
Stanowisko

fX Okrqgowego Zjazdu Delegat5w PZD w Poznaniu z dnia 13 czerwca 201S r.
w sprawie koniecznoSci pzestzegania przepis6w ustawy o rodzinnych

ogrodach dzialkowych i prawa budowlanego

Ogrody dzialkowe sa podstawowymi jednostkami organizacyjnymi pZD,

spelniajqcymi szereg istotnych zadafi wynikajqcych z ich charakteru jako urzqdzeri

uzytecznoSci publicznej. Takze nowa ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych

wprowadzila inne od dotychczasowych zasady zarzqdzania ogrodem dzialkowym

i nalo2yla na zazqdy ogrod6w nowe obowiqzki. Realizacja tych zadari wymaga nie

tylko odpowiedniego administrowania i prowadzenia spraw wewnetznych, ale

r6wnie2 reprezentacji w stosunkach zewnetrznych. odstqpienie od koniecznosci

przestrzegania obowiqzujqcego prawa rodzi zagro2enie ingerencji organ6w nadzoru,

kt6ra mo2e doprowadzid do rozwiqzania stowarzyszenia ogrodowego w danym ROD

i przejgcia terenu ogrodu przez wla6ciciela.

Jednym z najbardziej niebezpiecznych zjawisk rzucaiqcych sig cieniem na przyszlos6

ogrod6w dzialkowych sE pr6by samowolnego przeksztalcania niekt6rych ogrod6w

w osiedla mieszkaniowe oraz samowola budowlana. W niekt6rych doszlo do

konfrontacji poglqd6w na temat przyszlo6ci ogrodu i tego, kto ma ogrodem

zarzqdzad,. Dochodzilo tez do nieporozumieri ifalszywych przekonafi, 2e po wyjsciu

z PZD dziatkowcy zostanA uwlaszczeni. Swoje interesy pr6bowali te2 wygrywad

dzialkowcy skonfliktowani z prawem przez wybudowanie ponadnormatywnych altan

lub zamieszkuiqcy na terenie ogrodu. pr6buiqc przejmowa6 wladze w ogrodzie albo
prowadzqc dzialania na rzecz wylqczenia ogrodu ze stowarzyszenia ogrodowego

PzD mieli nadziejg, 2e takie dziaranie zapewni im ominigcie przepis6w

obowiqzujqcego prawa, kt6re w tym zakresie jest bezwzglgdnie rygorystyczne.
zabraniajqc zamieszkiwania w ogrodzie i okreslajqc sankcje grozqce dzialkowcowr
za zlamanie prawa budowlanego ustawa naklada re2 na zarzqdy ogrod6w wszystkich
stowarzyszei ogrodowych (tak2e ogrod6w wyodrqbnionych) obowiqzex
powiadamiania wlasciwego organu administracji publicznej w przypadku powzigcia
informacji, 2e na terenie dzialki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano ahang
dzialkowq naruszeniem przepis6w prawa.



Okrggowy Zlazd Delegat6w stwierdza, 2e obowiqzek ten oznacza konieczno66

egzekwowania przepis6w prawa zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach

dzialkowych i w prawie budowlanym oraz prowadzenia dzialai okre6lonych

w uchwalach Krajowej Rady PZD i jej Prezydium , a tak2e wsp6lpracy z organami

nadzoru budowlanego. Od nadzoru budowlanego egzekwowa6 nale2y wykonanie ich

decyzji o nakazanych rozbiorkach samowoli budowlanych, by wlaSciciele

ponadnormatywnych altan nie czuli sig bezkarni. Tolerowanie bezkarnoSci niekt6rych

dzialkowc6w tworzy bowiem realne zagro2enie dla przyszlo6ci ogrodu i nara2a go na

sankcje przewidziane w prawie o stowarzyszeniach, kt6remu wszystkie ogrody tak2e

podlegajq.
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