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OkrQgowy Zaizqd Polskiego Zwiqzku Dzialkoq'c6w ive Wrocla\alo zapoznal si9 z

tredci4 a4kulu Malgorzaty Swiqchorvicz zamieszczonego w ,'Ne* sweek '-u z dnia l6-22

k*ielnia br. pt. ,,Ogrddkowa samowola" sam l)'tu] sugeruje o samowoli budowl4nej l1'

niek:6rych ogrodacir dzialkow)-'1)h, kt6.ei dopu6cili siQ tr2ytkownicy dzialek i kt6r'4 za nic

majq nie tylko pmwo za\r'afie w statulie PZD i lv RegulamiJie ROD ale takze przepisl

pri\va w ustawie Pfawo budowlale, w usta!'rie o rodzinn)rch ogrodach dzialko*ych' rv

ustau,ie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennJ m i wielu inn)'ch usla\aarh.
Naiezaloby zatem s4dzii. 2e Pani Redaklor Malgorzata Sqiqchorvicz bQdzie

napiglnowai takie bezpmwne poslQporvanle lamiqcych prawo dzialkowc6\r' Tak jednak

nle jesr, COyz Pani Redakror iak:e osoby lami4ce pralvo bierze jed:rak w obronQ Taki

spo;6b p;*powania Pa.i Redaktor je$ niedopDszczalny i dyskwalifikuje dzietuikarza za
jigo nierzeteinoSi, za brak obiekty*'izmu i za namawianie do anarchii'

Rodzinne ogrody dzialko\+e jako obiekty u2)'tecalo(ci publicznej stalowi4 bardzo

wazny i islotny element zieleni rniejskiej. slu24 rodzinom do upraw)' warzyrv I o\tocow'

do rekeacji i wypoczynk,r, do spokoj:rego puebtwania w. otoczeniu , 
przlrodJ i

pozyteczl1ej zieieni.'Pani Srviqchowicz nalezy zatem prz)9omniei' ze rodzinne ogrod)'

d.ialtott"'nie sq lelenaml budot4anymi. tie sa- p'zezlaczone pod zabudowQ

mieszkanioN+ Rodzin e ogrody dzialkowe nie s4 miejscem i nie sr{ przeznaczone clo

zan] ies7.kiwania.
'l ereny ogrod6w z racjl swoich t-utkcji i Przeztaczenia nie spelniaj4 i,nie mog4

soelnia{ wartnk6w do zabudoe-1 nieszkaniorvej *-raz z cal4 gam4 $fmagan}ch medi6rr

i'i"h dostgpnos"i4 ,"*tlqtrzn1. lani ivlalgorzala Srvigchorvicz prezentuje r} w/w arlykule

r'r-vl4cznie osoby stalo\ti4ce bardzo 1l'4ski margines uztkownik6lv dzialek w Polsce'



ktdrzy Swiadomie larniA oboifi{zui4ce \'v kaju prawo majalc :ra lwadze wyl4czrie su oje.
ptulykularoe interesy. Jak mozna chu'alii tz1,1', ,,2aradnycl]" dzia&owc6w: Rom*na
lvlichalaka z Olsztlara. J6zeft. Wojnarowskiego z ?ozroaia czy Ireneusza Jztz4bka ze
Swarzqdza. W ten spos6b Pari Redaklor Swiqchowicz otwarcie na.nlawia do iamania
p.arva a l(J jesl juZ karalne. Odnoilie zan-reldou'ania, to nalczy \-.'jainii. 2e fakt
zanieldowania niejednokrotrie nie pokrywa siq z mieiscem zamieszkania. Zameidowai
siq bowiem mozna np. .,pod mo$em" lub w mieszkaniu Pani Redaktor.

A?,rQgo.vly Zarzqd ?ZD we \Vrcclawiu pragnie z cala moc4 podkedlid, 2e bqdzie
stal na skazy obowiqzuj4cego prarva i bgdzie pietnowal i zwalczal samolvole budorvlane i

sobiepanstwo pseudodziaikowo6w. Takie osoby nie majq co sz.kai q' spoleczrosci
dzialkowej, ajak chcq siQ budowac niech sobie krpiadziaikQ budowlana od gminy.

Wspomnialy posel PiS-u Andzej Dera poni6sl sromotn4 pora2kl w Sejmie' kiedy

Sejm RP w 2009 r.juz w pienvszym cz)'uniu od|zocil ojekt nowej ustawy o ogrodach.
Sejm ten projelr odrzucil. bo byl w calosci sprzec4'y z Konsqtucj4 RP i zniewal do

deitabillzacji, ararchii w ogodach dzialko!1ch, obciezenia dzialkowc6w podatkami i

iruymi opiatami oraz ptorvadzi'i do dekapiklizacii urz4dzen o$odo*ych. lftore z
ogromnym w.vsilkicm budo$'aiy i lworzyiy Pokolenia dzialkowc6w.

\iech Posei Dca przeprosi polskich dzialkowc6w za uyzqdzone krzrydy iniech
nie szuka miejsca rv(r6d dzialko*'coq, bo nie shceny by b)4 wi.6d nas.

Samorzaly tery4o.ialne okrggu wrociau'skiego chwal4 sobie wsp6lpracc ze

Zwiqzkiem i z dzialkowcami, czego dowodem s4 liczne pisma poparcia wladz miast i
gmin np. Tzebnicy, oleinicy, Millcza. St1.zeli!}a, \Yolowa' Blzegu Dohego' Sycowa i
innych dla obecnej ustawy o:odzirurycb ogrodach dzialkolach

To Polski z$iazek Dzialkowc6w bez pomocy finansowej gmin zagospodato\r'uje
setki, tysi{ce hektar6\t ogrod6w dzialkowycll, kt6re sq wizyt6wkq miast i sluzq tysiqcom
rodzin dzialkowcii\t.

Polski Zwi4zek Dzialkowc6n jest dumry. Ze na srv6j bllnn' slvoj4 flagq i swoje

fra\ro, k!6rc zostalo zaakceptorvane ptzez Sqd Rejestrowy. Zwiezek stal' sloi i bedzie stal

na st|az,y prawa i iadne nar]lg$Y ze strony Pani Redaktor Swiqchou'icz i nawol) ''ania

a\irntJmilow lamiqc] ch prd\vo lego nie lmieni
Dziala$y jak kdda prawna organizacja spoleczna majeca ss/6j budzet, sw6j

Stalutu j Regulamjr, a lvybrane wladze ZwjQzku pochodzq z demokratyczlych \rlborolv

Jesteimy w szerokiel rodzlnie europejskich zlviqzk6rv dzia'lko*cow i szcz)-clmy
sj9, ze sluzym) ro.lz;Irc'm, nieszkariconr miast i gmin. i nigdy nie bpdziemy tolerowai

bezprawia.
OkrEgowy Z?r'z4d Polskiego Z$iqzku Dzialkorrco\' $e- wroclawiu 2a3a

*1cl4gnigcii koisetlvencji wobec Reda[tor MalSorzaty SN iechowicz 2z do

dysc,uplinarlego jej zwolnienia wl4cznie i oczekuje o tym pisenrnego polviadomiedla omz

oizepiosil m iamach ,.Nelvsweeka"-u za opublikowany paszkwil. za szerzenie nieprarvdy

, \\pio,raclzan.e 
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