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Prezydium OkręgowegoZarządu PZD w Poznaniu z dnia 27 marca2ot7r.
w sPrawie wystąpienia poseł Joanny Muchy z interpelacją poselską do Ministra tnfrastruktury i

Budownictwa w sprawie działkowców idziałań Polskiego Związku Działkowców

Prezydium OZ PZD w Poznaniu wyraza sprzeciw wobec kolejnej próby negowania działalności
Polskiego Związku Działkowców przez stawianie wyimaginowanych zarzutow nie mających
odzwierciedlenia w rzeczywistości bez podjęcia choćby próby wyjaśnienia postawionego problemu.
Kreując pytania do interpelacji należało zasięgnąć opinii lub zadać pytania podmiotowi któremu
stawia się zarzuty. Pani Poseł powołując się na ,,liczne apele od niezaleznych grup działkowców" nie
zada|a sobie trudu by przynajmniej spróbować dociec kim są przedstawiciele tych grup i czyje
interesy w rzeczywistoŚci reprezentują. Z ca'łą pewnością nie reprezentują większości polskich
działkowców, którzy respektując przepisy prawa troszczą się o rozwój ogrodów działkowych
i podejmują działania, by ogrody działkowe zachowały swoje miejsce w krajobrazie polskich miast.
W swej większoŚci grupują osoby łamiące podstawowe zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych zakazujące przekształcanie ogrodów działkowych w osiedla mieszkaniowe i łamiące
PrzePisy prawa budowlanego przez wznoszenie w miejsce altan ogrodowych domy o wymiarach
znacznie przekraczających dopuszczalne prawem. Czy Pani Poseł nie głosowała w Sejmie Rp za
ustawą w której zapisano te regulacje prawne?

Odnosząc się do stawianych pytań w interpelacji stwierdzamy, ze są one potwierdzeniem całkowitej
nieznajomoŚci Problemu o którym Pani się wypowiada. Działkowcy mają prawo korzystać z pomocy
Prawnej w sPrawach uŻytkowania działek i tę pomoc świadczą im merytoryczni radcowie prawni
okręgów udzielający bezpłatnych porad w ustalonych terminach, Nikt też nie zabrania korzystania
działkowcom z pomocy prawnej udzielanej przez innych prawników. Kwestionowane przez panią

Poseł zapis uchwały Krajowej Rady odnoszący się do stwierdzenia za statutem pZD, że występowanie
członka PZD z wnioskiem lub postulatem do organów PZD winno być wykonywane osobiście w
ŻadnYm stoPniu nie stoi w sprzecznoŚci z możliwością uzyskania pomocy prawnej w przygotowaniu
wniosku do organu PZD, do którego członek PZD zwraca się osobiście. Można odwrócić problem. W
zarządach ROD nie zasiadają prawnicy lecz działkowcy wybrani przez walne zebrania jako ich
rePrezentanci do wypełniania powołanych zadan. Zarządy zapraszając działkowców do wyjaśnienia
Problemów tworzą warunki by działkowiec rozmawiał z działkowcem, Przepisy statutu pZD dają
kaŻdemu działkowcowi Prawo do odwołania się od niesatysfakcjonującego 8o rozstrzygnięcia do
organu nadrzędnego, które to wystąpienie moze być także przygotowane przez prawnika. Zatem
gdzie tu występuje problem?

Zarzut o niegosPodarnoŚci PZD jest żywcem wzięty z twierdzeń ,,niezależnych grup działkowców,,
albo zaczerPnięty z medialnych rewelacji nieżyczliwych mediów, o których wiarygodności
rozstrzYgnie sąd powszechny. Ogrody działkowe mają swoje budżety pochodzące ze składek
działkowców. Zebrane pieniądze są kontrolowane przez komisje rewizyjne irozliczane na walnych
zebraniach a informacje o przychodach i wydatkach ogrodów są przedstawiane w sposób
przewidziany w ustawie o ROD.

Prawdziwe intencje,,niezależnych grup działkowców" inspirujących panią poseł do złozenia
interPelacji wYchodzą na Światło dzienne przy trzecim pytaniu. Chodzi tu przede wszystkim o
usankcjonowanie łamania prawa przez nich samych dążących do zamieszkiwania w ogrodach.



związek stara się przestrzegać przepisy prawa, lecz nikogo znajdującego się w trudnych warunkach

życiowych nie wyrzuca z działek, ale stara się pomagać rodzinom by mogły uzyskać mieszkania

socjalne. Nie możemy się jednak zgodzić, by ogrody przekształciły się w przysłowiowe slumsy, bo to

oznaczać będzie ich koniec. A nam chodzi , by służyły polskim rodzinom przez co najmniej nastęPne

120 lat.

Pani Poseł, zabierając głos w ważnych sprawach należy poznać problem , a nie wyrażać sądów na

podstawie wystąpień osób, którym partykularne interesy przysłaniają interes miliona Polskich rodzin,
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Do wiadomości:

Poseł na Sejm RP Joanna Mucha

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego
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