Załącznik 1:

Pytania z ankiet elektronicznych:
Lp.

Treść uwagi/wniosku

1.

można by dookreślić na jaki czas jest
udostępniana parcela

2.

W regulaminie OSP zamiennie używane jest
"parcela", "działka" i "rabata" a tylko "parcela"
znajduje się w słowniku
Ogród Społeczny Parcelowy, czy to dawne
ogródki działkowe?

Tak

„można by dookreślić” co oznacza
"zwiększające lokalne bezpieczeństwo
żywnościowe"
czy ZZM będzie instancją odwoławczą

Nie

6.

Co rozumiemy poprzez: „odpowiednie
zabezpieczenie realizowanych projektów”

Nie

7.

jak powinna się zorganizować grupa inicjatywna

Nie

3.

4.

5.

Informacja o jej
uwzględnieniu lub
odrzuceniu / ew.
informacja, że zgłoszona
uwaga nie dotyczy
przedmiotu konsultacji
Nie

Nie

Tak/Nie

Uzasadnienie decyzji

Kwestia ta zgodnie z zapisami regulacji pozostaje w gestii
Operatora. Każdy z Operatorów ustalać ją będzie indywidualnie
oraz umieszczał informacje na ten temat w regulaminie
funkcjonowania prowadzonego przez niego Ogrodu
Społecznego Parcelowego.
Nomenklatura została uwspólniona.

Informacje na ten temat stanowić będą część kampanii
informacyjnej na temat Ogrodów Społecznych Parcelowych.
Ogrody działkowe nie stanowią przedmiotu regulacji.
Informacje na ten temat mogą stanowić część kampanii
informacyjno-promocyjnej, jednak nie wydaje się być zasadnym
rozszerzanie zapisów o tej kwestii w regulacjach.
Niestety pytanie zostało postawione w sposób nieprecyzyjny w
związku z czym trudno udzielić na nie odpowiedzi. Kwestia
zależna jest od specyfiki problemu.
Szczegółowo opisane jest to w art. 2. Załączniki nr 1 i 2 dot.
odpowiednio ogrodów społecznych i ogrodów społecznych
parcelowych.
Informacje na ten temat dostępne są w załączniku 1b(Umowa
Gospodarowania) § 1 pkt.11 oraz na stronie ZZM oraz w
różnego rodzaju materiałach promocyjno-informacyjnych na

8.

9.

„Jeśli to ma się udać, musi być prosty sposób
dotarcia do ludzi np. CAS, szkoły , przedszkola kontakt z rodzicami”,
„regulamin powinien zawierać informację do
kogo ma się zgłosić potencjalny użytkownik w
celu przyznania parceli”.

Nie

Nie

temat ogrodów społecznych.
Takie działania o charakterze promocyjnym są już
podejmowane i będą kontynuowane. Nie wydaje się jednak być
zasadnym umieszczanie zapisów na ten temat w regulacjach.
Konkretne informacje na ten temat będą znane w momencie
wyłonienia Operatora. W regulacjach znajdują się informacje
dotyczące sposobów kontaktu w przypadku chęci założenia czy
to ogrodu społecznego czy ogrodu społecznego parcelowego.

Pytania ze spotkań konsultacyjnych:
Lp.

Treść uwagi/wniosku

1.

Cele dokumentu pokazują kierunki strategiczne,
które powinno obrać miasto.
W celach dokumentu nie ma potrzeby
wymieniać szczegółowo metod rolniczych
nieinwazyjnych względem środowiska.
Wskazanie popularyzacji takich metod jest
wystarczające.
Prośba o wyjaśnienie różnicy pomiędzy
ogrodem społecznym a Rodzinnymi Ogródkami
Działkowymi.
Powiększyć cele edukacyjne o zdobywanie
wiedzy ogólnej.
Deklaracja przystąpienia do ogrodu społecznego
powinna być obowiązkowa dla każdego członka

2.

3.

4.
5.

Informacja o jej
uwzględnieniu lub
odrzuceniu / ew.
informacja, że zgłoszona
uwaga nie dotyczy
przedmiotu konsultacji
Nie
Nie

Uzasadnienie decyzji

Jest to stwierdzenie, które nie dotyczy bezpośrednio
przedmiotu konsultacji.
Po rozważeniu tego postulatu uznaliśmy, iż z racji nie zawsze tak
dogłębnej znajomości tematu wymienienie kilku metod, choć
stanowić będzie rozwinięcie/powtórzenie/, może jednocześnie
ułatwić innym odbiorcom zrozumienie zagadnienia.

Nie

Informacje na ten temat stanowić będą część kampanii
informacyjnej na temat Ogrodów Społecznych

Tak

Zapis został uzupełniony

Tak częściowo

Po przedyskutowaniu tej kwestii z działającymi już ogrodnikami
społecznymi ustalono, że zapis w deklaracji przystąpienia można

6.

ogrodu, a w jej treści powinna się znaleźć
informacja, że przystępujący do ogrodu bierze
odpowiedzialność za szkody własne i
współodpowiedzialność za szkody innych
wynikające z gospodarowania terenem
niezgodnie z regulaminem. Zasugerowano
również by to rozwiązanie przedyskutować z już
działającymi ogrodnikami społecznymi, aby
ustalić czy z ich perspektywy rzeczywiście taki
zapis jest konieczny.
W załączniku dotyczącym zasad
gospodarowania mogłyby się znaleźć zalecenia
jak najkorzystniejszego doboru roślin pod kątem
wzajemnego oddziaływania.

rozszerzyć jedynie o „odpowiedzialność za szkody własne
wynikające z gospodarowania terenem niezgodnie z
regulaminem”.

Nie

Porady ogrodnicze stanowią część działań edukacyjnych
prowadzonych przez ZZM. Nie wydaje się być zasadnym
rozwijanie tej kwestii w regulacjach.

7.

W przypadku Ogrodów Społecznych
Parcelowych proponowana, punktowana
odległość miejsca zamieszkania od ogrodu
społecznego powinna zostać zwiększona z 1 km
do 2 km.

Tak

Postulat został uwzględniony w treści regulacji.

8.

Zmniejszenie opłat za gospodarowanie parcelą
w Ogrodzie Społecznym Parcelowym w okresie
zimowym.

Nie

Ponieważ kwestia pobierania opłat od Korzystających z parceli
przez Operatora jest kwestią dobrowolną, również w jego gestii
pozostanie decyzja dotycząca ewentualnego zawieszenia opłat
w okresie zimowym. Będzie ona już regulowana zapisami
wewnętrznego regulaminu Ogrodu Społecznego Parcelowego

