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Szanowny Panie Rzeczniku!

W nawiEzaniu do pisma Stowarzyszenia Ogrod6w Dzia+kowych Forsycja oraz

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokator6w z dnia 20 stycznia 2016 roku pragng wyrazi6

stanowczy spfteciw wobec postawy lvw. organizacji oraz sprostowac niepra\,vdziwe

informacje pzez nie podawane.

Zamieszkiwanie na dzialkach ogrodniczych w rodzinnych ogrodach dziatkowych

zabronione byio na mocy wszyslkich dotychczasowych ustavv, a nie tylko obecnej z 13

grudnia 2013 roku. Podobnie wyglqda sprawa dopuszczalnej powievchni altan, kt6ra do

iej pory ograniczona by+a limitem 25 m2 na terenach i'niast i 35m2 na oLrszarach wiejskich.

Tym samym sygnatariusze pisma z dnia 20 stycznia 2016 roku otwarcie przyznajq sie do

wieloletniego, uporczywego lamania prawa, jednoczeSnie wzywajqc do usankcjonowania

tego faktu.

Dziaikowcy na stale zamieszkujqcy swe dzialki oraz budujqcy ponadnormatywne

altany dzialkowe na szczgscie stanowiE tylko maty odsetek dzia+kowc6w. Zjawiska te sq

bowiem bardzo ciE2liwe dla prawidlowego funkcjonowania ogrod6w dzialkowych oraz dla

dzialkowc6w pzestrzega.iqcych przepis6w prawa. Zamieszkiwanie na dziatkach generuje

masq problem6w i konfliK6w, a pokzeby os6b mieszkajacych sq niemozliwe do

zrealizowania przez ogrody dzialkowe. Przyklaciem mo2e by* konieczno$f zapewnienia

calorocznego dostgpu do energii elektrycznej i sieci wodnej, calorocznego odbioru

nieczystoSci statych, odprowadzanie nieczystosci cieklych. Wiqze sie to nie tylko z
dodatkowymi koszlami, ale z reguly jesi tez niemoiiiwe do udzwignigcia przez ogrodowe

aieci energotyczne i wodne. Nalezy przy iym zwr6ci6 uwage, Ze skanalizowane ogrody

dziaikowe nalezq do rzadkosci, tym samym nlK nie ma kontroli nad tym odprowadzanjem



pEez takie osoby Sciek6w. Bardzo czesto osoby te odpron/adzajq nieczystosci

bezpoSrednio do gruntu, nielegalnie pobierajq wodg oraz energie elektrycznE. Na tym

jednak uciq2liwoSci siq nie ko czq -- zjawisko zamieszkiwania na dzialkach jest Scii;le

powiqzanie z istnieniem innych patologii * alkoholizmu, agresji, dewastacji irabunku

innych dzia{ek ogrodniczych z eleinent6w metalowych oraz drewnianych, kt6re mozna

spienigZyc albo zu2yf, jako opai.

Pragnq r6wnieZ wyrazic sp?eciw przeciwko turierdzeniom jakoby Polski Zwiqzek

Dziaikowc6w ponosif jakqkolwiek odpowiedzialn056 za taki stan rzeczy. Jest to nieprawda,

bowiem od lat wystepujemy peeciwko iym negatyw,nym zjawiskom poprzez nvtqzkowe

przepisy, wypowiadanie um6w, zgloszenia do organ6w nadzoru budowlanego. Od

czlonkbw ZaEEdu ROD wymagamy zas pisemnego oewiadczenia o niezamieszkiwaniu na

dzialkach i o nieposiadaniu spzecznej z prawem altany dziaikowej.

Podsumowujqc pragng podkfe6li6, Ze jestem peien zrozumienia wobec problemu

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowyeh w Polsce. Nieporadn06c I nieskuteczno56 organ6w

administracii publicznej nie moie jeclnak wywotywad negatywnych konsekwencji wobec

niezaieznej organizacji jakq jest Pal$ki Zwiqzek Dziaikowcdw, a juz na pewno nie wobec

tysiEcy dzialkowc6w, kt6rzy od wielu lat w zgodzie z prawem uprawiajq swoje dziaiki

oarodnicze.
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