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Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w z Bydgoszczy

w sprawie zamieszkiwania na terenie rotlzinnych ogrotltiw
dzialkowych skierowane tlo tlzialkowctiw i zarzqdow ROD.

Rola izadania rodzinnych ogrod6w dziarkowych oraz f'unkcje ogrodow idzialek s4
dokladnie sprecyzowane w ustawie o RoD z l3 grudnia 2}r3r(Dz.rJ. 20r4r poz.40)" a
zadanierr organow ROD i Zwi4zku jcst stosowanie te.i ustawy. a tak2e dbanie, aby nre
byla przez kogokolwick lamana.
Prawo zwi4zkowc .iednoznacznie zakazu.je rnicszkania na dzialkach. wigc niezaleznie
od pory roku, czy sytuacji osobistc.i dzialkowca, zamieszkiwanic,iest lamaniern prawa.
Kazdy kto lamie prawo musi rniei Swiadomo5i ponoszenia z tego tytulu
konsekwencji. Nie mo2na rniei pretens.ii do zarz4dow RoD. ze nie uratwiaia i nic
popiera.iq lamania prau a.

Zamieszkiwanie -iest wygodnym pretekstcm od lat do atakowania I)olskiego zwi4zku
Dzialkowcow. w okresie retnim Zwiqzek .iest atakow any za to, ze umo2liwia
mieszkanie w altanach. w zirnie z korci za to, 2e uniemoZriwia zar-nieszkiwan ia. .r.e

same irodowiska, te same rnedia. latem sta.i4 w obronie obowiqzui4ceg o prawa, a zin4
naklaniaj4 do iego lamania i ganiE zarzEdy ROD i pZD za jego przesrrzeganie.
Prawda .iest taka. ze zwi4zek nie ma instrumentow prawnych do rozrvi4zywania
problem6w. do kt6rych powolana.jest adrninistrac.ia publiczna z calymswym aparatcm
wykonawczym. Nie moze te2 odpowiadai za ros ludzi, kt6rzy w spos6b swiad.my
zamieszku.jq w RoD. Nikt tez nie rnoze zsnuszat, zarz4dow RoD do tolerowania w/w
zjawiska.

Nie tylko osoby prywatne- alc rownie2 biura nicruchomosci rv srvoich anonsacn
przekonui4 o caloroczne.i rno2liwosci zamicszkiwania w ogrodach dzialkowych.
Obietnice calorocznego zarnieszkania sq obictnicarri bardzo ryzykownvmi.

w ogrodach wystgpuj4 te2 inne. bardzicj naganne przypadki. ktote tczznajd uj 4 swych
orgdownikow w niekt6rych mediach i organizac.iach w zaro2eniu nios4cych pomoc
osobom tego potrzebu.i4cyrn. Chodzi o dzialkowcow , ktorzy sprzedali swoje
mieszkanie, czgsto bardzo dobrze wyposaZone iprzenie5li swo.ie sprawy bytowe d.
altany ogrodowe.i. oczekui4 reraz od wladz ogrodowych stworzenia irn warunk6w, do
caloroczne.j egzystenc.ji w ogrodzic.

Pojawiaj4ce sig w oslatnim
skutkach po2ar6w allan na
nreporozumienia sugeru.j4c,

czasie inlbrmacje prasowc na
terenic ogrod6w dzialkowych

i. t.arzryJy ROD nic clba.jq 6

ternat tragicznych w
w zimie. powodu.j4

osoby bczdornne Iub



zamieszkuigce na terenie rodzinnych ogrodow dzialkowych. oczywistyrn .iesr, ze
altana na terenie ogrodtiw dzialkowych jest latwyrr schronieniern dla osob
bezdornnych, kt6re po prostu chc4 przetrwai najtrudnie.iszy dra nich okres w roku. Nie
mo2na.iednak obarczai odpowiedzialn<fciq zarzldy ogrodow za wypadki z. udziaretn
bczdomnych, poniewa2 zarz4dy powolanc sq do przestrzcganla prawa. czyli ustawy o
rodzinnych ogrodach dzialkowych.
Dbanie o los os6b bezdomnych rezy po stronie wladz miast, i instytucji do tego
powolanych, kt6re sq dotowane z bud2etu pahstwa.

Poza tym rodzi sig pytanie czy akcja liczenia bezdomnych organizowana przez
Ministerstwo Pracy i polityki Spolecznej" a przeprowadzana w styczn iu prz.ez
samorz4dy powinna rozpoczyna| sig dopiero zim4?
Zarz4dy ROD szczegoln4 uwagg powinny zwracac w sytuac.ji zmiany uZytkownika
dzialki. Dzialka ma sluzyi rodzinie zgodnie z celami okrcslonyrni ustaw4 o RoD. a
nie byi wykorzystywan a przez ludzi, ktow.y z gory zakladaj4 wykorzystanie.ic.i do
innych cel6w, sprzecznych z obowi4zuj4cyrn prawem jakim.icst zamieszkiwanic.

7'wracarny sig do wszystkich zarzqdow RoD o pod.igcie wszelkich niezbgdnych
dzialah w celu rozwi4zania proble*ru zamieszkiwania na dzialkach we wspolpracy z
gminarni i ich instytuc.iarni, np. z odrodkarni pomocy spolecznej. ale tak2e ze slu2barni
miejskimi.

Bydgoszcz, dnia 12 czerwie c 201,5r.
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