OŚWIADCZENIE
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 13 lutego 2012 r.
w sprawie sytuacji w ROD „Kwitnąca Dolina” w Swarzędzu

Po zapoznaniu się z aktualną sytuacją Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Kwitnąca Dolina” w Swarzędzu, Prezydium Krajowej Rady Polskiego
Związku Działkowców niniejszym oświadcza, że:
ROD „Kwitnąca Dolina” jest ogrodem wpisanym do Rejestru ROD, wobec
czego posiada prawny status rodzinnego ogrodu działkowego prowadzonego
przez Polski Związek Działkowców w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8
lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Oznacza to, że właściwe
organy Związku mają prawo i obowiązek zarządzać tym ogrodem, a
wszystkie osoby użytkujące działki są zobowiązane do przestrzegania nie
tylko ustaw odnoszących się do ROD, ale również postanowień statutu PZD
i regulaminu ROD. Dotyczy to w szczególności bezwzględnego stosowania
się do zakazu zamieszkiwania na terenie ogrodu oraz zakazu budowy
obiektów sprzecznych z ustawą – Prawo budowlane.
Związek konsekwentnie podtrzymuje swoje ugruntowane stanowisko
dotyczące poszanowania wolności każdej osoby do tworzenia i zrzeszania
się w stowarzyszeniach i innych organizacjach społecznych. Jednak Związek
kategorycznie sprzeciwia się przypadkom nadużywania tej wolności,
zmierzającym do usankcjonowania jawnego bezprawia, a zwłaszcza prób
zawłaszczania ROD przez osoby usiłujące - pod płaszczykiem
stowarzyszenia - uniknąć prawnej odpowiedzialności za dokonane
naruszenia prawa, a w szczególności zamieszkiwania w samowolach
budowlanych. Takie patologiczne działania nie mogą być tolerowane ani
przez Związek, ani przez władze publiczne. Natomiast wszelkie autentyczne
stowarzyszenia, wykazujące poszanowanie prawa oraz wolę rzeczywistego
rozwoju ogrodnictwa działkowego, zawsze mogą liczyć na życzliwość i
wsparcie ze strony Związku, zwłaszcza w zakresie tworzenia nowego
ogrodu działkowego.

Związek zawsze będzie stał na straży przestrzegania i poszanowania prawa
związkowego. Działanie to ma na celu tworzenie dobrych warunków do
użytkowania działek przez członków Związku. W szczególności Związek
będzie z całą stanowczością działał w obronie działkowców
przeciwstawiających się jawnym przypadkom bezprawia. Związek będzie
zwalczał każdy przypadek zastraszania działkowców oraz przeciwdziałał
wszelkim przejawom bandytyzmu, takim jak napady, czy podpalenia, które
niestety miały miejsce w ROD „Kwitnąca Dolina”. PZD zastosuje wszelkie
prawne możliwości, żeby zwalczyć podobne patologie i przywrócić
porządek w interesie wszystkich działkowców użytkujących swoje działki
zgodnie z prawem.

Mając powyższe na uwadze, Prezydium Krajowej Rady Polskiego
Związku Działkowców zwraca się do właściwych organów publicznych, a
zwłaszcza do władz Miasta Swarzędza z prośbą o pomoc w wyegzekwowaniu
obowiązującego prawa w celu przywrócenia porządku w ROD „Kwitnąca
Dolina” i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta użytkującym
działki w tym ogrodzie.
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