieszkańców , kluby seniora w domach działkowca, spotkania z kulturą, ogródki
jordanowskie, place zabaw, siłownie plenerowe, place rekreacji w zieleni dla starszych, małe
formy wczasów w ROD.
 Wspieranie Rodzinnych Ogrodów Działkowych – jako parki otwarte dla społeczeństwa.
 Zapobieżenie zagrożeniom płynącym z możliwości realizacji inwestycji mieszkaniowych
wbrew miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku
miejscowych planów niekorzystne są zapisy umożliwiające podejmowanie decyzji w zakresie
wyrażenia zgody na budowę inwestycji mieszkaniowej wyłącznie przez wójtów, burmistrzów
lub prezydentów miast.
 Opłaty za wywóz odpadów z terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych powinny być
naliczane jak dla nieruchomości niezamieszkałych. Powyższe winno mieć również
zastosowanie przy naliczaniu opłat za korzystanie z energii elektrycznej oraz wody.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR L / 1135 / 18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 września 2018 roku.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego dostrzega ważną rolę jaką odgrywają Rodzinne Ogrody
Działkowe w rozwoju obszarów zurbanizowanych, a także potrzebę tworzenia dogodnych warunków
do ich dalszego rozwoju.
Zgodnie z zapisami § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego w sprawach, w których Sejmik
nie realizuje swoich uprawnień stanowiących może wyrażać opinie, podejmować apele i zajmować
stanowiska w formie uchwał. Wobec powyższego postanawia się, jak w § 1. uchwały.

