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Zwracamy sig do Pan* w zwiqzku z wcar{nicjszfmi wystqpicniami dzialkowcd*
pozn&lskich nale@cych do Srowarzygzcnla Ogrod6w Dzialkowych Forsycja w poznoniu s
utytkuj4cych dzialkt nr tcrinie Rod?innego Ogrodu Daialkowego im" K. Marcinkowskicgo
($toworzyszcnie Forsycja nic prowadzi f.rdnogo ogrodu dzialkowcgo) &lqcych slg na
dosiqgaJqe ich skutki $wiadomcgo hmonia przca nich prawa zabraniajqccgo ramicszkiwania na
terenach rodzinnych ogrod6w dzialkowych.

Od rarauia, siggajqccj jut ponad t90 lcuricj rndycji i*nirnia i dztahnla ogrodnicrrln
dzialkowcgo, do dnia dzisiojszego, w$ry$kie pnnpisy rcguluj4ce spos6b ugrtkowania dzialek w
tych o$odach wykluczaly motliwo$t zamioszkiwmia na ich tacnic. Zrmicszkiwanic bowiem
uniemo2liwir pogodzenio funkcji rcbcacyjno.wypocrynkowych i uprawowych dzialck z
wynuszanq przsz niektdrych utytkownik6w ftnkcjq osicdla micszkaniowego z wszycrkimi
przynalc2nymi mu atrybutami,

Pncpisy dotyczqce zagospodarowrnk dzialck ulcgaly na przestzeni lat znaczqoy:n
modyfikacjon' wychodz4c naprzcciw oczcliwaniorn dzialkowc6w oraz ich erpiracji kotzystania
x tdobycty postgpu techniczrego i spoleczrcgo. Dta pr:ykladu: jeszcac w okesic
migdzywojnir na tercnach dziciek dopuszcalnr byla budowa allan o powierzchni zabudowy do 6
rf , obowiqzuiqca obccnic ustawa dopusrcza budowE sltan o powiorrchni zabudo*X do 3i m: .

Por4p technicmy powodowal tc ogrody wyposataly tig w instalacjc c{rcrgctyczno}
o{rictlcniowq wodociqgowe (zesilanc z sicci micjskich lub z wlasncgo qiqcia wody) orae
suamba.

Wyposatono w tak bogatq infrastruknrrl dzialki m4iq, w zalotcniu tw6rc6w przcpis6rn,
rhryc podnie$aniu rtandarddw wypocaynku i rckreacji dzialkowcdw, A jak ro podnosi ten
studard wicdzq ci dzialkowcy, kt6ny wczcsnieJ do podlcwania s$rsgo ogrodu musieli parg
godzin pompor+ad wodg rpznq pompg lub wyciqgad jq zc srudni kopanych i podbwad
konewkami, a t*az rozkladajq w92c, przck4cajq lurck i ogr6d siq pullewa.

Ale jak to bywa w iyciu, najleprzc i najsrlrchctnicj.rzc innncja mogq byd wypaczonc przcz ludri
klrzr boz skrupuMw wykor.ystqi{ tc ulcps*enia, wyb*dowano kosztrm wsaystkich
dzialkowc6w, dla swoich osobistych korrydci.

Nie bcz wplywu na obecry stan zamicszkiwania dzialek mialy populistyczre hasla nieK6rych
psnii politycznych obiccuiqcych dzialkowcom uwlaszcrcnie ich dzialck. spowodowato o
r6wnic2 rozchrryianic skuteuanteiui elzirlanln przy cgzekwoweniu obowiqzujpego prsws prxsz



Porviarorve Inspektors(y Nadzoru Budorvloncgo oraz prcwencyjncgo dzialgnia zarzqd6r'r

ogrod6w.

w tym to wlafnie okresie ?oc?-Qlo dominorvad przskonanie te.,nic siE nieb6j - juno to

bqdzie Trvoje i kto ci co rrobi" s na tctenic dzillck zacztly porvstllwaC 
'.alnny" 

o powicrzchni

znbudorvy 3i kmtnie wigkszej i znacz.nie rvylszc od dopuszczanych przcpisami. Budowle tc

rvznositi najczq$cicj gtosieicle tcgo hasla. Srviadomie inwestowali w te bardeo koszlownc te
rvzglqdu na ich rozmiary i standard rvykoficzenia budowte, z g6ry zakladqiqe' 2e bqdq w nich

zamicszkiwrC. Latwo to zrvcryfikorvaC oglqdtjEc ,,elteny'' tych ncjbardz.iej poktzywdronych'

tych nqlglodnicj knyczqcych n stosorvaniu wobec nich szykan prz*r PZD.

Uprlwnicnia kontrolne orgen6w PZD polegaly na n*o2liwofci wydawania decyzji o

wtayrnaniu budo*y ulc nic byly polqczonc z rnotliwo{ciq przymuszenio adre$etdw do

a$losorvanir sic do nich. $mdki przymusu po$iodnly i dalej posiadaiq rylko organa patlstwowc

dzirlqiqee jako Porvialorve lnsFektoraty Nsdzoru Eudorvlanego, jednak z uwagi no ich

ogyoniczon4 rvydolnofC i bordzo mzbudor,vanc procedury odwohwcee ich dzialsnia egzckwuj4cc

przestrzcgonia prawa sq bardzo mizcmc.

Kolejn{ klodq rzuconrl pod nogi zaaqd6w ogrod6w, I 
"dodojqc.q 

sk?ydcl" lami{cym
pnepisy dzialkowcom s& dccyejc urzqddrv o zamcldow&niu na terenic dzialek' Pomimo

wielokrctnego zrvracania uwagi uregdom, 2c zamicszkiwanic aa lcrqnic ROD jest ustlwowo
zabronione, ungdy kierujqc sig srvoimi prr*pisami lamiq prawo obowiqzujqce ns tcrenach

ogrod6w dzirtkowych i meldujq na poby staly. A rvtedy w mydl przyslowia ,,Szlachcic ns

zagrodzie - r6rvny Wojewodzie" rodnie wir6d zrmeldorvonych pnekonanie, te ro PZD winien

dostosorvad prrepisy do ich rvymagan, a nic oni winni siq podporzqdkowaC przrpisom zawartym

w ustawie zdtwierdzonej prrez Scjm, Scnat i Prczydenta RP.

Z rviclkim oburzeniem ze strony dzialkorvc6w ra?4co l[mi4cych prawo (zamieszkiwenie,

nadmetrsa dzialalno5d gospodarcza) jest stosowanie wobec nich przcpis6w zakazuj4cych im
pelnicnia funkcji rv organach storvarzyszenia ogrodowcgo PZD, pozb*wiania Ezlonkostwa

Zrviq,zku (a nie utraty praw do dzialki, co ustowa rozdziclila) lub rv ostatceTnoJci wypowicdzcnia

im umowy dziertawy.

Uciqtlirvo$C skutk6w sralego bytowania na tercnach rod, porvoduje \ryislc sksrg

dzialkorw6w uprrrviajqcych srvoje dzialkl na danym rod, zgodnie e obowi&ujqpyni przcpiram..

Wrkazujqg na najrviqkszc uclq2liwoCci najczqdcicj wymicniajq:

- bruk rv wielu. przypsdkuch uporz4dkowunin i zagospodnrorvoois daialki, podpo*qdkolanej
tylko fi,rnkcjam eamicszkirvanin,

- spolanie w ciqgu colego mku w piccach-kotloch p*liwa rvydzielajqcego szkodliwc spqliny,

- prrygotolvfvanic w ciqgu cllcgo sezonu letnicgo, a najch$nirj w soboty i niedzislc opalu na

zimg (cigcie mechanicme i rqbanic drcwna),

- wiclokmmc wjazdy i rvyjazdy s{mochod6w w ciqgu dnia i nocy,

- parkowanic na dzialcc lub alejkach kilku samochoddrv, w tym r6wnirt dostauczyeh,

- naprawo i kosmetyka pdazddw na t*cnie dzialki,

- rozjc2d2anic i nisacz:cnie alcjek ogrodowych w okresie jesiennych i rviosennych opad6w i
roztop6w.



Wymienionc powy2ej uciq?liwoici oraz cnloroczne korzystanic i co zs lpn idzic

nisz.czcnic infrastruktury ogodujak rdwnic2 praktycznie bezkosztowt zanrieszkiwanic (oplaty na

rlecz ogrodu sq rdwns dla wszystkich dzialkowc6w) powoduje brak akceptacji takich poczpaf u

pozosralcj, cagsto milcz4c*j u obawy 0 sw6j doblitek na dzialcg rvigkszo$ci spolecznofci

dzialkowcj. Nic akoeptujq oni zamieszkiwnnia na dziales idomagaj4sif slusznlo posaanownnia

ich uprawnieri do spokojncgo, nieeakl6conego htlaxm, sprlinami koraystania z funkcji

wypoczynkowych, rekreacyjnych i upraworvych lch dzialck, funkcji kt ro stonowiq podwaliny

calego ogrodnietwa dzialkowego.

w brrdzo rviclu peypadknch zamicszkiwanis n8 lct€nsch ROD stanowi dwiudomy i

ekonomicznic skalkulowmy wybdr ajcdnOczcmym glgbokim przckonaniem 2e ocigtoln machina

birrokratycens parlstrva nic irn nic zrobi. Kicdy jodn* zaczynl sig wobec tych os6b ogzekwowqd

obowiqzujqce prawo, podnosz4 glodne larum jako sekowani pr?Et ?ZD" Takie postgplwtnie'

obliczonc na brok tvicdzy w tych sprawach u przeciqtncgo obywatila i wywolanie odntchu

litoici, nic mote w naszym przckonaniu skutkowaC akceptacjq tego smnu przcz mawc6lv prawa.

Kicdy pr6bowaliSay tozwi4?ad sprawg ogrodu prahycarir calkowicls zamicazkancgo z

bardzo skompl.ikowanyqh powoddw i ervrdcid mi*tu te rcreny, j&ko osicdlc micNzksniowe,

$ar6nia tc spclzly na niczym. Mi*sto borviern zgodnic z obowiqzujqclrni przepisami nllicryloby
osobom micszkajqcym tam oplaly, jak zt dzialkg budowlanq wraz z podatkiem od

nieruchomoicl. ,,Dzialkowcy" z tego ROD nie zgodzili siQ no ulrsq czlonkoslwa w PZD,

o{wiadczajgc zgodnic i sr.czcrzal ,,po co mamy placid takic pieniqdze je$li w PZD mamy r6wnic
pigknic i za dmro, a i nk nikt nas sqd nie ruszy".

Sznnowny Prnle Rr*crnlku Praw Obywutelsklch

W swym pi$mic skicrowanym do Pana stuslifmy sit sygnalnic naJwictliC problemy

zrviqzsnc z zamicszkiwaniem na tcrcnach ROD. Rozwiazywanic i zaspakrjonic potrzcb

micszkaniowyeh nie micCci si9 w zakrcsic dzialania PZD. Dlatcgo spolcczroJci ogrodowe, a w
ich imicniu i PZD- nie mogq akccptowad dwiadomych dzialari os6b lamiqcych obowi4zqiqce
prawo. To nie o3oby mlc*zkajnco nn driclkush iq poszkodow{nynit poszkodwaryni sq

prawonry(lni dzirlkowcy, w ktdrych obronle liczymy na Prnr ,wsp*rclc,

Je$li prredlo2one w tym pi{mic n$zo wyjsiniania uana Pan za niepelnc jeste$my w
ka2dcj chwili gotowi stiwid sig w miejscu i czasic wyznaczonym przez Pana w cclu ich
uzupclnionie- Najbardzicj skutcce.nc w wyrobicniu sobie opinii byloby jednak odwiedzenic nas i

umolliw:ienio nam udowodnicrla pttwd?i$s$ci zawartych w pidmic fbkrdw.

Dletcgo liczqc na spotkanil przesylamy serdc.ctnc por&o*,icnia od dzialkowc6w z

Pornania.

Do wiadomo{ci:

Krajowa Rada PZD
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