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Antoni Falkowski – Prezes ROD „Relaks” w Kędzierzynie – Koźlu  
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Jestem prezesem zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” PZD w Kędzierzynie-

Koźlu, który funkcjonuje na powierzchni 3 ha i posiada 62 działki rodzinne. Jest to ogród 

mały.  Dzięki nowej ustawie o ROD z 2013 roku stan prawny ogrodu został uregulowany – 

stowarzyszenie ogrodowe PZD, prowadzące ogród, nabyło prawo użytkowania 

nieruchomości gruntowej zajmowanej przez ROD „Relaks”. W naszym mieście, 

Kędzierzynie-Koźlu, zlokalizowanych jest 15 ROD, które łącznie zajmują powierzchnię 170 

ha ( 169,6419 ha ), co stanowi 1,38% powierzchni miasta. W ogrodach urządzonych jest 

4.068 działek rodzinnych. Przyjmując 4. osobowe rodziny działkowców możemy stwierdzić, 

że społeczność działkowa w naszym mieście liczy 16.272 osoby, co stanowi ok. 28% 

mieszkańców miasta ( w 2015 r. miasto liczyło 58.749 osób). 

 

W obszarze województwa zlokalizowanych jest 104 ROD, w których działki użytkuje  33.089 

działkowców (łączna liczba działek 38.425) na ogólnej powierzchni 1.621,1779 ha.  Możemy 

mówić, że społeczność działkowa   w województwie liczy sobie ok. 132 tys. osób ( 132.356 

osób) , co stanowi ok. 14%  ogólnej liczby mieszkańców województwa (950.710 osób). 

 

W Okręgu Opolskim PZD występują 23 ROD zaliczane do ogrodów małych o  powierzchni 3 

ha i łącznej powierzchni użytkowej  46 ha ( 45,81 ha ), co stanowi  4,06% ogólnej 

powierzchni użytkowej ROD w okręgu. Użytkowanych działek jest 1.383, co stanowi 4,18% 

ogółu użytkowanych działek w okręgu opolskim. 

 

Dzisiejsza wojewódzka konferencja Okręgu Opolskiego i opolskich środowisk 

samorządowych, odbywająca się pod patronatem honorowym  Marszałka Województwa 

Opolskiego p. Andrzeja Buły, której myślą przewodnią jest „EKOLOGIA,  REKREACJA,  

RODZINA – rola ogrodów działkowych w życiu społecznym województwa opolskiego, 

Polski i Europy ” ma na celu: 

- dokonanie zmiany we wzajemnym postrzeganiu się i zrozumieniu funkcji ogrodów w 

życiu społeczności lokalnej, 
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- poznaniu problemów ogrodów, które utrudniają otwarcie się dla społeczności lokalnej, 

- wzajemne uświadomienie, że cel funkcjonowania samorządów i cel funkcjonowania 

ogrodów jest  wspólny, służebny w stosunku do lokalnej społeczności, 

- popularyzacja ruchu działkowego  na Opolszczyźnie. 

 

ROD nie stanowią wyizolowanych enklaw z lokalnej społeczności miast i gmin, ale są ściśle z 

nimi powiązane. Działkowcom nie są obce sprawy dotyczące życia i rozwoju miast. Z 

uznaniem stwierdzamy, że stosunek władz samorządowych ulega zmianie. Coraz więcej 

lokalnych samorządów dostrzega trudności w rozwoju ogrodów i udziela im znaczącej 

pomocy finansowej. 

 

Ogrody działkowe to jedne z najcenniejszych terenów zielonych w miastach. Nie da się ich 

zastąpić parkiem czy osiedlowym skwerem. Utrzymanie ogrodów nic nie kosztuje samorządy. 

Ich utrzymanie i funkcjonowanie spoczywa na barkach działkowców. Fundamentalne 

znaczenie ROD wynika z oddziaływania zieleni działkowej na środowisko miejskie 

przynosząc wymierne korzyści m. in. produkcja tlenu, wchłanianie dwutlenku węgla ( fabryki 

fotosyntezy ), łagodzenie zmian klimatu, obniżanie  latem temperatury ( do 5 stopni C ), 

spowalniają przepływ wody wskutek jej retencjonowania itp. Ogrody stanowią enklawę dla 

organizmów pożytecznych, które nie znajdą odpowiednich warunków siedliskowych w 

żadnej innej części miasta. Stanowią miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków, a 

szczególny dobór roślinności uprawianej na działkach stanowi pożyte dla wielu owadów m. 

in. pszczołowatych i motyli. 

Tym samym ogrody przyczyniają się do zwiększenia miejskiej bioróżnorodności . 

 

ROD generują korzyści społeczne i edukacyjne. Pozwalają mieszkańcom na kontakt z naturą, 

uczą pracy zespołowej i odpowiedzialności. Prace ogrodowe pozwalają niwelować stres i 

pomagają w utrzymaniu zdrowia psychicznego. Ogrody to terapeutyczny wymiar 

ogrodnictwa – hortiterapia, polegająca na leczeniu przez przebywanie i pracę w ogrodzie. 

Zostało to dostrzeżone i praktycznie zastosowane przez lekarza Jana  Jalkowskiego w 1897 r., 

który założył pierwszy ogród w Grudziądzu pn. „Towarzystwo Naturalnego Sposobu Życia 

”, a które kilka lat później przyjęły nazwę „ Kąpieli słonecznych” – ogród istnieje do 

dzisiaj.     
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W ROD prowadzone są zajęcia edukacyjne z młodzieżą przedszkolną i uczniów szkół 

podstawowych z biologii i ochrony środowiska, odbywają się spotkania harcerzy i seniorów, 

którym gminy nie muszą zapewniać zajęć. Seniorzy od wiosny do jesieni również znikają z 

przychodni lekarskich.  

 

Jak wcześniej wspomniałem ROD funkcjonują z wnoszonych opłat przez działkowców.                                   

Z rozrzewnieniem wspominamy okres finansowego wsparcia ogrodów przez zakłady pracy, 

które je tworzyły. To już historia. Zostaliśmy sami ze swoimi problemami, wymagającymi 

nakładów finansowych. Mam na względzie infrastrukturę  ogrodową, która zestarzała się 

wraz z nami. Dzisiaj wymaga ona modernizacji albo wymiany. Otwarcie ogrodów dla 

społeczności lokalnej wymaga niezbędnej infrastruktury, stąd nasze oczekiwania wsparcia ze 

strony samorządów lokalnych. Obserwuje się, że samorządy lokalne coraz liczniej udzielają 

ogrodom wsparcia finansowego na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Takie 

możliwości stwarza ustawa z dnia 13.12.2013 r. o ogrodach działkowych, która: 

1)w preambule ustawy stwierdza, że ogrody działkowe są „stałymi elementami 

infrastruktury gmin, które powinny być uwzględniane w procesie ich rozwoju dla dobra 

obecnego i przyszłych pokoleń”, 

2)w art. 17 ww. ustawy stwierdza się, że „ ogród może otrzymywać dotację celową z 

budżetu gminy z przeznaczeniem w szczególności na budowę lub modernizację 

infrastruktury ogrodowej”, 

3)w art. 6 ww. ustawy stwierdza się, że „ jednostki samorządu terytorialnego mogą 

otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację tworzenia warunków dla 

rozwoju ROD. 

 

Prawne możliwości są zagwarantowane. Problem tkwi w możliwości uzyskiwania dotacji. Z 

tego co mi jest wiadome, to jeden ogród uzyskał dotacji z budżetu miasta Kędzierzyna- 

Koźla. Również na obszarze województwa znajdzie się może 2-3 ROD, które otrzymały 

dotację. Z uzyskiwanych informacji medialnych wiadomo, że takowe dotacje są udzielane i to 

w znacznych kwotach.  

Uważam, że wszystko jest w rękach włodarzy gmin i ich stosunku do potrzeb ogrodów. 

 

Propozycja: czy w budżecie gminy może być zarezerwowana konkretna kwota na dotacje 

dla ogrodów (wysokość rezerwowanej kwoty byłaby adekwatna do ilości ROD na terenie 

gminy (szacunkowych potrzeb ). 
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Wnioski: 

1.ROD nie stoją na przeszkodzie w rozwoju miast i pełnią istotne funkcje w życiu 

mieszkańców. 

2.ROD to darmowe, zielone płuca miasta, które są utrzymywane przez działkowców, 

mieszkańców miasta. 

3.ROD generują korzyści prozdrowotne, społeczne i edukacyjne. 

4.Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej jest niemożliwa bez finansowego 

wsparcia lokalnych  samorządów. Bez tego nie jest możliwe otwarcie ogrodów dla 

społeczności lokalnej.    

                                                                                                         Antoni Falkowski   


