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Zuracamy sig do Pano w zwiqzku z wca:snicjszymi wyst4picniami dziarkowc6w
poznariskich nalel4cych do stowrrzysrcnia ograd6w Dzidkowych Forsycja * poznaniu n
uxykuiqcych dzialki na rcrcnie Rodcinnego ogrodu Dzialkowcgo im. K. Marcinkowskiego
(Stowarzyszcnie Forsycja nie prowadzi tadncgo ogmdu dzialkorvcgo) Zalqclch siq na
dosiggaj4ce ich skutki (wiadomego lamania prz*z nich prawa zabraniajqcego zamieszkirorania nu
tcrenach rodzinnych ogrod6w dzialkrowych.

. od aarsnia, siggaiqcej ju2 ponad 190 lerniej tradycji istnicnia i dziolmia ogrodnictwa
dzialkowcgo, do dnia dzisiejszego, wszystkie przepisy rcguluj4ce sposob utytkowaniidzialek w
tych ogrodach wykluczaly mo2liwo$d zamieszkiwania no ich tercnie. Zamieszkiwanic bowiem
uniemo2liwia pogodzcnic funkcji rekeacyjno-wypocrynkowych i uprawowych dzialek z
wymuszan4 przcz niekt6rych utytkownik6w funkeiq osicdla micszkaniowego z wszystkimi
priynalcalymi mu atrybutrmi.

Pncpi*y dotycetrce zago$odarowonia dzialck ulcgaly nn przestrrcni lat znacrqcym
modyfikacjom' wychodrp naprrcciw oczckirvaniorn dzialkowcdw oraz ich aspiracji konysi"niu
zE zdobyczy postgpu tcchniczncgo i spolecz.nego. Dla przykladu: ;cszcze w ontsic
migdzywojnia na tcrenqch dzialck dopuszczalna byla budowa almn o powierzchni zabudowy do 6
mz , obowiQzuiqca obecnie ustawa dopuszcza budowg alran o powietchni aabudowy ao li i1 .
?ostgp tcchniczny powodowar te ogrody vryposarory sig w instaracj. 

"nog.ryr*r,ofwierleniowe, wodociqgowe (zasilanc z sieci miejskich rub z wlasncgo uigcia wioyi oraz
szamba.

. Wyposaione w t* bogfltq infrasrukrurq dzialki maiq, w zalo2cniu tw6rc6w prz*pis6tv,
slutyc podnicsicniu standard6w wypoczynku i rckrcacji dzialkowcdw. A jsk to podnosi tcn
standard wiedzq ci dzialkowcy, kt6ny wczcSniej do podrewania .*.go oi.du musieri parg
godzin pompowaC wodg rQczn{ pomp{ lub wyciqgr6 iq zc studni kcpanych i podlelvod
konewkurni, a rcraz rozkladajq wg2c, przckrgcaj4 kurek i t gi6,l sig prxllcwa. 

-

Ale js* .o byra w 2yciq najrcpszc i najserachctniejsze inrencjc mogq byc wypaczonc przez rudzi
ltqTf bez skrupul6w wykorzysra.jq te ulepizenia, wybudowane iosztcm wseystkich
dzialkorvc64 dla srvoich osobistych korzydci.

Nie ber wplywu na obecny stnn ramreszkiwanic daialek mialy popuristycrne hasla nicktdrychpartii polilycznych obiecuiqcych rrziarkowcom uwlaszczcnie i* aziatek. spowodowalo'io
r6wnic2 m*hwia'ie skurscznu$si rlzialania prz1, cgzekworvaniu oborviqzuiqcego p**"-pra.



Powiatorve lnspcktoraty Nadzoru lludorvlancgo oraz- prervencyjncgo dziatania zarz466rv
ogrod6rv.

W tym to wlaJnie okresie r,aczglo duminorvad przekonanic le .nic sig nieb6j * julro to
bgdzie Twojc i kro ci co zrtrbi" a na tcrenic ctzialck zaczgly porvstawai ,,ahany" o powierzchni
zabudowy 34 krotnie rviqkszej i znucr.nie wytszc orl tlopusz.czanych przcpis:rmi. Budowlc te
wznosili najczgfciej glosiciclc tego husln. Swiadomic inrvestow$li w t* bardro kosztorvne ze
wzglQdu na ich rozmiary i skndrrd wykoriczenia buriowlc, z g6ry zalilatlajqc, 2e bqdq w nich
zamieszkiwad. l-atwo to zrvcryfikorvai oglqdajqc ..altany" tych najbardzicj pokrzyrvdzonych,
tych najglo$niej krzycz4cych o stosowaniu rvobcc nieh szykrn przcz pZD,

Uprawnienia kontrolne organ6rv pZD polegaly na n'o2lirvo$ci wydawania dccyzji o
wstmymnniu budorvy alc nic byly polqczonc z nro/.lirv0*eiq przymuszenia adresarow do
iaslosorvania sig do nich. Srodki przyrnusu posiait*ly i rtalej posiril:rjq tylko organa paristwowc
dzialajqce jako Powiarou'e lnspektorary :r-adzoru Budorvlanego, jednak z urvagi na ich
ogrnniczonq wydolno{d i bardzo rorbudorvane proc,cdury o<lrvolarvcr.c ich dziallnia egickwujqcc
pruxtrzcgania prawa sq b*rdzo mi:erne.

Kolejnq klodq rzuconq pod nogi zarzqd6rv ogrod6w, a .,dodaiqcq skriaydel" lamiqcym
przepisy dzielkowcom sq decy4,ie urrqddrv o 7nmcldowaniu nn rercnie drialek. pomimo
wielokotncgo zwracanir urvagi urzgdom, te zamieszkiwanie na terenie RoD jest ustawowo
zabronione' urzgdy kicrui4c siq swoimi pnepisami rami4 prarv. oborvig.uiqce na terenach
ogrodsw dzialkowych i metduiq na pobyr srary. A uredy w my$l pnystowia ,,szrachcic na
:agrodzic - rdrvny wojervodzie" rocnie wjr6tl zameldowanych przekonanie, 2s t$ pzD winien
dssiosowsc puepisy do ich rvymagari, a nie oni rvinni sig porlporz4dkorvac przepisorn zawanym
rv ustawie zitrvierdzonej pncz Sejm, Senar i prczydeirta l{p,

Z rvie lkirn oburrsniem ze srrony dz.ialko*,c6w rat4co lami4cych prawo (zamieszkiwanic,
nadmetra2, dzialalnoji gospodarcz_a) jesr srosorvanie wobec nich przcpisriw zakazujqcych im
pclnicnia lirnkcji rv organach stownrzyszenia ogrodnlvego pZD, pnzbawianiu ci'ronkosrwu
Zwi4zku (a nie utmty pmrv do dzialki, co uslawa rozdzie lila) lub w ostatcczno$ci rvypowiedzenia
im umowy dzier2awy.

ucit liwoid skutkow st*lego bl,towrnir na terenach rod, powoduje wiele skarg
dzialkorvc6w uprarviaiqcych s*'oje dziarki na danym *i, zgodnie z obowiqzuiqrynri przcpisami.
Wskazujqc na naj wiqksze uc iq2l iwoici najcegscicj wym ien iaj q:

- brak w wielu pzypadkach 
- 
upr:raqdkorvanio i :ngospodarowanin dziarki, po<tporzqdkowanej

tylko fun kcjom zamieszkiwania,

' spalanic w ciqgu calego roku w piecach-kotloch parirva rvydEiehjrlcego sakodriwe spariny,

' prrygotow)'rvanie rv ciqgu calego sezonu rerniego, a najchEtniej rv soboty i nie&icre opaiu na
zimg (cigcie mechaniczne i rqbanie drewna),

- wielokrorne wjazdy i rvyjazdy samochod6rv w ciqgu dnia i nocy,

- parkowanie na dzialc€ lub aldkach kilku s*mochod6w, w tym rdrvnisi ds5ayys2y1ir,

- napratva i kosmetyka pojazddw na rercnic d:.ialki.

- rozje2d2anie i niszczenic alejek ogrodorvych rv okresie jesiennych i wiosennych opad6w i
roztop6w.



Wymienione porvy2ej ucigzliwo$ci oraz caloroczne korzystanie ico za tym idzie
niszczsnie infrastruktury ogrodu jak rownicZ praktycznic beskcsztowe zamicszkirvanie (oplaty na

rzecz ogrodu q rorvne dla wszystkich dzialkowc6w) powodujc brak akeeptacji takich poczynari u
pozostalcj, cz4sto milcz4cej r. obawy o sw6j dobytck na dzialcc, wigkszo$ci spoleczno6ci
dzialkowcj. Nie akccptujq oni zamieszkirvania na deialcc i domagajq sig slusanie poszanowania
ich uprawnici do spokojnego, niezakl6conego halasem, spalinami korzystania z funkcji
rvypoceynkowych, rekreacyjnych i uprawowych ich dzialck, funkcji ktdrc stanowiq podwaliny
calego ogrodnictwa dzialkorvego.

W bardzo rvielu preypadknch zamieszkiwanie na tercnach ROD stanowi $wiadomy i
ekonomic:nie skalkulowany wyb6r z jednoczcsnym glgbokim przckonaniem tc ociglral* machina
biurokratyczna paristwa nic im nie zrobi. Kiedy jednak mczyfta sig rvobec tych os6b egzekwowad
oborviqzuj4ce prawo, podnosz4 gloine larum jako sekorvani pnez PZD, T*kie postgpowanie,
obliczone na brak wiedzy w tych sprawach u przecigtnego obywatela i rvywolanie odruchu
lito$i. nie moZe w naszym przekonaniu skurkowui akceptacjq tcgo sranu przcz znawc6rv prawa,

Kiedy pr$bowali$my rorwi4zad sprawg ogrodu praktycznie cslkowicie znmiesr,kanego z
bardzo skomplikowanych powoddw i zwr6cid miastu te tercny, jako osiedle mieszkaniorve,
starania te spelzly na niczym. Miasto bowiem zgodnic z obowiqzujqcymi przepisami naliczyloby
osobom rnieszkajgeym mm oplaty, jok za dzialkg budowlanq wraz z podarkicm od
nieruchomo$ci. ,.Dzialkowcy" z tego ROD nie zgodzili sig na utratq czlonkosrwa w PZD,
ofwiadceoj4c zgodnie i szczene: ,,po co mamy plaeiC takie pieni4dze jc$li w PZD mamy rdwnie
pigknie iza darmo, a i tak nikt nas stqd nie ruszy".

Szanowuy Punic Rrpczniku Prrw Oblw*tclskich

W srvym pi$mie skierowanym do Pana srarali(my sig sygnalnie n#rvietliC problemy
ewiqzanc z zamicszkiwanicm ns terenach RoD. Rozwiazyrvanie i zaspakajanie potrzeb
miesrJ<aniowych nie mie{ci sig w zakrcsie dzialania PZD. Dlatcgo spolecznotci ogro4orvc, a w
ich imieniu i PZD, nie mog4 akceptowac {rviadomych dzialari os6b lamiqcych obowi4zujqce
prawo. To nic osoby mi*czkaj4ce ns dzialkach s4 pcsrkodowanynri, poszkodorvanymi sq
prawomy$lni dzialkowcy, rv kt6rych obronie liczymy na Prna rvsparcie.

Jesli przedlo2one w tym pi$mie nasze wyja3nienia uzna pan zo niepelne jestedmy rv
ka?dej chwili gotowi starvic sig w miej*cu i czasie \vyznacronym przez pana w celu ich
uzupelnienia. Najbardziej skuteczne w wyrobieniu sobie opinii byloby jednak odwicdzenie nas i
umotlirrienie nam udorvodnienia prawdzirvo$cl aawartych w pidmie fakt6w,

Dlatcgo liczQc na spotkanie przesylamy serdeczne pozdro*'ienia od dzialkowc6w z
Pomania.

Do rviadomoici:

Krajowa Rada PZD
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