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Prezydium Okrqgorvego Zarzqdu Podkarpackiega P7l) w.\rai.a stanou'czry sprzeciw
wobec wyst4piei dzialkcuc6w zrzeszonych w Stowarr-y-szeniu Ogrod6r. Dzialkowl'ch

,,Forsycja" w Poznadu, utytkujecych dziaiki na terenie ROD im. K. Marcinkowskiego.
Od pooz4tku istnienia ogrodnictwa dzialkowego rykluczona byla mo2li!c3:

zamieszkiwania w alanach w ogrodach dziaikov,ych. Zamieszkiwanie salo w ocznti-.tej
sprzeczno6ci z funkcja- rekreacyjno-wy^oocrynkowa. i eprawovra- dzialek. Obowi4zu"i4ca-

obecnie ustawa dopuszcza budowE ahan o powierzchni zabudowy do 35 m2. a posrqpu;qc1

rozw6j techniczny powoduje, zo cgrody dzialkowe irrwestni4 w budowg insialac,ii

energetycznych, o4wietleniowych, wodociqgo*ych oraz kanalizacji. Wyposa?ine

w dostosowanA do pcrzeb XXI ri,'ieku hfrastrukurp :ech,.-ic:r.4 ogrody dzialkowe rajq
przede wszysrkim slu4'i podniesieniu standard6w wlpoc,,rrrku i rekreacji u21tko$tik6t'
dziaiek.

Nasilajqcy siq obecnic Flroblem zamieszkiwania na dzialkach zwiqganv jest

z gloszonyrni przez niekt6re Srodowiska polityczrre hasia-vri, obiecu.j4cymi dzialkorvcon:

porvszecbre uu'laszczenie. Wir6d niekt6rych dzialkowc6w, s'zczegtirie podatnych na teg.,

t)?u manipulacjQ. zacz,gio pojawiai sig przekonanie, ?e vnk6lce wszvslko to, co anajCuje :iq
na dzialkach (w rym rakze gr.lrt), stanie sig ich wiasnoSci4. St4d tez 1ra dziall<ach zacz$,;

wyrastai budynki kilkakrotnie prze'*yLszajqce dopuszci:ah4 przepisami porvicrzcirnii

zabudowy, kt6re ruCiro na\a,€t nazwa6 altalami ogrocio',^,'ymi. lch u'laSciciele iwiadcr:ie
inu-estowali w te koszowne budowle, zakladaj4c juz ra samyn pocz{tku, 2e bQda- w nlrl:
zamieszkirvai - bc przecisz wkl6tce bEdq i iak ,,na stcin'. Dodaikorvo utwier'{iza !ai:,

w tym przekonaniu takl niezgodnegc z pra\rrem meido'wauria p:zez, n\ekt6re urzqiy la
terenach ogrodow takich ,,dzialkowcow" ua pobyt staly,

Dlatego tez osoby fe wf'razajq swoje wicikie oburzcnic z iakrti, iZ Stowarzysze[ie

Ogrodowe PZD stosuje wobec nich przepisy za-kazuj4ce pelnienia tlnrkcji w orgarractl

srowarry-.szenia w ROD, pozbawiania czlonkosiwa "w Zr\iq,zi(r aZ do EJ?owiedzenja u!Io'n":

dzieftawy dzialkowei. Zdaniem t)'c'l ,,pseudodziaiko..-.;cd,,.;" tr,r FZi) iiov/irrien doslosoql:
przepisy do ich wymagan, Mwiem icir nie dotycz4 prrzepisy obowi4zuj4cej rsie.r.
o rodzinnych ogro&rh dzialkowych.

UciEzliwoSci zwi4zane z calorocia.rym zainieszkiwaliem lla dziaikach dotlk.jl
wigkszoici dzialkowcri:r', kr6rz1 domagajq sig poszanewania ich p:ax,a do nicz-r'rr ri:



zakl6conego \.r_^/poczynku i korzystania z podsta\!.o'.r/''ch itrkcji dzialek ro&inr;ch
w ogrodach dzialkowlch. liie rioga. akceptowa(. dziaiac: garsr'(i osob iwiadomie !arri4c1'cl
przepisy i uwazaj4cych siQ za poszkodowanych pEez Poiski Zwi4zek Dzialkowc6*'.

Prezydium Okrpgowego Zarz4du Podkarpackiego wystQpuj4ce w imieiiu
podkaeackich dzialkowc6w w pelni popiera podjqte przez OkJegowy Zarz4d PZD
w Poznaniu kroki maj4ce na celu rozwiq.zanie spravy ogrodu, kt6ry wskutek dzialan gmpli
wichrzycieli stal siQ faktycznie osiedlem mieszkarf or'.yln. I.{a teienie dzialania naszego

OkrEgu nie spotykamy siE z pr4padkami zamieszkiq'a-rria r-,a Czialkach i budorvricr.rra
ponadnormar)-\r'nego u' ogrodach. Jednakze bQd4c cz-lonkami jednej rodziny dziaikcwej
.twazemy za s.,voj obowia_zek \il stapienie do Pana z nrioskiem o wziqcie w obronQ rej

czp(ci spoleczno(ci dziatkowej, ic6ra jest poszkodowana dzialaniami os6b z prcmedytacja.
lami4cych prawo.
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Do wiadomoSci:

- Krajoua Rada PZD
- Olcrggowy Zarzqd PZD w Poananiu.


