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Rzeszow, 10.03.2016 r.

Pan
Andrzej AdamczYk

Minister Infrastruktury
i Budownictwa

Okggowy 7'Nz4d Podkarpacki PZD w Rzeszowie wyraza wlasne

stanowisko wobec niekt6rych stwier&efi zawartych w li6cie Rzecznika Praw

Oby"rvatelskich skierowanym do Pana Minjstra.

Z ustawy o ro&innych ogrodach dzialkowych wynika {prost Takaz

zamieszkiwania na dzialkach. Korzystanie z dzialkt i altaay w celach

mieszJ<alnych z przucza podstawowym fiurkcjom ROD, poniewa2 ogrody

dzialkowe maj4 na celu zaspokajanie potrzeb wypoczynkowych, rekeacyjnych

i socjdnych dzialkowca oraz jego rodziny i nie mog4 pelniri funkcji

mieszkaniowej. Zadziwialqce jest zaten negatywnc odniesienie si9 R7-eczoika

Praw Obywatelskich do tych Okrpgowych Zarzqd,6w PZD' kt6re podjqly

aktywne dzia,lania celem uporz4dkowania sprawy nielegalnego zamieszkiwania

w ogrodach dzialkowych. Ustawa o ro&.innych ogrodach dzialkowych nie

ingeruje w nadmiemy spos6b w sferg Podstawowych praw i wolno3ci os6b'

kt6re Swiadomie wzniosly na &ialkach budynki w celach mieszkaniowych'

Trzeba sobie zdac sprawg z tego,2e ieinli ktos jest czlonkiem stowarzyszenia

ogrodowego PZD, to powinien przestrzegac przepis6w, w oparciu o kt6re

Zwiqzek fi.rnkcjonuje. Trudno doprawdy mie6 pretensje o to, i..e PZ.D egzekwuie

obowiqzki zawafie w arI.l3 i 42 ustawy o ROD. Sankcje okreSlone w tych

prz€pisach s4 niezbgdne do osi4gnigcia jednego z celow ustawy, jakim jest

uporzqdkowanie budownictwa ponadnormatywnego w ogrodach, kt6re

nierozerwalnie wi{2e sig z zamieszkiwaniem na dzialkach.

Zamieszkiwanie na dzialkach - wbrew temu, co sugeruje Rzecmik Praw

Obl.rvatelskich w swoim wyst4pieniu - nie jest spowodowane wicloletnim

oczekiwaniem na uzyskanie pomocy mieszkaniowej od grniny. Osoby

zamieszkuj4ce na dzialkach 6wiadomie wybraly tcn spos6b uregulowania swojej

sytuacji mieszkaniowej. Nie sq to bynajmnicj, jak uwaza Pan Rzecznik' osoby

niepelnosprawne i w podeszlym wieku - wrgcz przeciwnie' w altanach

ogrodowych mieszkaj4 ludzie w sile wieku, niejednokotnie prowadz4cy wlasn4
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dzialalno6i gospodarcz4. Kosztem ponoszenia niewielkich oplat ogrodowych
mog4 mieszkai w pigknych domach, w otoczeniu przyrody, na terenie

ogrodzonym, wyposazonym w wigkszo5i mediow i miejsca parkingo*,e.

W blokach sp6ldzieiczych nie mogliby przEcleLliczyt natakie udogodnienia.

Okrggowy Zaz4d Podkarpacki apeluje do Pana Ministra o w pelni

obiekyu'ne spojrzenie na zjawisko zamieszkiwania w ogrodach dzialkowych
i budownictwa ponadnonnatl.wnego w ogrodach. Wszystkie jednostki

organizacyjne stowazyszenia ogrodowego PZD w k*Lde1 chwili mog4
pzedstawi6 Panu Ministrowi skalg tego problemu i jego rzeczywiste przyczyny-

Nie mazna dopu6cii do tego, aby w wyniku dzialan nielicznej grupy ludzi,
uchwalona w wyniku inicjatywy obywatelskiej ustawa o rodzinnych ogrodach

&ialkowych zostata w radykalny spos6b zmieniona.

Okrggowy Zarz4d Podkarpacki PZD
(lista podpis6w w zal4czeniu)
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