
STANOWISKO
V Okrggoweg o Zjazdu Delegat6w
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z dnia 13 czerwca 2015r.

ws. zamieszkiwania i zameldowania na terenie ROD

Uczestnicy Okrggowego 7-1azdu OZ Mazowieckiego PZD za

niedopuszczalne uznaj4 zamieszkiwanie na terenie rodzinnych ogrod6w

dzialkowych. Mimo, 2e od lat zjawisko to jest monitorowane, to niestety

problem zamieszkiwania nadal narasta, a zakaz zamieszkiwania nie jest

respektowany i staje sig on powaZnym problemem funkc.jonowania ROD.

Zwracala na to uwagg w swoim raporcie Naczelna Izba Kontroli, piszqc, 2e od

wielu lat wbrew prawu, na dzialkach mieszkajq ludzie. Wing za ten stan rzeczy

ponoszE dzialkowcy. ktorzy nie doSi, ze larniq prawo. to jeszcze starajq sig

dokonai swoistego ,,usankcjonowania" tego slanu rzeczy poprzez meldunek. Z

cal4 moc4 naleZy jednoczeSnie zaznaczy c, 2e nawet meldunek nie legalizujc

zamieszkiwania, a jedynie utrudnia przywr6cenie na danej dzialce stanu

zgodnego z prawem. Dzialanie tych os6b skierowane jest przeciwko wszystkim

dzialkowcom w danym ogrodzie, bowiem rezultatem rneldowania jest narazenie

wszystkich dzialkowc6w i Zwi4zek na utratg odpowiednich przywilej6w

ustawowych. JeSli nie chcemy dawai argument6w wrogom ogrodnictwa

dzialkowego musimy solidarnie i kategorycznie przeciwstawii sig wszelkiemu

d42eniu do legalizacji takich dzialkowych rezydencji, by ci, kt6rzy naruszaj4

prawo nie czuli sig w swym postgpowaniu bezkami.

Od poczqtku swojego istnienia ogrody dzialkowe zyskaly szczegolny

status - urz4dzeh u2ytecznoSci publicznej. lch celem jest zaspokajanie potrzeb

wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych czionk6w spolecznosci



lokalnych. Zakaz zamieszkiwania byl i jest szczeg6lnie eksponowany w

kolejnych ustawach dzialkowych, a takle w Statutach i Regulaminach. Tak2e

obecna ustawa o ROD z I 3 grudnia 201 3r. nic w tym wzglgd zie nie zmienila i

zamieszkiwanie na terenach ogrod6w dzialkowych w dalszym ci4gu pozostajc

bezprawne.

Powody zamieszkiwania na dzialkach s4 r62ne, zd,arza sig.,2e wynika to

z ub6stwa, ale najczgSciej jest ono Swiadomym lamaniem zapis6w ustawy,

statutu i regulaminu sprowadzajqcym sig do zmiany przeznaczenia dzialki.

ostawione na dzialce obiekty budowlane nie s4 przezn aczone do zaspakajania

potrzeb mieszkaniowych, a wykorzystywanie ich w tym celu moZe prowadzii

do tragedii. Nie o takie ,,altany" walczyl PZD jako inicjator kampanii spolecznej

,,Stop Rozbi6rkom Altan", kt6rej efektem bylo zlo2enie do Sejmu Rp

obywatelskiego projektu ustawy o zmianie prawa budowlanego. projekt, pod

kt6rym podpisalo sig blisko 700 000 os6b, rnial na celu usunigcie w4tpliwoSci

interpretacyjnych oraz mial wykluczyi moZliwoSi rozbi6rki altan

,,normatywnych" w wyniku kontrowersyjn ego orzeczenia NSA. Nigdy zaS

celem zmiany prawa nie byla legalizacja obiekt6w ponadnormatywnych.

Jako, 2e do wybudowania altany nie jest potrzebne zezwolenie nadzoru

budowlanego, nie musi on speiniai norm budynku mieszkalnego, a co za tym

idzie nie moZe byi wykorzystywany do zamieszkiwania calorocznego. Dlatego

teZ sprzeczne z prawem jest zmienianie funkcji altan na mieszkaln4 i pr6by

zalegalizowania tego poprzez ubieganie sig w wielu przypadkach o

zameldowanie. Dlatego slusznie wiele ogrod6w dzialkowych wylqcza wodg i

prqd na okres zimowy, gdy dzialkowcy nie korzystajq z dzialek. Innym

problemem jest teZ brak odpowiednich zbiornik6w na nieczystoSci. wszystkie te

czynniki s4 wynikiem tego, ze zamieszkiwanie na dzialkach stanowi raZ4ce

naruszenie funkcj i i przeznaczenia ogrod6w dzialkowych, kt6re nie s4

osiedlami, ale jedynie miejscami wypoczynku i rekreacji.



Ze strony zarz4dow ROD' jak i struktur zwiqzkowych nie mo2e byi

zezwolenia na taki proceder, gdyZ doprowadzi to do krytyki i zmiany

powszechnego pozytywnego postrzegania ogrod6w, jeSli bgd4 one zamieniai sig

w osiedla mieszkaniowe albo w osiedla slums6w. tr-amanie prawa i

zamieszkiwanie na terenie ogrodow dzialkowych mo2e byi podstawq do

rozwi4zania umowy dzier2awy dzialkowej, da.j4cej podstawg prawn4 do

korzystania zdzialkii czerpania z niej po2ytkow.

Uczestnicy Okrggowego Zjazdu Delegat6w OZ Mazowieckiego pZD

zauwa2aj4 piln4 i konieczn4 potrzeb4 podejmowania dzialan ograniczaj4cych

zamieszkiwanie i kontrolowanie przestrzeganie prawa w tym wzglgdzie.

Warszawa, l3 czerwca 201 5r.


