Komunikat Krajowego Zarz¹du
Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie obowi¹zuj¹cych przepisów w zakresie
dostêpu do dzia³ki w ROD
W zwiàzku z pojawiajàcymi siæ w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt
prawa dziaùkowca do przebywania na dziaùce w ROD, informujemy, ýe na gruncie
obowiàzujàcego prawa brak jest podstaw dla formuùowania wniosku, aby obowiàzywaù zakaz
przebywania na dziaùkach ROD.
W szczególnoúci wskazaã naleýy na fakt, ýe dziaùkowiec posiada tytuù prawny do
indywidualnej dziaùki. Co wiæcej, dziaùkowcowi przysùuguje prawo wùasnoúci do naniesieñ i
nasadzeñ zlokalizowanych na tej dziaùce. Zakaz przebywania na dziaùce byùby zatem
równoznaczny z wprowadzeniem wobec dziaùkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych
ustawà praw majàtkowych, a nawet prawa wùasnoúci. W obecnych warunkach ýaden przepis
prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeñ. Warto podkreúliã, ýe specyficzne
rozwiàzania prawne obowiàzujàce w ROD, gdzie poszczególne obszary (dziaùki) majà
indywidualnych, „prywatnych" dzierýawców, wykluczajà teý moýliwoúã zakwalifikowania
dziaùek jako terenów zielni peùniàcych funkcje publiczne.
Krajowy Zarzàd PZD pragnie podkreúliã, ýe majàc úwiadomoúã powagi sytuacji
wywoùanej epidemià, w ramach posiadanych uprawnieñ, PZD podjàù decyzjæ o zamkniæciu
terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono równieý szereg
obostrzeñ dotykajàcych dziaùkowców, m.in. wyùàczono z uýytkowania przestrzenie wspólne w
ogrodach, jak place zabaw, úwietlice itp. Do dziaùkowców kierowane sà komunikaty o
ograniczenie do minimum aktywnoúci na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostroýnoúci,
powstrzymanie siæ od bezpoúrednich kontaktów z osobami spoza najbliýszej rodziny.
Jednoczeúnie, majàc na uwadze sygnaùy o próbach nakùadania na dziaùowców mandatów
w zwiàzku z pobytem na dziaùce, jak równieý z powodu przemieszczania siæ w celu dotarcia na
dziaùkæ w ROD, KZ PZD wskazuje, ýe powyýsze dziaùania budzà powaýne wàtpliwoúci w
kontekúcie obowiàzujàcych przepisów. Stojà teý w sprzecznoúci z publicznymi wypowiedziami
przedstawicieli wùadz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewàtpliwie w okreúlonych stanach
faktycznych wyjazd na dziaùkæ w ROD moýe byã zaliczany do kategorii przemieszczania siæ w
celu zaspokajania niezbædnych potrzeb zwiàzanych z bieýàcymi sprawami ýycia codziennego.
Wskazujàc na powyýsze, KZ PZD apeluje do dziaùkowców, aby pomimo przysùugujàcych
im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na dziaùkach. Jakkolwiek teoretycznie, przy naleýytej
ostroýnoúci, pobyt na dziaùce nie powinien rodziã ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko
moýemy kontrolowaã. Pamiætajmy, w obecnych warunkach, kaýda zbædna aktywnoúã poza
miejscem zamieszkania, to zwiækszenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby
zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachowaã maksimum ostroýnoúci. Co wiæcej,
widzàc przypadki naruszenia praswa, nie wahajmy siæ zawiadomiã o nich organów
porzàdkowych. Úcisùe respektowanie ograniczeñ, nawet jeýeli sà uciàýliwe, jest konieczne,
zarówno dla dobra nas samych, jaki i ogóùu spoùeczeñtwa.
Krajowy Zarzàd PZD
3 kwietnia 2020 r.

