
Szanowna Pani redaktor

W swoim artykul€ Ogri6dkowa samowola, opublikowanym w ydaniu z dnia 16 _22.04.2012)!zna sarnym wstgpie por6wnala Pani Polski Zwipek Dzialkowc6w prawie do enklawy.
C62, tak mydl4 i pisz4 laicy w temacie - rodzinne ogrody dzia&owe, zwlLszcz; jak
zlecenie na zam6wienie politvczne.

realizujq

Czy Pani r€daktor nie wie, Z€ Polski Zwiqzek Dzialkowc6w ma podobny starus jak inne
og6lnopolskie organizacje pozar4dowe. Te organizacje te2 maj4 wlasne prawo , wlasny budzct.
wlasnq flagg, wlasne Swigto np. Polski Zwiqzek Lowiecki.
W swej. publikacji pod dw qtulem, najwyraZniej pod konketnie podyktowany temat. zrobila
Pan r:,e, zl4 "reklamg" t5'rn, kt6rzy na dzialkach dopu5cili sig lanania powszecbnie
obowiqzuj4cego prawa m.in. prawa budowlanego, przepis6w o iwidencji ludno5ci.
Teraz ci, kt6zy mieli prawo za nic i budowali na dzialkach domy i mieszkaj4 w nich. podnoszg
larum, 2e to Polski Zwiqzek dzialkowc6w jcsr dykrarorem bo domaga sig iitwiaac.;i iamowoli
budowlanych i przestrzegania prawa zwiqzkowego. Teraz ci ignoranci prawa krzyczE. ze sq
,,pokr4wdzon1mi" przez Polski Zwiqzek Dzialkowcow to hipokryzja. fo grupU tuazi ttOr4:
chcieli przcchltrzyi prawo, bo uwiezyli w obietnice uwlaszczenia na-diialkach.
A kto glosil kilka lat temu mozliwosi uwlaszczenia dzialkowc6w. Szkod4 2e nie zap),tala pani o ro
swoich zleceniodawc6w . MoZe nie zajmowalaby sig pani w6wczas dziedzinq, o kt6rej nic pani nie

,,Pogratulowai" Pani redaktor naleZy za ujmowanie sig za tak pokrz].wdzonlmi niekt6rymi
dzi+o]v:a31, w Milkowie, kr6rzy b9d4c mieszkaicami odleglych od Lottiny jeleniogrirsi<iej
uzyskali dzialki w tej miejscowo6ci. Niemal natychmiast swoimi dzialaniami zaczgli przekiaalcai
Ogr6d w prywatne wczasowisko buduj4c ponadnormatywne altan y tj. dacze, w kt6rych mieszkaj4
garMuj4 te2 sanochody na dzialkach.
Dopuscili sig samowoli budowlanej, gdy2 naruszyli przepisy ustawy _ prawo budowlane i w tej
sltuacji to.nie Polski Zwiqzek Dzialkowc6w ich gngbi, bowiem w sprawie likwidacji samo*.oli
budowlanej nie odpuici im paristwowy nadz6r budowrany, k6ry nakazal do konca k* ier:ria 2012 r.
doprowadzenie samowoli do stanu zgodnego z prawem budowlanym.

Wszyscy ,,pokrzlvdzeni,'i ci z ?oznania i z Chojnic. kiedy musz4 ponieii konsekwencje
swego iwiadomego bezprawia, tworzq jakiej dziwne twory sto.\{arzyszeri i atakuj4 polski Zu,iqzel
Dzialkowc6w. I jeszcze w prasie daje im sig mo2liwoj6 informowania rzeszy czltelnik6*. o ich
rzekomej krzywdzie a przy okazji mo2liwoji ukazywania polskiego Zwiqzku Dzialkov.c6u.
w falszywej i szkalujqccj oprawie.

Zamieszkiwanie i meldowanie na dzialkach, to problem z kt6r)ryn musi uporai sig polski
Zwieg.ek Dzt:alkowc6w. Jednak problem ten st\rarzaj4 gminy, Id6re, mimo Ze ustawa o rodzinnych
ogrodach dzialkowych zabrania zamieszkiwania w altanach, melduj4 w nich dzia&owc6w i nie
tylko dzialkowc6w. OczywiScie przeciwnicy pZD szybko *ykorzystul4 te przpadki i p.zlpisuj4
wing_ Zwi4zkou?i. Nic bardziej perfidnego nie *ymydlilby nawet ien d)ialkowiic, kt6ry mieszka
w altanie. Przeciez samorz4dy gminne maj4 ustawowy obowiqzek przestrzegania prawa
i wspierania rod'jnnych ogroddw dzialkowych w tym zakresie, a tymczasem &ieje sie odwrotnie.'fym problemem Pani redakor nie zechciala sie zainteresowai. a szkoda.
Pani redaktor

Z artykutu wynika, ze nie wie pani, ze 30 lat pZD. to ponad 2l lat ci4gtych atak6w na
dzialkowc6w i Polski Zwiqzek Dzialkowc6w .vqvl4czf,ie ze strony wigksioSciowych opcji
politycznych bgd4cych u wladzy. Wadze dopatrzyly sig, ze na gruntach ioOzinnych ogodOu,



dzialkowych gmi[y zarobityby hocie, nie m6wi4c juz o zyskach tyc]r, kt6rym grniny sprzedalyby
rcgru y.
Mimo to, tasze ogrody dzialkowe rczwijaly sig, powstawaly jak przyslowiowe grzyby po deszczu,
bo bylolakie spoleczne zapotrzebowanie i te porrzeUy reafizowa irotsti Zwillt oziattowcow.

Teraz, kiedy wSr6d 1.200 000 rodzin dzialkowych sq garsrki talkowc6w i bytych
dzialkowcow, k6tzy zlekcewa;zyli prawo zwi4zkowe i trzeia tn $an neczy przywr6ci6 do
T_at"t:l 

lo Panj redakor ujmuje. siE za osobami ..pokrzywdzon),rni". mrmo ze raczeJ maswaoomosc. ze 
,prawo.. obo1Ebrie w jakich dziedzinach Zyci4 musi by6 przestrzegane. Tak2e wrodannych ogrodach dzialkowych, zN|azryszy Ze prawo w pZD pozostaje. ,godrie z praw"In

powszecbnie obowiqzuj4clm.
Z powaZantem
Maria Klimk6w

dzialkowiczka od 30 lat
w ROD ,,Podzamcze" w Walbrzychu
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l Krajowa Rada PZD.
2. Okqgowy Zarz4d. Sudecki pZD.


