
1. Informacja

I. V POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

W dniu 19 lu te go br. od by ło się posiedzenie Kra jo wej
Ra dy PZD. Na zabraniu przed sta wio ne zo sta ło Spra woz -
da nie  z dzia łal no ści Pre zy dium KR PZD w 2015 r., 
w tym spra woz da nie fi nan so we jed nost ki kra jo wej wraz
z oce ną i wnio ska mi Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej, 
a tak że plan pra cy Kra jo wej Ra dy i Pre zy dium KR PZD
w bie żą cym ro ku oraz po wią za ny z nim pre li mi narz fi -
nan so wy. Za pre zen to wa no tak że szcze gó ły do ty czą ce re -
ali za cji art. 76 usta wy o ROD i uchwa ły KR PZD do ty-
czą cej bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go i za miesz ki -
wa nia na działkach. Po nad to Kra jo wa Ra da pod ję ła sze -
reg istot nych i waż nych uchwał oraz sta no wisk.

W po sie dze niu KR PZD uczest ni czy li człon ko wie
Kra jo wej Ra dy na cze le z pre ze sem PZD Eu ge niu szem
Kon drac kim oraz Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji
Re wi zyj nej Ma ria Fojt, rad ca praw ny mec. To masz Ter -
lec ki, a tak że pra cow ni cy KR PZD.

Ja ko pierw szy głos za brał Pre zes PZD Eu ge niusz Kon -

Dnia 29 lu te go 2016 r. zmarł Win cen ty Ku lik. 
Pol ski Zwią zek Dział kow ców utra cił wy jąt ko we go czło wie ka,

któ ry był nie zwy kle od da ny i za słu żo ny dla ca łe go ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go, i któ ry przez po nad 50 lat swo im do świad -
cze niem i pra cą słu żył po ko le niom dział kow ców. 

Śp. Win cen ty Ku lik był wie lo let nim wi ce pre ze sem Kra jo wej
Ra dy PZD, w la tach 1988-2015 był rów nież Pre ze sem Su dec kie -
go Okrę go we go Za rzą du PZD. Pod czas wie lu lat ak tyw ne go dzia -
ła nia w okrę gu su dec kim przy czy nił się do roz wo ju i po ws-
ta wa nia wie lu ROD. Za swo je za an ga żo wa nie i od da nie ogrod nic -
twu dział ko we mu był od zna cza ny Krzy żem Ofi cer skim Or de ru

Od ro dze nia Pol ski, od zna ką Za Za słu gi dla PZD, zło tą od zna ką „Za słu żo ne go Dział kow ca”.
W ostat niej ka den cji PZD peł nił funk cję prze wod ni czą ce go Ko mi sji Praw nej. Jak wspo mi na ją naj bliż si

współ pra cow ni cy zmar łe go, za wsze moż na by ło na nie go li czyć – słu żył do brą ra dą, sło wem i po mo cą, tak -
że praw ną. Na de wszyst ko zaś od da ny był spra wie ogrod nic twa dział ko we go. Pa mięć o Nim prze trwa 
w ogro dach dział ko wych zie mi su dec kiej i w kra ju, w ogro dach, któ re two rzył i dla któ rych po świę cił swo -
je ży cie.

drac ki, któ ry pod su mo wał  rocz ną dzia łal ność Związ ku.
Pod kre ślał, że w ro ku 2015 zo sta ła wy ko na na ogrom na
pra ca przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy, po szcze gól ne
dzia ły i lu dzi. – Mo że my być dziś za do wo le ni z wy ni ku
dzia łań, ja kie osią gnął PZD. Dzia łal ność pro wa dzo na by -
ła roz sąd nie, ra cjo nal nie i oszczęd nie. Przy go to wa ne
spra woz da nie obej mu je wszyst kie dzie dzi ny i pro ble my
– mó wił Pre zes PZD. – Pra cy w mi nio nym ro ku by ło
bar dzo wie le, głów nie kon cen tro wa li śmy się na uchwa -
le niu sta tu tu, ale tak że na re ali za cji art. 76 usta wy 
o ROD. Zło ży li śmy 100% wnio sków dot. ogro dów, któ -
rych on do ty czył. In na spra wa to ich re ali za cja przez
gmi ny – mó wił Pre zes PZD. Pod kre ślał, że za suk ces na -
le ży tak że uznać brak li kwi da cji ogro dów dział ko wych
na mo cy art. 75. – Je ste śmy na ty le sil ną or ga ni za cją, że
każ dy po waż nie za sta na wia się za nim po dej mie ja kie -
kol wiek dzia ła nia zmie rza ją ce do li kwi da cji ogro dów.
Uznał, że po ziom, ja ki zo stał osią gnię ty wspól nym wy -

Wspo mnie nie
“Każ dy czło wiek, na wet naj skrom niej szy, zo sta wia ślad po so bie,
je go ży cie za ha cza o prze szłość i się ga w przy szłość...”
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sił kiem po przez in te gra cję i ogrom ne za an ga żo wa nie
struk tur w wal kę o spra wy ogro dów i Związ ku, trze ba
utrzy mać, bo dzię ki te mu Zwią zek jest w sta nie do brze
chro nić ogro dy dział ko we i da lej ist nieć mi mo wszel kich
prze ciw no ści.

– Jak ni gdy do tąd pro ble mów przy by wa – za zna czył
Pre zes PZD. – Zwią zek jest co raz czę ściej ata ko wa ny,
ale na wie le po ja wia ją cych się spraw i trud no ści re agu -
je my na tych miast. Od biór ogro dów dział ko wych 
i Związ ku jest w me diach co raz lep szy – pod kre ślał Pre -

zes PZD – co raz wię cej się o nas mó wi i to do brze. Ja -
ko or ga ni za cja je ste śmy co raz bar dziej po strze ga ni 
i do ce nia ni przez in sty tu cje, o uwa gę któ rych mu sie li -
śmy wcze śniej moc no za bie gać. Wie le z nich zwra ca się
dziś do or ga nów Związ ku o opi nię, współ pra cę i wspól -
ną pra cę nad roz wią zy wa niem pro ble mów. Ja ko przy -
kład po dał bu do wa nie ma py bez pie czeń stwa. Jak pod-
kre ślił to waż ne dla dal sze go roz wo ju, dla te go Zwią zek
mu si co raz sze rzej wy cho dzić na ze wnątrz.

Oce na spra woz da nia z dzia łal no ści

Pre zes PZD przy po mniał, że Pre zy dium KR PZD jest
or ga nem za rzą dza ją cym PZD i na pod sta wie sta tu tu
uchwa lo ne go pod czas XII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów
PZD zo bo wią za ne jest do skła da nia rocz ne go spra woz -
da nia ze swej dzia łal no ści Kra jo wej Ra dzie PZD.

Ko mi sja Po li ty ki Fi nan so wej oce ni ła przy go to wa ne
spra woz da nie ja ko do bre i wnio sko wa ła o je go przy ję cie.
Po zy tyw nie oce nio no tak że  przy go to wa ny Pre li mi narz
Fi nan so wy na 2016 r., któ ry za kła da wpły wy i wy dat ki
na tym sa mym po zio mie, co w ro ku  2015. Są to środ ki
prze zna czo ne na nie zbęd ną re ali za cję za dań. Plan pra cy
wy ni ka ze sta tu tu. Je go re ali za cja jest obo wiąz kiem KR
PZD i Pre zy dium.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na w opar ciu o sta tut PZD 

i re gu la min Ko mi sji Re wi zyj nej oraz  zgod nie z prze wi -
dy wa nym pla nem pra cy prze pro wa dzi ła kon tro lę do ku -
men tów i spra woz da nia za rok 2015 w KR PZD.

Oce nio no, iż wszyst kie za da nia wy ko ny wa ne przez
KR PZD by ły zgod ne z za pi sa mi sta tu tu. Kra jo wa Ko mi -
sja Re wi zyj na stwier dzi ła tak że, że KR PZD po dej mo -
wa ła sze reg waż nych za dań dla funk cjo no wa nia ca łe go
Związ ku i ogro dów dział ko wych. Pod ję to wie le waż -
nych uchwał – pod kre śli ła Prze wod ni czą ca Ko mi sji Ma -
ria Fojt. Wszel kie dzia ła nia po dej mo wa ne przez Pre-
zy dium KR PZD uzna no za wła ści we i do brze wy ko na -
ne. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na wy ra zi ła sło wa uzna -
nia i po dzię ko wa nia za owoc ną i trud ną pra cę, jed no -
cze śnie wnio sku jąc o przy ję cie spra woz da nia.

Re ali za cja art. 76 usta wy o ROD

Kie row nik Wy dzia łu Go spo dar ki Grun ta mi KRPZD
Ma rio la Ko by liń ska przed sta wi ła pod su mo wa nie re ali -
za cji ar ty ku łu 76 usta wy o ROD. - To ogrom na i po trzeb -
na pra ca, któ ra by ła przed mio tem ogrom nej uwa gi 
i pra cy przez mi nio ne 24 mie sią ce w sto sun ku do ogro -
dów, co do któ rych przez sze reg lat PZD, nie ze swo jej
wi ny, nie mógł ure gu lo wać sta nu praw ne go grun tów 
– mó wi ła. Pod kre śli ła, że wła ści cie le grun tów i Skarb
Pań stwa w trak cie 2 lat wska za nych w usta wie o ROD,
nie  sko rzy sta li z upraw nień li kwi da cji tych ogro dów,
któ re nie ma ją ure gu lo wa ne go sta nu praw ne go grun tów.

Kie row nik WGG przy po mnia ła, że Zwią zek chcąc 
w peł ni wy ko rzy stać sprzy ja ją ce wa run ki, któ re wy ni ka -
ły z przy ję tej 13 grud nia 2013 roku  usta wy o ROD, już 
w lu tym 2014 r pod jął ak tyw ne dzia ła nie na rzecz re ali -
za cji za pi su art. 76. Pre zy dium wy da ło sto sow ne sys te -
mo we za le ce nia, jak na le ży  po dejść do te go ar ty ku łu 
i jak wy ko nać ma ją te za le ce nia struk tu ry PZD. Te mat
ten był wie lo krot nie po dej mo wa ny tak że w róż nych sta -
no wi skach i uchwa łach pu bli ko wa nych na stro nie
www.pzd.pl i w Biu le ty nie In for ma cyj nym. Wszyst kie
te dzia ła nia mia ły na ce lu zło że nie sto sow nych wnio -
sków o stwier dze nie w dro dze de cy zji na rzecz PZD pra -
wa użyt ko wa nia do tych grun tów.

Struk tu ry związ ku zło ży ły w su mie 1 631 wnio sków 
o re gu la cję sta nu praw ne go grun tów ROD w ca ło ści al -
bo w czę ści. Do ty czy ły one 10 tys. ha po wierzch ni ROD.
Dzia ła nia te pod ję to na te re nie 24 okrę gów. – Pra ca do
wy ko na nia w okrę gach by ła znacz nie zróż ni co wa na.
Naj trud niej sze za da nie do ty czy ło dwóch naj więk szych
okrę gów: ślą skie go i ma zo wiec kie go, gdzie wnio ski ob -
ję ły po nad 2 tys. ha grun tów ROD – mó wi ła Ma rio la 
Ko by liń ska. Usta wa speł ni ła swo ją ro lę, a struk tu ry
Związ ku wy ko na ły swo je za da nie w 100% skła da jąc sto -
sow ne wnio ski do od po wied nich or ga nów ad mi ni stra cji.

De cy zje przy zna no już w sto sun ku do 25% grun tów
pod le ga ją cych moż li wo ści re gu la cji z mo cy art. 76 usta -
wy o ROD. – De cy zje nie two rzą no we go sta nu, one je -
dy nie po twier dza ją to, co już wcze śniej by ło nam da ne,
są de kla ra to ryj ne – pod kre śla ła Ma rio la Ko by liń ska za -
zna cza jąc, że wie le wciąż jest w to ku roz pa try wa nia na
dro dze po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go. – Mu si my do -
ło żyć wszel kich sta rań, by spra wy te zo sta ły za koń czo -
ne dla nas po myśl nie – mó wi ła. Jak po in for mo wa ła, dziś
ogród nie mu si już speł niać żad nej z prze sła nek, bo wiem
urzę dy ad mi ni stra cji pu blicz nej zo bo wią za ne są z mo cy
art. 75 do wy da nia pra wa użyt ko wa nia ogro dom, któ re
ich do tych czas nie otrzy ma ły.
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– Po stę po wa nie zmie rza ją ce do uzy ska nia tych de cy zji
nie by ło ła twe – pod kre ślił Pre zes PZD Eu ge niusz Kon -
drac ki. – W dal szym cią gu w wie lu wy pad kach ma my
do czy nie nia z dzia ła nia mi po li tycz ny mi, a nie ra cjo nal -

ny mi, czy praw ny mi, jed nak nie mo że my od pu ścić i mu -
si my sta rać się o do pro wa dze nie tej spra wy do po zy tyw -
ne go dla nas za koń cze nia.

NIE dla za miesz ki wa nia w ROD i al tan po nadnor ma tyw nych

Pre zes przy po mniał, że pod czas ostat nie go po sie dze nia
oma wia na by ła już sy tu acja do ty czą ca al tan po nadnor -
ma tyw nych i za miesz ki wa nia w ROD. Pre zy dium wy -
da ło w tej spra wie sta no wi sko, któ re tra fi ło do
wszyst kich struk tur PZD. - Trze ba prze ciw dzia łać tym
ne ga tyw nym zja wi skom – pod kre ślił po now nie Pre zes
Eu ge niusz Kon drac ki.  Wska zał, że pro blem trze ba roz -
wią zy wać we współ pra cy z sa mo rzą da mi. - Ogród dział -
ko wy nie jest miej scem, w któ rym moż na miesz kać –
mó wił.

Wy da nie związ ko wych do ku men tów ma ją cych na ce -
lu prze ciw dzia ła niu tym zja wi skom spo wo do wa ło re ak -
cję nie któ rych śro do wisk. Mó wił o tym Pre zes OZ 
w Po zna niu Zdzi sław Śli wa. – Za ini cjo wa no pro te sty
prze ciw ko rze ko mym eks mi sjom ro dzin w ROD, pod -
czas gdy do ta kich w ogó le nie do cho dzi i nie ma żad -
nych pla nów ta kie go dzia ła nia – mó wił. Jak za zna czył,
np. ROD im. E. Orzesz ko wej w Po zna niu zo stał za własz -
czo ny przez gru pę dą żą cą do prze kształ ce nia ogro du 
w osie dle miesz ka nio we. Ha sła „Zwią zek nas wy rzu ca
z ogro dów” są nie praw dzi we. Wy ko rzy sta no w tym ce -
lu da ne, z któ rych wy ni ka, że na 55 tys. dział kow ców
okrę gu po znań skie go 18 dział kow com wy mó wio no
dzier ża wę dział ko wą. – Eks mi sja mu si przejść wszyst -
kie in sty tu cje są do we. Wy mó wie nie dział kow co wi umo -
wy mo że wy ni kać np. z nie pła ce nia przez nie go skła dek
i nie jest toż sa me z eks mi sją, co zo sta ło wy ko rzy sta ne,
by ne ga tyw nie przed sta wić PZD – mó wił. Wspo mi nał 

o za stra sze niu i pre sji, ja ką oso by miesz ka ją ce bez praw -
nie w ROD sto su ją wo bec po zo sta łych dział kow ców.

Pre zes OZ w Po zna niu wspo mi nał o dzia łal no ści In -
spek to ra tu Bu dow la ne go. – 300 kon tro li w cza sie 7 lat,
ale ja ka sku tecz ność? Jed na roz biór ka i ze ro eks mi sji.
Dro ga od wy da nia de cy zji przez In spek to ra Nad zo ru Bu -
dow la ne go do jej wykonania jest bardzo długa – mó wił
Pre zes Śli wa. Pod kre ślał, że Zwią zek bę dzie dzię ko wał
oso bom ła mią cym pra wo za człon ko stwo w PZD, któ re
nie jest po wią za ne z po sia da niem dział ki w ROD. – Ta -
kie oso by nie po win ny i nie mo gą za sia dać we wła dzach
ogro do wych – to są na sze dzia ła nia, a nie eks mi to wa nie,
jak pró bu je się to przed sta wiać w tych śro do wi skach.
Mó wił o tym, że okręg skie ro wał list do RPO w tej spra -
wie. – Mu si my ogra ni czyć to zja wi sko, któ re jest zwy -
czaj ną pa to lo gią w ROD i prze ciw dzia łać mu – pod kre ślał.

Pod czas po sie dze nia uczest ni cy wy po wie dzie li się
rów nież w spra wach wy ma ga ją cych dys ku sji.

7-oso bo wa Ko mi sja uchwał i wnio sków, pod prze wod -
nic twem Pre ze sa OZ w Po zna niu Zdzi sła wa Śli wy,
przedstawiła 21 uchwał, w tym ws. dzia łal no ści Pre zy -
dium KR PZD, spra woz da nia fi nan so we go za 2015 rok,
pre li mi na rza fi nan so we go na 2016 rok i ws. 35-le cie ist -
nie nia PZD oraz in ne uchwa ły organizacyjne, jak rów -
nież sta no wi sko ws. po nadnor ma tyw nych al tan. Wszy-
st kie pre zen to wa ne do ku men ty człon ko wie Kra jo wej
Ra dy przy ję li jed no gło śnie.

AH

1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Przy ję cie po rząd ku ob rad.
3. Wy bór ko mi sji uchwał i wnio sków.
4. Stwier dze nie pra wo moc no ści ob rad.
5. Wpro wa dze nie – Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes

PZD.
6. Spra woz da nie z dzia łal no ści Pre zy dium KR PZD

w 2015 r.
7. Spra woz da nie fi nan so we jed nost ki kra jo wej za

2015 r.
8. Plan pra cy Kra jo wej Ra dy i Pre zy dium KR PZD na

2016 r.

9. Pre li mi narz fi nan so wy jed nost ki kra jo wej na 2016 r.
10. Opi nia Ko mi sji po li ty ki fi nan so wej na te mat spra -

woz da nia fi nan so we go.
11. Oce na i wnio ski Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej dot.

spra woz da nia z dzia łal no ści i spra woz da nia fi nan -
so we go za 2015 r.

12. Oce na Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej dot. pla nu pra -
cy i pre li mi na rza na 2016 r.

13. Re ali za cja art. 76 usta wy o ROD.
14. Re ali za cja przez struk tu ry uchwa ły Pre zy dium KR

PZD w spra wie czer pa nia i wy ko rzy sta nia do cho -
dów z ma jąt ku Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

2. Porzàdek obrad
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15. Re ali za cja przez struk tu ry uchwa ły KR PZD w spra -
wie bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go i za miesz -
ki wa nia. Dzia ła nia sto wa rzy szeń w tej spra wie.
In for ma cje z okrę gów.

16. In for ma cja w spra wie sy tu acji w Okrę gu Ma zo wiec -
kim i w Lu bli nie.

17. Dys ku sja.

18. Re je stra cja re gu la mi nów okrę go wych za rzą dów
PZD.

19. Nada nie sztan da ru.
20. Spra wy or ga ni za cyj ne.
21. Pod ję cie uchwał.
22. Spra wy róż ne.
23. Za koń cze nie ob rad.

3. Komisja Uchwa∏ i Wniosków

Zdzi sław Śli wa Po znań Prze wod ni czą cy
Ewa Bła chut Ma ło pol ski
Je rzy Kar piń ski Wro cław
Ta de usz Ko sow ski Ślą ski
Jó zef Pi sar ski Gdańsk
Jó zef Ro ma now ski Szcze cin
Sta ni sław Za wad ka Ma zo wiec ki

4. Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Prezydium KR PZD za 2015 rok

UCHWAŁA NR 1/V/2016 
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 19 lu te go 2016 ro ku 
w spra wie spra woz da nia z dzia łal no ści Pre zy dium Kra jo wej Ra dy 

Pol skie go Związ ku Dział kow ców w 2015 r.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 130 pkt 8 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Za twier dzić spra woz da nie z dzia łal no ści w 2015 r. Pre -

zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go   Dział kow ców. 
§ 2

Spra woz da nie, o któ rym mo wa w § 1, sta no wi za łącz -
nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 3
Pre zes PZD opu bli ku je spra woz da nie w Biu le ty nie In -

for ma cyj nym KR PZD.

SEKRETARZ
/-/ Iza be la OŻEGALSKA

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 19 lu te go 2016 r.
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XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD uchwa la jąc w dniu 
2 lip ca 2015 roku no wy sta tut PZD usta no wił Pre zy dium 
KR or ga nem za rzą dza ją cym Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy skła da spra woz da nie ze
swej dzia łal no ści Kra jo wej Ra dzie PZD. Działal ność Kra -
jo wej Ra dy i jej Pre zy dium do 30 czerw ca 2015 r. zo sta ła
pod su mo wa na przez XII Kra jo wy Zjazd. Zjazd przy jął
spra woz da nie z dzia łal no ści i udzie lił ab so lu to rium ustę pu -
ją cej Kra jo wej Ra dzie. Na le ży więc uznać, że for mal nie
okres do XII Zjaz du zo stał roz li czo ny. Do Zjaz du Pre zy -
dium KR nie by ło or ga nem i nie skła da ło Kra jo wej Ra dzie
spra woz da nia. By ło tyl ko spra woz da nie Kra jo wej Ra dy,
któ re obej mo wa ło rów nież dzia łal ność Pre zy dium.

Po niż sze spra woz da nie Pre zy dium KR PZD, or ga nu
bę dą ce go za rzą dem Związ ku, obej mu je okres od 3 lip ca
do 31 grud nia 2015 r., czy li okres no wej ro li i no we go

za kre su za dań przy pi sa ne go przez sta tut PZD Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD. Jed nak część dzia łań nie moż na
roz gra ni czyć da tą usta no wie nia Pre zy dium KR za rzą dem
sto wa rzy sze nia, gdyż pra ce by ły pro wa dzo ne na prze -
strze ni dłuż sze go okre su cza su. Dla te go część te ma tów
w spra woz da niu zo sta ła po trak to wa na sze rzej i obej mu -
je dłuż sze okre sy cza su.

Zgod nie z obec nie obo wią zu ją cym sta tu tem PZD Kra -
jo wa Ra da nie skła da rocz ne go spra woz da nia, jed nak 
w tym spra woz da niu, w for mie in for ma cyj nej, zo stał do -
da ny roz dział do ty czą cy dzia łal no ści Kra jo wej Ra dy po
XII Kra jo wym Zjeź dzie, gdyż po dej mo wa ła wie le dzia -
łań le gi sla cyj nych istot nych dla ca łe go Związ ku i funk -
cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych, a dzia-
ła nia Pre zy dium KR wy ni ka ły wła śnie z tych no wych
ure gu lo wań. 

Za łącz nik do Uchwa ły Nr 1/V/2016 KR PZD 

z dnia 19 lu te go 2016 ro ku.

I.  Wstęp

II. Kra jo wa Ra da PZD

Po sie dze nia KR PZD

II po sie dze nie KR PZD od by ło się w dniu 13 sierp -
nia 2015 ro ku – pierw sze w no wej ka den cji me ry to -
rycz ne po sie dze nie or ga nu. 

Te ma ty ka: oce na okrę go wych zjaz dów de le ga tów,
prze bie gu, przy go to wa nia i wy ni ków XII Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów PZD, sta nu re ali za cji przez Zwią zek
art. 76 usta wy o ROD, po wo ła nie 8 sta łych ko mi sji pro -
ble mo wych, okre śle nie prio ry te to wych dzia łań wy ni ka -
ją cych z pro gra mu przy ję te go na XII Kra jo wym Zjeź dzie
De le ga tów, usta le nia w spra wie sta no wi ska I Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go, któ ry wy ra ził wąt pli wość co do kon -
sty tu cyj no ści  usta wy o ROD.

Pod ję to 2 uchwa ły i 4 sta no wi ska.
•  Uchwa ła nr 1/II/2015 w spra wie re gu la mi nu Kra jo -

wej Ra dy PZD;
•  Uchwa ła nr 2/II/2015 w spra wie po wo ła nia sta łych

ko mi sji pro ble mo wych;
•  Sta no wi sko w spra wie zin ten sy fi ko wa nia dzia łań w

za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD;
•  Sta no wi sko w spra wie wnio sku OZ PZD w Ko sza -

li nie o zmia nę za pi sów uchwa ły do ty czą cej prze ka -
zy wa nia na Fun dusz Obro ny ROD od szko do wa nia
za pra wo PZD do grun tu li kwi do wa ne go ROD lub
je go czę ści w przy pad ku nie od twa rza nia ogro du;

•  Sta no wi sko w spra wie oce ny prze bie gu XII Kra jo -
we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców;

•  Sta no wi sko w spra wie okrę go wych zjaz dów de le ga -
tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

III po sie dze nie KR od by wa ło się dniu 1 paź dzier ni -
ka 2015 r.

Te ma ty ka: uchwa le nie Re gu la mi nu ROD, we ry fi ka cja
14 uchwał sys te mo wych re gu lu ją cych funk cjo no wa nie
fun du szu sta tu to we go, fun du szy ce lo wych, pro wa dze nia
in we sty cji, li kwi da cji ROD i spraw or ga ni za cyj nych.
Rów no cze śnie Kra jo wa Ra da uchy li ła do tych czas obo -
wią zu ją ce uchwa ły re gu lu ją ce te za gad nie nia.

Pod ję to 17 uchwał:
• Uchwa ła Nr 1/III/2015 w spra wie uchwa le nia Re -

gu la mi nu Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go;
• Uchwa ła Nr 2/III/2015 w spra wie uchy le nia uchwał

Kra jo wej Ra dy PZD;
• Uchwa ła Nr 3/III/2015 w spra wie szcze gó ło wych

za sad funk cjo no wa nia Fun du szu Sta tu to we go;
• Uchwa ła Nr 4/III/2015 w spra wie spo rzą dza nia spra -

woz dań fi nan so wych w PZD wg za sad okre ślo nych
przez usta wę o ra chun ko wo ści dla jed no stek mi kro;

•  Uchwa ła Nr 5/III/2015 w spra wie prze zna cze nia
wy ni ku fi nan so we go z dzia łal no ści sta tu to wej 
w jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD;

•  Uchwa ła Nr 6/III/2015 w spra wie szcze gó ło wych
za sad funk cjo no wa nia Fun du szu Oświa to we go
PZD;

Spra woz da nie z dzia łal no ści Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców za 2015 r.
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•  Uchwa ła Nr 7/III/2015 w spra wie po dzia łu pod wyż -
sze nia opła ty ogro do wej uisz cza nej w ro ku na by -
cia pra wa do dział ki;

•  Uchwa ła Nr 8/III/2015 w spra wie szcze gó ło wych
za sad funk cjo no wa nia Fun du szu Obro ny ROD;

•  Uchwa ła Nr 9/III/2015 w spra wie usta le nia od pi su
na Fun dusz Obro ny ROD z czę ści par ty cy pa cji na -
leż nej jed no st ce kra jo wej PZD;

•  Uchwa ła Nr 10/III/2015 w spra wie za sad wy da wa -
nia ru cho mo ści i nie ru cho mo ści oraz do ku men ta cji
i pie czą tek PZD no wo wy bra ne mu lub po wo ła ne mu
or ga no wi PZD w ROD;

•  Uchwa ła Nr 11/III/2015 w spra wie za sad funk cjo no -
wa nia Fun du szu Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych w Pol skim Związ ku Dział kow ców;

•  Uchwa ła Nr 12/III/2015 w spra wie Fun du szu Sa -
mo po mo co we go PZD i za sad je go funk cjo no wa nia;

•  Uchwa ła Nr 13/III/2015 w spra wie za sad funk cjo no -
wa nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców Fun du szu
prze zna czo ne go na usu wa nie skut ków klęsk ży wio -
ło wych w ROD;

•  Uchwa ła Nr 14/III/2015 w spra wie in we sty cji i re -
mon tów w ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
w Pol skim Związ ku Dział kow ców;

•  Uchwa ła Nr 15/III/2015 w spra wie wy tycz nych do
art. 75 i 76 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych;

•  Uchwa ła Nr 16/III/2015 w spra wie ewi den cji pra wa
użyt ko wa nia wie czy ste go na po trze by spo rzą dza nia
spra woz dań fi nan so wych przez jed nost ki or ga ni za cyj -
ne PZD;

•  Uchwa ła Nr 17/III/2015 w spra wie re gu la mi nu
Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go PZD.

IV po sie dze nie Kra jo wej Ra dy od by ło się  25 li sto -
pa da 2015 r. 

Te ma ty ka: okre śle nie po li ty ki Związ ku w spra wie bu -
dow nic twa po nadnor ma tyw ne go i za miesz ki wa nia na
dział kach, przy ję cie kry te riów oce ny okrę gów, usta le nie
staw ki roz li czeń we wnątrz or ga ni za cyj nych z ty tu łu za -
rzą dza nia, skład ki człon kow skiej w PZD w 2016 r. i po -
zo sta wie nie jej do dys po zy cji ROD.

Pod ję to 9 uchwał:
•  Uchwa ła nr 1/IV/2015 w spra wie bu dow nic twa po -

nadnor ma tyw ne go oraz za miesz ki wa nia na te re nie
dzia łek w ROD;

•  Uchwa ła nr 2/IV/2015 w spra wie kry te riów oce ny
okrę gów;

•  Uchwa ła nr 3/IV/2015 w spra wie okre śle nia za sad
par ty cy pa cji ROD w fi nan so wa niu kosz tów po no -
szo nych przez PZD w związ ku z dzia łal no ścią jed -
nost ki kra jo wej i te re no wych na rzecz ro dzin nych
ogro dów dział ko wych w 2016 ro ku;

•  Uchwa ła nr 4/IV/2015 w spra wie wy so ko ści i po -
dzia łu skład ki człon kow skiej w PZD w 2016 r.;

•  Uchwa ła nr 5/IV/2015 w spra wie pro gra mu „Uno -
wo cze śnie nie In fra struk tu ry Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych – ROD XXI wie ku”;

•  Uchwa ła nr 6/IV/2015 w spra wie zin ten sy fi ko wa nia
dzia łań zwią za nych z re gu la cją sta nu praw ne go
grun tów ROD na pod sta wie art. 76 usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych;

•  Uchwa ła nr 7/IV/2015 w spra wie po wo ła nia Ko mi -
sji Od zna czeń Związ ko wych;

•  Uchwa ła nr 8/IV/2015 w spra wie re gu la mi nu Okrę -
go we go Za rzą du Pod la skie go PZD;

•  Uchwa ła nr 9/IV/2015 w spra wie re gu la mi nu Okrę -
go we go Za rzą du Su dec kie go PZD.

Kra jo wa Ra da PZD w okre sie spra woz daw czym pod -
ję ła 28 uchwał i 4 sta no wi ska. 

III. Re ali za cja usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

a) We ry fi ka cja uchwał sys te mo wych
Pre zy dium KR PZD kon ty nu owa ło dzia ła nia wy ni ka -

ją ce z ko niecz no ści do sto so wa nia prze pi sów we wnątrz -
związ ko wych do obo wią zu ją cej od 19.01.2014 ro ku
usta wy o ROD, sta tu tu PZD uchwa lo ne go w dniu 2 lip -
ca 2015 ro ku, a za re je stro wa ne go w dniu 9 wrze śnia
2015 r., jak rów nież re gu la mi nu ROD uchwa lo ne go 
w dniu 1.10.2015 r.

Pre zy dium KR PZD zwe ry fi ko wa ło ko lej ne uchwa ły,
dzię ki cze mu moż li we jest nie za kłó co ne funk cjo no wa -
nie wszyst kich jed no stek Związ ku i cią głość praw na po -
dej mo wa nych dzia łań. Nie jest to ko niec do sto so wy -
wa nia pra wa związ ko we go do no wych ure gu lo wań. 

Uchwa ły Pre zy dium KR PZD zo sta ły wy mie nio ne 
w roz dzia le XIX ni niej sze go spra woz da nia.  

Wszyst kie uchwa ły zo sta ły opu bli ko wa ne w Biu le ty -
nach In for ma cyj nych KR PZD.

b) Uchwa le nie no we go re gu la mi nu ROD
Pra ce nad no wym re gu la mi nem ROD roz po czę ły się

już po uchwa le niu przez Nad zwy czaj ny XI Kra jo wy
Zjazd De le ga tów PZD w dniu 23 paź dzier ni ka 2014 ro -
ku sta tu tu PZD, któ ry nie dłu go po tym zo stał za kwe stio -
no wa ny przez Sąd Re jo no wy w War sza wie oraz Pre zy-
den ta m. st. War sza wy ja ko or ga nu nad zo ru ją ce go sto -
wa rzy sze nie ogro do we PZD. Już wów czas, tj. 5.11.2014 r.
Pre zy dium KR po wo ła ło ko mi sję do spraw opra co wa nia
no we go re gu la mi nu ROD. Ko mi sja wy pra co wa ła pro -
jekt ak tu praw ne go uwzględ nia jąc du żą ilość zgło szo -
nych z te re nu ca łe go kra ju wnio sków. W wy ni ku tych
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prac Kra jo wa Ra da uchwa łą nr 2/XXV/2015 z dnia 
26 lu te go 2015 r. skie ro wa ła pro jekt re gu la mi nu do kon -
sul ta cji do wszyst kich okrę gów. Wy dru ko wa no 20 tys.
bro szur z pro jek tem, któ re w dru giej po ło wie mar ca
prze ka za no do ogro dów. Kon sul ta cje trwa ły do koń ca
kwiet nia 2015, na pły nę ło wie le uwag i pro po zy cji od
dział kow ców, ogro dów i okrę gów. Ko mi sja prze dys ku -
to wa ła je i opra co wa ła osta tecz ną wer sję ak tu praw ne go
już po uchwa le niu sta tu tu PZD w dniu 2 lip ca 2015 r.
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy w dniu 30 wrze śnia 2015 r.
usto sun ko wa ło się do ostat nich wnio sków zgła sza nych
do pro jek tu i za ak cep to wa ło re gu la min ROD do przed ło -
że nia KR PZD. 

W dniu 1 paź dzier ni ka 2015 r. Kra jo wa Ra da PZD,
uchwa łą nr 1/III/2015  uchwa li ła w Re gu la mi nu Ro dzin -
ne go Ogro du Dział ko we go. Wszedł w ży cie 1 stycz nia
2016 r. 

Pre zy dium KR PZD uchwa łą nr 276/2015 z dnia 20
paź dzier ni ka 2015 ro ku za de cy do wa ło, że re gu la min
ROD bez płat nie otrzy ma każ dy dział ko wiec w ROD,
nie za leż nie od te go czy jest człon kiem PZD, czy też nie.
Zo stał wy dru ko wa ny w na kła dzie 1 000 000 eg zem pla -
rzy, a kosz ty wy da nia i dys try bu cji po kry ły po po ło wie
KR PZD oraz okrę gi ze środ ków bu dże to wych. 

c) Re gu la cja sta nu praw ne go grun tów ROD na pod sta -
wie art. 76 usta wy o ROD

Dzię ki unor mo wa niom usta wy o ROD z dnia 13 grud -
nia 2013 r., PZD mógł przy stą pić do re gu lo wa nia sta nu
praw ne go ROD, po przez wy stę po wa nie o wy da wa nie
de cy zji stwier dza ją cych na by cia pra wa użyt ko wa nia.
Dzia ła nia te przez wszyst kie struk tu ry PZD zo sta ły po -
trak to wa ne ja ko prio ry te to we i przy stą pio no do ich re -
ali za cji bez zbęd nej zwło ki. Wspo mnia na wy żej usta wa
we szła w ży cie w dniu 19 stycz nia 2014 r, a w dniu 12 lu -
te go 2014 ro ku Pre zy dium KR PZD w uchwa le nr
21/2014 r. przy ję ło wy tycz ne do re gu la cji sta nu praw ne -
go grun tów ROD na pod sta wie art. 75 i 76 usta wy 
o ROD. Dzię ki tym wy tycz nym zo sta ły wska za ne nie -
zbęd ne dzia ła nia struk tur PZD do re ali za cji te go za da -
nia. Po wej ściu w ży cie sta tu tu PZD, uchwa lo ne go 
w dniu 2 lip ca 2015 r. na XII Kra jo wym Zjeź dzie PZD,
spra wę tę roz strzy ga uchwa ła Kra jo wej Ra dy PZD nr
15/III/2015 r. z dnia 21 paź dzier ni ka 2015 r. Za tem dzia -
ła nia po dej mo wa ne w 2015 ro ku są kon ty nu acją re gu la -
cji sta nu praw ne go grun tów ROD, ja kie zo sta ły pod ję te
w związ ku z wej ściem w ży cie no wej usta wy o ROD.

Zgod nie z art. 76 usta wy o ROD po za wy mo giem zlo -
ka li zo wa nia ogro du na nie ru cho mo ści bę dą cej wła sno -
ścią jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go lub Skar bu
Pań stwa, na le ża ło wy ka zać, że ROD speł niał jed ną z po -
niż szych prze sła nek:był wpi sa ny do miej sco we go pla nu
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go ja ko zie leń dział ko -
wa (na dzień 19.01.2014 r.) 

ist niał co naj mniej 30 lat (czy li był za ło żo ny przed
19.01.1984 r.), a na by cie do nie go wła sno ści przez Skarb
Pań stwa na stą pi ło w związ ku z za kła da niem ROD bądź
je go funk cjo no wa niem np. gdy Skarb Pań stwa po zy skał
grunt w wy ni ku wy własz cze nia w ce lu urzą dze nia na
nim ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

ist niał co naj mniej 30 lat (czy li był za ło żo ny przed
19.01.1984 r.), a na by cie do nie go wła sno ści przez jed -
nost kę sa mo rzą du te ry to rial ne go na stą pi ło w związ ku z
funk cjo no wa niem na nim ROD np. gdy gmi na uzy ska ła
wła sność do nie ru cho mo ści za ję tej przez ROD na sku tek
ko mu na li za cji ogród po sia da lo ka li za cję sta łą bądź uzy -
skał sta tus sta ły na pod sta wie usta wy z dnia 6 ma ja 
1981 r. o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych. 

W pierw szej ko lej no ści kom ple to wa na by ła do ku men -
ta cja na po twier dze nie speł nie nia przez ROD prze sła nek
wy mie nio nych w art. 76 usta wy o ROD. Na stęp nie skła -
da ne by ły wnio ski o wy da nie de cy zji po twier dza ją cej
pra wo PZD do grun tu ROD. W dzia ła nia te włą czo no
wszyst kie jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD tj. za rzą dy ROD,
okrę go we za rzą dy oraz Kra jo wą Ra dę PZD. Pro ces ten
był na bie żą co mo ni to ro wa ny przez Pre zy dium KR PZD
oraz przez Kra jo wą Ra dę PZD.

Dzię ki do brym roz wią za niom praw nym za war tym 
w usta wie o ROD do koń ca 2015 ro ku PZD re gu la cją
praw ną ob ję to 1556 ROD o łącz nej po wierzch ni 9365
ha, co sta no wi 96% po wierzch ni pod le ga ją cej re gu la cji
sta nu praw ne go. We dług 24 OZ PZD ( oprócz OZ w Go -
rzo wie Wlkp. i OZ w Le gni cy, któ re po sia da ją ure gu lo -
wa ny stan praw ny) do re gu la cji na pod sta wie art. 76
usta wy o ROD za kwa li fi ko wa ły się ogro dy o łącz nej po -
wierzch ni bli sko 9800 ha. Za tem do 4% ogó łu po -
wierzch ni grun tów ROD kwa li fi ku ją cych się do re gu la cji
na pod sta wie art. 76 win ny jesz cze zo stać zło żo ne wnio -
ski do wła ści cie li grun tów. Czas na zło że nie po zo sta łych
wnio sków wy zna czo no na 18 stycz nia 2016 r. Za da nia
w tym wzglę dzie na ko niec ro ku 2015 r. mia ły do wy ko -
na nia na stę pu ją ce OZ PZD: w Gdań sku, w Ło dzi, w Kra -
ko wie, w War sza wie, w Pi le. W wy ni ku zło żo nych 
i roz pa trzo nych wnio sków PZD uzy skał do koń ca ro ku
po twier dze nie pra wa użyt ko wa nia w for mie de cy zji dla
386 ROD o po wierzch ni 2188 ha, co sta no wi 22% ogó -
łu po wierzch ni pod le ga ją cej re gu la cji. Za tem te raz PZD
ocze ku je na spraw ne dzia ła nie wój tów, bur mi strzów 
i pre zy den tów w za kre sie roz pa trze nia zło żo nych wnio -
sków i po twier dze nie na rzecz PZD pra wa użyt ko wa nia.
W tym ce lu or ga ny PZD po dej mu ją sze reg dzia łań spo -
łecz nych i praw nych aby uzy skać de cy zje. Po dej mo wa -
ne są roz mo wy a tak że dzia ła nia ad mi ni stra cyj ne z wy-
ko rzy sta niem in stru men tów praw nych. Dzia ła nia te ma -
ją na ce lu za pew nie nie ROD ochro ny praw nej w ce lu
wy eg ze kwo wa nia na rzecz PZD po twier dze nia pra wa do
grun tu w for mie de cy zji. 
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Ta be la nr 1 „Re ali za cja przez OZ PZD re gu la cji sta nu praw ne go ca ło ści/czę ści ROD na 
pod sta wie art. 76 usta wy o ROD” na dzień 31.12.2015 r.

ROD, które wg OZ PZD Z∏o˝one wnioski przez   Uzyskanie decyzji Wpis do ksi´gi                
kwalifikujà si´ do  OZPZD o regulacj´ stanu o nabycie  u˝ytkowania wieczystej

zastosowania art. 76 ustawy prawnego gruntów ROD
o ROD na podstawie art,.76 ustawy o ROD
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1. Bydgoszcz 45 235,5118 4 902 45 235,5118 4902 100% 25 116,9933 55,6% 49,7% 19 42,2% 83,1999 35,3%

2. Częstochowa 18 77,6741 1291 18 77,6741 1 291 100% 12 49,0244 66,7% 63,1% 11 61,1% 38,2990 49,3%

3. Elblàg 1 0,8560 21 1 0,8560 21 100% 0 0,0000 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,000 0,0%

4. Gdaƒsk 94 559,1852 14 252 86 515.5108 12 889 92% 25 169,5225 26,6% 30,3% 6 6,4% 15,3086 2,7%

5. Gorzów Wlkp.

6. Kalisz 55 317,8970 7 084 55 317,8970 7 084 100% 24 178,9566 43,6% 56,3% 2 3,6% 21,9550 6,9%

7. Koszalin 14 75,3786 1 813 14 75,3786 1 813 100% 12 72,4173 85,7% 96,1% 12 85,7% 72,4173 96,1%

8. Legnica

9. Lublin 94 645,0381 15 770 94 645,0381 15 770 100% 36 228,6738 38,3% 35,5% 10 10,6% 78,2737 12,1%

10. ¸ódzki 103 421,0967 10 248 71 385,7643 9 559 92% 4 8,1259 3,9% 1,9% 0,0% 0,0%

11. Ma∏oposki 144 719,5233 16 387 148 702,8076 16 379 98% 4 21,2521 2,8% 3,0% 0,0% 0,0%

12. Mazowiecki 318 2043,0000 56 950 205 1728,5331 40 833 85% 22 172,3643 6,9% 8,4% 5 1,6% 54,1465 2,7%

13. Opolski 34 186,8472 4 271 34 186,8472 4 271 100% 27 149,1668 79,4% 79,8% 15 44,1% 77,3931 41,4%

14. Piła 8 8,1102 246 7 7,9163 246 98% 3 0,8691 37,5% 10,7% 0,0% 0,0%

15. Podkarpacki 35 96,2827 1 863 37 96,2827 1 863 100% 7 31,0786 20.0% 32,3% 1 2,9% 0,2654 0,3%

16. Podlaski 6 18,2561 410 6 18,2561 410 100% 3 5,1587 50.0% 28,3% 3 50,0% 5,1587 28,3%

17. Poznaƒ 96 663,9395 14 204 96 663,9395 14 204 100% 59 411,7074 61,5% 62,0% 19 19,8% 88,8371 13,4%

18. S∏upsk 7 8,6338 168 7 8,6338 168 100% 1 2,4795 14,3% 28,7% 1 14,3% 2,4795 28,7%

19. Sudecki 8 24,2307 443 8 24,2307 443 100% 4 10,0647 50,0% 41,5% 4 50,0% 10,0647 41,5%

20. Szczecin 74 597,1170 11 945 56 597,1170 11 945 100% 6 39,7522 8,1% 6,7% 5 6,8% 23,7670 4,0%

21. Âlàski 395 2318,3137 54 671 395 2318,3137 54 671 100% 58 214,0175 14,7% 9,2% 14 3,5% 43,8311 1,9%

22. Âwi´tokrzyski 15 52 3653 1 344 15 52,3653 1 344 100% 1 3,1000 6,7% 5,9% 0,0% 0,0%
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Do koń ca 2015 ro ku PZD uzy skał wpis pra wa użyt ko wa -
nia, na pod sta wie otrzy ma nych de cy zji w sto sun ku do 128
ROD o pow. 615 ha. Dal sze wnio ski do są dów re jo no wych
wie czy sto -księ go wych  są suk ce syw nie skła da ne.

W wyniku podejmowanych analiz przez Prezydium
KR PZD, Krajowa Rada PZD w dniu 26 lutego 2015 r.
zajęła stanowisko w sprawie regulacji stanu prawnego
gruntów ROD na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD. Te -
mat ten był też sze ro ko oma wia ny na na ra dzie dy rek to -
rów biur i Pre ze sów OZ ja ka mia ła miej sce w dniach 
7 i 8 ma ja 2015 r. W wy ni ku wy mia ny do świad czeń zo -
sta ły usta lo ne nie zbęd ne do pod ję cia dzia ła nia w tym
wzglę dzie. Na ko lej nym po sie dze niu w dniu 12 sierp nia
2015 r., Pre zy dium KR PZD za po zna ło się z prze bie giem
re ali za cji re gu la cji sta nu praw ne go. Te mat zo stał za re -
ko men do wa ny do przed sta wie nia na po sie dze niu Kra jo -
wej Ra dy PZD w dniu 13 sierp nia 2015 r., w wy ni ku
cze go KR PZD za ję ła sta no wi sko w spra wie zin ten sy fi -
ko wa nia dzia łań w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go
grun tów ROD. Na ko lej nym po sie dze niu Pre zy dium KR
PZD w dniu 26 sierp nia 2015 r. uzna no za ko niecz ne wy -
zna cze nie prio ry te to wych za dań dla struk tur PZD w za -
kre sie re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD na
pod sta wie art. 76. Rów nież na po sie dze niu Kra jo wej Ra -
dy w dniu 25 li sto pa da 2015 r. zo sta ła przy ję ta uchwa ła
nr 6/IV/2015 re ko men du ją ca zin ten sy fi ko wa nie dzia łań
w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD.

Po wyż sze jed no znacz nie wska zu je, że za rów no Pre zy -
dium KR PZD jak i Kra jo wa Ra da PZD, te mat re gu la cji
sta nu praw ne go grun tów ROD z wy ko rzy sta niem art. 76
usta wy o ROD trak tu je prio ry te to wo i dą żą aby re gu la -
cją ob jąć wszyst kie ROD, któ re speł nia ją wa run ki okre -
ślo ne w art. 76 usta wy o ROD. Dzię ki ta kiej po sta wie
Zwią zek sku tecz nie za bez pie cza pra wa dział kow ców 
i ogro dów i stoi nie złom nie na stra ży wy peł nia nia wa -
run ków usta wo wych.

Uzy ska ne de cy zje wska zu ją tak że na zna ko mi ty 
akt praw ny,  ja kim jest usta wa z dnia 13 grud nia 2013 r.,
któ ra ja ko pro jekt oby wa tel ski by ła ini cja ty wą śro do wi -
ska dział kow ców i uzy ska ła bli sko 1 mi lion pod pi sów
po par cia.

d) Za koń cze nie by tu praw ne go w ra mach struk tur PZD
w związ ku z wy od ręb nie niem się ROD.

Z dniem wej ścia w ży cie usta wy o ROD roz po czął się
pro ces two rze nia no wych sto wa rzy szeń ogro do wych,
wy od ręb nio nych ze struk tur PZD, wy ni ka ją cy z art. 69
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 13 grud nia
2013 r. Struk tu ry PZD usza no wa ły wo lę dział kow ców 
w tym wzglę dzie,  lecz jed no cze śnie sta ły na stra ży unor -
mo wań usta wo wych.

W 3 okrę gach: Świę to krzy skim oraz w Pi le i Wro cła wiu
wszy scy dział kow cy zde cy do wa li o po zo sta niu w PZD.  

W 2015 r. na ogół na stę po wa ły dzia ła nia praw ne, któ -
re by ły kon ty nu acją za pa dłych de cy zji dział kow ców na
ze bra niach usta wo wych w 2014 r. Ro dzin ne ogro dy
dział ko we, któ re pod ję ły de cy zję o wy od ręb nie niu się ze
struk tur PZD i po wo ła niu no we go sto wa rzy sze nia ogro -
do we go przej mu ją ce go pro wa dze nie ogro du, mu sia ły 
w pierw szej ko lej no ści wy stą pić do Kra jo we go Re je stru
Są do we go, w ce lu do ko na nia je go re je stra cji. Na 257
ROD wy łą czo nych do koń ca 2015 r. za re je stro wa no 
w KRS 210 no wych sto wa rzy szeń.

Sto sow nie do art. 73 ust. 3 usta wy o ROD, z dniem na -
by cia oso bo wo ści praw nej przez to sto wa rzy sze nie, sta -
ło się ono na stęp cą praw nym PZD w za kre sie wszel kich
praw i obo wiąz ków, w szcze gól no ści pra wa do nie ru cho -
mo ści zaj mo wa nych przez ro dzin ny ogród dział ko wy,
wła sno ści in fra struk tu ry ogro do wej oraz środ ków na ra -
chun kach ban ko wych ROD. Pod sta wę ra chun ko wą wy -
od ręb nie nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go sta no wi
spra woz da nie fi nan so we te go ogro du spo rzą dzo ne na
dzień po prze dza ją cy re je stra cję te go ogro du w Kra jo -
wym Re je strze Są do wym. Nie wszyst kie ROD, któ re
pod ję ły de cy zję o wy łą cze niu się ze struk tur PZD zo sta -
ły za re je stro wa ne w KRS. W wie lu przy pad kach na dal
trwa ją po stę po wa nia re je stra cyj ne, a nie któ rym sąd od -
mó wił re je stra cji z uwa gi na uchy bie nia praw ne.

W ce lu wy peł nie nia wa run ków usta wo wych i rze tel -
ne go prze ka zy wa nia ma jąt ku PZD wy od ręb nio nym
ROD, w dniu 19 lu te go 2014 ro ku, Pre zy dium KR PZD
pod ję ło uchwa łę nr 39/2014 w spra wie przy ję cia wy tycz -
nych w spra wie spo rzą dze nia spra woz dań fi nan so wych

23. Toruƒ-W∏oc∏w. 59 110,2797 2 463 59 110,2797 2 463 100% 7 22,9006 11,9% 20,8% 1 1,7% 0,1101 0,1%

24. Warmiƒ-Mazur. 16 160,7461 3 413 16 160,7461 3 413 100% 7 23,9225 43,8% 14,9% 0,0% 0,0%

25. Wroc∏aw 78 434,8634 10 908 78 434,8634 10 908 100% 39 257,1917 50,0% 59,1% 0,0% 0,0%

26. Zielona Góra 5 0,5511 7 5 0,5511 7 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1722 9775,6973 235074 1556 9365,3140 216897 96% 386 2188,7395 22,4% 22,4% 128 7,4% 615.5067 6,3%
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na oko licz ność wy od ręb nie nia się ROD. Ak tu al nie spra -
wę tę nor mu je uchwa ła Pre zy dium KR PZD nr 261/2015
z dnia 20 paź dzier ni ka 2015 r. Wy tycz ne okre śla ją, ja kie
do ku men ty skła da ją się na spra woz da nie fi nan so we oraz
co w szcze gól no ści win no być uję te w wy mie nio nych
do ku men tach. 

Po nie waż po sta no wie nie o re je stra cji sto wa rzy sze nia 
w KRS ozna cza za koń cze nie dzia łal no ści ogro du w ra mach
PZD, ko niecz ne by ło tak że okre śle nie pro ce dur skre śle nia
ROD z Re je stru ROD Kra jo wej Ra dy PZD. W tym ce lu, 
w dniu 5 sierp nia 2014 r. Pre zy dium KR PZD pod ję ło
uchwa łę nr 187/2014 w spra wie skre śle nia ROD z Re je stru
ROD KR PZD w związ ku z wy łą cze niem się na pod sta wie
usta wy o ROD, któ rą za stą pi ła uchwa ła Pre zy dium KR
PZD nr 221/2015 z dnia 30.09.2015 r.

W sto sun ku do sto wa rzy szeń, któ re uzy ska ły oso bo -

wość praw ną z dniem wpi su do KRS, OZ PZD roz po -
czę ły pro ce du rę w ce lu skre śle nia ROD z Re je stru ROD
PZD, kom ple tu jąc sto sow ną do ku men ta cję. Na 257
ROD, któ re pod ję ło de cy zje o wy łą cze niu 210 zo sta ło
za re je stro wa nych w KRS w ro ku 2014 i 2015, z cze go 
w 2015 r. Pre zy dium KR PZD pod ję ło uchwa łę o skre śle -
niu 50 ROD o łącz nej po wierzch ni 550 ha.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, w mia rę wpły wu
przed mio to wych do ku men tów do ko nu je ich ana li zy i po -
dej mu je dzia ła nia w za kre sie skre śle nia ogro du z Re je -
stru ROD KR PZD, w związ ku z za prze sta niem funk cjo -
no wa nia ROD w ra mach struk tur PZD. Dzia ła niem fi -
nal nym jest skre śle nie nu me ru REGON ja ko jed nost ki
PZD z Kra jo we go Re je stru Urzę do we go Pod mio tów Go -
spo dar ki Na ro do wej pro wa dzo ne go w Urzę dzie Sta ty -
stycz nym. 

IV. Dzia łal ność sta tu to wa Pre zy dium KR PZD
a) Po sie dze nia Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
Od by ło się 10 po sie dzeń Pre zy dium Kra jo wej Ra dy

PZD. Nie któ re po sie dze nia by ły dwu dnio we.
W każ dym po sie dze niu Pre zy dium uczest ni czy ła Prze -

wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej.
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD zaj mo wa ło się spra -

wa mi wy ni ka ją cy mi z usta wy o ROD, sta tu tu PZD 
i z ak tu al nych po trzeb dział kow ców i ogro dów. Na każ -
dym po sie dze niu Pre zy dium wy pra co wy wa ło in for ma -
cje, spra woz da nia, ana li zy i oce ny. Opra co wy wa ło
rów nież do ku men ty, któ re ja ko pro jek ty uchwał kie ro -
wa no pod ob ra dy Kra jo wej Ra dy PZD. Pre zy dium KR
PZD re ali zo wa ło przy ję ty pla ny pra cy, a tak że zaj mo wa -
ło się wie lo ma spra wa mi, któ re nie zo sta ły w nim uję te,
ale wy ni ka ły z ak tu al nej sy tu acji i wy stę pu ją cych pro -
ble mów. Pre zy dium KR PZD po dej mo wa ło nie tyl ko de -
cy zje wy ni ka ją ce ze sta tu to wych obo wiąz ków, ale
rów nież wie le waż nych i wią żą cych de cy zji, któ re na -
stęp nie by ły wdra ża ne w ca łym Związ ku. 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy z uwa gi na sze reg wy da rzeń,
któ re  mia ły istot ny wpływ na dzia łal ność ca łe go Związ -
ku, na każ dym swo im po sie dze niu do ko ny wa ło ana li zy
ak tu al nej sy tu acji dział kow ców, ogro dów i Związ ku. 
W szcze gól no ści na sy tu ację miał wpływ:

•  XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów,
•  Uchwa le nie sta tu tu PZD i je go za re je stro wa nie 

w KRS,
•  Uchwa le nie re gu la mi nu ROD,
•  Kra jo we Dni Dział kow ca w Tcze wie.

Na każ de po sie dze nie Pre zy dium KR przy go to wy wa -
ne by ły ma te ria ły pi sem ne w for mie spra woz dań, ana liz
czy in for ma cji. Człon ko wie Pre zy dium mie li moż li wość
wcze śniej sze go za po zna nia się z ma te ria ła mi i pro jek ta -
mi uchwał.

Pre zy dium KR usta li ło sce na riusz prze bie gu Kra jo wych

Dni Dział kow ca w Tcze wie, za twier dzi ło kosz to rys uro -
czy sto ści i do ko na ło roz li cze nia po jej za koń cze niu. 

Pre zy dium KR przy ję ło pro jekt re gu la mi nu ROD, po -
zy ty wie go za opi nio wa ło i skie ro wa ło do uchwa le nia
przez Kra jo wą Ra dę. 

Waż nym za da niem, po uchwa le niu no we go sta tu tu
PZD by ło uchy le nie uchwał Pre zy dium KR nie zgod nych
z ak tu al nie obo wią zu ją cą usta wą o ROD, sta tu tem PZD
oraz uchwa ła mi Kra jo wej Ra dy i pod ję cie no wych
uchwał sys te mo wych. 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD do ko ny wa ło oce ny
dzia łal no ści ROD i OZ na pod sta wie wy ni ków kon tro li
ze spo łów kon tro l nych Kra jo wej Ra dy PZD i Kra jo wej
Ko mi sji Re wi zyj nej PZD wy da jąc jed nost kom or ga ni za -
cyj nym sto sow ne za le ce nia. Waż nym te ma tem po dej mo -
wa nym na kil ku po sie dze niach by ła re ali za cja art. 76
usta wy o ROD oraz dzia ła nia po dej mo wa ne przez
wszyst kie struk tu ry Związ ku w spra wie po zy ski wa nia
fun du szy unij nych i kra jo wych.

Po każ dym po sie dze niu Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD uchwa ły me ry to rycz ne i sys te mo we prze ka zy wa ne
by ły do wszyst kich okrę go wych za rzą dów, na to miast
uchwa ły w spra wie od wo łań in dy wi du al nych człon ków
bądź ogro dów od uchwał okrę go wych za rzą dów, w spra -
wie udzie le nia po ży czek, do ta cji, li kwi da cji i re je stra cji
ogro dów, jak rów nież skre śle nia z Re je stru ROD KR
PZD wy sy ła no za in te re so wa nym stro nom.

b) Na ra dy pre ze sów i dy rek to rów biur okrę go wych za -
rzą dów PZD

21–22 paź dzier ni ka 2015 r. Uczest ni czy ły 32 oso by.
Te ma ty ka: 
1. Re ali za cja prio ry te to wych za dań wy ni ka ją cych 

z pro gra mu Związ ku na bie żą cą ka den cję przy ję -
tych pod czas II po sie dze nia KR w dniu 13 sierp nia
2015 r. 
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2. Re ali za cja usta wy o ROD przez PZD.
3. Wdra ża nie sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD.
4. Dzia ła nia KR i OZ w ce lu po zy ska nia środ ków 

z fun du szy unij nych i rzą do wych.
5. Wal ne ze bra nia spra woz daw cze w 2016 r.
6. Ko mu ni ka cja we wnątrz związ ko wa.
7. Spra wy fi nan so we, wza jem ne roz li cze nia.
8. Spra wy me dial ne.
9. Re gu la mi ny okrę go wych za rzą dów PZD.

10. Ujed no li ce nie na zew nic twa jed no stek or ga ni za cyj -
nych Związ ku.

11. Skar gi, za ża le nia, od wo ła nia od uchwał.

c) Ko mi sje pro ble mo we
Ko mi sja Oświa ty Ogrod ni czej – Ko mi sja spo tka ła się

na po sie dze niu w dniu 24 li sto pa da 2015 ro ku. Ko mi sja
po twier dzi ła po trze bę za mó wie nia do dat ko we go na kła -
du, 40 000 eg zem pla rzy, książ ki pt. „Eko lo gicz na ochro -
na ro ślin na dział ce”, prze dys ku to wa ła i przy ję ła za ło -
że nia do książ ki „Po rad nik po cząt ku ją ce go dział kow ca”
wy stę pu jąc z wnio ska mi do Pre zy dium KR PZD o pod -
ję cie uchwał w tych spra wach. Po nad to Ko mi sja prze -
ana li zo wa ła za ło że nia do Pro gra mu Roz wo ju Spo łecz-
ne go ROD do ce nia jąc je go za le ty oraz pły ną ce z nie go
ko rzy ści i uzna jąc, że na le ży wdro żyć w ży cie.

Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej – Ko mi sja od by ła po sie -
dze nie w dniu 24.11.2015 r., na któ rym przy ję ty zo stał
plan pra cy na 2016 r. wy ni ka ją cy z za dań Związ ku okre -
ślo nych w Pro gra mie przy ję tym przez XII Kra jo wy
Zjazd De le ga tów PZD. Ko mi sja za po zna ła się z za ło że -
nia mi do Pro gra mu Spo łecz ne go Roz wo ju ROD, a tak -
że okre śli ła me to dy pra cy z okrę go wy mi ko mi sja mi po-
li ty ki spo łecz nej.

Ko mi sja Kon kur so wa – Ko mi sja po wo ła na zo sta ła
uchwa łą nr 2/II/2015 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 13 sier-
p nia 2015 r. w spra wie po wo ła nia sta łych ko mi sji pro ble -
mo wych. Prze wod ni czą cym ko mi sji zo stał Jó zef No ski 
z Okrę gu Ślą skie go,  człon ka mi: Jó zef Bań ka z Okrę gu 
w Słup sku, Ka zi mierz Mi cha lik z Okrę gu w Lu bli nie, An -
to ni Mol ka z Okrę gu w Le gni cy, Le onard Nie wiń ski 
z Okrę gu w Gdań sku, Ma rian Se kul ski z Okrę gu w Ko sza -
li nie, Je rzy Wdow czyk z Okrę gu w Ka li szu, Ste fan Ży ła
w Okrę gu Pod kar pac kie go i Ur szu la Wa lu siak z Okrę gu 
w Byd gosz czy.

Głów nym te ma tem pierw sze go po sie dze nia Ko mi sji
Kon kur so wej, któ re w peł nym skła dzie od by ło się w
dniu 24 li sto pa da 2015 r. by ło opra co wa nie pro jek tów
uchwał, re gu la mi nów oraz an kiet do ty czą cych kon kur -
sów kra jo wych na 2016 r.: „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy
Ro ku 2016” oraz „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2016”.

Już w 2016 r. Kra jo wa Ra da PZD prze ka za ła pro jek ty
uchwał kon kur so wych do wszyst kich okrę gów w ce lu

kon sul ta cji z okrę go wy mi ko mi sja mi kon kur so wy mi.
Od po wie dzi udzie li ło 13 okrę gów, w tym 11 wnio sło
uwa gi i pro po zy cje. Po ana li zie i we ry fi ka cji pro jek ty
uchwał kon kur so wych w I kwar ta le 2016 r. Ko mi sja za -
wnio sku je o ich przy ję cie przez Pre zy dium  Kra jo wej
Ra dy PZD. 

Ko mi sja ds. Go spo dar ki Grun ta mi – W dniu 25 sierp -
nia 2015 r., od by ło się pierw sze po sie dze nie ko mi sji ds.
Go spo dar ki Grun ta mi. Ko mi sja ds. Go spo dar ki Grun ta -
mi, ja ki i in ne ko mi sje pro ble mo we zo sta ła po wo ła na na
po sie dze niu Kra jo wej Ra dy PZD w dniu 13 sierp nia
2015 r. W pra cach ko mi sji ds. Go spo dar ki Grun ta mi
prze wod ni czył czło nek KR PZD Ja nusz Mosz kow ski.
Ko mi sja ds. Go spo dar ki Grun ta mi na pierw szym po sie -
dze niu przy ję ła plan pra cy na rok 2015 r. Wśród za dań
prio ry te to wych zna la zła się re gu la cja sta nu praw ne go
grun tów ROD na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD oraz
rosz cze nia do grun tów ROD, w tym skut ki dla PZD 
i dział kow ców. Ko mi sja zaj mo wa ła się tak że sze ro kim
spek trum spraw grun to wych, do ty czą cych te re nów
ROD. Do tych spraw na le ży rów nież za li czyć te ma ty
zwią za ne z li kwi da cją ROD i za pew nie niem prze strze ga -
nia wa run ków usta wo wych, któ rych gwa ran tem wi nien
być Zwią zek, za bez pie cze nie funk cjo no wa nia ROD po -
przez uj mo wa nie ROD w miej sco wych pla nach za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go. Ko mi sja po dej mo wa ła
tak że sze reg te ma tów, wy ni ka ją cych z bie żą cej pra cy
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

Ko mi sja za po zna ła się ze sta nem za awan so wa nia dzia -
łań po dej mo wa nych przez OZ PZD w za kre sie re gu la cji
sta nu praw ne go ROD na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD
oraz pro ble ma mi wy ni ka ją cy mi w tym za kre sie. W tym
wzglę dzie za re ko men do wa ła nie zbęd ne dzia ła nia ko niecz -
ne do pod ję cia przez struk tu ry PZD. Po wyż sze sta no wi ło
pod sta wę do przy ję cia przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD sta no wi ska w spra wie prio ry te to wych za dań dla
struk tur PZD w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go grun -
tów ROD na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD. Po nad to
wska za ła rów nież na prio ry te to we za da nia dla struk tur
Związ ku w za kre sie po zy ski wa nia środ ków z Fun du szy
Unij nych oraz z Fun du szy Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej dla ROD. Z pro po zy cja mi ko mi sji za po zna -
ło się Pre zy dium KR PZD, któ re pod ję ło w tej spra wie
sta no wi sko w dniu 26 sierp nia 2015 r. Ko mi sja pod ję ła
tak że te mat rosz czeń w sto sun ku do in dy wi du al nych
spraw, tj.: do grun tów ROD „Kro kus” w No wym Tar gu 
i ROD „Wrzos” i ROD „Ka li na” w Kra ko wie. Ko mi sja
za pro po no wa ła Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD sze reg
dzia łań do wy ko na nia przez OZ Ma ło pol ski. 

Ko mi sja Po li ty ki Fi nan so wej – W dniu 24 li sto pa da
2015 r. od by ło się po sie dze nie Ko mi sji Po li ty ki Fi nan so -
wej PZD, w trak cie któ re go Ko mi sja do ko na ła oce ny
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ana liz fi nan so wych opra co wa nych w jed no st ce kra jo wej
i okrę gach PZD w ce lu wy pra co wa nia opi nii na te mat
wy so ko ści par ty cy pa cji w fi nan so wa niu kosz tów za rzą -
dza nia jed no stek nad rzęd nych na 2016 r. oraz w spra wie
wy so ko ści skład ki człon kow skiej  2016 r. Opi nia Ko mi -
sji w /w spra wach zo sta ła przed sta wio na pod czas ob rad
Kra jo wej Ra dy PZD.

Ko mi sja ds. me dial nych oraz pro mo cji ogro dów 
i Związ ku – Ko mi sja spo tka ła się na po sie dze niu w dniu
10 grud nia 2015 ro ku. Pod czas po sie dze nia Ko mi sji
omó wio no szcze gó ło wo czte ry te ma ty:

•  Pod su mo wa nie do tych cza so wej dzia łal no ści me -
dial nej – stro ny in ter ne to we

•  No we kie run ki dzia ła nia
•  For my ko mu ni ka cji z me dia mi ze wnętrz ny mi 
•  Ne ga tyw na pu bli cy sty ka na por ta lach spo łecz no -

ścio wych
Ko mi sja zgod nie uzna ła, że za cho dzi po trze ba wy pra -

co wa nia no wych roz wią zań, któ re po pra wią ko mu ni ka -
cję z dział kow ca mi po przez wi try ny www oraz me dia
spo łecz no ścio we. Po nad to na le ży zwró cić uwa gę na mo -
der ni za cję wi tryn www w ce lu do pa so wa nia ich do obec -
nych roz wią zań tech no lo gicz nych (urzą dze nia mo bil ne)
oraz szyb szej i efek tyw niej szej for my in for mo wa nia po -
przez stro ny www. 

Ro śnie po trze ba wdra ża nia i roz bu do wy wa nia form
me dial nych w Pol skim Związ ku Dział kow ców. Ma to na
ce lu sku tecz ne do cie ra nie do za rzą dów i ogro dów. Za -
da niem Związ ku jest wy pra co wa nie kie run ków i me tod
dzia łal no ści me dial nej, nie tyl ko KR, ale Związ ku w
ogó le, tak że na szcze blu okrę gów.

Ko mi sja pod ję ła de cy zję, że przed sta wio ne ma te ria ły, po -
stu la ty i wnio ski na le ży przed sta wić Pre zy dium PZD i Kra -
jo wej Ra dzie PZD, aby wy pra co wać jed no li te stan dar dy.

d) Skar gi i Od wo ła nia od uchwał 
Od wo ła nia od uchwał 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD roz pa trzy ło 21 od wo łań

od uchwał pre zy diów OZ, w tym nie uwzględ ni ło od wo -
ła nia, a więc utrzy ma ło w mo cy roz strzy gnię cie pre zy -
dium OZ w 14 spra wach, uchy li ło 5 za skar żo nych uchwał
i stwier dzi ło nie waż ność 4 uchwał (w tym Pre zy dium
stwier dzi ło nie waż ność 2 uchwał z wła snej ini cja ty wy).

Skar gi
Do biu ra Kra jo wej Ra dy PZD wpły nę ło 408 skarg i za py -

tań od in dy wi du al nych dział kow ców, człon ków or ga nów
PZD oraz sa mych or ga nów PZD. Skar gi do ty czy ły wal nych
ze brań spra woz daw czych, po wo ły wa nia i pra cy za rzą dów
ko mi sa rycz nych w ROD, nie wła ści we go pro wa dze nia do -
ku men ta cji przez wła dze ogro do we, nie pra wi dło wo ści w
za kre sie dzia ła nia za rzą dów ROD, bra ku re ak cji or ga nów
PZD na wy stą pie nia dział kow ców. Wie lu dział kow ców
zwra ca ło się ze skar ga mi, któ re do ty czy ły opłat, pra wi dło -
we go spo so bu roz li cza nia zu ży tej wo dy i ener gii elek trycz -
nej oraz prze pi sów do ty czą cych od cięć tych me diów na
dział kach. Skar gi do ty czy ły rów nież spo rów są siedz kich,
któ rych głów ną przy czy ną by ły przede wszyst kim nie pra -
wi dło wo ści w  za go spoda ro wa niu dzia łek, sa mo wol ne
zmia ny gra nic dzia łek, utrzy my wa nia psów i ko tów na
dział kach, ho dow li go łę bi, wjaz du na te ren ROD po jaz da -
mi me cha nicz ny mi, sta łe go za miesz ki wa nia na dział kach 
i bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go. Roz pa tru jąc wpły wa -
ją ce skar gi po dej mo wa no dzia ła nia w ce lu ich zba da nia,
wy ja śnie nia i za ła twie nia. Na cześć z nich udzie lo na zo sta -
ła od po wiedź bez po śred nio, jed nak więk szość spraw wy -
ma ga ła zba da nia przez wła ści wy okrę go wy za rząd PZD lub
je go in ter wen cji. W spra wach te go wy ma ga ją cych OZ prze -
pro wa dza ły kon tro lę w ogro dach, a wy ni ki i sta no wi ska, 
a tak że po dej mo wa ne de cy zje prze ka zy wa ły in ter we niu ją -
cym i Kra jo wej Ra dzie.

V.  Po zy ski wa nie środ ków fi nan so wych na roz wój ROD 

Środ ki eu ro pej skie i z NFOŚiGW oraz WFOŚ i GW
Ro dzin ne ogro dy dział ko we peł nią waż ne funk cje spo -

łecz ne m.in. przez przy wra ca nie spo łecz no ści i przy ro -
dzie te re nów zde gra do wa nych, pod no sze nie stan dar dów
eko lo gicz nych oraz kształ to wa nie wa run ków dla pro wa -
dze nia ak tyw ne go i zdro we go try bu ży cia. Dla te go też
ogro dy za słu gu ją na po moc ze wnętrz ną. W ce lu za ini -
cjo wa nia wśród dział kow ców i ogro dów dzia łań zmie -
rza ją cych do po zy ski wa nia środ ków m.in. z Unii Eu ro-
pej skiej, jak i in nych źró deł pu blicz nych już 14 ma ja
2015 r., Pre zy dium KR PZD za ję ło w tej spra wie sta no -
wi sko. W po wyż szym do ku men cie Pre zy dium KR PZD
wska za ło, iż przed ogro da mi otwie ra ją się no we moż li -
wo ści na uzy ska nie wspar cia fi nan so we go i na le ży z te -
go ko rzy stać, gdyż przy czy ni się to do roz wo ju ogro dów
dział ko wych w Pol sce, któ re nie tyl ko bę dą pięk niej sze

ale i bar dziej funk cjo nal ne dla dział kow ców i spo łecz -
no ści lo kal nej. 

Re ali zu jąc prio ry te to we za da nia wy ni ka ją ce z pro gra -
mu XII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów, dnia 26 sierp nia
2015 r. Pre zy dium KR PZD przy ję ło sta no wi sko w spra -
wie za dań prio ry te to wych dla struk tur PZD w za kre sie
po zy ski wa nia środ ków z Fun du szy Unij nych oraz Fun -
du szy Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej dla
ROD, w któ rym wska za no m.in. na ko niecz ność or ga ni -
za cji bez po śred nich spo tkań przed sta wi cie li OZ PZD 
z Mar szał ka mi Wo je wództw, w ce lu przed sta wie nia po -
trzeb, moż li wo ści i ocze ki wań ogro dów w za kre sie środ -
ków unij nych, oraz szko leń z pre ze sa mi ROD. W wie lu
okrę gach ta kie spo tka nia z Mar szał ka mi od by ły się.
Okrę gi rów nież prze pro wa dzi ły sze reg szko leń m.in. 
w War sza wie, Płoc ku, Pi le, Szcze ci nie, na Ślą sku, w No -
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wym To my ślu, El bląg czy w Po zna niu.
Aby uła twić ogro dom dział ko wym po dej mo wa nie

dzia łań zmie rza ją cych do uzy ska nia wspar cia fi nan so -
we go z Unii Eu ro pej skiej w dniu 17 grud nia 2015 r., Pre -
zy dium KR PZD pod ję ło uchwa łę nr 339/2015 w spra -
wie wy ty po wa nia przez okrę gi ro dzin nych ogro dów
dział ko wych do skła da nia wnio sków o wspar cie fi nan so -
we z Fun du szy Eu ro pej skich, w któ rej zo bo wią za ło okrę -
gi do wy ty po wa nia ROD, któ re bę dą skła da ły wnio ski 
w ra mach pro gra mów unij nych. Te wy ty po wa ne ROD
po ka żą, jak w prak ty ce wy glą da ją po szcze gól ne eta py
ubie ga nia się o po moc fi nan so wą ze środ ków unij nych.
Po słu żą one ja ko wzór dla in nych ogro dów, któ re za chę -
co ne suk ce sa mi swych po przed ni ków rów nież bę dą mo -
gły wy stę po wać o do ta cje unij ne, wie dząc jed no cze śnie
jak wy glą da ca ła pro ce du ra zmie rza ją ca do otrzy ma nia
do ta cji od prak tycz nej stro ny. Po wyż sze in for ma cje zo -
sta ną prze ka za ne do KR PZD do dnia 29 lu te go 2016 r.

Pre zy dium KR PZD zda jąc so bie spra wę, iż w nie któ -
rych wo je wódz twach ogło szo no już ter mi ny na bo ru
wnio sków umoż li wia ją cych uzy ska nie wspar cia fi nan -
so we go. Na to miast w ogro dach nie od by ły się jesz cze
wal ne ze bra nia, któ re ja ko je dy ne są upraw nio ne do wy -
ra ża nia zgo dy na re ali za cję in we sty cji i re mon tów 
w ROD. Za tem, aby nie za my kać tym ogro dom moż li -
wo ści sko rzy sta nia ze środ ków unij nych, uchwa łą 
nr 338/2015 z dnia 17 grud nia 2015 r. Pre zy dium KR
PZD po sta no wi ło upo waż nić za rzą dy ROD do skła da nia
wnio sków o do ta cje unij ne przed uzy ska niem zgo dy wal -
ne go ze bra nia na re ali za cję za da nia in we sty cyj ne go lub

re mon to we go w ROD. Jed nak że wa run kiem ko niecz nym
jest póź niej sze po twier dze nie przez wal ne ze bra nie dzia -
łań pod ję tych przez za rząd ROD. 

Po nad to, w dniu 29 grud nia 2015 r. Pre zy dium KR PZD
pod ję ło uchwa łę nr 364/2015, w któ rej okre ślo no tryb wy -
da wa nia peł no moc nictw do re pre zen to wa nia PZD przy
czyn no ściach zwią za nych z po zy ski wa niem i roz li cza -
niem do fi nan so wa nia dzia łań po dej mo wa nych w ROD 
z fun du szy eu ro pej skich, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Fun du -
szu Ini cja tyw Oby wa tel skich, Se nior -WIGOR, do ta cji ce -
lo wych z bu dże tu gmi ny i in nych środ ków pu blicz nych.
Uchwa ła ta umoż li wia rów nież udzie la nie dal szych peł -
no moc nictw na rzecz człon ków za rzą dów ROD. 

Po za po wyż szy mi do ku men ta mi przy ję ty mi przez Pre zy -
dium KR PZD, Zwią zek  ca ły czas pro wa dzi ak tyw ną kam -
pa nię in for ma cyj ną do ty czą cą po zy ski wa nia po mo cy
fi nan so wej ze źró deł pu blicz nych. W tym ce lu na stro nie
www.pzd.pl stwo rzo no spe cjal ną za kład kę Fun du sze Unij -
ne, w któ rej umiesz cza ne są wszyst kie ma te ria ły i in for ma -
cje z ca łe go kra ju do ty czą ce tej ma te rii. Do ku men ty te
pu bli ko wa ne  są tak że w biu le ty nach in for ma cyj nych.

W spra wie fun du szy eu ro pej skich i kra jo wych wy po wie -
dzia ła się rów nież KR PZD w na stę pu ją cych uchwa łach:

•  nr 3/XXX/2015 z dnia 25.06.2015 r. w spra wie przy -
ję cia za ło żeń dla struk tur PZD w za kre sie po zy ski -
wa nia środ ków unij nych na po trze by PZD i ROD

•  nr 4/XXX/2015 z dnia 25.06.2015 r. w spra wie po -
zy ski wa nia środ ków z Na ro do we go i Wo je wódz -
kich Fun du szy Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej

VI.  Dzia łal ność praw na pro wa dzo na przez rad ców praw nych 

W okre sie spra woz daw czym dzia łal ność praw na pro -
wa dzo na przez ze spół rad ców praw nych w Biu rze KR
sku pio na by ła po cząt ko wo na wdro że niu uchwa lo ne go
sta tu tu PZD. Przede wszyst kim ist nia ła ko niecz ność pro -
wa dze nia i mo ni to ro wa nia sta nu po stę po wa nia zwią za -
ne go z re je stra cją sta tu tu uchwa lo ne go 2 lip ca 2015 ro ku
przez Kra jo wy Zjazd De le ga tów. Z uwa gi na wcze śniej -
sze pro ble my w tym za kre sie, do kła da no szcze gól nej sta -
ran no ści, aby nie ist nia ły żad ne prze szko dy do wy da nia
po sta no wie nia o re je stra cji. By ło to tym bar dziej ko -
niecz ne, że sąd nie zwy kle wni kli wie ba dał uchwa lo ny
sta tut, zwłasz cza ze wzglę du na roz ma ite skar gi zmie -
rza ją ce do za blo ko wa nia re je stra cji. W tym wzglę dzie
przy go to wy wa no sto sow ne pi sma pro ce so we za wie ra ją -
ce sta no wi ska wo bec zgła sza nych za rzu tów. Dzia ła nia te
przy nio sły po zy tyw ny efekt, gdyż 9 wrze śnia 2015 ro ku
Sąd Re je stro wy do ko nał re je stra cji sta tu tu, co osta tecz -
nie usank cjo no wa ło sta tus Związ ku ja ko sto wa rzy sze nia
ogro do we go.

Re je stra cja no we go sta tu tu PZD spo wo do wa ła ko niecz -
ność do koń cze nia pro ce su do sto so wa nia prze pi sów związ -

ko wych do usta wy o ROD. Do ty czy ło to w szcze gól no ści
re gu la mi nu ROD, któ ry jest naj czę ściej sto so wa nym do -
ku men tem w ogro dach. Dla te go też Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy pod ję ło in ten syw ne pra ce zmie rza ją ce do szyb kie go
uchwa le nia te go waż ne go do ku men tem. Opie kę praw ną
w tym za kre sie po wie rzo no rad com praw nym, któ rzy mie -
li czu wać nad zgod no ścią za pi sów re gu la mi nu z usta wą 
o ROD, usta wą o sto wa rzy sze niach oraz sta tu tem PZD.
By ło tym bar dziej istot ne, że usta wa o ROD wy zna czy ła
sto sun ko wo wą ski za kres spraw dla re gu la mi nu ROD,
któ ry na le ża ło bez względ nie prze strze gać, aby nie na ra -
zić się na za rzut wa dli wo ści re gu la mi nu. Dla te go też rad -
com praw nym po wie rzo no nie tyl ko ob słu gę prac spe c-
jal nej ko mi sji re gu la mi no wej, ale przede wszyst kim me -
ry to rycz ne opra co wa nie tek stu pro jek tu te go do ku men tu.
Ta ki pro jekt zo stał przed ło żo ny Kra jo wej Ra dzie, któ ra 
w dniu 1 paź dzier ni ka 2015 ro ku uchwa li ła no wy re gu la -
min ROD, bę dą cy ak tem cał ko wi cie do sto so wa nym do
usta wy i sta tu tu PZD. 

Rad co wie praw ni pro wa dzi li rów nież spra wy zwią za -
ne opra co wa niem nie któ rych waż nych uchwał sys te mo -
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wych. Do ty czy ło to w szcze gól no ści uchwa ły nr
363/2015 Pre zy dium KR z 18 grud nia 2015 ro ku w spra -
wie or ga ni za cji i funk cjo no wa nia biur okrę gów Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców. Uchwa ła ta sca li ła w je den
akt naj waż niej sze kwe stie zwią za ne z dzia łal no ścią biur
ob słu gu ją cych okrę gi PZD. Prze ję cie spra wy przy go to -
wa nia tek stu tej uchwa ły przez rad ców praw nych wy ni -
ka ło z fak tu, że do ku ment ten nor mu je kwe stie bez po ś-
red nio zwią za ne z roz ma ity mi prze pi sa mi pra wa pra cy,
któ re mu sia ły być uwzględ nio ne w po szcze gól nych za -
pi sach. 

Pre zy dium KR po wie rzy ło rów nież rad com praw nym
za da nie opra co wa nia in nej waż nej uchwa ły. Uzna no bo -
wiem ko niecz ność unor mo wa nia kwe stii od płat ne go wy -
ko rzy sta nia ma jąt ku PZD. Ro lą ze spo łu rad ców praw-
nych by ło wy pra co wa nie ta kich roz wią zań, któ re usys te -
ma ty zu ją ta ką dzia łal ność oraz wy zna czą dla niej od po -
wied nie ra my praw ne, uwzględ nia ją ce przede wszys-
t kich ro lę i sta tus Związ ku. Przed miot tej uchwa ły jest
nie zwy kle skom pli ko wa ny, zwłasz cza ze wzglę dów
praw nych. Na le ża ło bo wiem wziąć pod uwa gę roz ma ite
uwa run ko wa nia, a przede wszyst kim wy mo gi po dat ko -
we. Dla te go wy pra co wa nie od po wied nich roz wią zań
wy ma ga ło nie tyl ko pro wa dze nia kon sul ta cji z okrę ga mi,
ale rów nież z gro nem praw ni ków związ ko wych z ca łej
Pol ski. Po nad to rad co wie praw ni mu sie li do ko nać ana li -
zy roz ma itych ure gu lo wań praw nych, aby za pro po no -
wać roz wią za nia zgod ne z pra wem, ale tak że z in te re sem
ca łe go Związ ku. Przed mio to wa spra wa by ła przed mio -
tem sze re gu po sie dzeń Pre zy dium KR, gdzie oma wia no
ko lej ne pro jek ty i wpro wa dza no po praw ki. W re zul ta cie
po wyż szych dzia łań Pre zy dium KR przy ję ło w dniu 29
grud nia 2015 ro ku uchwa łę nr 382/2015 w spra wie czer -
pa nia i wy ko rzy sta nia do cho dów z ma jąt ku Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. 

W okre sie spra woz daw czym pra ce rad ców praw nych
po le ga ły rów nież na udzia le w pra cach le gi sla cyj nych.
W Sej mie bo wiem trwa ły pra ce nad pre zy denc kim pro -
jek tem usta wy o zmia nie usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze -
niach oraz nie któ rych in nych ustaw. No we li za cja grun-
tow nie mo dy fi ko wa ła re gu la cje do ty czą ce funk cjo no wa -
nia wszyst kich sto wa rzy szeń. W ce lu roz pa trze nia te go
pro jek tu po wo ła no pod ko mi sję nad zwy czaj ną. Od by ło
się kil ka na ście jej po sie dzeń, w któ rych udział brał rad -
ca praw ny KR, któ ry re pre zen to wał Zwią zek, bę dą cy
jed nym z naj więk szych sto wa rzy szeń dzia ła ją cych w
Pol sce. Dla te go też przed sta wi ciel Związ ku ak tyw nie
uczest ni czył w pra cach nad pro jek tem no we li za cji, aby
pro po no wa ne roz wią za nia by ły jak naj bar dziej ko rzyst -
ne dla ogro dów i dział kow ców. Z te go wzglę du rad co -
wie praw ni KR opra co wa li sto sow ny pro jekt sta no wi ska
w spra wie no we li za cji, któ rą przy jął Kra jo wy Zjazd De -

le ga tów. Sta no wi sko to prze ka za no do par la men tu. Osta -
tecz nie Sejm uchwa lił oma wia ną no we li za cję, któ ra wej -
dzie w ży cie w ma ju br.   

Je że li cho dzi o bie żą cą ob słu gę praw ną, to w szcze gól -
no ści przy bie ra ła ona for mę po rad praw nych, spo rzą dza -
nia opi nii praw nych, opra co wy wa nia pro jek tów ak tów
pra wa we wnętrz ne go oraz re pre zen to wa nia PZD przed
są da mi i urzę da mi. Rad co wie praw ni po dej mo wa li rów -
nież dzia ła nia we współ pra cy z po szcze gól ny mi wy dzia -
ła mi Biu ra KR PZD, w szcze gól no ści or ga ni za cyj no -
praw nym, go spo dar ki grun ta mi oraz wy dzia łem księ go -
wym. Do ty czy ło to za rów no spraw in dy wi du al nych, jak
i opra co wy wa nia roz wią zań sys te mo wych i ak tów pra wa
we wnętrz ne go. 

Rad co wie praw ni KR świad czy li po moc praw ną rów -
nież na rzecz jed no stek te re no wych PZD. Dzia ła nia te
przy bie ra ły for mę za rów no two rze nia ogól nych opra co -
wań i wy tycz nych do ty czą cych pro ble ma ty ki praw nej
zwią za nej z funk cjo no wa niem po szcze gól nych ogniw or -
ga ni za cyj nych Związ ku, jak i uczest ni cze nia w pro wa dze -
niu in dy wi du al nych spraw są do wych i ad mi ni stra cyj nych.
W po szcze gól nych przy pad kach przy bie ra ło to zwy kle
for mę kon sul ta cji, opi nio wa nia i wspar cia me ry to rycz ne -
go. Z ko lei przej mo wa nie in dy wi du al nych spraw do bie -
żą cej ob słu gi w ra mach po stę po wa nia są do we go bądź
ad mi ni stra cyj ne go wy stę po wa ło rza dziej, i do ty czy ło
głów nie spraw to czą cych się przed są da mi i or ga na mi w
War sza wie, cho ciaż co raz czę ściej po ja wia się po trze ba
ob słu gi spraw pro wa dzo nych w in nych mia stach. 

Z po wyż szych in for ma cji wy ni ka, że zwięk sza się ilość
spraw praw nych w Związ ku wy ma ga ją cych fa cho wej
ob słu gi. Wy ni ka to tak że z fak tu, że cha rak ter tych spraw
sta je się co raz bar dziej skom pli ko wa ny. Dla te go też Pre -
zy dium KR do strze gło ko niecz ność po wo ła nia spe cja li -
stycz nej ko mór ki or ga ni za cyj nej w ra mach Biu ra KR,
któ ra mia ła by na bie żą co pro wa dzić te spra wy. Z te go
po wo du zle co no ze spo ło wi rad ców praw nych opra co wa -
nia pro jek tu uchwa ły w tej spra wie. W efek cie Pre zy -
dium KR do ko na ło oce ny przed ło żo nych pro po zy cji 
i po sta no wi ło po wo łać Biu ro Praw ne PZD. Bę dzie to
jed nost ka kom plek so wo zaj mu ją ca się ob słu gą praw ną
nie tyl ko Kra jo wej Ra dy. Zde cy do wa no, że Biu ro Praw -
ne bę dzie przej mo wa ło spra wy wy ma ga ją ce ochro ny
waż nych praw lub in te re sów Związ ku. Cho dzi m.in. 
o spra wy pre ce den so we lub mo gą ce ro dzić po waż ne
skut ki fi nan so we dla ca łe go Związ ku. W ce lu za pew nie -
nia, aby Biu ro Praw ne spraw nie wy ko ny wa ło swo je za -
da nie prze wi dzia no obo wią zek współ pra cy i współ dzia-
ła nia okrę go wych służb praw nych z Biu rem Praw nym.
Jed nost ka ta roz pocz nie swo ją dzia łal ność od dru gie go
kwar ta łu 2016 ro ku.
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1) Rosz cze nia do grun tów ROD w 2015 r. 
W 2015 r. Pre zy dium KR PZD wie lo krot nie zaj mo wa -

ło się pro ble ma ty ką rosz czeń do grun tów ROD. 
Przede wszyst kim za po zna ło się ze sta nem rosz czeń

do grun tów ROD wg sta nu na dzień 10.02.2015 r. Przed -
mio to we ba da nie, zle co ne przez KR PZD do wy ko na nia
przez OZ PZD wy ka za ło, że rosz cze nia mi ob ję tych by -
ło 338 ROD o po wierzch ni 1211,7796 ha i licz bie dzia -
łek ro dzin nych – 28901. W ogó le rosz cze nia nie wy s-
tę po wa ły na te re nie OZ PZD w El blą gu, Ko sza li nie, Le -
gni cy, Słup sku i w Zie lo nej Gó rze. 

Rosz cze nia re ali zo wa ne na dro dze są do wej lub ad mi -
ni stra cyj nej obej mo wa ły 171 ROD o po wierzch ni
605,0214  ha i licz bie dzia łek ro dzin nych – 14 248. Wy -
stę po wa ły one na te re nie 16 OZ PZD (nie wy stę po wa ły
one na te re nie OZ PZD w El blą gu, Go rzo wie Wlkp., Ko -
sza li nie, Le gni cy, w Opo lu, w Słup sku, Szcze ci nie, Su -
dec kie go, War miń sko -Ma zur skie go i Zie lo nej Gó rze).
Naj wię cej rosz czeń do grun tów ROD re ali zo wa nych na
dro dze są do wej bądź ad mi ni stra cyj nej by ło na te re nie
OZ PZD Ma zo wiec kie go, Ma ło pol skie go i w Po zna niu.

Rosz cze nia nie re ali zo wa ne na dro dze są do wej lub ad -
mi ni stra cyj nej obej mo wa ły 167 ROD o po wierzch ni
606,7582 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych – 14 653. Wy -
stę po wa ły one na te re nie 20 OZ PZD (nie wy stę po wa ły
one na te re nie OZ PZD w El blą gu, Ko sza li nie, Le gni cy,
w Lu bli nie, w Słup sku i Zie lo nej Gó rze).Naj wię cej rosz -
czeń, któ re nie by ły re ali zo wa ne na dro dze są do wej i ad -
mi ni stra cyj nej znaj do wa ło się na te re nie OZ PZD:
Ma zo wiec kie go, Ślą skie go i w Szcze ci nie. 

Wśród pod mio tów zgła sza ją cych rosz cze nia do grun -
tów ROD naj wię cej rosz czeń (pod ką tem po wierzch ni ob -
ję tej rosz cze niem) mia ły sa mo rzą dy (98 rosz czeń do pow.
583,7593 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych – 13526), oso by
fi zycz ne (185 rosz czeń do pow. 346,6846 i licz bie dzia -
łek ro dzin nych – 8444) i oso by praw ne (51 rosz czeń do
pow. 143,4106 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych – 3757). 

W OZ PZD pro wa dzo ne by ły 204 spra wy są do we i ad -
mi ni stra cyj ne. Obej mo wa ły one 171 ROD. 103 spra wy
pro wa dzo ne by ły w po stę po wa niach są do wych, a 101
spraw w po stę po wa niach ad mi ni stra cyj nych. Spra wy
rosz cze nio we mia ły za pew nio ną ob słu gę praw ną rad ców
praw nych/ praw ni ków za trud nio nych w PZD. Tyl ko 
5 spraw zo sta ło zle co nych do ob słu gi ze wnętrz nym kan -
ce la riom. 

Po stę po wa nia są do we/ad mi ni stra cyj ne koń czy ły się
róż ny mi wy ro ka mi/ de cy zja mi. Nie któ re z nich to czą się

od lat i są przed mio tem orze czeń or ga nów/są dów kil ku
in stan cji. W 53% spra wach rosz cze nio wych OZ PZD li -
czą na po zy tyw ne roz strzy gnię cia, w 40% spraw moż li -
wość po wo ła nia się na art. 25 i art. 26 usta wy o ROD, 
o ile or ga ny bę dą go wła ści wie in ter pre to wać. W sto sun -
ku do 9,32% po wierzch ni ROD ob ję tej rosz cze nia mi
PZD mógł po wo ły wać się na ty tuł praw ny, któ ry mu
przy słu gu je do grun tu ROD. 

Po za po zna niu się z ba da niem rosz czeń, po re ko men -
da cji Pre zy dium KR PZD Kra jo wa Ra da PZD przy ję ła
uchwa łę nr 1/XXVI/2015 z dnia 20.03.2015 r. w spra wie
dzia łań PZD w za kre sie rosz czeń do grun tów ROD oraz
sta no wi sko z dnia 20.03.2015 r. w spra wie sy tu acji PZD
zwią za nej z rosz cze nia mi zgła sza ny mi do grun tów ROD.

Pre zy dium KR PZD w dro dze de cy zji zo bo wią za ło
Okrę go we Za rzą dy PZD, w któ rych wy stę pu je zja wi sko
rosz czeń do grun tów ROD do do ko na nia ana li zy i oce -
ny sy tu acji zwią za nej z pro ble mem rosz czeń oraz prze -
ka za nia peł nej in for ma cji w tym wzglę dzie człon kom
Pre zy dium OZ PZD oraz na naj bliż szych po sie dze niach
ple nar nych OZ. Zo bo wią za ło rów nież do wpro wa dze nia
do pla nu pra cy OZ pro ble ma ty ki rosz czeń do grun tów
ROD i za gro żeń z nich wy ni ka ją cych, ja ko sta łe go ele -
men tu dzia łań. Jed no cze śnie Pre zy dium KR PZD zo bo -
wią za ło Wy dział Go spo dar ki Grun ta mi KR PZD do
przy go to wa nia uchwa ły w spra wie pro ce dur dla struk tur
PZD do ty czą cych prze pro wa dze nia li kwi da cji praw nej
ROD. W na stęp stwie, w dniu 30.09.2015 r. Pre zy dium
KR PZD przy ję ło uchwa łę nr 227/2015 w spra wie za sad
i try bu li kwi da cji praw nej ROD lub je go czę ści w związ -
ku z re ali za cją rosz cze nia do grun tów ROD. 

Pre zy dium KR PZD zaj mo wa ło się rów nież in dy wi du -
al ny mi spra wa mi rosz cze nio wy mi, w któ rych wska zy -
wa ło na kie run ki dzia łań dla OZ PZD (rosz cze nie p.
Ja dwi gi Wy so czyń skiej do ROD „Wrzos” i „Ka li na” w
Kra ko wie, rosz cze nie KAZ i WSPÓLNICY sp. z o.o.
oraz MEDIA sp. k. do ROD „Ko le jarz” w Mi ko ło wie,
rosz cze nie Okrę go wej Spół dziel ni Mle czar skiej w Ra -
dom sku do ROD „Kro kus” w No wym Tar gu, rosz cze nie
Dom De ve lop ment S.A. z sie dzi bą w War sza wie do
ROD „Sig ma -Bar tyc ka” War sza wie). 

Pre zy dium KR PZD pod ję ło rów nież 6 uchwał w spra -
wie do ko na nia zmian w Re je strze ROD w związ ku z li -
kwi da cją praw ną ca ło ści/ czę ści ROD. Li kwi da cji
praw nej w ca ło ści lub czę ści ule gły na stę pu ją ce ogro dy,
ob ję te rosz cze nia mi: część ROD „Ma ki” w Lu bli nie 
(w związ ku z rosz cze niem wła ści cie la grun tu p. Ma ria -
na Pał ki), ca łość ROD „Że fa ma” w Żni nie (w związ ku 
z rosz cze niem wła ści cie la grun tu KÖHLER +

VII. Spra wy go spo dar ki grun ta mi
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BOVENKAMP - POLSKA sp. z o.o.), część ROD „Re -
laks” w Kę dzie rzy nie - Koź lu (w związ ku z rosz cze niem
Agen cji Mie nia Woj sko we go), część ROD „Ja wor” w
Draw nie (w związ ku z rosz cze niem wła ści cie la grun tu
ro dzi ny Owcza rek), część ROD „Ba il don” w Ka to wi -
cach (w związ ku z rosz cze niem użyt kow ni ka wie czy ste -
go grun tu MAKSIMUM sp. z o.o. HOLDING S.K.A.)
oraz część ROD „Sto krot ka” w Mo rą gu (w związ ku z
rosz cze niem wła ści cie la grun tu ro dzi ny Kraw czyk). 

Szcze gól ną uwa gę Pre zy dium KR PZD po świę ci ło
spra wom rosz cze nio wym wy stę pu ją cym na te re nie M.
St. War sza wy, w tym zwią za nym z po stę po wa nia mi ad -
mi ni stra cyj ny mi do ty czą cy mi re ali za cji rosz czeń z De -
kre tu Bie ru ta. W tym za kre sie Pre zy dium KR PZD na
bie żą co mo ni to ro wa ło stan praw ny grun tów war szaw -
skich ROD i stan po szcze gól nych spraw rosz cze nio -
wych. Rosz cze nia obej mu ją ce grun ty war szaw skich
ROD by ły rów nież przed mio tem za in te re so wa nia KR
PZD, któ ra w 15 stycz nia 2015 r. za ję ła sta no wi sko w
spra wie rosz czeń ro dzin nych ogro dów dział ko wych. W
tym sta no wi sku m.in. pod kre śli ła, że na le ży po ka zać ak -
tyw ną po sta wę ca łe go śro do wi ska dział ko we go w obro -
nie za gro żo nych rosz cze nia mi dzia łek, w tym z De kre tu
Bie ru ta. Pod kre śli ła, że to nie jest pro blem wy łącz nie
war szaw ski, ale jest to pro blem wszyst kich dział kow -
ców. W związ ku z pu blicz ną de ba tą w przed mio cie re -
pry wa ty za cji, Kra jo wa Ra da PZD w dniu 20 mar ca 2015
r. za ję ła sta no wi sko w spra wie usta wy re pry wa ty za cyj -
nej, w któ rym uzna ła, że usta wa re pry wa ty za cyj na po -
win na wy klu czyć re sty tu cję mie nia i za stą pić ją pra wem
do od szko do wa nia. Bo wiem zbyt czę sto ofia rą re pry wa -
ty za cji pa da ją zwy kli lu dzie, w tym dział kow cy. 

Pre zy dium KR PZD za po zna wa ło się rów nież z tre ścią
orze czeń są do wych/ad mi ni stra cyj nych i oce nia ło ich
przy dat ność dla po zo sta łych po stę po wań są do wych i ad -
mi ni stra cyj nych to czą cych się w sto sun ku do grun tów
ROD. Ana li zie po da ło m.in. wy rok Są du Naj wyż sze go
z dnia 18.06.2015 r. w spra wie ze skar gi ka sa cyj nej PZD
od orze cze nia Są du Ape la cyj ne go w Kra ko wie w spra -
wie do ty czą cej rosz czeń z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy -
sta nia za te re ny ROD Wrzos i Ka li na w Kra ko wie. 
W orze cze niu tym SN w peł ni po parł sta no wi sko Związ -
ku i uchy lił wy rok w czę ści za są dza ją cej od PZD prze -
szło 600 tys. zł. (co zo sta ło pod trzy ma ne przez sąd
niż szej in stan cji, któ ry po now nie roz pa try wał spra wę).
W w/w wy ro ku  SN po trzy mał wcze śniej szą li nię orzecz -
ni czą, w któ rej stwier dził, iż PZD jest le gi ty mo wa ny
bier nie w spra wie o za pła tę wy łącz nie w sto sun ku te re -
nów wspól nych w ROD. Po nad to SN po dzie lił sta no wi -
sko PZD, do tych czas igno ro wa ne przez są dy, że zgod nie
z art. 224 § 2 KC, mo men tem, od któ re go moż na przy -
pi sać PZD obo wią zek za pła ty za bez u mow ne ko rzy sta -

nie z nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez ROD, jest chwi -
la za wia do mie nia go o wy to cze niu po wódz two o wy da -
nie nie ru cho mo ści (a nie mo ment uzy ska nia przez
po wo da ty tu łu praw ne go do grun tu ROD, li cząc do 10
lat wstecz od da ty wy to cze nia po wódz twa). 

Ko lej nym istot nym orze cze niem, któ re Pre zy dium KR
PZD pod da ło szcze gó ło wej ana li zie był wy rok Wo je -
wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go z dnia 1.10.2015 r.
w spra wie zwią za nej z rosz cze niem zgło szo nym na pod -
sta wie De kre tu Bie ru ta do czę ści ROD „Bi lo nik” w War -
sza wie. W wy ro ku tym, WSA uznał, że Pol ski Zwią zek
Dział kow ców jest stro ną w po stę po wa niu w spra wie z
de kre tu Bie ru ta oraz Pol ski Zwią zek Dział kow ców po -
sia da ty tuł praw ny do wszyst kich nie ru cho mo ści, co do
któ rych Ro dzin ny Ogród Dział ko wy speł nia je den z wa -
run ków, o któ rych mo wa w art. 76 usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z dnia 13 grud nia 2013 r. Przy
czym, na by cie pra wa użyt ko wa nia grun tu na pod sta wie
art. 76 usta wy o ROD na stę pu je z mo cy pra wa z dniem
wej ścia w ży cie usta wy o ROD, a sa ma de cy zja stwier -
dza ją ca na by cie pra wa użyt ko wa nia ma je dy nie cha rak -
ter de kla ra to ryj ny.

2) Środ ki prze ka za ne z Fun du szu Obro ny ROD w
2015 ro ku

W 2015 ro ku Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po dej -
mo wa ło uchwa ły w spra wie przy zna nia środ ków z Fun -
du szu Obro ny ROD na po kry cie stwier dzo nych
pra wo moc ny mi wy ro ka mi zo bo wią zań PZD z ty tu łu
bez u mow ne go ko rzy sta nia z grun tów, wy da nia grun tów,
re gu la cji ich sta nu praw ne go, a tak że kosz tów są do wych
czy też eg ze ku cji w po stę po wa niach ma ją cych za przed -
miot rosz cze nia z te go ty tu łu.

W 2015 r. Pre zy dium KR PZD przy zna ło środ ki z Fun -
du szu Obro ny ROD w łącz nej kwo cie 254 532, 82 zł.
Środ ki te zo sta ły przy zna ne w związ ku z po stę po wa nia -
mi są do wy mi to czą cy mi się w sto sun ku do grun tów
ROD im. Łu ka sze wi cza w Po zna niu (kwo ta 219 532,82
zł) oraz ROD „Ol sza” w Kra ko wie (35 000 zł). 

3) In we sty cje i re mon ty w ROD w 2015 ro ku
Dnia 20 paź dzier ni ka 2015 r. Pre zy dium KR PZD pod -

ję ło uchwa łę nr 263/2015 w spra wie spo rzą dza nia spra -
woz dań z pla nu i re ali za cji in we sty cji i re mon tów 
w ROD. Po wyż sza uchwa ła za stą pi ła do tąd obo wią zu ją -
cą uchwa łę nr 44/2011 Pre zy dium KR PZD z dnia 30
mar ca 2011 r. w spra wie spo rzą dza nia spra woz dań z pla -
nu i re ali za cji in we sty cji i re mon tów w ROD. 

Wzo rem lat po przed nich, do KR PZD wpły nę ły in for -
ma cje w za kre sie in we sty cji i re mon tów, któ re za mie rza -
ły prze pro wa dzić ro dzin ne ogro dy dział ko we w ro ku
2015. Na 4 846 ro dzin nych ogro dów dział ko wych, pla -
na mi in we sty cyj no-re mon to wy mi zo sta ło ob ję tych 1050
ogro dów, co sta no wi 22% wszyst kich ROD w Pol sce. 
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Naj wię cej ROD, któ re zo sta ły ob ję te pla na mi in we sty -
cji i re mon tów w sto sun ku do ist nie ją cych na te re nie
okrę gu ogro dów wy stę pu je w OZ PZD: w Czę sto cho wie
(53%), War miń sko-Ma zur skim (51%), Opol skim (48%),
Pod la skim (45%), w Słup sku (87%) i Świę to krzy skim
(49%). Na to miast naj mniej prac za pla no wa no w ogro -
dach po ło żo nych w okrę gach: Byd go skim (3%) i w El -
blą gu (7%). Łącz nie ro dzin ne ogro dy dział ko we za pla -
no wa ły 1 491 za dań in we sty cyj no-re mon to wych. 

W 2015 ro ku za pla no wa no wy bu do wać lub wy re mon -
to wać na stę pu ją cą in fra struk tu rę w ROD:

•  98 397 m² ogro dzeń, 
•  89 536 m.b.  sie ci wo do cią go wej,
•  75 108 m.b. sie ci ener ge tycz nej, 
•  48 515 m² dróg i alej ogro do wych, 
•  w 317 ROD za pla no wa no pra ce re mon to wo – in we -

sty cyj ne w do mach dział kow ca i bu dyn kach ad mi -
ni stra cyj nych.

•  w 78 ogro dach dział kow cy za pla no wa li do ko nać
sze reg prac zwią za nych z wy ko ny wa niem ro wów
od wad nia ją cych, wy bu do wa niem cią gów me lio ra -
cyj nych czy za ło że niem no wych pa sów zie le ni, 

•  w 15 ROD dział kow cy za pla no wa li za jąć się tak że
te re na mi re kre acyj ny mi tj: bu do wa i re mon ty pla -
ców za baw czy ogro dów jor da now skich, 

•  w 92 ROD za pla no wa no rów nież ta kie za da nia jak:
wy ko na nie no wych ta blic in for ma cyj nych, wy mia -
na skrzy nek elek trycz nych, za ło że nie mo ni to rin gu
czy wy ko na nie ak tu al nych pla nów za go spo da ro wa -
nia ROD. 

Wy ko na nie przy ję te go pla nu bę dzie przed mio tem ana -
li zy Pre zy dium KR PZD w 2016 r. Pre zy dia OZ in for -
ma cje te zo bo wią za ne są prze słać do dnia 30.04.2016 r.

Pla ny in we sty cyj no-re mon to we wy ka zu ją, iż ro dzin ne
ogro dy dział ko we za pla no wa ły wy dat ki na łącz ną kwo -
tę 28 798 507 zł, z cze go 22 794 541 zł sta no wić mia ły
środ ki wła sne ROD. Za da nia w ROD za pla no wa no re -
ali zo wać tak że przy współ udzia le do ta cji przy zna nych
przez or ga ny wyż sze PZD. Zgod nie z prze wi dy wa-
nia mi ogro dów, udział ten miał wy nieść 18% ogól nej
war to ści za dań tj. 5 146 616 zł. Jak i w la tach po przed -
nich, wie le ro dzin nych ogro dów dział ko wych nie mo że
li czyć na po moc ze wnętrz ną. Z prze ka za nych in for ma cji
wy ni ka, iż ogro dy spo dzie wa ły się otrzy mać po moc fi -

nan so wą w for mie do ta cji od jed no stek sa mo rzą du te ry -
to rial ne go i Skar bu Pań stwa na kwo tę za le d wie 857 350
zł, co sta no wi 3% wszyst kich kosz tów. Po wyż sze wska -
zu je na zni ko me za in te re so wa nie ogro da mi dział ko wy mi
ze stro ny gmin i Skar bu Pań stwa. Bio rąc pod uwa gę, iż
ogro dy słu żą nie tyl ko sa mym dział kow com, ale i speł -
nia ją sze reg waż nych funk cji eko lo gicz nych, ochron -
nych, es te tycz nych, a tak że ma ją du ży wpływ na po-
pra wę wa run ków so cjal nych spo łecz no ści lo kal nej, gmi -
ny win ny ak tyw niej włą czyć się w udzie la nie po mo cy fi -
nan so wej przy re ali za cji tych za dań. Zwłasz cza, iż
obec nie obo wią zu ją ca usta wa z dnia 13 grud nia 2013 ro -
ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych wska zu je, iż
gmi ny mo gą udzie lać sto wa rzy sze niom ogro do wym do -
ta cji ce lo wych z bu dże tu tej gmi ny, w szcze gól no ści na
bu do wę lub mo der ni za cję in fra struk tu ry ogro do wej, je -
że li wpły nie to na po pra wę wa run ków do ko rzy sta nia z
ROD przez dział kow ców lub zwięk szy do stęp ność spo -
łecz no ści lo kal nej do te go ROD. Dla te go też za rzą dy
ROD win ny zwięk szyć współ pra cę z jed nost ka mi sa mo -
rzą du te ry to rial ne go, ma ją cą na ce lu po zy ska nie po mo -
cy fi nan so wej w po sta ci do ta cji ce lo wych.

Z te go wzglę du Kra jo wa Ra da PZD w dniu 30.10.2015 r.
na stro nie in ter ne to wej PZD za mie ści ła ko mu ni kat, 
w któ rym przy po mi na za rzą dom ROD o moż li wo ści
ubie ga nia się o do ta cje ce lo we z bu dże tu gmin, zwró ci -
ła przy tym szcze gól ną uwa gę na fakt, że gmi ny ma ją
obo wią zek do dnia 15 li sto pa da każ de go ro ku opra co -
wać pro jekt pla nu bu dże tu. Fakt ten ozna czał ko niecz -
ność za bie ga nia o uję cie w bu dże tach gmin środ ków fi -
nan so wych, któ re mo gą zo stać prze zna czo ne na do ta cje
dla ROD. Bo wiem uję cie w bu dże cie da je re al ne pod sta -
wy do uzy ska na środ ków przez ROD, na pod sta wie zło -
żo nych wnio sków o do ta cje, w związ ku z re ali zo wa ny mi
in we sty cja mi.

Ko lej ną moż li wo ścią war tą wy ko rzy sta nia przy po szu -
ki wa niu no wych źró deł fi nan so wa nia za dań in we sty cyj -
no – re mon to wych w ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
jest ko rzy sta nie ze środ ków unij nych i Fun du szy Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. W tym ce lu nie -
zbęd ne jest pod ję cie przez okrę go we za rzą dy PZD 
i za rzą dy ROD ak tyw nych dzia łań zmie rza ją cych do po -
zy ska nia z ww. źró deł środ ków fi nan so wych na bu do wę
no wej in fra struk tu ry w ROD. 

VIII. Kra jo we Dni Dział kow ca

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy, na wnio sek Pre zy den ta
Mia sta Tcze wa i Pre zy dium OZ w Gdań sku, pod ję ło 
w dniu 5 mar ca 2015 r. de cy zję o zor ga ni zo wa niu Kra -
jo wych Dni Dział kow ca w Tcze wie. Ogrom ny wkład w
przy go to wa nie uro czy sto ści miał Urząd Mia sta, gdyż
świę to dział kow ców po łą czo ne by ło z fe sty nem dla
miesz kań ców Tcze wa.

Uro czy sto ści od by ły się na Bul wa rach Nad wi ślań -
skich. Udział wzię ło po nad 700 dział kow ców z te re nu
ca łej Pol ski. Szcze gól nym go ściem Kra jo wych Dni
Dział kow ca by ła ów cze sna Pre mier Ewa Ko pacz. W uro -
czy sto ściach uczest ni czy ło tak że wie lu po li ty ków ze
wszyst kich ugru po wań oraz sa mo rzą dow ców. Licz nie re -
pre zen to wa ne by ły wła dze lo kal ne – wo je wódz kie 
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i oczy wi ście mia sta, gmi ny i po wia tu Tczew skie go. 
Część związ ko wa od by ła się w na mio cie z 700 miej -

sca mi sie dzą cy mi. Uro czy sto ści roz po czę ły się ga lą
sztan da ro wą – 29 sztan da rów, kra jo wy, okrę go we i ogro -
do we. 

Po wy stą pie niach Pre mier Ewy Ko pacz, Pre ze sa PZD
Eu ge niu sza Kon drac kie go, Mar szał ka Wo je wódz twa Po -
mor skie go Mie czy sła wa Stru ka, Pre zy den ta Tcze wa Mi -
ro sła wa Po błoc kie go, a tak że in nych go ści, wrę czo ne
zo sta ły na gro dy uczest ni kom kon kur sów kra jo wych.
Dział kow com, lau re atom kon kur su „Wzo ro wa Dział ka
Ro ku 2015” na gro dy wrę czy li Pre mier Ewa Ko pacz i
Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki. Pre zes PZD wrę czył
na gro dy de le ga cjom z ogro dów lau re atów kon kur su
„ROD Ro ku 2015”, a na stęp nie od zna cze nia związ ko -
we. Od zna kę „Za Za słu gi Dla PZD” otrzy ma li m. in.
Mie czy sław Struk Mar sza łek Wo je wódz twa Po mor skie -
go i Ka ta rzy na Mej na Se kre tarz Mia sta Tcze wa. Dzia ła -
cze związ ko wi otrzy ma li Zło te Od zna ki „Za słu żo ny
Dział ko wiec”.

24 za słu żo nych pre ze sów za rzą dów ROD (z 24 okrę -
gów), któ rzy za koń czy li już swo ją pra cę z upły wem
ostat niej ka den cji uho no ro wa ni zo sta li dy plo mem z po -

dzię ko wa niem za wie lo let nią pra cę dla do bra dział kow -
ców i ogro dów oraz upo min kiem w po sta ci pió ra wiecz -
ne go. 

Pre zy dent Tcze wa Mi ro sław Po błoc ki wrę czył oko licz -
no ścio we pu cha ry 3 tczew skim ogro dom ob cho dzą cym
ju bi le usze. Po czę ści ofi cjal nej od był się fe styn dla dział -
kow ców i miesz kań ców Tcze wa. 

Kra jo wa Ra da za pew ni ła dział kow com śnia da nie,
obiad i pro wiant na dro gę po wrot ną, a Pre zy dent Tcze wa
ufun do wał dla wszyst kich uczest ni ków gro chów kę. Uro -
czy sto ściom to wa rzy szy ły wy sta wy ko szy do żyn ko wych
(20) i dział ko wych wy pie ków (47). Dział kow cy i za rzą -
dy ogro dów wy sta wia ją cy ko sze i cia sta otrzy ma li dy -
plo my i bo ny to wa ro we o war to ści 100 zł.

Tczew skie ogro dy pre zen to wa ły swo je plo ny na spe -
cjal nych, ude ko ro wa nych sto iskach.  Zgod nie z Uchwa -
łą Nr 213/2015 Pre zy dium KR PZD z 30.09.2015 r. 11
ogro dów, któ re za pre zen to wa ły dział ko we plo ny otrzy -
ma ły w na gro dę ze sta wy ce bul kwia to wych o war to ści
1000 zł każ dy. Ce bu le prze ka za ne zo sta ły na rę ce pre ze -
sów za rzą dów ROD, aby po dzie li li je po mię dzy dział -
kow ców, któ rzy przy czy ni li się do przy go to wa nia wy s-
ta wy swo ją pra cą i wy ho do wa ny mi plo na mi.

IX. Za słu że ni Pre ze si Za rzą dów ROD

Pre zy dium KR PZD pod ję ło de cy zję o uho no ro wa niu
za słu żo nych pre ze sów za rzą dów ROD, któ rzy prze sta li
peł nić te funk cje, dy plo mem oko licz no ścio wym i pa -
miąt ko wym wiecz nym pió rem. Okrę gi wy ty po wa ły 362
by łych, dłu go let nich i za słu żo nych dla ogro dów i Związ -

ku pre ze sów. 24 pre ze som (po jed nym z 24 okrę gów) dy -
plom i pió ro wrę czył Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki
pod czas Kra jo wych Dni Dział kow ca w Tcze wie. 338
pre ze sów uho no ro wa no pod czas uro czy sto ści okrę go -
wych.

X. Oświa ta ogrod ni cza i wy daw nic twa

Pre zy dium KR PZD po dej mo wa ło uchwa ły w spra -
wach wy daw nictw dla dział kow ców, za rzą dów ROD i
okrę go wych za rzą dów. Od 2 lip ca 2015 ro ku wy da no na -
stę pu ją ce po zy cje:

1. Biu le tyn In for ma cyj ny – 4 nu me ry, na kład 9 000 eg -
zem pla rzy każ dy nu mer, kosz ty sta tu to we OZ i KR PZD;

2. In for ma tor Dział kow ca – 6 nu me rów, na kład 16 000
eg zem pla rzy każ dy nu mer, kosz ty bu dże to we KR PZD;

3. Mie sięcz nik „dział ko wiec” dla za rzą dów ROD – 6
nu me rów, kosz ty Fun du szu Oświa to we go KR PZD;

4. Bro szu ra edu ka cyj na pt. „Uwa ga barszcz So snow -
skie go” – na kład 155 000 eg zem pla rzy z prze zna cze niem
dla dział kow ców, kosz ty wy da nia i dys try bu cji po kry ła
KR PZD z Fun du szu Oświa to we go;

5. Re gu la min Pre zy dium KR PZD -  na kład 50 eg zem -
pla rzy, kosz ty bu dże to we KR PZD;

6. Re gu la min KR PZD - na kład 100 eg zem pla rzy,
kosz ty bu dże to we KR PZD;

7. Re gu la min ROD - na kład 1 000 000 eg zem pla rzy z

prze zna cze niem dla każ de go dział kow ca,  kosz ty wy da -
nia i dys try bu cji po kry wa KR PZD i okrę gi po 50% ze
środ ków bu dże to wych;

8. Sta tut PZD - na kład 60 000 eg zem pla rzy, kosz ty wy -
da nia i dys try bu cji po kry wa KR PZD i okrę gi po 50%
ze środ ków bu dże to wych;

9. Za wia do mie nia na wal ne ze bra nia spra woz daw cze
w ROD w ro ku 2016 w for mie kar ty pocz to wej – na kład
900 000 sztuk, kosz ty wy dru ku i dys try bu cji do okrę gów
po kry ła KR PZD ze środ ków bu dże to wych; 

10. Re gu la min Ko mi sji Re wi zyj nych PZD - na kład 22
000 eg zem pla rzy, kosz ty bu dże to we KR PZD. 

11. Eko lo gicz na ochro na ro ślin – za kup książ ki w Wy -
daw nic twie „dział ko wiec” w ilo ści 40 000 eg zem pla rzy,
kosz ty za ku pu po kry ła KR PZD ze środ ków bu dże to -
wych. 

Pre zy dium KR PZD w okre sie spra woz daw czym za -
de cy do wa ło o wy da niu 2016 po niż szych po zy cji:
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1. Bro szu ra z wy tycz ny mi i dru ka mi do prze pro wa dze -
nia wal nych ze brań spra woz daw czych w ROD w la tach
2016-2018 – na kład 20 000 eg zem pla rzy, koszt dru ku 
i dys try bu cji do okrę gów – środ ki bu dże to we KR PZD;

2. „Po rad nik po cząt ku ją ce go dział kow ca” – na kład 

40 000 eg zem pla rzy z Fun du szu Oświa to we go KR PZD;
3. III edy cja książ ki „Pra wo w PZD” we dług sta nu na

1 stycz nia 2016 r. – na kład 10 000 eg zem pla rzy, kosz ty
dru ku i dys try bu cji ze środ ki bu dże to we KR PZD.

XI. Po ra dy dla dział kow ców

Te le fo nicz ne po ra dy praw ne
W okre sie spra woz daw czym kon ty nu owa no te le fo -

nicz ne po ra dy praw ne, w każ dy pią tek od go dzi ny 10:00
do 15:00. Spra wy po ru sza ne przez dzwo nią cych dział -
kow ców by ły wy ja śnia ne przez dy żu ru ją cych w biu rze
KR praw ni ków, a wy ma ga ją ce in ter wen cji kie ro wa ne
naj czę ściej do okrę gów. Te ma ty po ru sza ne przez dział -
kow ców są wy ja śnia ne w for mie py tań i od po wie dzi na
stro nie in ter ne to wej KR PZD.

Za py ta nia e -ma ilo we
W 2015 r. za py ta nia do ty czy ły przede wszyst kim za -

wie ra nia i wy po wia da nia umów dzier ża wy dział ko wej,
prze no sze nia praw do dział ki oraz wzo rów do ku men tów
do ty czą cych tych spraw. Wie le za py tań  do ty czyło wy ja -
śnie nia za sad za pi sa nych w sta tu cie PZD i re gu la mi nie
ROD, a tak że w uchwa łach sys te mo wych. Py ta nia doty-
czyły tak że wszyst kich spraw zwią za nych z al ta ną na
dział ce – wiel kość, usy tu owa nie, pro ce du ry. Py ta nia
ema lio we są tak że pod sta wą do wy ja śnień po szcze gól -
nych za gad nień w for mie py tań i od po wie dzi na stro nie
in ter ne to wej KR PZD.

No wa za kład ka na stro nie in ter ne to wej „DZIAŁ-
KOWCY PYTAJĄ”

W związ ku z tym, że do  Kra jo wej Ra dy na pły wa bar -
dzo wie le py tań za rów no od in dy wi du al nych dział kow -
ców, jak i za rzą dów ROD do ty czą cych róż ne go ro dza ju
za gad nień zwią za nych z prze pi sa mi usta wy o ROD, sta -
tu tu PZD i re gu la mi nu ROD, jak rów nież uchwał KR
PZD i Pre zy dium KR za rów no pocz tą tra dy cyj ną, dro gą
ma ilo wą, jak i w po sta ci te le fo nicz nych za py tań, uru cho -
mio no no wą za kład kę na stro nie in ter ne to wej za ty tu ło -
wa ną „Dział kow cy py ta ją”. Moż na ją zna leźć roz wi ja jąc
w głów nym pa ne lu za kład kę Pra wo. Jest to pew ne go ro -
dza ju ba za wie dzy, w któ rej znaj du ją się od po wie dzi na
naj czę ściej po ja wia ją ce się py ta nia, któ re zo sta ły za da ne
dro ga li sto wą, ma ilo wą i te le fo nicz ną, pod czas dy żu rów
praw nych. Aby uła twić wy szu ka nie kon kret nej od po wie -
dzi py ta nia zo sta ły po dzie lo ne na gru py te ma tycz ne.
Wśród nich zna la zły się: człon ko stwo w PZD, prze nie -
sie nie pra wa do dział ki, za go spo da ro wa nie ROD, opła -
ty i spra wy róż ne. W naj bliż szym cza sie po ja wią się
tak że ko lej ne ka te go rie: wal ne ze bra nia i za rząd ROD,
li kwi da cje ROD, in we sty cje i stan praw ny grun tów 
w PZD. Ba za jest na bie żą co uzu peł nia na o ko lej ne py -
ta nia. Two rze niem i opra co wa niem za gad nień po ja wia -
ją cych się w za kład ce zaj mu ją się pra cow ni cy Wy dzia łu
Pre zy dial ne go oraz Wy dzia łu Go spo dar ki Grun ta mi KR
PZD.

XII. Roz strzy gnię cie kon kur sów kra jo wych

Kon kur sy na naj ład niej szy ogród dział ko wy i wzo ro wą
dział kę ma ją wie lo let nią tra dy cję w Pol skim Związ ku
Dział kow ców. Kon kur sy or ga ni zo wa ne na wszyst kich
szcze blach Związ ku cie szą się du żym po wo dze niem.
Wy wo łu ją po zy tyw na ry wa li za cję, któ ra z ko lei ma
wpływ na po pra wę za go spo da ro wa nia, es te ty ki, funk cjo -
nal no ści ogro dów i dzia łek. Są oka zją do za pre zen to wa -
nia wie lo let nie go do rob ku za rzą dów po szcze gól nych
ogro dów i in dy wi du al nych Dział kow ców, a tak że mo gą
sta no wić wzór do na śla do wa nia i pro mo cji ogro dów
dział ko wych w spo łe czeń stwie.

W 2015r. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD uchwa ła mi
z dnia 31 mar ca 2015r. ogło si ło na stę pu ją ce Kra jo we
Kon kur sy:

1. Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2015
2.Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2015
Roz strzy gnię cie kon kur sów na stą pi ło na po sie dze niu

Pre zy dium KR PZD w dniu 15 lip ca 2015r.Uchwa łą nr

166/2015 Pre zy dium KR PZD po sta no wi ło, że Naj lep -
szym Ro dzin nym Ogro dem Dział ko wym Ro ku 2015 i I
miej sce w kon kur sie  za jął ROD im. K. Świer czew skie -
go w No wym To my ślu. Lau re ata mi kon kur su „ROD Ro -
ku 2015” zo sta ły: ROD „Ko le jarz” w Ino wro cła wiu,
ROD „Sło necz ko” w So ko ło wie Pod la skim, ROD „Mie -
dzian ka” w Po lko wi cach, ROD „Fa dom” w Iła wie oraz
ROD „Gó ra Za be łec ka” w No wym Są czu. 

Wy róż nie nia w po szcze gól nych dzia dzi nach otrzy ma -
ły: 

- ROD „Mal wa” w Pi le – za dzia łal ność sta tu to wą,
- ROD „Le śna Do li na” w Kwi dzy nie za ak tyw ność

ROD w obro nie Związ ku, ogro dów i usta wy,
- ROD „Doj li dy” w Bia łym sto ku – za dzia łal ność

oświa to wą,
- ROD „Ko le jarz” w Sie dl cach – za in we sty cje i re -

mon ty,
- ROD „Pod Dę ba mi” w Mi li czu – za za go spo da ro wa -
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nie ROD,
- ROD „Re laks” w Ja ro ci nie – za za go spo da ro wa nie

dzia łek,
- ROD „Ra dość” w Dusz ni kach Zdro ju za ochro nę śro -

do wi ska,
- ROD „No wy Sad” w Star gar dzie Szcze ciń skim – za

bez pie czeń stwo w ROD,
- ROD „Re laks” w Obor ni kach - za pro mo cję ROD i

Związ ku .
Lau re ato wi kon kur su, któ ry za jął I miej sce Pre zy dium

KR PZD nada ło ty tuł Naj lep szy Ro dzin ny Ogród Dział -
ko wy Ro ku 2015 i przy zna ło pu char Pre ze sa PZD, dy -
plom, ta bli cę oko licz no ścio wą oraz na gro dę pie nięż ną w
wy so ko ści 5000,- zło tych. 

Po zo sta łym lau re atom Kon kur su nada no ty tuł „ROD
Ro ku 2015” oraz przy zna no pu cha ry, dy plo my, ta bli ce
oko licz no ścio we oraz na gro dy pie nięż ne w wy so ko ści
4000,- zł. Ogro dom wy róż nio nym w po szcze gól nych
dzia dzi nach przy zna no pu cha ry, dy plo my, ta bli ce oko -
licz no ścio we oraz na gro dy pie nięż ne w wy so ko ści
2000,- zł. 

Dy plo my za zgło sze nia do kon kur su otrzy ma ły na stę -
pu ją ce ogro dy:

- ROD „Hu zar” w Ko strzy nie nad Od rą,
- ROD „Pod La sem” w Bia łej Pod la skiej,
- ROD „Syn te za” w Kę dzie rzy nie Koź lu,
- ROD „1Ma ja” w Gli wi cach,
- ROD „Ró ża” w Za brzu,
- ROD „100 le cia Za kła dów Mię snych” w To ru niu.
Wszyst kie ROD, któ re przy stą pi ły do Kon kur su otrzy -

ma ły ze sta wy wy daw nictw związ ko wych  o war to ści
1000,-zł. na wy po sa że nie bi blio tek ogro do wych .

Zgod nie z Uchwa łą nr 167/2015 Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 15 lip ca 2015r. lau re ata mi kon kur su
Kra jo we go, któ rych dział ki otrzy ma ły ty tuł „Wzo ro wa
Dział ka Ro ku 2015” zo sta li:

-  Łu cja i Wie sław Il kie wi czo wie   z ROD „Ju trzen ka”
Gli wi ce – OZ Ślą ski,

- Ja ni na i Mie czy sław Ma rek z ROD im. 2 Ar mii WP”
Po znań – OZ Po znań,

- Ali na i Sta ni sław Kon ce wi czo wie z ROD „Pod La -
sem” Bia ła Pod la ska –   OZ Lu blin,

- Do ro ta i Krzysz tof Ka raś kie wi czo wie z ROD „Piast”
Szcze cin – OZ Szcze cin,

- Bar ba ra i Ja cek Ty pro wi czo wie  z ROD „Re laks” Go -
rzów Wlkp. – OZ  

Go rzów Wlkp.,
- Do ro ta i Jan Gło wa czo wie  z ROD „Pod Dę ba mi”

Mi licz – OZ Wro cław,
- Ber nar dy na i Hen ryk Sas  z ROD „Sło necz nik”

Trzcian ka – OZ Pi ła,

- An na Mar ci nek   z ROD „Gó ra Za be łec ka” No wy
Sącz – OZ Ma ło pol ski,

Lau re aci kon kur su otrzy mu ją dy plo my, na gro dy rze -
czo we o war to ści 1.000 zł oraz wy daw nic twa związ ko -
we i rocz ną pre nu me ra tę mie sięcz ni ka „dział ko wiec”.

Wy róż nie nia w kon kur sie kra jo wym „Wzo ro wa Dział -
ka Ro ku 2015” otrzy ma li:

- Do ro ta i Jó zef Śmi giel  z ROD „Ire na” Ino wro cław 
– OZ Byd goszcz,

- Re gi na i Woj ciech Ko stenc cy z ROD „Ja no wo” Ru -
mia – OZ Gdańsk,

- Re gi na i Ste fan Ko len da z  ROD „Aster” Opo le – OZ
Opo le,

- Jo an na i Mi ro sław Ku czyń scy z ROD „Fa dom” Iła -
wa – OZ War miń sko-Ma zur ski,

- Ger tru da i Jan Woj cie chow scy – ROD „100-le cia Za -
kła dów Mię snych”    To ruń – OZ To ruń sko-Wło cław ski.           

Użyt kow ni cy wy róż nio nych dzia łek otrzy mu ją dy plo -
my, na gro dy rze czo we o war to ści 500 zł oraz wy daw nic -
twa związ ko we i rocz ną pre nu me ra tę mie sięcz ni ka
„dział ko wiec”.

Po zo sta łe oso by, któ rych dział ki bra ły udział w Kon -
kur sie kra jo wym „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2015”otrzy -
ma ły: dy plo my, wy daw nic twa związ ko we oraz rocz ną
pre nu me ra tę mie sięcz ni ka „dział ko wiec”. Są to:

- Zbi gniew Bie nik   z ROD „Ró ża” Za brze – OZ Ślą -
ski,

- Ma ria i Pa weł Ma rek z ROD „Źró deł ko” Tu rek – OZ
Ka lisz, 

- Do ro ta i Hen ryk Ja błoń scy z ROD „Po kój” Lu boń –
OZ Po znań,

- Alek san dra i Wie sław Ja ni szew scy z ROD „Ra dość”
Dusz ni ki – Zdrój – OZ Su dec ki, 

- Jó ze fa Dy bow ska  z ROD „Si kor skie go” Lę bork –
OZ Słupsk,

- Jo an na Pod gór ska  z ROD „Bar ba ra” Ję drze jów – OZ
Świę to krzy ski,

- Krzysz tof Łuc ki z ROD „Nad Wierz bia kiem” Bar to -
szów – OZ Le gni ca,

- Han na Gieł żec ka  z ROD „XXXV Le cia” Ra dom –
OZ Ma zo wiec ki, 

- Ma ria i Cze sław Mie rze jew scy z ROD „Wir nik” War -
sza wa – OZ Ma zo wiec ki.

Zgod nie z wie lo let nią tra dy cją uro czy ste wrę cze nie na -
gród dla lau re atów kra jo wych  kon kur sów na stą pi ło pod -
czas Kra jo wych Dni Dział kow ca 2015  zor ga ni zo-
wa nych przez Kra jo wą Ra dę PZD w dniu 29 sierp nia
2015 r. w  Tcze wie. Szcze gól nie za szczy ce ni mo gli się
po czuć lau re aci „Wzo ro wej Dział ki Ro ku 2015”, któ rzy
swo je na gro dy otrzy ma li z rąk Pre mier Ewy Ko pacz 
i Pre ze sa PZD. 
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W ubie głym ro ku Dział Me dial ny KR PZD pod jął sze -
reg dzia łań na rzecz pro mo cji Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców i idei ogrod nic twa dział ko we go. 

Na czel nym dzia ła niem Dzia łu Me dial ne go jest pro wa -
dze nie stro ny in ter ne to wej KR PZD pzd.pl oraz two rze -
nie na nią tre ści me ry to rycz nych. Stro na in ter ne to wa
pzd.pl by ła na bie żą co ak tu ali zo wa na i pro wa dzo na z
naj więk szą sta ran no ścią. W cią gu mi nio ne go ro ku ze spół
me dial ny wsta wił na stro nę PZD 2149 in for ma cji. Wśród
nich znaj du ją się licz ne au tor skie ar ty ku ły po dej mu ją ce
naj waż niej sze spra wy śro do wi ska dział ko we go, a tak że
prze sy ła ne do KR PZD, w okre sie sty czeń – maj 2015r.,
sta no wi ska po pie ra ją ce no we li za cję pra wa bu dow la ne -
go, któ ra do ty czy ła al tan, a tak że in ne li sty od no szą ce
się do wy stą pie nia RPO, czy też spraw zwią za nych z re -
pry wa ty za cją. Pra cow ni cy dzia łu me dial ne go przy go to -
wa li rów nież licz ne ga le rie zdjęć ze wszyst kich naj-
waż niej szych im prez dział ko wych. Po nad to Dział Me -
dial ny roz bu do wał stro nę in ter ne to wą o ko lej ne po trzeb -
ne tre ści, któ re zna la zły się w no wo po wsta łych za kład-
kach tj. dział kow cy py ta ją, fun du sze unij ne, prze gląd
me diów. Co wię cej, za kład ka „uchwa ły” na stro nie
pzd.pl zo stał prze bu do wa na, a uchwa ły po sor to wa ne na
osiem dzia łów te ma tycz nych, tak by uła twić użyt kow ni -
kom wy szu ki wa nie od po wied nich do ku men tów. Ak tu al -
ność stro ny in ter ne to wej jest jed nym z naj waż niej szych
kry te riów oce ny wia ry god no ści or ga ni za cji. Wszys-
t kie po dej mo wa ne przez Dział Me dial ny dzia ła nia za -
owo co wa ły du żym ru chem na stro nie in ter ne to wej
www.pzd.pl. W mi nio nym ro ku sta ty sty ki Go ogle Ana -
tli tics za no to wa ły po nad 2,26 mln od słon. Śred ni czas,
ja ki użyt kow nik wi try ny spę dził na stro nie wy niósł po -
nad 4 mi nu ty.

Dział Me dial ny w 2015 ro ku zaj mo wał się tak że opra -
co wy wa niem tre ści do wy daw nictw związ ko wych. Przy -
go to wa no me ry to rycz nie tre ści 8 wy dań Biu le ty nu In fo-
r ma cyj ne go, któ ry peł ni ro lę ko mu ni ka cji z człon ka mi
or ga nów Związ ku, a tak że 8 nu me rów In for ma to ra
Działkow ca, któ ry wy wie sza ny jest na ta bli cach ogro do -
wych. Po nad to uka za ły się 3 wy da nia ga ze ty Zie lo na
Rzecz po spo li ta.

Dział Me dial ny ko or dy nu je tak że współ pra cę PZD 
z in ny mi or ga ni za cja mi tj. w przy pad ku kam pa nii edu ka -
cyj nej sto wa rzy sze nia Agro – Gro up na rzecz ochro ny
je ży, czy też przy wy jąt ko wo war to ścio wym i cen nym
pro jek cie, ma ją cym na ce lu ak ty wi za cję spo łe czeń stwa
na rzecz wspól ne go do bra, ja kim jest śro do wi sko na tu -
ral ne, po przez wy ko rzy sta nie ener gii od na wial nej. To już
dru gi raz kie dy PZD na wią zał współ pra cę z Gre en pe ace
Pol ska, by wspól nie z po nad 117 sa mo rzą da mi miej ski -
mi, in sty tu cja mi na uko wy mi (In sty tut Ochro ny Przy ro -
dy Pol skiej Aka de mii Na uk, Szko ły Głów nej Go spo-

dar stwa Wiej skie go w War sza wie), or ga ni za cja mi sa mo -
rzą do wy mi (Zwią zek Po wia tów Pol skich, Zwią zek
Gmin Wiej skich RP), sto wa rzy sze nia mi i ru cha mi miej -
ski mi, bu do wać sze ro kie po par cie dla ener ge ty ki od na -
wial nej pod ha słem „Wię cej niż ener gia”.

Dział Me dial ny, ma jąc na uwa dze jak naj peł niej sze 
i naj sku tecz niej sze do tar cie z in for ma cja mi do dział kow -
ców, roz po czął swo ją dzia łal ność w me diach spo łecz no -
ścio wych. To wyj ście na prze ciw ocze ki wa niom co raz
młod szej czę ści spo łecz no ści dział ko wej, dla któ rej są
one pod sta wo wym źró dłem zdo by wa nia in for ma cji. W
kon se kwen cji na In sta gra mie i Fa ce bo oku zo sta ły za ło -
żo ne ofi cjal ne pro fi le PZD i sta le są pro wa dzo ne z za -
cho wa niem naj więk szej rze tel no ści. No wa for ma ko mu-
ni ka cji cie szy się wśród in ter ne to wej spo łecz no ści dział -
ko wej sta le ro sną cą po pu lar no ścią. Każ de go dnia pro fil
ob ser wu ją dzie siąt ki osób. Ta for ma ko mu ni ka cji po zwa -
la dział kow com na ak tyw ne uczest nic two w ży ciu ca łej
spo łecz no ści zjed no czo nej wo kół PZD, jak rów nież na
bez po śred nie za da wa nie py tań i ko men to wa nie bie żą -
cych wy da rzeń, przez co bu du je i two rzy mię dzy ni mi
po czu cie jed no ści i wspól no ty za in te re so wań. Po przez
spo łecz no ścio we pro fi le Zwią zek pro mu je swo ją dzia -
łal ność i do cie ra do sze ro kie go gro na od bior ców, nie tyl -
ko dział kow ców, ale tak że sym pa ty ków ogro dów dział-
ko wych i in nych za in te re so wa nych ogrod nic twem osób.
Obec ność w me diach spo łecz no ścio wych wpi su je się 
w obec ne tren dy ko mu ni ka cji me dial nej. Prze kła da się
to na zwięk szo ną licz bę od wie dzin stro ny: www.pzd.pl 
i więk sze za in te re so wa nie po szcze gól ny mi, wy róż nia ny -
mi tre ścia mi za miesz cza ny mi na tej wi try nie. W cią gu
je dy nie jed ne go mie sią ca wi try na PZD za no to wa ła
wzrost ilo ści od słon o po nad 2 ty sią ce. Ten den cja jest
wciąż ro sną ca, bo wiem obec ne sta ty sty ki wska zu ją
wzrost za in te re so wa nia tre ścia mi za miesz cza ny mi na
pro fi lach spo łecz no ścio wych, któ re to od sy ła ją użyt kow -
ni ków na wi try nę pzd.pl.

Dział Me dial ny zaj mu je się tak że kształ to wa niem po -
zy tyw ne go wi ze run ku or ga ni za cji PZD oraz kon tak ta mi
z me dia mi. Każ de go dnia pro wa dzi mo ni to ring in for ma -
cji pra so wych o PZD, dział kow cach i ogro dach, któ re
gro ma dzi i ana li zu je, a w przy pad ku wy stą pie nia w nich
ja kich kol wiek prze kła mań, spro sto wu je. Wy chwy ty wa -
ne są w szcze gól no ści te in for ma cje, któ re są waż ne dla
śro do wi ska dział ko we go i do ty czą dzia łal no ści Związ -
ku, ogro dów i sa mych dział kow ców. Jed no cze śnie Dział
Me dial ny ak tyw nie i na bie żą co od po wia da na licz ne py -
ta nia ze stro ny dzien ni ka rzy, or ga ni za cji i in nych osób
za in te re so wa nych dzia łal no ścią Związ ku, jak i po ja wia -
ją cy mi się pro ble ma mi, któ re wy ma ga ją czę sto pre cy -
zyj nych i sto sow nych do oko licz no ści od po wie dzi
pre zen tu ją cych sta no wi sko ca łej or ga ni za cji. Wszyst kie

XIII. Spra wy me dial ne
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naj istot niej sze pu bli ka cje pra so we za miesz cza ne są suk -
ce syw nie w dwóch de dy ko wa nych za kład kach: „Me dia
o nas” oraz „Prze gląd Me diów”. 

Dział Me dial ny współ pra cu je rów nież sta le z OZ i za -
rzą da mi ROD nad do sko na le niem tre ści na ich stro nach
i słu ży po mo cą i ra dą w wszel kich  kwe stiach me dial -
nych. Wy zna cze ni we wszyst kich okrę gach kon sul tan ci
ds. me dial nych prze sy ła ją ar ty ku ły au tor skie i in for ma -
cje wła sne, któ re są we ry fi ko wa ne i po pra wia ne przez
pra cow ni ków Dzia łu Me dial ne go. Dzię ki tak zor ga ni zo -
wa nej współ pra cy do dział kow ców tra fia jesz cze wię cej
ar ty ku łów, któ re przy bli ża ją pro ble my, z ja ki mi zma ga -
ją się ogro dy, pro mu ją wszel kie wy da rze nia z ży cia
dział kow ców, ogro dów i okrę gów oraz po ka zu ją po zy -
tyw ną dzia łal ność PZD. W ce lu po pra wy wza jem nej ko -
mu ni ka cji pod czas szko le nia dla dy rek to rów i kie row-
ni ków biur OZ, któ re od by ło się w paź dzier ni ku 2015 r.,
pra cow ni cy Dzia łu Me dial ne go prze pro wa dzi li wy kład
na te mat wła ści we go pro wa dze nia stron in ter ne to wych,
po to, by by ły one ak tu al ne, przej rzy ste i tre ści we. Po ru -
szo no tak że te ma ty zwią za ne z po zy ski wa niem źró deł
in for ma cji, pod sta wo wych za sad po praw ne go two rze nia

ar ty ku łów oraz wska za no naj czę ściej po peł nia ne błę dy.
Pro wa dze nie ta kich szko leń jest nie zbęd ne, bo wiem to
wła śnie po przez stro ny in ter ne to we użyt kow ni cy oce nia -
ją ich przy dat ność, a co za tym idzie po trze bę i chęć in -
te gra cji z ca łą spo łecz no ścią dział ko wą. 

W ro ku ubie głym Dział Me dial ny za jął się tak że ob -
słu gą me dial ną dwóch naj więk szych wy da rzeń Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców – XII Kra jo we go Zjaz du
De le ga tów PZD oraz  Kra jo wych Dni Dział kow ca 
w Tcze wie. Z oby dwu wy da rzeń na stro nie pzd.pl 
i w wy daw nic twach związ ko wych po wsta ły bo ga te re -
la cje fo to gra ficz ne i pi sem ne. Dział Me dial ny zaj mo wał
się tak że ob słu gą przy by łych na te wy da rze nia dzien ni -
ka rzy. Przy go to wa ne zo sta ły ma te ria ły in for mu ją ce 
o dzia łal no ści Związ ku oraz wszyst kie nie zbęd ne in for -
ma cje do ty czą ce or ga ni zo wa ne go wy da rze nia. Dział Me -
dial ny był tak że od po wie dzial ny za pro mo cję tych
wy da rzeń w me diach lo kal nych i ogól no pol skich. Dział
Me dial ny przy go to wał dla dzien ni ka rzy ma te ria ły pro -
mu ją ce Zwią zek: tor by z na dru ka mi, kub ki, pa mię ci
USB, na któ rych zna la zło się lo go PZD oraz prze ka za ne
do pu bli ka cji zdję cia wy bra nych ogro dów dział ko wych.

XIV. Dzia łal ność fi nan so wa 

Dzia łal ność fi nan so wa Kra jo wej Ra dy PZD w 2015 r.
pro wa dzo na by ła zgod nie z usta le nia mi za war ty mi 
w usta wie o ROD, sta tu cie PZD i uchwa łach pro gra mo -
wych PZD.

Dzia ła nia fi nan so we wy ni ka ły z pla nu pra cy i znaj do -
wa ły za bez pie cze nie w  pre li mi na rzu fi nan so wym za -
twier dzo nym przez Kra jo wą Ra dę PZD.

Ewi den cja zda rzeń fi nan so wych pro wa dzo na by ła
zgod nie z Za sa da mi ra chun ko wo ści oraz z Za kła do wym
Pla nem Kont PZD za twier dzo nym Uchwa łą nr 104/2015
Pre zy dium KRPZD z 14 kwiet nia 2015 r. Wszyst kie ope -
ra cje fi nan so we zo sta ły zgru po wa ne zgod nie z w/w prze -
pi sa mi w ta ki spo sób, aby spo rzą dzo ne na ich pod sta wie
spra woz da nie fi nan so we za 2015 r. by ło rze tel ne oraz 
w spo sób ja sny i czy tel ny przed sta wia ło sy tu ację ma jąt -
ko wą i fi nan so wą  Kra jo wej Ra dy.  

W 2015 r. pod sta wo wym źró dłem fi nan so wa nia dzia -
łal no ści sta tu to wej by ły wpły wy z ty tu łu par ty cy pa cji na -
leż ne Kra jo wej Ra dzie zgod nie z Uchwa łą nr
2/XXVIII/2015 KR PZD z dnia 21 kwiet nia 2015 r. 
w spra wie okre śle nia za sad par ty cy pa cji ROD w fi nan -
so wa niu kosz tów, po no szo nych przez PZD w związ ku 
z dzia łal no ścią Kra jo wej Ra dy i okrę go wych za rzą dów
na rzecz ro dzin nych ogro dów dział ko wych. 

De cy zja Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie wy so ko ści
par ty cy pa cji by ła po prze dzo na ana li za mi fi nan so wy mi
do ko ny wa ny mi w Kra jo wej Ra dzie PZD i  okrę go wych
za rzą dach PZD. 

Za ło że nia do ana liz uwzględ nia ły po trze by jed no stek
PZD usta la ne w opar ciu o spra woz da nia fi nan so we z lat
ubie głych i pro cen to wy wskaź nik prze wi dy wa nej in fla -
cji. Wy ni ki ana liz by ły oma wia ne i sze ro ko kon sul to wa -
ne z ak ty wem PZD. Dzia ła nia te mia ły na ce lu do pro-
wa dze nie do uchwa le nia przez Kra jo wą Ra dę PZD par -
ty cy pa cji w ta kiej wy so ko ści, któ ra po zwo li w naj ko -
rzyst niej szym stop niu na re ali za cję za dań wy ni ka ją cych
ze sta tu tu PZD, bez zbęd ne go pod no sze nia opłat wno -
szo nych przez dział kow ców. 

Kra jo wa Ra da Uchwa łą nr 5/XXIV/2015 z 15 stycz -
nia 2015 r. usta li ła od pis na Fun dusz Obro ny ROD z czę -
ści par ty cy pa cji na leż nej jed no st ce kra jo wej PZD w wy-
so ko ści 5%.

Wszel kie wy dat ki po no szo ne przez jed nost kę kra jo wą
w 2015 ro ku do ty czy ły re ali za cji za dań sta tu to wych wy -
ni ka ją cych z przy ję te go pla nu pra cy i by ły  ści śle zwią -
za ne z za ło że nia mi za twier dzo ny mi w pre li mi na rzu
fi nan so wym na 2015 r.

W dzia łal no ści sta tu to wej kosz ty by ły zwią za ne z or -
ga ni zo wa niem i od by ciem XII Kra jo we go Zjaz du oraz
od by wa niem po sie dzeń Kra jo wej Ra dy PZD, Pre zy dium
KR i Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej. 

Du żą po zy cję w kosz tach, z uwa gi na sze reg zmian 
w obo wią zu ją cych prze pi sach, sta no wi ły wy dat ki zwią za -
ne z na ra da mi in struk ta żo wo -szko le nio wy mi or ga ni zo wa -
ny mi przez KR PZD dla pre ze sów OZ i dy rek to rów biur,
głów nych księ go wych, in struk to rów ogrod ni czych i in spek -
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to rów ds. in we sty cyj nych i te re no wo -praw nych okrę go -
wych za rzą dów oraz dla człon ków ko mi sji sta tu to wych. 

Waż nym ele men tem kosz tów by ły wy dat ki zwią za ne 
z prze pro wa dza ną dzia łal no ścią kon kur so wą, w ra mach
któ rej na gro dy rze czo we i fi nan so we tra fia ły do na gro -
dzo nych ogro dów i dział kow ców.

Kosz ty dzia łal no ści so cjal nej i oświa to wej do ty czy ły wy -
da wa nia Biu le ty nów In for ma cyj nych, ga ze ty Zie lo na
Rzecz po spo li ta, In for ma to rów Dział kow ca, plansz, ulo tek
oraz od by tych Kra jo wych Dni Dział kow ca w Tcze wie. 

Pra wi dło we funk cjo no wa nie Związ ku, re ali zo wa nie
za dań sta tu to wych i ko mu ni ko wa nie się ze wszyst ki mi
jed nost ka mi PZD wy ma ga ło po no sze nia kosz tów ad mi -
ni stra cyj nych. Dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia biu ra
po no szo ne by ły kosz ty zwią za ne z za trud nie niem fa -
chow ców do ob słu gi praw nej, in we sty cyj nej, go spo dar -
ki grun ta mi, fi nan so wo -księ go wej, ka dro wej i ad mi ni -
stra cyj nej.

Istot nym ele men tem kosz tów by ły wy dat ki zwią za ne 
z opła ta mi zwią za ny mi z ko mu ni ko wa niem się z jed nost -
ka mi PZD, tj. te le fo ny, fak sy, do stęp do In ter ne tu, opła -
ty pocz to we i ku rier skie, kosz ty zwią za ne z wy naj mem
po wierzch ni biu ro wych, zu ży ciem ener gii i za ku pem
ma te ria łów biu ro wych. 

Więk szość pra cow ni ków Kra jo wej Ra dy PZD część
swych za dań wy ko ny wa ła bez po śred nio w te re nie, dla -
te go też by ły po no szo ne wy dat ki zwią za ne z kosz ta mi
po dró ży służ bo wych.

Z bu dże tu jed nost ki kra jo wej znacz ne środ ki prze zna -
czo no na za si le nie fun du szy ce lo wych tj. Fun du szu Roz -
wo ju ROD i Fun du szu Oświa to we go oraz do ta cje ce lo we
dla jed no stek PZD.

Dzia łal ność fi nan so wa jed nost ki kra jo wej, zgod nie 
z za pi sa mi sta tu tu PZD, by ła pod da na kon tro li przez
Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną. Fakt ten zo stał po twier -
dzo ny pro to ko łem z kon tro li. 

Pro ce du ra kon tro lo wa nia, roz li cza nia i za twier dza nia
dzia łal no ści fi nan so wej  zgod nie ze sta tu tem PZD obo -
wią zu je i jest prze strze ga na we wszyst kich  jed nost kach
PZD.

Spra woz da nie fi nan so we Kra jo wej Ra dy PZD za 2015 r.
skła da się z:
bi lan su, ra chun ku zy sków i strat, spra woz da nia fi nan so we -
go Fun du szu Roz wo ju ROD, spra woz da nia fi nan so we go
Fun du szu Oświa to we go, Fun du szu Sa mo po moco we go 
i Fun du szu Obro ny. Dla fun du szy ce lo wych pro wa dzo na
by ła wy dzie lo na ewi den cja księ go wa oraz wy dzie lo ne
kon ta ban ko we dla środ ków tych fun du szy.

Dzia łal ność in struk ta żo wo -szko le nio wa  
Wy dział Fi nan so wo -Księ go wy w ra mach swo ich obo -

wiąz ków or ga ni zo wał i prze pro wa dzał co rocz nie na ra dy
in struk ta żo wo -szko le nio we dla głów nych księ go wych 
z okrę gów  PZD. 

Te ma ty ka na rad obej mo wa ła: 
- wdra ża nie no we go Za kła do we go Pla nu Kont i Za sad

Ra chun ko wo ści,
- przed sta wia nie i oma wia nie sy tu acji fi nan so wej po -

szcze gól nych jed no stek na pod sta wie rocz nych spra woz -
dań fi nan so wych, 

- prze bieg spra woz daw czo ści w PZD tj. ter mi no wość,
po praw ność, kom plet ność. 

Waż nym te ma tem na rad by ło oma wia nie obo wiąz ków
wy ni ka ją cych z za kre sów czyn no ści głów nych księ go -
wych. Po trze by Związ ku jed no znacz nie wska zu ją na ści -
słą współ pra cę i nad zór nad go spo dar ką fi nan so wą 
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, dla te go też księ go -
wi ma ją w swo im za kre sie wpi sa ny obo wią zek prze pro -
wa dza nia in struk ta żu i kon tro li w ROD i raz na kwar tał
przed sta wia nia wy ni ków kon tro li na pre zy dium OZ w ce -
lu wy da nia sto sow nych za le ceń.

Po nad to na wszyst kich na ra dach oma wia no ak tu al ne
prze pi sy w za kre sie go spo da ro wa nia fun du sza mi ce lo -
wy mi tj. Fun du szem Roz wo ju ROD i Fun du szem Oświa -
to wym, prze pi sów Sta tu tu PZD. 

Dzia łal ność in struk ta żo wo -kon tro l na
W ra mach swo ich obo wiąz ków pra cow ni cy Wy dzia łu

Fi nan so wo -Księ go we go bra li  udział w lu stra cjach i kon -
tro lach prze pro wa dza nych w okrę gach PZD. Kon tro lą
obej mo wa no pra wi dło wość pro wa dze nia ewi den cji fi -
nan so wo -księ go wej, pra wi dło wość spo rzą dza nia do ku -
men ta cji fi nan so wo -księ go wej, ter mi no wość i po praw-
ność pro wa dze nia ksiąg ra chun ko wych, pra wi dło wość
pro wa dze nia go spo dar ki fun du sza mi ce lo wy mi tj. Fun -
du szem Roz wo ju ROD i Fun du szem Oświa to wym, po -
praw ność pro wa dze nia go spo dar ki ka so wej i ma ga zy no-
wej oraz po praw ność spo rzą dza nia spra woz dań fi nan so -
wych okrę gów i ro dzin nych ogro dów dział ko wych. 
W trak cie kon tro li spraw dza no wy ko ny wa nie obo wiąz -
ków przez głów nych księ go wych okrę gu w za kre sie nad -
zo ru nad księ go wo ścią w ROD tj. plan i je go wy ko na nie
w za kre sie lu stra cji ROD na od cin ku fi nan so wo -księ go -
wym oraz na ra dy i szko le nia dla księ go wych ROD.

W opar ciu o wy ni ki usta leń za pi sa nych w pro to ko łach
z kon tro li Pre zy dium KR wy da wa ło sto sow ne za le ce nia
po kon trol ne.

No wy Za kła do wy Plan Kont wraz z za sa da mi ra -
chun ko wo ści

Waż nym za da niem w 2015 r. by ło opra co wa nie i wy -
da nie no we go Za kła do we go Pla nu Kont wraz z za sa da -
mi ra chun ko wo ści. Do ku ment ten zo stał do sto so wa ny do
no wych prze pi sów obo wią zu ją cych w Związ ku, jak rów -
nież uwzględ nia zmia ny wpro wa dzo ne usta wą o ra chun -
ko wo ści. No we za sa dy zo sta ły wpro wa dzo ne Uchwa łą
nr 104/2015 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z 14 kwiet -
nia 2015 r. Do ku ment ten szcze gó ło wo był oma wia ny na
wszyst kich pro wa dzo nych na ra dach przez jed nost kę kra -
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jo wą oraz okrę gi. No wy Za kła do wy Plan Kont jest do -
brze opra co wa nym do ku men tem za wie ra ją cym:

- za sa dy ra chun ko wo ści,
- wy kaz kont,
- za sa dy funk cjo no wa nia kont,
- za sa dy ewi den cji księ go wej,
- za sa dy in wen ta ry za cji,
- za sa dy opra co wa nia do ku men tów księ go wych,
- za sa dy go spo dar ki ka so wej,
- za sa dy go spo dar ki ma ga zy no wej,
- za sa dy spo rzą dza nia spra woz dań
No wy Za kła do wy Plan Kont obo wią zu je od 1 stycz nia

2015 r. W ilo ści 3 eg zem pla rzy zo stał bez płat ne do star -
czo ny do każ de go ro dzin ne go ogro du a wszel kie kosz ty
zwią za ne z je go wy da niem i dys try bu cją po kry ła jed nost -
ka kra jo wa PZD. Opra co wa nia me ry to rycz ne go ZPK do -
ko nał Wy dział Fi nan so wy KR bez kosz tów.

Dzia łal ność sys te mo wa
Dzia łal ność fi nan so wo -księ go wa jed nost ki kra jo wej

PZD obej mo wa ła: 
- pro wa dze nie ksiąg ra chun ko wych zgod nie z Za kła do -

wym Pla nem Kont PZD, 
- pro wa dze nie wy od ręb nio nej ewi den cji dla fun du szy

ce lo wych tj. Fun du szu Roz wo ju, Fun du szu Oświa to we -
go, Fun du szu Sa mo po mo co we go, Fun du szu Klęsk Ży -
wio ło wych, Fun du szu CDD, Fun du szu Obro ny ROD,

- spo rzą dza nie spra woz dań fi nan so wych jed nost ki kra -
jo wej PZD, 

- spo rzą dza nie zbior czych spra woz dań fi nan so wych 
z jed no stek te re no wych PZD, 

- spo rzą dza nie zbior czych spra woz dań fi nan so wych 
z ro dzin nych ogro dów dział ko wych PZD,

- spo rzą dze nie spra woz da nia fi nan so we go Związ ku,
bę dą ce go su mą spra woz dań wszyst kich jed no stek PZD.

Po szcze gól ne spra woz da nia fi nan so we pod le ga ły ba -
da niu przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną, by ły przed sta -
wia ne na Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD i za twier dza ne
zgod nie ze sta tu tem PZD przez Kra jo wą Ra dę PZD.

Ta ka sa ma pro ce du ra do ty czy ła pre li mi na rzy fi nan so -

wych. Dla wszyst kich jed no stek PZD. 
W 2015 r. zo sta ły opra co wa ne i wy da ne wy tycz ne

wraz z dru ka mi do spo rzą dza nia spra woz dań i pre li mi na -
rzy fi nan so wych przez jed nost ki PZD.

Do ku ment ten do sto so wa ny do prze pi sów pra wa obo -
wią zu ją ce go w Związ ku oraz do prze pi sów po wszech nie
obo wią zu ją cych w zde cy do wa ny spo sób uła twi spo rzą -
dza nie spra woz dań fi nan so wych jed nost kom PZD.

Za kres dzia ła nia Wy dzia łu Fi nan so wo -Księ go we go
obej mo wał po nad to:
pro wa dze nie go spo dar ki ka so wej, nad zo ro wa nie i roz li -
cza nie go spo dar ki ma ga zy no wej, ewi den cjo no wa nie
środ ków trwa łych oraz or ga ni zo wa nie i  udział w roz li -
cza niu in wen ta ry za cji rocz nych. Spra wy pła co we, roz li -
cze nia z  ZUS, roz li cze nia z Urzę dem Skar bo wym 
z ty tu łu po dat ku do cho do we go od osób fi zycz nych, roz -
li cza nie środ ków fi nan so wych prze ka zy wa nych do jed -
no stek PZD w ra mach do ta cji, a tak że sze reg dzia łań 
w za kre sie prze ka zy wa nia i roz li cza nia po ży czek z Fun -
du szu Sa mo po mo co we go. Po nad to Wy dział w ra mach
swo ich obo wiąz ków spo rzą dzał ana li zy fi nan so we na
po trze by Pre zy dium KR PZD i ko mi sji sta tu to wych.

Pro gram kom pu te ro wy dla ROD
Za da niem sys te mo wym po zo sta ją cym do roz wią za nia,

nad któ rym pra ce roz po czę to w 2015 r. jest do bór pro gra -
mu kom pu te ro we go dla ROD. Za da nie to ma na ce lu
uno wo cze śnie nie i uspraw nie nie pro wa dze nia księ go wo -
ści w ROD. Pro gram kom pu te ro wy de dy ko wa ny dla ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych za wie rał by mo du ły:

-  księ go wy
-  ka so wy
-  ma ga zy no wy
-  ka dro wo -pła co wy
-  środ ków trwa łych
-  kar to te kę dział kow ca
Za da nie to jest trud ne i wy ma ga wie le spe cja li stycz nej

pra cy, ale Pre zy dium KR do ło ży wszel kich sta rań, aby
pro gram kom pu te ro wy jak naj szyb ciej do tarł do ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych. 

XV. Spra wy ka dro we

Pro wa dze nie po li ty ki ka dro wo-pła co wej w jed nost -
kach or ga ni za cyj nych Pol skie go Związ ku Dział kow ców
na le ży do waż nych za dań Kra jo wej Ra dy PZD. Wej ście
w ży cie no we go sta tu tu spo wo do wa ło ko niecz ność
zmia ny wie lu uchwał sys te mo wych. Mię dzy in ny mi Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD uchwa łą nr 36/2015 z dnia
17 lu te go 2015 r. w spra wie świad czeń pie nięż nych i na -
gród wy pła ca nych z ty tu łu pra cy spo łecz nej w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych okre śli ło za sa dy usta la nia
wy so ko ści oraz przy zna wa nia świad czeń pie nięż nych 
z ty tu łu dzia ła nia w or ga nach ROD oraz na gród fi nan -

so wych bę dą cych for mą uzna nia za wzo ro we wy ko ny -
wa nie pra cy spo łecz nej.

Przed mio tem wie lu po sie dzeń Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD, po prze dzo nych sze ro ką kon sul ta cją i ana li za -
mi, by ła zmia na za sad wy na gra dza nia pra cow ni ków za -
trud nio nych w Kra jo wej Ra dzie i okrę go wych za rzą dach
PZD. Efek tem tych dzia łań by ła uchwa ła nr 216/2015
Pre zy dium KR PZD z dnia 30 wrze śnia 2015 r. w spra -
wie wpro wa dze nia sys te mu wy na gra dza nia pra cow ni -
ków za trud nio nych w jed nost kach te re no wych i jed no s-
t ce kra jo wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 
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Zmia na sta tu tu wy wo ła ła rów nież po trze bę zmia ny za -
sad or ga ni za cji i funk cjo no wa nia biur okrę gów PZD.
Uchwa ła nr 363/2015 Pre zy dium KR PZD z dnia 18
grud nia 2015 r. okre śla za da nia i or ga ni za cję oraz za sa -
dy funk cjo no wa nia biur okrę gów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. W/w uchwa ła za stą pi ła uchwa łę nr
35/2003 Pre zy dium KR PZD z 10.04.2003 r. w spra wie
struk tu ry za trud nie nia w biu rach okrę go wych za rzą dów
PZD oraz uchwa łę nr 90/2006 Pre zy dium KR PZD 
z 25.07.2006 r.w spra wie or ga ni za cji i pro wa dze nia biur
w okrę go wych za rzą dach PZD.

Te ma ty ka za trud nie nia w biu rach OZ, kwa li fi ka cji pra -
cow ni ków, po trzeb ka dro wych, za sad pro wa dze nia akt
oso bo wych pra cow ni ków oraz prze strze ga nia pra wa pra -
cy w OZ by ła rów nież oma wia na na na ra dach z pre ze sa -
mi i dy rek to ra mi biur oraz głów ny mi księ go wy mi OZ
PZD, a tak że by ła ba da na pod czas wszyst kich kon tro li
dzia łal no ści OZ przez pra cow ni ków biu ra KR PZD.

W 2015 r. biu ro Kra jo wej Ra dy PZD pod da ne by ło
kon tro li Pań stwo wej In spek cji Pra cy Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy w War sza wie. Kon tro lę prze pro wa dzo -

no w za kre sie prze strze ga nia prze pi sów pra wa pra cy, 
w tym do ty czą cych le gal no ści za trud nie nia. Zgod nie 
z no tat ką urzę do wą z kon tro li z dnia 18 li sto pa da 2015 r.
nie pra wi dło wo ści nie stwier dzo no.

Kra jo wa Ra da PZD in for mo wa ła o zmia nach w obo -
wią zu ją cych prze pi sach Ko dek su pra cy, in ter pre to wa ła
obo wią zu ją ce w PZD uchwa ły do ty czą ce funk cjo no wa -
nia biur w ROD i OZ. Na bie żą co, głów nie te le fo nicz nie
udzie la ła sze re gu wy ja śnień i po rad do ty czą cych za trud -
nie nia w biu rach okrę go wych za rzą dów PZD oraz ROD,
roz li cza nia i udzie la nia urlo pów wy po czyn ko wych,  ma -
cie rzyń skich oraz ro dzi ciel skich.

Po nad to, zgod nie z obo wią zu ją cy mi uchwa ła mi, Pre -
zes PZD po dej mo wał de cy zje w spra wie za trud nie nia 
i wy na gra dza nia ka dry kie row ni czej OZ PZD, okre ślał
ich za kre sy obo wiąz ków, czyn no ści i od po wie dzial no -
ści, a tak że zgod nie z uchwa łą nr 175/2009 Pre zy dium
KR PZD z 28.10.2009 r. w spra wie świad czeń pie nięż -
nych przy zna wa nych w jed nost kach te re no wych PZD
przy zna wał świad cze nia pie nięż ne funk cyj nym człon -
kom pre zy diów okrę go wych za rzą dów PZD.

XVI. Re jestr Człon ków Or ga nów PZD

Sło wo „re jestr” ozna cza ba zę da nych prze zna czo nych
do prze cho wy wa nia w  ujed no li co ny spo sób. W od nie -
sie niu do człon ków or ga nów PZD do ty czy zbio ru da -
nych oso bo wych człon ków PZD. Pol ski Zwią zek Dział-
kow ców po sia da oso bo wość praw ną i dzia ła po przez
swo je or ga ny usta no wio ne sta tu tem.  Or ga na mi sa mo -
rzą du PZD w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym jest Wal -
ne Ze bra nie, Za rząd ROD i Ko mi sja Re wi zyj na. Człon-
ko wie tych or ga nów (za wy jąt kiem wal ne go za bra nia)
po cho dzą z wy bo rów i ma ją pra wo zgod nie z kom pe ten -
cja mi okre ślo ny mi w sta tu cie PZD do re pre zento wa-
nia da nej jed nost ki or ga ni za cyj nej na ze wnątrz.  

Do pro wa dze nia re je stru człon ków or ga nów PZD zo -
bo wią zu je nas § 162 ust.2 sta tu tu PZD oraz uchwa ła 
nr 351/2015 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 17
grud nia 2015 r. w spra wie Re je stru Człon ków Or ga nów
PZD. W/w uchwa ła okre śla za sa dy or ga ni za cji i pro wa -
dze nia Re je stru Człon ków Or ga nów PZD oraz szcze gó -
ło we za sa dy wy da wa nia wy pi sów z te go Re je stru.

Re jestr Człon ków Or ga nów PZD w czę ści do ty czą cej
człon ków or ga nów ROD,  a więc za rzą du i ko mi sji re wi -
zyj nej z ob sza ru ich dzia ła nia pro wa dzą pre zy dia okrę go -
wych za rzą dów PZD, na to miast w czę ści do ty czą cej
człon ków or ga nów okrę go wych i kra jo wych Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD.

Pod sta wą wpi su do Re je stru Człon ków Or ga nu jest do -
ku ment po twier dza ją cy uzy ska nie man da tu człon ka or -
ga nu, zaś pod sta wą wy kre śle nia z re je stru do ku ment
po twier dza ją cy utra tę man da tu człon ka or ga nu. 

Pre zes lub prze wod ni czą cy or ga nu PZD zo bo wią za ny
jest do nie zwłocz ne go po wia da mia nia o wszel kich zmia -
nach w or ga nach PZD lub da nych do ty czą cych człon ka
or ga nu. Re jestr człon ków or ga nów PZD za wie ra: da tę do -
ko na nia wpi su, jed nost kę or ga ni za cyj ną, or gan sa mo rzą -
du PZD, imię i na zwi sko, funk cję w or ga nie, nu mer ewi -
den cyj ny Pe sel, ad res ko re spon den cyj ny, nu mer te le fo nu
oraz da tę do ko na nia zmia ny lub wy kre śle nia wpi su.

Wpis w re je strze nie mo że być usu wa ny, a do ko op to -
wa ną oso bę wpi su je się pod ko lej nym nu me rem. Dla
każ dej oso by wpi sa nej do re je stru na le ży pro wa dzić od -
dziel ne ak ta re je stro we skła da ją ce się z do ku men tów bę -
dą cych pod sta wą wpi su do re je stru, zmia ny je go tre ści,
an kie ty wy peł nio nej przez za in te re so wa ną oso bę, wnio -
sków o wy da nie wy pi su. Da ne z Re je stru Człon ków Or -
ga nów PZD nie mo gą być udo stęp nia ne oso bom trze cim,
mo gą być wy ko rzy sta ne je dy nie do ce lów sta tu to wych
PZD.

Po twier dze niem spra wo wa nia man da tu w or ga nie PZD
jest wy pis z re je stru, któ ry wy da wa ny jest na pi sem ny
wnio sek.

Re jestr Człon ków Or ga nów jed no stek te re no wych
PZD tj. Okrę go we go Za rzą du i Okrę go wej Ko mi sji Re -
wi zyj nej pro wa dzi Kra jo wa Ra da PZD. Kra jo wa Ra da
PZD pro wa dzi rów nież Re jestr Człon ków Or ga nów jed -
nost ki kra jo wej PZD.

W związ ku z od by ty mi okrę go wy mi zjaz da mi PZD,
któ re wy bra ły no we skła dy okrę go wych za rzą dów 
i okrę go wych ko mi sji re wi zyj nych biu ro Kra jo wej Ra dy
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PZD pi smem z dnia 15 wrze śnia 2015 r. przy po mnia ło
okrę gom o obo wiąz ku prze ka za nia  na stę pu ją cych do ku -
men tów:

1. Uchwa ły okrę go we go zjaz du okre śla ją ca licz bo we
skła dy okrę go we go    za rzą du i okrę go wej ko mi sji re wi -
zyj nej. 

2. Wy ni ków wy bo rów okrę go we go zjaz du na człon -
ków okrę go we go za rzą du i okrę go wej ko mi sji re wi zyj -
nej.

3. Pro to ko łu z I po sie dze nia okrę go we go za rzą du 
i okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej. 

4. An kiet człon ków okrę go we go za rzą du i okrę go wej
ko mi sji re wi zyj nej.

Do Kra jo wej Ra dy mo gą być prze sła ne ko pie wy żej
wy mie nio nych do ku men tów, z tym, że:

Ko pie uchwa ły o wy ni kach wy bo rów i pro to ko łów 
z I po sie dzeń (poz. 2 i 3) na le ży po świad czyć no ta rial nie
za zgod ność z ory gi na łem.

Ko pie uchwa ły o li czeb no ści or ga nów okrę go wych
oraz ko pie an kiet człon ków or ga nów okrę go wych  (poz.
1 i 4) po świad cza za zgod ność z ory gi na łem pre zes OZ
wraz z se kre ta rzem OZ.

W/w do ku men ty zo sta ły prze ka za ne ze wszyst kich

okrę gów.
W biu rze Kra jo wej Ra dy Re jestr Człon ków Or ga nów

PZD w za kre sie wy ka zu człon ków or ga nów pro wa dzo -
ny jest tak że elek tro nicz nie. 

Na pod sta wie ze bra nych do ku men tów na le ży stwier -
dzić, że okrę go we zjaz dy de le ga tów PZD w 2015 r. wy -
bra ły do okrę go wych za rzą dów 799 osób, do okrę go-
wych ko mi sji re wi zyj nych 226 osób. 

Do tych czas wpły nę ły uchwa ły o wy ga śnię ciu 10 man -
da tów w sto sun ku do człon ków OZ oraz  uchwa ły o do -
ko op to wa niu  6 człon ków OZ. Je że li cho dzi o okrę go we
ko mi sje re wi zyj ne wy ga śnię cie man da tów na stą pi ło 
w sto sun ku do 6 osób, do ko op to wa no 3 oso by.

Na dzień 31 grud nia 2015 r. okrę go we za rzą dy li czą
łącz nie 795 człon ków, a okrę go we ko mi sje re wi zyj ne
219 człon ków.

W jed no st ce kra jo wej od dnia wy bo rów tj. od 3 lip ca
2015 r. na stą pi ło wy ga śnię cie jed ne go man da tu. Na dzień
31 grud nia 2015 r. Kra jo wa Ra da PZD skła da ła się 
z 44 człon ków, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD li czy 
9 człon ków.  Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na li czy 11
człon ków i od dnia wy bo ru w jej skła dzie nie na stą pi ły
żad ne zmia ny.

XVII.  Od zna cze nia związ ko we

Zgod nie z § 142 sta tu tu od zna cze nia związ ko we, w
tym zło ta od zna ka  „Za słu żo ne go Dział kow ca” oraz od -
zna ka „Za Za słu gi dla PZD” są for mą  uho no ro wa nia za -
sług za szcze gól nie ak tyw ną, wie lo let nią spo łecz ną pra cę
w or ga nach Związ ku oraz wzo ro we wy wią zy wa nie się z
obo wiąz ków dział kow ca. W 2015 r. Ko mi sja Od zna czeń
Związ ko wych Kra jo wej Ra dy PZD  zaj mo wa ła się ana -
li zą wnio sków zgło szo nych przez okrę go we za rzą dy
PZD o nada nie od zna czeń związ ko wych, opi nio wa ła po -
zy tyw nie lub zwra ca ła wnio ski do OZ ce lem uzu peł nie -
nia, a tak że przy go to wy wa ła od po wied nie wy stą pie nia
na po sie dze nia Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

W 2015 r. na pod sta wie wnio sków Ko mi sji Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD przy zna ło łącz nie 471 od znak „Za
Za słu gi dla PZD” oraz 1019 zło tych od znak „Za słu żo -
ne go Dział kow ca”.

Wrę cza nia przy zna nych przez Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD od zna czeń związ ko wych do ko ny wa li upo -
waż nie ni przez  Pre ze sa PZD człon ko wie Kra jo wej Ra -

dy pod czas uro czy sto ści ogro do wych i okrę go wych.
Pod czas XII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD w dniu
3 lip ca 2015 r. Pre zes Związ ku oso bi ście uho no ro wał 10
dzia ła czy związ ko wych zło tą od zna ką „Za słu żo ne go
Dział kow ca” oraz 21 dzia ła czy od zna ką „Za Za słu gi dla
PZD”.  W dniu 29 sierp nia 2015 r. pod czas Kra jo wych
Dni Dział kow ca Pre zes PZD wrę czył 18 zło tych od znak
„Za słu żo ne go Dział kow ca” oraz 14 od znak „Za Za słu gi
dla PZD”.

Uchwa łą nr 7/IV 2015 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 
25 li sto pa da 2015 r. po wo ła na zo sta ła sta ła Ko mi sja pro -
ble mo wa - Ko mi sja Od zna czeń Związ ko wych. Prze wod -
ni czą cą Ko mi sji zo sta ła Iza be la Oże gal ska z Okrę gu
Łódz kie go, człon ka mi: Ewa Bła chut z Okrę gu Ma ło pol -
skie go, Edward Ga lus z Okrę gu Świę to krzy skie go, Je -
rzy Kar piń ski z Okrę gu we Wro cła wiu, Ro bert Kli ma -
szew ski z Okrę gu w Po zna niu, Zbi gniew Ko ło dziej czak
z Okrę gu War miń sko-Ma zur skie go, Sta ni sław Za wad ka
z Okrę gu Ma zo wiec kie go.
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Lp OZ PZD Zło ta od zna ka Za Za słu gi dla PZ
„Za słu żo ne go Dział kow ca”

1 Byd goszcz 49 25

2 Czę sto cho wa 19 9

3 El bląg 34 6

4 Gdańsk 8 10

5 Go rzów Wlkp. 6 7

6 Ka lisz 41 36

7 Ko sza lin 33 5

8 Le gni ca 45 18

9 Lu blin 16 6

10 Łódź 29 14

11 Ma ło pol ski 21 8

12 Ma zo wiec ki 106 54

13 Opol ski 30 24

14 Pi ła 54 33

15 Pod kar pac ki 34 27

16 Pod la ski 42 13

17 Po znań 45 33

18 Słupsk 1 0

19 Su dec ki 41 9

20 Szcze cin 33 25

21 Ślą ski 150 32

22 Świę to krzy ski 27 19

23 To ruń . - Wło cław ski 47 6

24 War miń. - Ma zur ski 30 11

25 Wro cław 32 21

26 Zie lo na Gó ra 46 20

Ra zem: 1019 471

Ze sta wie nie od znak przy zna nych przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w 2015 r.
w po dzia le na po szcze gól ne okrę gi przed sta wia po niż sza ta be la.
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Ju bi le usz po wsta nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go
to za wsze wiel kie prze ży cie dla dział kow ców, ich ro dzin,
a tak że śro do wi ska lo kal ne go. Ruch ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce li czy so bie po nad 100 lat. Co ro ku
przy by wa nam stu let nich ogro dów, co raz wię cej jest 90
i 80 let nich. Ta ki ju bi le usz to już nie tyl ko hi sto ria ogro -
du, to tak że hi sto ria mia sta i wie lu po ko leń użyt kow ni -
ków dzia łek. Do tra dy cji Pol skie go Związ ku Dział-
kow ców wpi sa ły się uro czy ste ob cho dy ju bi le uszy za ło -
że nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Z ro ku na rok
do Kra jo wej Ra dy PZD na pły wa co raz wię cej za pro szeń
na ju bi le usze za ło że nia ogro du dział ko we go, po czy na -
jąc od ma łych ju bi le uszy 20-le cia, po przez 50-le cia, 
80-le cia, a koń cząc na 110-le ciu i wię cej.

Rok 2015 był ko lej nym ro kiem uro czy stych ob cho dów
ju bi le uszy. Po dob nie jak w la tach po przed nich na rę ce
Pre ze sa Związ ku z ca łe go kra ju na pły nę ło łącz nie 127
za pro szeń.

Na szcze gól ne do ce nie nie za słu gu ją te ogro dy, któ re
od po wied nio wcze śniej pod ję ły dzia ła nia zwią za ne z ob -
cho da mi ju bi le uszy i z du żym wy prze dze niem cza so -
wym prze ka za ły pięk ne i barw ne za pro sze nia z bo ga tym
pro gra mem uro czy sto ści. 

W 2015 r. naj więk sze ju bi le usze od by ły się w Okrę gu
Ślą skim, gdzie ROD im. Czar nec kie go w Cho rzo wie
oraz ROD „Na dzie ja” w Tosz ku ob cho dzi ły ju bi le usze
110-le cia za ło że nia. Ju bi le usze 105-le cia ob cho dzi ły
ROD: im. Ka ro la Miar ki w Cho rzo wie, „Ja śmin” w My -
sło wi cach, im. J. Ma tej ki w Ra ci bo rzu i „Sza rot ka” 
w Sie mia no wi cach Ślą skich. Po nad to ju bi le usz 100-le cia
ob cho dził ROD „Po wsta niec” w Cho rzo wie, 95-le cia
ROD „Da lia” w Ka to wi cach i ROD „Chry zan te ma” 
w Ka to wi cach. W dal szej ko lej no ści du że ju bi le usze 
85-le cia od by ły się w ROD im. Gen. H. Dą brow skie go 
z Po zna niu, ROD „Ener ge tyk I” w Po zna niu. Ju bi le usze
80-le cia za ło że nia ogro du dział ko we go w 2015 r. ob cho -

dzi ło 10 ROD. Są to: ROD „Dwo rzec Gdań ski” w War -
sza wie, ROD „Pła szów” w Kra ko wie, ROD im. M. Ko -
per ni ka w Tcze wie, ROD im. J. Nie dział kow skie go 
w Śro dzie Wlkp., ROD „Ma lin ka” w Chełm ży, ROD
„Od No wa” w Chełm ży, ROD „Ma gno lia” w Chełm ży,
ROD „Po stęp” w Chełm ży, ROD „Plon” w Pu ła wach 
i ROD „Roź dzian ka” w Ka to wi cach. Po nad to do Pre ze -
sa Związ ku wpły nę ło 11 za pro szeń na ju bi le usze 70-le -
cia, 6 za pro szeń na 65-le cie, 6 za pro szeń na 60-le cie,
1-za pro sze nie na 55 le cie, 16 za pro szeń na 50-le cie, 
9 za pro szeń na 45-le cie, l8 za pro szeń na 40-le cie, 21 za -
pro szeń na 35-le cie, 15 za pro szeń na 30-le cie i 3 za pro -
sze nia na 25-le cie za ło że nia ogro du.

Naj wię cej ju bi le uszy od by ło się w Okrę gu Ma zo wiec -
kim - 17, w Po zna niu – 13, w Pi le - 10 i Ślą skim - 10. 

Ze wzglę dów or ga ni za cyj nych Pre zes PZD nie mógł
uczest ni czyć we wszyst kich uro czy sto ściach. Jed nak że
do ce nia jąc pra cę za rzą dów ROD, ko mi sji sta tu to wych 
i dział kow ców Pre zes Związ ku, obok dy plo mu i pu cha -
ru, prze słał spe cjal ny list z po dzię ko wa niem za pra cę na
rzecz ru chu ogrod nic twa dział ko we go i ogro du wraz 
z ży cze nia mi po myśl no ści oraz trwa ło ści w roz wo ju
ogro du.

Po nad to, zgod nie z de cy zją Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD, do każ de go ROD z oka zji ju bi le uszu za ło że nia,
prze ka za ne zo sta ły ze sta wy ksią żek z prze zna cze niem
dla za słu żo nych dzia ła czy, człon ków or ga nów, in struk to -
rów SSI a tak że do bi blio tek ogro do wych. War tość prze -
ka za nych ze sta wów ksią żek uza leż nio na by ła od
ju bi le uszu i wy no si ła od 400,- zł. dla ROD, któ ry ob cho -
dził 25 le cie za ło że nia do 1200,- zł. dla ROD, któ ry ob -
cho dził  ju bi le usz po wy żej 100 lat.   

Na szcze gól nie pod kre śle nie za słu gu ją Za rzą dy ROD,
któ re na rę ce Pre ze sa PZD prze sła ły pi sem ne po dzię ko -
wa nia za prze ka za ne ży cze nia z oka zji ju bi le uszu, pu -
cha ry, dy plo my i  wy daw nic twa.

XVIII. Ju bi le usze ROD

XIX.  Wy kaz uchwał sys te mo wych Pre zy dium KR PZD

W związ ku z wej ściem w ży cie sta tu tu PZD, uchwa lo -
ne go w dniu 2 lip ca 2015r. przez XII Kra jo wy Zjazd De -
le ga tów PZD, Pre zy dium KR PZD Uchwa łą Nr
214/2015 z dnia 30 wrze śnia 2015 r. uchy li ło na stę pu -
ją ce uchwa ły: 

1. Uchwa łę Nr 255/2014 z dnia 30 grud nia 2014 r. 
w spra wie okre śla nia za sad pro wa dze nia i funk cjo no wa -
nia Ewi den cji Dzia łek w ROD.

2. Uchwa łę Nr 55/2012 z dnia 14.03.2012 r. w spra wie
za sad i try bu zwro tu grun tu na rzecz wła ści cie la 
w związ ku z nie za go spo da ro wa niem te re nu przez PZD.

3. Uchwa łę Nr 54/2012 z dnia 14.03.2012 r. w spra wie
za sad i try bu ob cią ża nia ma jąt ku trwa łe go PZD po przez

usta na wia nie słu żeb no ści prze sy łu.
4. Uchwa łę Nr 182/2013 z dnia 11.07.2013 r. w spra -

wie wy tycz nych dla za rzą dów oraz ogro dów ob ję tych
usta wą śmie cio wą.

5. Uchwa łę Nr 120/2005 z dnia 20.10.2005 r. w spra -
wie łą cze nia i po dzia łu ROD.

6. Uchwa łę Nr 151/2007 z dnia 18.09.2007 r. w spra -
wie re je strów ROD ze zmia na mi na dzień 5.08.2014 r.

7. Uchwa łę Nr 74/2006 z dnia 26.06.2006 r. w spra wie
wy pi su z Re je stru ROD KR PZD ze zmia na mi na dzień
5.08.2014 r. oraz 5.11.2014 r.

8. Uchwa łę Nr 21/2014 z dnia 12.02.2014 r. w spra wie
wy tycz nych do art. 75 i 76 usta wy o ROD.
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9. Uchwa łę Nr 187/2014 z dnia 5.08.2014 r. w spra wie
skre śle nie ROD z Re je stru ROD KR PZD w związ ku z
wy łą cze niem się na pod sta wie usta wy o ROD.

10. Uchwa łę Nr 195/2010 z dnia 06.10.2010 r. w spra -
wie za dań dla okrę go wych za rzą dów PZD w za kre sie rosz -
czeń do grun tów ROD ze zmia na mi na dzień 12.02.2014 r.

Na po sie dze niu w dniu 1 paź dzier ni ka 2015 r. Uchwa -
łą Nr 248/2015 Pre zy dium KR uchy li ło na stę pu ją ce
uchwa ły:

1. Uchwa łę Nr 35/2002 z dnia 22 mar ca 2002 r. (ze
zmia na mi wpro wa dzo ny mi Uchwa łą Pre zy dium KR
PZD Nr 11/2014 z dnia 9.01.2014 r.) w spra wie za sad
za opa try wa nia no wych dział kow ców w mie sięcz nik
„dział ko wiec”.

2. Uchwa łę Nr 22/2015 z dnia 15.01.2015 r. w spra wie
za sad i kry te riów udzie la nia i roz li cza nia do ta cji dla
ROD z kra jo we go i okrę go we go Fun du szu Roz wo ju
ROD.

3. Uchwa łę Nr 261/2014 z dnia 30.12.2014 r. w spra -
wie za sad udzie la nia do ta cji z Fun du szu prze zna czo ne -
go na usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych.

4. Uchwa łę Nr 259/2014 z dnia 30.12.2014 r. w spra -
wie za sad udzie la nia i zwro tu po ży czek z Fun du szu Sa -
mo po mo co we go PZD.

5. Uchwa łę Nr 260/2014 z dnia 30.12.2014 r. w spra -
wie re zer wy oraz wy so ko ści opro cen to wa nia w ro ku
2015 po ży czek udzie la nych z Fun du szu Sa mo po mo co -
we go PZD na in we sty cje i re mon ty w ROD.

6. Uchwa łę Nr 23/2015 z dnia 15.01.2015 r. w spra wie
sta no wisk in spek to rów do spraw in we sty cji w jed nost -
kach te re no wych PZD i jed no st ce kra jo wej PZD.

7. Uchwa łę Nr 136/2015 z dnia 1.06.2015 r. w spra wie
za sad i try bu li kwi da cji ROD do ko ny wa nych na cel pu -
blicz ny.

8. Uchwa łę Nr 137/2015 z dnia 1.06.2015 r. w spra wie
za sad i try bu li kwi da cji ROD do ko ny wa nych na cel nie -
pu blicz ny.

9. Uchwa łę Nr 138/2015 z dnia 1.06.2015 r. w spra wie
za sad i try bu li kwi da cji ROD re ali zo wa nych na pod sta -
wie usta wy z dnia 10.04.2003 r. o szcze gól nych za sa dach
przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji dro go wych w za -
kre sie dróg pu blicz nych.

10. Uchwa łę Nr 139/2015 z dnia 1.06.2015 r. w spra -
wie cza so we go za ję cia te re nu ROD.

11. Uchwa łę Nr 140/2015 z dnia 1.06.2015 r. w spra wie
prze zna cze nia i roz li cza nia środ ków fi nan so wych po cho -
dzą cych z li kwi da cji i cza so we go za ję cia te re nu ROD. 

Na po sie dze niu w dniu 20 paź dzier ni ka 2015 r. Uchwa -
łą Nr 260/2015 Pre zy dium KR uchy li ło na stę pu ją ce
uchwa ły:

1. Uchwa łę Nr 17/96 z 31.05.1996 r. w spra wie bu do -
wy i lo ka li za cji zbior ni ków na nie czy sto ści cie kłe na

dział kach w pra cow ni czych ogro dach dział ko wych pod -
miej skich.

2. Uchwa łę Nr 18/96 z 31.05.1996 r. w spra wie lo ka -
li za cji i bu do wy zbior ni ków wod nych na dział kach w
pra cow ni czych ogro dach dział ko wych sta łych.

3. Uchwa łę Nr 57/2001 z 7.06.2001 r. w spra wie za -
sad wy da wa nia i ewi den cji le gi ty ma cji w Pol skim
Związ ku Dział kow ców.

4. Uchwa łę Nr 60/2006 z 17.05.2006 r. w spra wie stu -
diów i pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go two -
rzo nych przez gmi ny.

5. Uchwa łę Nr 102/2007 z 4.06.2007 r. w spra wie stu -
dium i pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go two -
rzo nych przez gmi ny.

6. Uchwa łę Nr 38/2010 z 25.03.2010 r. w spra wie za -
miesz ki wa nia i za mel do wa nia na dział kach w ROD.

7. Uchwa łę Nr 39/2010 z 25.03.2010 r. w spra wie przy -
dzia łu dzia łek w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

8. Uchwa łę Nr 58/2010 z 7.04.2010 r. w spra wie bu -
dow nic twa po nadnor ma tyw ne go na dział kach.

9. Uchwa łę Nr 44/2011 z 30.03.2011 r. spo rzą dza nia
spra woz dań z pla nu i re ali za cji in we sty cji i re mon tów w
ROD.

10. Uchwa łę Nr 91/2012 z 19.04.2010 r. w spra wie
Pro gra mu szko le nia kan dy da tów na dział kow ców.

11. Uchwa łę Nr 39/2014 z 19.02.2014 r. w spra wie
przy ję cia wy tycz nych w spra wie spo rzą dza nia spra woz -
dań fi nan so wych na oko licz ność wy od ręb nie nia ROD.

Pre zy dium pod ję ło na stę pu ją ce uchwa ły sys te mo we:
1. Uchwa ła Nr 215/2015 z dnia 30 wrze śnia 2015 r. w

spra wie okre śle nia za sad pro wa dze nia i funk cjo no wa nia
Ewi den cji Dzia łek w ROD.

2. Uchwa ła Nr 219/2015 z dnia 30 wrze śnia 2015 r. 
w spra wie za sad i try bu zwro tu grun tu na rzecz wła ści cie -
la w związ ku z nie za go spo da ro wa niem te re nu przez PZD.

3. Uchwa ła Nr 220/2015 z dnia 30 wrze śnia 2015 r. 
w spra wie za sad i try bu ob cią ża nia ma jąt ku trwa łe go
PZD po przez usta na wia nia słu żeb no ści prze sy łu.

4. Uchwa ła Nr 221/2015 z dnia 30 wrze śnia 2015 r. 
w spra wie skre śle nia ROD z Re je stru ROD w związ ku 
z wy łą cze niem się na pod sta wie usta wy o ROD.

5. Uchwa ła Nr 222/2015 z dnia 30 wrze śnia 2015 r. 
w spra wie łą cze nia i po dzia łu Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych.

6. Uchwa ła Nr 223/2015 z dnia 30 wrze śnia 2015 r. 
w spra wie za dań dla okrę go wych za rzą dów PZD w za -
kre sie rosz czeń do grun tów ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych.

7. Uchwa ła Nr 224/2015 z dnia 30 wrze śnia 2015 r. 
w spra wie wy tycz nych dla za rzą dów ROD i ogro dów ob -
ję tych usta wą śmie cio wą.

8. Uchwa ła Nr 225/2015 z dnia 30 wrze śnia 2015 r. 
w spra wie Re je stru Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
funk cjo nu ją cych w Pol skim Związ ku Dział kow ców.
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9. Uchwa ła 226/2015 z dnia 30 wrze śnia 2015 r. w spra -
wie wy pi su z Re je stru Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych funk cjo nu ją cych w Pol skim Związ ku Dział kow ców.

10. Uchwa ła Nr 227/2015 z dnia 30 wrze śnia 2015 r.
w spra wie za sad i try bu li kwi da cji praw nej ROD lub je -
go czę ści w związ ku z re ali za cją rosz cze nia do grun tu
ROD.

11. Uchwa ła Nr 250/2015 z dnia 1 paź dzier ni ka 2015
r. w spra wie za sad i try bu li kwi da cji ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych do ko na nych na cel pu blicz ny.

12. Uchwa ła Nr 251/2015 z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie za sad i try bu li kwi da cji ro dzin nych ogro dów
dział ko wych do ko na nych na cel nie pu blicz ny.

13. Uchwa ła Nr 252/2015 z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie za sad i try bu li kwi da cji ro dzin nych ogro dów
dział ko wych re ali zo wa nych na pod sta wie usta wy z dnia
10 kwiet nia 2003 r. o szcze gól nych za sa dach przy go to wa -
nia i re ali za cji in we sty cji dro go wych w za kre sie dróg pu -
blicz nych.

14. Uchwa ła Nr 253/2015 z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie cza so we go za ję cia te re nu ro dzin nych ogro dów
dział ko wych.

15. Uchwa ła Nr 254/2015 z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie prze zna cze nia i roz li cza nia środ ków fi nan so -
wych po cho dzą cych z li kwi da cji i cza so we go za ję cia te -
re nu ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

16. Uchwa ła Nr 255/2015 z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie za sad i kry te riów udzie la nia i roz li cza nia do ta -
cji dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych z kra jo we go 
i okrę go we go Fun du szu Roz wo ju ROD.

17. Uchwa ła Nr 256/2015 z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie za sad udzie la nia i zwro tu po ży czek z Fun du szu
Sa mo po mo co we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

18. Uchwa ła Nr 257/2015 z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie re zer wy oraz wy so ko ści opro cen to wa nia w ro -
ku 2015 po ży czek udzie la nych z Fun du szu Sa mo po mo -
co we go PZD na in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro-
dach dział ko wych.

19. Uchwa ła Nr 258/2015 z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie za sad udzie la nia do ta cji z Fun du szu prze zna -
czo ne go na usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych 
w ROD, nad zo ru ich wy dat ko wa nia oraz roz li cza nia.

20. Uchwa ła Nr 259/2015 z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie sta no wisk in spek to rów do spraw in we sty cji w
jed nost kach te re no wych PZD i jed no st ce kra jo wej PZD.

21. Uchwa ła Nr 261/2015 z dnia 20 paź dzier ni ka 2015 r.
w spra wie przy ję cia wy tycz nych do spo rzą dze nia spra -
woz dań fi nan so wych na oko licz ność wy od ręb nie nia
ROD.

22. Uchwa ła Nr 262/2015 z dnia 20 paź dzier ni ka 2015
r. w spra wie stu dium i pla nów za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go two rzo nych przez gmi ny.

23. Uchwa ła Nr 263/2015 z dnia 20 paź dzier ni ka 2015
r. w spra wie spo rzą dza nia spra woz dań z pla nu i re ali za -

cji in we sty cji o re mon tów w ROD.
24. Uchwała nr 270/2015 z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty 
w rodzinnych ogrodach działkowych.

25. Uchwa ła Nr 279/2015 z dnia 20 paź dzier ni ka 2015
r. w spra wie Biu ra Praw ne go Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców.

26. Uchwa ła Nr 281/2015 z dnia 5 li sto pa da 2015 r. 
w spra wie wy tycz nych do spo so bu okre śla nia okrę gów
PZD oraz ROD w kon tak tach z pod mio ta mi ze wnętrz ny -
mi.

27. Uchwa ła 285/2015 z dnia 5 li sto pa da 2015 r. w spra -
wie za sad ko rzy sta nia z ener gii elek trycz nej w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

28. Uchwa ła Nr 286/2015 z dnia 5 li sto pa da 2015 r. 
w spra wie za sad usta la nia i roz li cza nia opła ty wod nej w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych.

29.  Uchwa ła Nr 296/2015 z dnia 24 li sto pa da 2015 r. 
w spra wie przy ję cia wy tycz nych dla okrę gów PZD w spra -
wie spo rzą dze nia pre li mi na rzy fi nan so wych  na 2016 r

30. Uchwa ła Nr 297/2015 z dnia 24 li sto pa da 2015 r. 
w spra wie przy ję cia wy tycz nych dla okrę gów PZD w spra -
wie spo rzą dze nia spra woz dań fi nan so wych za 2015 r.

31. Uchwa ła Nr 298/2015 z dnia 24 li sto pa da 2015 r. 
w spra wie  wy tycz nych dla ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych PZD w spra wie spo rzą dze nia pre li mi na rzy fi nan so -
wych na 2016 r.

32. Uchwa ła Nr 299/2015 z dnia 24 li sto pa da 2015 r. 
w spra wie przy ję cia wy tycz nych dla ROD w spra wie spo -
rzą dze nia spra woz dań fi nan so wych za 2015 r.

33. Uchwa ła Nr 300/2015 z dnia 24 li sto pa da 2015 r. 
w spra wie za sad udzie la nia przez pre zy dia okrę go wych za -
rzą dów PZD zgo dy za rzą dom ROD na dzia ła nie prze kra -
cza ją ce za kres zwy kłe go za rzą du.

34. Uchwa ła nr 307/2015 z dnia 24 li sto pa da 2015 r. w
spra wie re zer wy oraz wy so ko ści opro cen to wa nia w ro ku
2016 po ży czek udzie la nych z Fun du szu Sa mo po mo co we -
go PZD na in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

35. Uchwa ła Nr 335/2015 z dnia 17 grud nia 2015 r. 
w spra wie wpro wa dze nia wy tycz nych okre śla ją cych za sa -
dy od by wa nia wal nych ze brań spra woz daw czych w ROD
w okre sie ni niej szej ka den cji PZD oraz wzo rów dru ków do
prze pro wa dza nia tych ze brań.

36. Uchwa ła Nr 338/2015 z dnia 17 grud nia 2015 r. 
w spra wie upo waż nie nia za rzą dów ROD do wy stę po wa nia 
z wnio ska mi o wspar cie fi nan so we z Fun du szy Eu ro pej -
skich.

37. Uchwa ła Nr 339/2015 z dnia 17 grud nia 2015 r. 
w spra wie wy ty po wa nia przez okrę gi ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych do skła da nia wnio sków o wspar cie fi -
nan so we z Fun du szy Eu ro pej skich.

38. Uchwa ła Nr 350/2015 z dnia 17 grud nia 2015 r. 
w spra wie za sad usta la nia i roz li cza nia opła ty wod nej 
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w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
39. Uchwa ła Nr 351/2015 z dnia 17 grud nia 2015 r. 

w spra wie Re je stru Człon ków Or ga nów PZD.
40. Uchwa ła nr 362/2015 z dnia 18 grud nia 2015 r. 

w spra wie prze ciw dzia ła nia bu dow nic twu po nadnor ma tyw -
ne mu oraz za miesz ki wa niu na te re nie dzia łek w ROD.

41. Uchwa ła Nr 363/2015 z dnia 18 grud nia 2015 r. 
w spra wie or ga ni za cji i funk cjo no wa nia biur okrę gów
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

42. Uchwa ła Nr 364/2015 z dnia 29 grud nia 2015 r. 
w spra wie peł no moc nictw dla za rzą dów ROD do wy stę -
po wa nia o do fi nan so wa nie z fun du szy eu ro pej skich, kra -
jo wych i lo kal nych.

43. Uchwa ła nr 379/2015 z dnia 29 grud nia 2015 r. 
w spra wie ra chun ków ban ko wych Fun du szu Oświa to -
we go w Kra jo wej Ra dzie i okrę gach.

44. Uchwa ła nr 382/2015 z dnia 29 grud nia 2015 r. 
w spra wie czer pa nia i wy ko rzy sta nia do cho dów z ma jąt -
ku Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Wy kaz sta no wisk Pre zy dium KR PZD:
1. Sta no wi sko z dnia 12 sierp nia 2015 r. w spra wie

wnio sku spad ko bier ców Ada ma Bra nic kie go o wy da nie
z de po zy tu są do we go od szko do wa nia za zli kwi do wa ne

ogro dy z kom plek su ROD na Pa lu chu.
2. Sta no wi sko z dnia 26 sierp nia 2015 r. w spra wie

prio ry te to wych za dań dla struk tur PZD w za kre sie re gu -
la cji sta nu praw ne go grun tów ROD na pod sta wie art. 76.

3. Sta no wi sko z dnia 26 sierp nia 2015 r. w spra wie za -
dań prio ry te to wych dla struk tur PZD w za kre sie po zy -
ski wa nia środ ków z Fun du szy Unij nych oraz Fun du szy
Ochro ny Śro do wi ska i go spo dar ki Wod nej dla ROD.

4. Sta no wi sko z dnia 26 sierp nia 2015 r. w spra wie kie -
run ków dzia łań zwią za nych z rosz cze niem p. Ja dwi gi
Wy so czyń skiej do grun tu ROD „Wrzos” i „Ka li na” w
Kra ko wie.

5. Sta no wi sko z dnia 26 sierp nia 2015 r. w spra wie kie -
run ków dzia łań zwią za nych z rosz cze niem Okrę go wej
Spół dziel ni Mle czar skiej w Ra dom sku do grun tu ROD
„Kro kus” w No wym Tar gu.

6. Sta no wi sko z dnia 30 wrze śnia 2015 r. w spra wie
kie run ków dzia łań zwią za nych z rosz cze niem Dom De -
ve lop ment S.A. z sie dzi bą w War sza wie do grun tu ROD
„Sig ma -Bar tyc ka” w War sza wie (wy łącz nie dla człon -
ków Pre zy dium OZM do użyt ku we wnętrz ne go).

W okre sie spra woz daw czym Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy PZD pod ję ło 223 uchwa ły i 6 sta no wisk.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, dnia 18 lu te go 2016 r.

5. Plan pracy na 2016 rok

UCHWAŁA NR 3/V/2016 
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 19 lu te go 2016 ro ku 
w spra wie pla nu pra cy Kra jo wej Ra dy PZD i Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na 2016 r.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 130 pkt 7 sta tu tu PZD po sta na wia:

§ 1
Uchwa lić plan pra cy Kra jo wej Ra dy PZD i Pre zy dium

Kra jo wej Ra dy PZD na rok 2016

§ 2
Plan pra cy, o któ rym, mo wa w § 1, sta no wi za łącz nik

do ni niej szej Uchwa ły.
§ 3

Pre zes PZD opu bli ku je plan pra cy w Biu le ty nie In for -
ma cyj nym KR PZD.

War sza wa, dnia 19 lu te go 2016 r.

SEKRETARZ
/-/ Iza be la OŻEGALSKA

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI
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Ilość po sie dzeń – mi ni mum czte ry po sie dze nia w ro ku
oraz do dat ko wo we dług po trzeb.

Te ma ty:
1. Uchwa le nie pla nu pra cy Kra jo wej Ra dy i Pre zy dium

KR na 2016 r.
2. Za twier dze nie spra woz da nia fi nan so we go jed nost ki

kra jo wej PZD za 2015 r. w tym:
-  Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Sa mo po mo -

co we go
-  Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Roz wo ju
-  Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Oświa to we go
-  Spra woz da nia fi nan so we go z Fun du szu Obro ny
3. Uchwa le nie pre li mi na rza fi nan so we go jed nost ki

kra jo wej PZD na 2016 r. w tym:
-   Pre li mi na rza fi nan so we go Fun du szu Sa mo po mo co -

we go
-   Pre li mi na rza fi nan so we go Fun du szu Roz wo ju
-   Pre li mi na rza fi nan so we go Fun du szu Oświa to we go
-   Pre li mi narz  Fun du szu Obro ny ROD
4. Za twier dze nie spra woz da nia fi nan so we go PZD za

2015 r. w tym: 
-  Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Roz wo ju

ROD
-  Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Oświa to we go
-  Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Sa mo po mo -

co we go
-  Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Obro ny ROD
5. Usta le nie wy so ko ści par ty cy pa cji w fi nan so wa niu

jed no stek te re no wych i jed nost ki kra jo wej PZD  na 2017
r. oraz za sad jej po dzia łu.

6. Re ali za cja Pro gra mu Związ ku, uchwał i sta no wisk
przy ję tych przez XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD.

7. Oce na sy tu acji dział kow ców, ogro dów i Związ ku na
tle wy da rzeń ze wnętrz nych do ty czą cych ogrod nic twa
dział ko we go.

8. Usta wa o ROD to bez pie czeń stwo praw ne dział kow -
ców. Pró by in ge ren cji w treść usta wy. Oce na. Wnio ski.
Dzia ła nia.

9. Re ali za cja przez struk tu ry uchwa ły KR PZD w spra -
wie bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go i za miesz ki wa -
nia. Dzia ła nia sto wa rzy szeń w tej spra wie. Oce na.
Wnio ski.

10. Oce na re ali za cji art. 76 usta wy o ROD.
11. Pro gram roz wo ju spo łecz ne go ROD.
12. Oce na funk cjo no wa nia okrę gów na pod sta wie kry -

te riów przy ję tych przez Kra jo wą Ra dę PZD. Wnio ski.
13. Ju bi le usz 35 lat PZD.
14. Oce na prze bie gu i wy ni ków wal nych ze brań spra -

woz daw czych w ROD.
15. Ze bra nia usta wo we w 2016 r. Oce na. Wnio ski.
16. Od wo ła nia od uchwał Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.

Za łącz nik do Uchwa ły nr 3/V/2016 KR PZD 

z 19.02.2016 r.

I. Kra jo wa Ra da PZD

II. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy

Ilość po sie dzeń – zgod nie z Re gu la mi nem Pre zy dium
KR PZD mi ni mum 1 raz w mie sią cu.

Te ma ty:
1. Re ali za cja Pro gra mu Związ ku, uchwał i sta no wisk

przy ję tych przez XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD.
2. Oce na sy tu acji dział kow ców, ogro dów i Związ ku na

tle wy da rzeń ze wnętrz nych do ty czą cych ogrod nic twa
dział ko we go.

3. Usta wa o ROD to bez pie czeń stwo praw ne dział kow -
ców. Pró by in ge ren cji w treść usta wy. Oce na. Wnio ski.
Dzia ła nia.

4. Prze strze ga nie pra wa w ROD – bu dow nic two po -
nadnor ma tyw ne i za miesz ki wa nie na dział kach. Oce na
po dej mo wa nych dzia łań przez za miesz ku ją cych w ROD.
Za gro że nia dla praw dział kow ców. Wnio ski. Dzia ła nia.

5. Pro gram roz wo ju spo łecz ne go ROD.

6. Po zy ski wa nie środ ków ze wnętrz nych dla ROD 
– pro gra my unij ne, pro gra my rzą do we, bu dże ty par ty cy -
pa cyj ne, do ta cje z bu dże tów gmin, in ne.

7. Wol ne dział ki w ROD. Pro mo cja, za go spo da ro wa nie.
8. Bez pie czeń stwo w ROD.
9. Pro mo cja Związ ku i ogro dów.
10. Ju bi le usz 35 lat PZD.
11. Po dej mo wa nie de cy zji w spra wie udzie la nia peł -

no moc nictw.
12. Oce na funk cjo no wa nia okrę gów na pod sta wie kry -

te riów przy ję tych przez Kra jo wą Ra dę PZD. Wnio ski.
13. Oce na funk cjo no wa nia i sy tu acji fi nan so wej okrę gu

na pod sta wie wy ni ków kon tro li. Wnio ski. De cy zje. Za le -
ce nia.

14. Wal ne ze bra nia spra woz daw cze: wspar cie dla za -
rzą dów ROD i okrę gów (wy daw nic twa KR); oce na prze -
bie gu i wy ni ków.

15. Ze bra nia usta wo we w 2016 r. Wnio ski. Dzia ła nia.

Plan pra cy Kra jo wej Ra dy i Pre zy dium Kra jo wej Ra dy 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców na 2016 ro k
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16. Szko le nia w PZD. Pod sta wy praw ne, kosz ty, fi nan -
so wa nie.

17. Kra jo we Dni Dział kow ca. Ter min, miej sce, pro -
gram, kosz to rys, roz li cze nie.

18. Opra co wa nie i przy ję cie re gu la mi nów kon kur sów
kra jo wych dla ROD i dział kow ców w 2016 r. Roz strzy -
gnię cie kon kur sów.

19. Od wo ła nia od uchwał pre zy diów OZ.
20. No we li za cja uchwał w spra wie usta no wie nia try bu 

i wa run ków nada wa nia od zna czeń związ ko wych.
21. Nada wa nie od zna czeń i wy róż nień związ ko wych.
22. Ju bi le usze ROD.
23. Ana li za struk tu ry za trud nie nia i płac w biu rach jed -

no stek te re no wych. Oce na wdro że nia Uchwa ły Nr
216/2015 Pre zy dium KR w spra wie wpro wa dze nia sys -
te my wy na gra dza nia pra cow ni ków za trud nio nych w jed -
nost kach te re no wych i jed no st ce kra jo wej.

24. Opra co wa nie no wych za kre sów obo wiąz ków,
czyn no ści i od po wie dzial no ści  dla ka dry kie row ni czej
jed no stek te re no wych.

25. In for ma cja na te mat re je stru człon ków or ga nów
PZD pro wa dzo ne go w jed no st ce kra jo wej i w okrę gach.
Oce na. Wnio ski.

26. Przyj mo wa nie do ku men tów na po sie dze nia Kra jo -
wej Ra dy.

27. Uchwa la nie do ku men tów do ty czą cych funk cjo no -
wa nia ogro dów i PZD w za kre sie kom pe ten cji wy ni ka -
ją cych ze sta tu tu PZD.

28. Przyj mo wa nie i przed kła da nie Kra jo wej Ra dzie
pro jek tów uchwał w za kre sie kom pe ten cji KR PZD
okre ślo nych sta tu tem PZD.

Go spo dar ka grun ta mi
1. Po wierzch nia pod dział ka mi użyt ko wa ny mi w 2016 r.
2. Stan or ga ni za cyj ny na dzień 31.12.2015 r.
3. Oce na re ali za cji art. 76 usta wy o ROD.
4. Re ali za cja art. 75 usta wy o ROD.
5. Pla ny za go spo da ro wa nia prze strzen ne go miast.
6. Rosz cze nia do grun tów ROD.
7. Po dej mo wa nie uchwał w spra wie na by cia, zby cia

lub ob cią że nia ma jąt ku trwa łe go PZD.
8. Li kwi da cje ROD.
9. Re gu la cje sta nu praw ne go ROD.
10. Skre śle nia z Re je stru ROD ogro dów wy łą czo nych 

z PZD.
11. Ak tu ali za cja da nych for mal no -praw nych ROD 

w Re je strze ROD.
12. Ak tu ali za cja da nych ROD w GUS do nu me ru

REGON.

In we sty cje w ROD
1. Oce na in we sty cji w ROD w 2015 r. i źró deł ich fi -

nan so wa nia.

2. Po li ty ka in we sty cyj na PZD. Re ali za cja in we sty cji 
w ROD oraz źró dła ich fi nan so wa nia.

3. Do ta cje dla ROD na in we sty cje.
4. Po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go dla ROD

na re ali za cję in we sty cji.
5. Po moc fi nan so wa dla ROD z Fun du szu PZD na usu -

wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych.
6. Po zy ski wa nie środ ków ze wnętrz nych na in we sty cje 

w ROD – pro gra my unij ne, rzą do we, sa mo rzą do we.

Spra wy fi nan so we
1. Przy ję cie spra woz da nia fi nan so we go jed nost ki kra -

jo wej PZD za 2015 r.
-  Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Sa mo po mo -

co we go
-  Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Roz wo ju
-  Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Oświa to we go
-  Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Obro ny
2. Przy ję cie pre li mi na rza fi nan so we go jed nost ki kra -

jo wej PZD na 2016 r. w tym:
-   Pre li mi na rza fi nan so we go Fun du szu Sa mo po mo co -

we go
-   Pre li mi na rza fi nan so we go Fun du szu Roz wo ju
-   Pre li mi na rza fi nan so we go Fun du szu Oświa to we go
-   Pre li mi narz  Fun du szu Obro ny ROD
3. Za twier dza nie spra woz dań fi nan so wych po szcze -

gól nych okrę gów za 2015 r.
4. Za twier dze nie po szcze gól nych pre li mi na rzy fi nan -

so wych okrę gów na 2016 r.
5. Za twier dze nie zbior cze go spra woz da nia fi nan so we -

go z ROD za 2015 r.
6. Za twier dze nie  zbior cze go pre li mi na rza fi nan so we -

go ROD na 2016 r.
7. Przy ję cie rocz ne go spra woz da nia fi nan so we go PZD

za 2015 r. w tym: 
-  Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Roz wo ju

ROD
- Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Oświa to we go
- Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Sa mo po mo co -

we go
- Spra woz da nia fi nan so we go Fun du szu Obro ny ROD
8. Oce na sy tu acji fi nan so wej jed no stek PZD na pod -

sta wie ana li zy w ce lu usta le nia wy so ko ści par ty cy pa cji 
w fi nan so wa niu jed no stek te re no wych oraz jed nost ki
kra jo wej i jej po dzia łu na 2017 r.

9. Uchwa le nie wy so ko ści opro cen to wa nia po ży czek 
z Fun du szu   Sa mo po mo co we go na  2017  rok.  

10. Opra co wa nie i przy ję cie pla nu kon tro li jed no stek
PZD na 2016 r.

11. Go spo da ro wa nie fun du sza mi ce lo wy mi w Związ -
ku – Fun du szem Roz wo ju ROD, Fun du szem Oświa to -
wym, Fun du szem Sa mo po mo co wym, Fun du szem
Obro ny i Fun du szem na usu wa nie klęsk ży wio ło wych.
Go spo da ro wa nie ty mi fun du sza mi na stę pu je we dług
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uchwał sys te mo wych obo wią zu ją cych w Związ ku 
w opar ciu o uchwa lo ne pre li mi na rze.

12. Udzie la nie do ta cji dla jed no stek or ga ni za cyj nych
PZD w ra mach środ ków za bez pie czo nych w pre li mi na -

rzu fi nan so wym jed nost ki kra jo wej na 2016 r.
13. Pra ce nad wdro że niem pro gra mu kom pu te ro we go

fi nan so wo -księ go we go dla ROD.

Dzia łal ność ze wnętrz na

1. Ini cjo wa nie współ pra cy jed no stek PZD z sa mo rzą -
da mi i ich or ga ni za cja mi.

2. Współ pra ca z par tia mi po li tycz ny mi, klu ba mi par la -
men tar ny mi i po sła mi w ce lu ochro ny in te re sów dział kow -
ców oraz roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

3. Współ pra ca z ad mi ni stra cją pu blicz ną w ce lu two -

rze nia wa run ków dla funk cjo no wa nia i roz wo ju ogro -
dów dział ko wych.

4. Ini cjo wa nie współ pra cy jed no stek PZD z sa mo rzą -
dem w ce lu do sto so wa nia ogro dów do ko rzy sta nia z nich
przez spo łecz no ści lo kal ne.

Na ra dy, kon fe ren cje

1. Na ra dy pre ze sów i dy rek to rów biur – 3 na ra dy 2
dnio we oraz w mia rę po trzeb wy ni ka ją cych z sy tu acji
ze wnętrz nej oraz we wnętrz nej. Ilość uczest ni ków – 35.

2. Na ra da z pra cow ni ka mi te re no wo-praw ny mi biur
okrę gów – te ma ty ka: stan praw ny grun tów ROD; Re jestr
ROD; li kwi da cje ROD; rosz cze nia do grun tów ROD.
Na ra da 2 dnio wa, 30 uczest ni ków.

3. Na ra da z in spek to ra mi ds. in we sty cji w biu rach
okrę gów – te ma ty ka: za go spo da ro wa nie, mo der ni za cja

i roz wój ROD; Za sa dy pro wa dze nia in we sty cji i re mon -
tów; po zy ski wa nie środ ków pu blicz nych na in we sty cje.
Na ra da 2 dnio wa, 25 uczest ni ków.

4. Na ra dy dla głów nych księ go wych jed no stek te re no -
wych – 2 na ra dy 2 dnio we. Ilość uczest ni ków 30.

5. Na ra da dla in struk to rów ogrod ni czych OZ – te ma -
ty ka: oświa ta ogrod ni cza, za go spo da ro wa nie ROD 
i dzia łek, dzia łal ność SSI – 2 dnio wa. 30 uczest ni ków.

Wy daw nic twa

1. Pra wo w PZD – 10.000 egz.
2. Wy tycz ne i dru ki do prze pro wa dze nia wal nych ze brań

spra woz daw czych  w la tach 2016 – 2018 – 20.000 egz.
3. Za pro sze nia na wal ne ze bra nia spra woz daw cze 

w ROD – 900.000 szt.
4. Zbiór prze pi sów związ ko wych – 5.000 egz.

5. Po rad nik pre ze sa za rzą du ROD – 5.000 egz.
6. Po rad nik po cząt ku ją ce go dział kow ca – 40.000 egz.
7. Biu le tyn In for ma cyj ny – 4-6 nu me rów.
8. In for ma tor Dział kow ca – 10 nu me rów.
9. Zie lo na Rzecz po spo li ta – 3-4 nu me ry.
10. In ne we dług uchwał Pre zy dium KR PZD.

Ko mi sje po wo ła ne przez Kra jo wą Ra dę PZD

Pra cu ją we dług wła snych pla nów pra cy, te ma ty ki po -
dej mo wa nej przez Kra jo wą Ra dę i Pre zy dium KR PZD

oraz po trzeb wy ni ka ją cych z ak tu al nej sy tu acji i funk -
cjo no wa nia jed no stek or ga ni za cyj nych PZD.

Dzia łal ność praw na

1. Biu ro praw ne w KR PZD
Ko niecz ność po do ła nia wy zwa niom o cha rak te rze praw -
nym, z ja ki mi zwią za ne jest funk cjo no wa nie PZD i pro -
wa dzo nych przez Zwią zek ogro dów spra wi ła, iż Pre -
zy dium KR PZD uzna ło za ko niecz ne do ko na nie re or ga -
ni za cji jed nost ki kra jo wej w ob sza rze ob słu gi praw nej.
W tym ce lu pod ję ło uchwa łę nr 279/2015 w spra wie biu -
ra praw ne go Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Okre ślo -
ny w niej za kres za dań no wej ko mór ki, ja ka ma zo stać
po wo ła na w struk tu rze biu ra jed nost ki kra jo wej i od po -
wia dać za ob słu gę praw ną, bę dzie za sad ni czo de ter mi -
no wał ob szar dzia łań rad ców praw nych w 2016 r.

Zgod nie z przed mio to wą uchwa łą, po jej wdro że niu, biu -
ro praw ne bę dzie od po wie dzial ne za ca ło kształt świad -
cze nia po mo cy praw nej na rzecz Kra jo wej Ra dy,
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy, Pre ze sa PZD i biu ra jed nost -
ki kra jo wej, a tak że spra wo wa nie nad zo ru nad ob słu gą
praw ną w po zo sta łych jed nost kach PZD. W kon kret nych
przy pad kach, na po le ce nie Pre ze sa PZD, rad co wie praw -
ni z biu ra mo gą być zo bo wią za ni do dzia łań na rzecz in -
nych or ga nów PZD, niż Kra jo wa Ra da i Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy.

Za kres za dań przy pi sa nych do biu ra bę dzie obej mo wał 
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w szcze gól no ści:
1) bie żą cą ob słu gę praw ną jed nost ki kra jo wej;
2) wy ko ny wa nie za stęp stwa pro ce so we go PZD, przed

wszyst ki mi są da mi po wszech ny mi, Są dem Naj wyż szym
i są da mi ad mi ni stra cyj ny mi, a tak że or ga na mi w po stę -
po wa niu ad mi ni stra cyj nym;

3) nad zo ro wa nie pro wa dzo nych przez okrę go we za -
rzą dy PZD i in ne or ga ny PZD spraw są do wych, są do wo -
-ad mi ni stra cyj nych i ad mi ni stra cyj nych, zwłasz cza
do ty czą cych nie ru cho mo ści za ję tych przez ROD;

4) ba da nie za sad no ści rosz czeń zgła sza nych wo bec
PZD i roz pa try wa nych przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
oraz przed sta wia nie wnio sków co do spo so bu ich za ła -
twia nia;

5) wy da wa nie opi nii praw nych na po trze by Pre ze sa
PZD i biu ra jed nost ki kra jo wej;

6) opi nio wa nie pod wzglę dem praw nym pro jek tów
uchwał Kra jo wej Ra dy i Pre zy dium Kra jo wej Ra dy, za -
rzą dzeń Pre ze sa PZD, umów i in nych do ku men tów, któ -
re mo gą wy wo łać skut ki praw ne dla PZD;

7) udział w opra co wy wa niu pro jek tów ak tów pra wa
związ ko we go opra co wy wa nych przez or ga ny jed nost ki
kra jo wej PZD;

8) udział, na zle ce nie Pre ze sa PZD, w opra co wy wa niu
pro jek tów roz strzy gnięć w spra wach in dy wi du al nych
roz pa try wa nych przez or gan jed nost ki kra jo wej PZD;

9) ob słu gę praw ną uczest nic twa PZD w pra cach le gi -
sla cyj nych nad prze pi sa mi po wszech nie obo wią zu ją cy -
mi do ty czą cy mi PZD lub dział kow ców;

10) ana li zę orzecz nic twa Są du Naj wyż sze go, Na czel -
ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go i są dów po wszech nych 
w spra wach zwią za nych z za kre sem dzia ła nia PZD;

11) ana li zę orzecz nic twa Są du Naj wyż sze go, Na czel -
ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go i są dów po wszech nych 
w spra wach zwią za nych z za kre sem dzia ła nia PZD;

12) mo ni to ro wa nie i ana li zo wa nie pro ce su sta no wie -
nia pra wa oraz pro jek tów ustaw, roz po rzą dzeń i in nych

ak tów praw nych, po zo sta ją cych w za kre sie wła ści wo ści
PZD;

13) opra co wy wa nie in for ma cji praw nych prze zna czo -
nych do pu bli ka cji;

14) przy go to wy wa nie peł no moc nictw pro ce so wych 
w spra wach są do wych i są do wo -ad mi ni stra cyj nych;

15) bie żą cą współ pra cę z ko mór ka mi or ga ni za cyj ny -
mi jed nost ki kra jo wej PZD w za kre sie sto so wa nia i in ter -
pre ta cji prze pi sów pra wa;

16) ob słu gę me ry to rycz ną prac ko mi sji pro ble mo wych
po wo ły wa nych przez Kra jo wą Ra dę PZD lub Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD oraz ze spo łów po wo ły wa nych
przez Pre ze sa PZD;

17) współ udział w or ga ni zo wa nych szko le niach we -
wnętrz nych z za kre su prze pi sów praw nych do ty czą cych
dzia łal no ści PZD.

Uchwa ła prze wi du je rów nież sze reg obo wiąz ków biu -
ra praw ne go w za kre sie współ pra cy z jed nost ka mi te re -
no wy mi PZD. Na po le ce nie Pre ze sa PZD, biu ro mo że
być zo bo wią za ne do przej mo wa nia za stęp stwa pro ce so -
we go w każ dej spra wie, je że li wy ma ga te go ochro na
waż nych praw lub in te re sów PZD. Po nad to biu ro ma być
od po wie dzial ne m.in. za or ga ni za cję na rad z rad ca mi
praw nym za trud nio ny mi przez okrę gi, pro wa dze nie z ni -
mi kon sul ta cji, wy stę po wa nie o opi nie praw ne oraz
współ dzia ła nie przy usta la niu kie run ków po stę po wań w
pro wa dzo nych spra wach. Istot nym za da niem sto ją cym
przed tą jed nost ką bę dzie rów nież do pro wa dze nie do
uspraw nie nia prze pły wu in for ma cji po mię dzy jed nost -
ka mi PZD na te mat wy kład ni pra wa sto so wa nej w spra -
wach to czą cych się na ob sza rze ca łe go kra ju, co po win no
zna czą co uła twić pro wa dze nie spraw przez po szcze gól -
ne jed nost ki, a co za tym idzie, za pew nić lep szą ochro -
nę praw PZD i dział kow ców.

2. Po ra dy praw ne w me diach związ ko wych.
3. Po ra dy te le fo nicz ne dla dział kow ców.

War sza wa, dnia 19 lu te go 2016 r.

Dzia łal ność me dial na

1. Pro mo cja dział ki, ROD i PZD.
2. Pro mo cja ini cja tyw jed no stek PZD po przez związ -

ko we stro ny in ter ne to we i me dia związ ko we.
3. Mo ni to ring me diów na te mat ro dzin nych ogro dów

dział ko wych i Związ ku.
4. Opra co wy wa nie ma te ria łów na te ma ty wy wo ły wa -

ne w me diach do ty czą ce ogro dów, dział kow ców i PZD.
5. Bie żą ca ak tu ali za cja i do sko na le nie stro ny in ter ne -

to wej pzd.pl.
6. Współ pra ca z jed nost ka mi te re no wy mi i ROD w ce -

lu do sko na le nia i ak tu ali za cji stron in ter ne to wych jed no -
stek PZD.

7. Przy go to wy wa nie ma te ria łów do me diów związ ko -
wych.

8. Opra co wy wa nie ma te ria łów do me diów ogól no pol -
skich i lo kal nych.

9. Współ pra ca z me dia mi i dzien ni ka rza mi w ce lu rze -
tel ne go in for mo wa nia spo łe czeń stwa o pro ble mach w
ROD.

10. PZD na Fa ce bo oku. 
11. Ob słu ga me dial na im prez związ ko wych.

Kra jo wa Ra da
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
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Kra jo wa Ra da PZD dzia ła jąc na pod sta wie § 130 pkt.
1 sta tu tu PZD stwier dza, co na stę pu je:

§ 1
1.Po za po zna niu się z re ali za cją przez Pol ski Zwią zek

Dział kow ców art. 76 usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych we dług sta nu na dzień 18 stycz nia 2016 r.
stwier dza, iż:

a) okrę go we za rzą dy PZD zło ży ły wnio ski w sto sun ku
do 1 631 ROD o po wierzch ni 9857,6646 ha czy li do
wszyst kich ROD i po wierzch ni pod le ga ją cej re gu la cji na
pod sta wie art. 76 usta wy o ROD;

b) w sto sun ku do 454 ROD o po wierzch ni 2404,8790
ha uda ło się uzy skać po zy tyw ne de cy zje po twier dza ją ce
ty tuł praw ny PZD do grun tów ROD w po sta ci użyt ko -
wa nia. Sta no wi to 24,4 % ogó łu po wierzch ni ROD pod -
le ga ją cej re gu la cji;

c) w sto sun ku do 129 ROD o po wierzch ni 620,7352
ha uzy ska no wpis pra wa użyt ko wa nia PZD w księ gach
wie czy stych. Sta no wi to 6,30 % po wierzch ni pod le ga ją -
cej re gu la cji;

d) w sto sun ku do 4 ROD o po wierzch ni 12,3320 ha
wy da no de cy zje o li kwi da cji ROD. W sto sun ku do po ło -
wy z nich Okrę go we Za rzą dy PZD zło ży ły od wo ła nia;

e) w trak cie po stę po wań ad mi ni stra cyj nych to czą cych
się na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD wy da wa no rów -
nież de cy zje od ma wia ją ce usta no wie nia na rzecz PZD
pra wa użyt ko wa nia, spo wo do wa ne przede wszyst kim
bra kiem za go spo da ro wa nia tej czę ści ROD przez dział -
kow ców. W sto sun ku do czę ści z nich Okrę go we Za rzą -
dy PZD zło ży ły od wo ła nia.

2. Stan re ali za cji przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców
art. 76 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych we -
dług sta nu na dzień 18 stycz nia 2016 r. zo stał przed sta -
wio ny w ta be li, sta no wią cej za łącz nik do uchwa ły.

§ 2
Zo bo wią zać Okrę go we Za rzą dy PZD do kon ty nu owa -

nia dzia łań zwią za nych z re gu la cją sta nu praw ne go grun -
tów ROD na pod sta wie usta wy o ROD po przez po dej -
mo wa nie na stę pu ją cych dzia łań:

1. Uczest ni cze nie w po stę po wa niach ad mi ni stra cyj -
nych to czą cych się na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD
ce lem uzy ska nia sto sow nych de cy zji ad mi ni stra cyj nych, 

2. Po dej mo wa nie dzia łań zmie rza ją cych do uzy ska nia
de cy zji stwier dza ją cych na by cie przez PZD pra wa użyt -

ko wa nia na pod sta wie art. 75 ust. 6 i 7 usta wy o ROD. W
szcze gól no ści do ty czą cych:

a) ROD zaj mu ją cych grun ty, bę dą ce wła sno ścią jed -
no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go/Skar bu Pań stwa, nie -
speł nia ją cych prze sta nek z art. 76 usta wy o ROD. W
ta kich przy pad kach Okrę go we Za rzą dy PZD win ny je dy -
nie wy ka zać, że nie zo sta ła wy da na de cy zja o li kwi da cji
ROD lub je go czę ści na pod sta wie art. 75 ust. 1-5 usta -
wy o ROD (w ter mi nie do dnia 18 stycz nia 2016 r.);

b) ROD zaj mu ją cych grun ty, bę dą ce wła sno ścią jed -
no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go/ Skar bu Pań stwa, co do
któ rych Okrę go we Za rzą dy PZD nie zło ży ły wnio sków
o re gu la cję sta nu praw ne go na pod sta wie art. 76, z róż -
nych wzglę dów;

c) ROD, ob ję tych wnio ska mi zło żo ny mi na pod sta wie
art. 76 usta wy o ROD o re gu la cję sta nu praw ne go, któ -
re z róż nych przy czyn nie mo gą zo stać po zy tyw nie roz -
pa trzo ne. 

3. Pro wa dze nie roz mów i uczest ni cze nie w spo tka -
niach z or ga na mi jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go
oraz przed sta wi cie la mi Skar bu Pań stwa, ce lem przy śpie -
sze nia po stę po wań ad mi ni stra cyj nych, zmie rza ją cych do
wy da nia de cy zji po twier dza ją cych ty tuł praw ny PZD do
grun tów ROD, 

4. Re ago wa nie na sy tu acje, gdzie spra wy ad mi ni stra -
cyj ne zwią za ne z wy da niem de cy zji o stwier dze niu na -
by cia pra wa użyt ko wa nia PZD na pod sta wie usta wy 
o ROD są prze wle ka ne, bądź po stę po wa nia ad mi ni stra -
cyj ne nie zo sta ły w ogó le wszczę te. Re ago wa nie przez
Okrę go we Za rzą dy PZD w ta kich spra wach po win no od -
by wać się za po mo cą do stęp nych in stru men tów praw -
nych (za ża leń i skarg na prze wle kłość lub bez czyn ność
or ga nów pań stwo wych i sa mo rzą do wych), 

5. Ujaw nia nie użyt ko wa nia uzy ska ne go na pod sta wie
osta tecz nych de cy zji o stwier dze niu na by cia pra wa użyt -
ko wa nia PZD na pod sta wie usta wy o ROD w księ gach
wie czy stych wła ści wych ze wzglę du na miej sce po ło że -
nia ROD, o ile wcze śniej z ta kim wnio skiem nie wy stą -
pi wła ści ciel grun tu, 

6. Sys te ma tycz ne skła da nie spra woz dań z re gu la cji sta -
nu praw ne go grun tów ROD na pod sta wie usta wy 
o ROD, w szcze gól no ści w za kre sie uzy ska nych de cy zji
i wpi su pra wa użyt ko wa nia PZD w księ gach wie czy -
stych. Spra woz da nia na le ży skła dać cy klicz nie, na ko -
niec każ de go kwar ta łu, 

7. Ujaw nia nie w Re je strze ROD de cy zji o stwier dze niu

6. Informacja na temat art. 76 ustawy o ROD

Uchwa ła nr 5/V/2016 
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 19 lu te go 2016 r. 
w spra wie oce ny re ali za cji przez PZD art. 76 usta wy o ROD i dal szych dzia łań zwią za nych 

z re gu la cją sta nu praw ne go grun tów ROD
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na by cia pra wa użyt ko wa nia PZD na pod sta wie usta wy
o ROD po przez wpro wa dze nie da nych do pro gra mu
kom pu te ro we go i prze sy ła nie sto sow nych do ku men tów.

8. Ko ry go wa nie w Re je strze ROD po wierzch ni ROD,
w sto sun ku do któ rej zo sta ły wy da ne za sad ne de cy zje o
od mo wie stwier dze nia na by cia użyt ko wa nia na pod sta -
wie art. 76 usta wy. W szcze gól no ści, cho dzi tu o nie ru -
cho mo ści ujaw nio ne w Re je strze ROD, któ re są zbęd ne
dla ROD m.in. z uwa gi na brak za go spo da ro wa nia przez
PZD i dział kow ców. W tym ce lu, Okrę go we Za rzą dy
PZD win ny prze słać do Pre zy dium KR PZD wnio sek
wraz ze sto sow ny mi do ku men ta mi (uchwa łą Pre zy dium
OZ PZD w tej spra wie oraz osta tecz ną de cy zję o od mo -
wie stwier dze nia na by cia użyt ko wa nia na pod sta wie art.
76 usta wy). Bę dzie to rów nież do ty czyć de cy zji o od mo -
wie stwier dze nia na by cia użyt ko wa nia na pod sta wie art.

75 ust. 5-6 usta wy o ROD. 
9. Kie ro wa nie do Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

wnio sków o pod ję cie uchwa ły w spra wie do ko na nia
zmian w Re je strze ROD w przy pad ku osta tecz nych de -
cy zji o li kwi da cji ROD lub je go czę ści, któ re zo sta ły wy -
da ne na pod sta wie art. 75 ust. 1-5 usta wy o ROD. Do
wnio sku po wi nien być za łą czo ny kom plet do ku men tów.

§ 3
Zło żyć po dzię ko wa nia wszyst kim, któ rzy ak tyw nie

włą czy li się w re gu la cję sta nów praw nych grun tów ROD
na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD, dzię ki któ rym PZD
zło żył wnio ski w sto sun ku do wszyst kich ROD pod le -
ga ją cych re gu la cji. Bez wy tę żo nej pra cy wie lu lu dzi w
ca łej Pol sce ten wy nik nie był by moż li wy do osią gnię cia.

War sza wa, dnia 19 lu te go 2016 r.

Za łącz nik do uchwa ły nr 5/V/2016 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy

PZD z dnia 19.02.16 r. w spra wie oce ny re ali za cji przez PZD 

art. 76 usta wy o ROD i dal szych dzia łań zwią za nych z re gu la cją

sta nu praw ne go grun tów ROD

Usta wa z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, któ ra we szła w ży cie 19 stycz nia
2014 r., stwo rzy ła sprzy ja ją ce wa run ki do pod ję cia przez
struk tu ry PZD ko lej nych dzia łań ma ją cych na ce lu re gu -
la cję sta nu praw ne go grun tów ROD. Te mat ten jest za da -
niem prio ry te to wym dla PZD od sze re gu lat. Ak tu al ne
unor mo wa nia praw ne da ły pod sta wy praw ne tym ROD,
co do któ rych Zwią zek nie ze swo jej wi ny nie mógł wy -
ka zać się pra wem do zaj mo wa ne go grun tu przez ROD.

Usta wo daw ca w art. 75 usta wy o ROD dał przy zwo le -
nie wła ści cie lo wi nie ru cho mo ści (Skar bo wi  Pań stwa lub
jed no st ce sa mo rzą du te ry to rial ne go) do wy da nia de cy -
zji o li kwi da cji ro dzin ne go ogro du, o ile sto wa rzy sze nie
ogro do we PZD nie mo że wy ka zać się ty tu łem praw nym
do nie ru cho mo ści. Dzia ła nia te wła ści ciel nie ru cho mo ści
mógł pod jąć w za kre ślo nym przez usta wo daw cę ter mi -
nie, tj. w cią gu 24 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie usta -
wy o ROD, a więc do dnia 18 stycz nia 2016 r.
Jed no cze śnie usta wa prze są dzi ła o nie moż no ści li kwi da -
cji ogro du, o ile ro dzin ny ogród dział ko wy speł niał jed -

ną z czte rech po ni żej wy mie nio nych w art. 76 usta wy
prze sła nek: 

1) był wpi sa ny do miej sco we go pla nu za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go ja ko zie leń dział ko wa;

2) ist niał co naj mniej 30 lat, a na by cie do nie go wła -
sno ści przez Skarb Pań stwa na stą pi ło w związ ku z za -
kła da niem ROD bądź je go funk cjo no wa niem;

3) ist niał co naj mniej 30 lat, a na by cie do nie go wła -
sno ści przez jed nost kę sa mo rzą du te ry to rial ne go na stą pi -
ło w związ ku z funk cjo no wa niem na nim ROD;

4) ogród po sia da lo ka li za cję sta łą bądź uzy skał sta tus
sta ły na pod sta wie usta wy z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych.

Oczy wi ście mia ło to od nie sie nie do tych wszyst kich
ROD o nie ure gu lo wa nym sta nie praw nym, któ re by ły
usy tu owa ne na nie ru cho mo ściach bę dą cych wła sno ścią
Skar bu Pań stwa lub gmi ny, a więc nie mia ło to za sto so -
wa nia do nie ru cho mo ści, któ rych wła ści cie lem by ły in -
ne oso by praw ne lub fi zycz ne.

WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

Informacja w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy 
o ROD wg stanu na dzień 18 stycznia 2016 r.
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W przy pad ku ro dzin ne go ogro du dział ko we go speł nia ją -
ce go je den z wa run ków po wy żej wska za nych, z dniem
wej ścia usta wy o ROD, a więc z dniem 19 stycz nia 2014
r., PZD na by wa pra wo użyt ko wa nia - w ro zu mie niu prze -
pi sów usta wy z dnia 23 kwiet nia 1964 r. – Ko deks cy wil -
ny. Stwier dze nie na by cia pra wa użyt ko wa nia na stę pu je 
w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej, któ ra sta no wi jed no -
cze śnie pod sta wę do wpi su w księ dze wie czy stej.

Po wyż sze unor mo wa nia praw ne spra wi ły, że PZD nie -
zwłocz nie przy jął roz wią za nia sys te mo we, któ re wska -
zy wa ły, ja kie dzia ła nia win ny pod jąć struk tu ry PZD aby
ure gu lo wać stan praw ny grun tów ROD. Przed mio to we
dzia ła nia sys te ma ty zo wa ła uchwa ła nr 21/2014 Pre zy -
dium KR PZD z dnia 12 lu te go 2014 r., w spra wie wy -
tycz nych do art. 75 i 76 usta wy o ROD. Na to miast po
uchwa le niu na XII Kra jo wym Zjeź dzie PZD w dniu 
2 lip ca 2015 r., sta tu tu PZD i je go za re je stro wa niu w
Kra jo wym Re je strze Są do wym, kwe stię tę nor mo wa ła
uchwa ła Kra jo wej Ra dy PZD nr 15/III/2015 z dnia 
1 paź dzier ni ka 2015 r. Naj waż niej szą spra wą by ło ob ję -
cie re gu la cją praw ną wszyst kich nie ru cho mo ści za ję tych
przez ogro dy, któ re kwa li fi ko wa ły się do re gu la cji na
pod sta wie art. 76 usta wy o ROD. PZD po dej mo wał
wszel kie dzia ła nia praw ne, spo łecz ne aby wy ka zać że
ROD speł nia prze słan ki, któ re umoż li wia ją re gu la cje je -
go sta nu praw ne go. Tym sa mym Zwią zek wy trą cał ar -
gu men ty wła ści cie lom grun tów do po dej mo wa nia
de cy zji o li kwi da cji ROD na pod sta wie art. 75 usta wy 
o ROD. Dzia ła nia te wy ma ga ły wy tę żo nej pra cy wszyst -
kich struk tur PZD oraz by ły na bie żą co mo ni to ro wa ne
przez Pre zy dium KR PZD oraz Kra jo wą Ra dę PZD. 
O osią gnię tych re zul ta tach na bie żą co by ły in for mo wa -
ne za rzą dy ROD i dział kow cy po przez in for ma cje za -
miesz cza ne w me diach związ ko wych, tj.: stro na in ter-
ne to wa PZD, Biu le tyn In for ma cyj ny PZD, „dział ko -
wiec”, Zie lo na Rzecz po spo li ta.

W te ma cie re gu la cji sta nu praw ne go zo sta ły pod ję te
na stę pu ją ce de cy zje: 

• Sta no wi sko Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 25 wrze -
śnia 2014 r. w spra wie re gu la cji sta nu praw ne go
grun tów ROD na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD,

• Sta no wi sko Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 15 stycz nia
2015 r. w spra wie sy tu acji dział kow ców i ogro dów
w Kra ko wie,

• Sta no wi sko Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 26 lu te go
2015 r. w spra wie re gu la cji sta nu praw ne go grun -
tów ROD na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD,

• Sta no wi sko Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 13 sierp nia
2015 r. w spra wie zin ten sy fi ko wa nia dzia łań w za -
kre sie re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD,

• Sta no wi sko Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
26 sierp nia 2015 r. w spra wie prio ry te to wych za dań
dla struk tur PZD w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne -
go grun tów ROD na pod sta wie art. 76 ust. o ROD,

• Uchwa ła nr 6/IV/2015 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
25 li sto pa da 2015 r. w spra wie zin ten sy fi ko wa nia
dzia łań zwią za nych z re gu la cją sta nu praw ne go
grun tów ROD na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD.

Te wszyst kie po wy żej wy mie nio ne de cy zje mia ły na
ce lu sko ma so wa nie i zin ten sy fi ko wa nie dzia łań, aby re -
gu la cją sta nu praw ne go ROD ob jąć jak naj więk szą po -
wierzch nię grun tów ROD te go wy ma ga ją cych. 

18 stycz nia 2016 ro ku mi nę ły 24 mie sią ce, pod czas
któ rych mo gły zo stać pod ję te de cy zje o li kwi da cji ROD.
Za tem te dwa mi nio ne la ta są naj lep szym wy znacz ni -
kiem, czy struk tu rom PZD uda ło się ure gu lo wać stan
praw ny grun tów ROD, okre ślić trud no ści ja kie mia ły
miej sce, oce nić czy do brze wy ko rzy sta no unor mo wa nia
praw ne wy ni ka ją ce z usta wy o ROD, a więc czy na le ży -
cie sko rzy sta no z szan sy za bez pie cze nia praw PZD 
i dział kow ców. Jed no cze śnie na le ży wska zać, czy w mi -
nio nym okre sie do szło do li kwi da cji ROD, gdyż ogród
nie speł niał prze sła nek do re gu la cji. Osią gnię te re zul ta -
ty wska żą rów nież na dzia ła nia, ja kie da lej na le ży w tej
kwe stii po dej mo wać.

Re zul ta ty w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go grun -
tów ROD na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD wg sta nu
na dzień 18 stycz nia 2016 ro ku.

Osią gnię te re zul ta ty przed sta wia po ni żej za łą czo na ta -
be la; „Re ali za cja przez OZ PZD re gu la cji sta nu praw ne -
go ca ło ści /czę ści ROD na pod sta wie art. 76 usta wy 
o ROD na dzień 18.01.2016 r.

Zło żo ne wnio ski przez PZD

Do re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD na po sta wie
art. 76 usta wy o ROD, OZ PZD za kwa li fi ko wa ły 1631
ROD o łącz nej po wierzch ni 9857,6646 ha, na któ rej zlo -
ka li zo wa nych by ło bli sko 227 tys. dzia łek ro dzin nych.

Re gu la cji sta nu praw ne go nie po dej mo wa ły 2 OZ
PZD: w Go rzo wie Wiel ko pol skim oraz w Le gni cy, gdyż
na ich te re nach ogro dy po sia da ją ure gu lo wa ne sta ny
praw ne. W po zo sta łych 24 OZ PZD dzia ła nia zo sta ły
pod ję te, jed nak nie wszyst kie OZ mia ły ta ką sa ma wiel -
kość za dań do wy ko na nia. 

Nie wiel kie ob sza ry do re gu la cji sta nu praw ne go wy -
stą pi ły w 6 okrę gach: el blą skim, pil skim, pod la skim,
słup skim, su dec kim, zie lo no gór skim. 

Śred niej wiel ko ści za da nie (od 57 ha do 235 ha)  do
wy ko na nia mia ło 8 okrę gów: byd go ski, czę sto chow ski,
ko sza liń ski, opol ski, pod kar pac ki, świę to krzy ski, to ruń -
sko -wło cław ski i war miń sko - ma zur ski.

Znacz ne za da nie (od 317 ha do 726 ha) na le ża ło wy ko nać
w 8 okrę gach: gdań skim, ka li skim, lu bel skim, łódz kim, ma -
ło pol skim, po znań skim, szcze ciń skim, wro cław skim.
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Naj więk sze za da nie (od 2085 ha do 2328 ha) do wy ko -
na nia mia ły 2 okrę gi; ma zo wiec ki i ślą ski.

We dług in for ma cji prze ka za nych przez okrę go we za -
rzą dy PZD w sto sun ku do wszyst kich ROD, któ re kwa -
li fi ko wa ły się do re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD
na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD, PZD zło żył do wła -
ści cie li grun tów (Skar bu Pań stwa/gmin) wnio ski o re gu -
la cję. Za tem na le ży stwier dzić, że struk tu ry PZD
na le ży cie wy ko rzy sta ły unor mo wa nia usta wo we.

Ozna cza to, iż PZD obej mu jąc zło żo ny mi wnio ska mi
wszyst kie za kwa li fi ko wa ne ROD, wy wią zał się ze swo -
ich obo wiąz ków w 100%.

Zwią zek w peł ni wy ko rzy stał roz wią za nia, któ re da ła
no wa usta wa o ROD. Po wyż sze da ne po ka zu ją, że
uchwa lo na w dniu 13 grud nia 2013 r. usta wa speł nia
swo ją ro lę oraz przy nio sła wy mier ne ko rzy ści dla dział -
kow ców i ca łe go Związ ku. Po nad to, wi dać, jak wiel ką
pra cę w re gu la cję sta nu praw ne go grun tów ROD wło żył
ca ły Zwią zek. Bez wy tę żo nej pra cy wie lu lu dzi w ca łej
Pol sce ten wy nik nie był by moż li wy do osią gnię cia. 

Wy da ne de cy zje przez or ga ny re pre zen tu ją ce Skarb
Pań stwa i jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go.

Nie ste ty, o ile PZD do ło żył wszel kich sta rań, aby 
w peł ni sko rzy stać z moż li wo ści ja kie przy nio sła no wa
usta wa, o ty le nie moż na te go sa me go po wie dzieć o or -
ga nach pań stwo wych roz pa tru ją cych w try bie po stę po -
wań ad mi ni stra cyj nych przed mio to we wnio ski. 

Je dy nie w sto sun ku do 454 ROD o po wierzch ni
2404,8790 ha PZD uzy skał de cy zje po twier dza ją ce na
swo ją rzecz nie od płat ne pra wo użyt ko wa nia do nie ru -
cho mo ści zaj mo wa nych przez ROD. Jest to za le d wie
24,4% ogó łu po wierzch ni ROD pod le ga ją cej re gu la cji,
a więc w sto sun ku do po nad 75% po wierzch ni ROD wy -
ma ga ją cej po twier dze nia na rzecz PZD ty tu łu praw ne -
go, w dniu 18 stycz nia 2016 r. ta kie de cy zje jesz cze nie
za pa dły.

Wy nik ten nie jest za do wa la ją cy. To po ka zu je ja ki sto -
su nek do ro dzin nych ogro dów dział ko wych ma ją nie któ -
re mia sta, któ re bądź prze cią ga ją po stę po wa nia zmie -
rza ją ce do wy da nia de cy zji, wy ma ga jąc co raz to no wych
do ku men tów, bądź w ogó le nie śpie szą się z wszczy na -
niem po stę po wań. Ta kie prak ty ki wi dać w szcze gól no ści
w War sza wie, w Prze my ślu czy w Kra ko wie. Urzęd ni cy
od po wia da ją cy za pro ce do wa nie spraw z art. 76 jak by
zu peł nie za po mi na li, iż cho dzi tu o dział kow ców, któ rzy
ko rzy sta ją z tych te re nów od lat. Ogro dy te nie są no we,
ale ist nie ją na tych te re nach co naj mniej od 30 lat. Po za
tym cho dzi tu prze cież tak że o za pew nie nie te re nów zie -
lo nych, z któ rych oni sa mi ko rzy sta ją. Nie ste ty nie któ re
mia sta cał ko wi cie o tym za po mi na ją, lub cho dzi o speł -
nie nie ocze ki wań, ale nie ko niecz nie dział kow ców.

Brak ja kiej kol wiek de cy zji wła ści cie li grun tu w za kre -
sie re gu la cji ma miej sce w okrę gu el blą skim, ale i za da -
nie zni ko me oraz OZ póź no zło żył wnio ski. Naj wię cej
uzy ska nych de cy zji w sto sun ku do po wierzch ni pod le -
ga ją cej re gu la cji ma miej sce w okrę gu ko sza liń skim 
i opol skim, jed nak i za da nia by ły tam śred niej wiel ko -
ści. Okrę gi , któ re mia ły do wy ko na nia naj więk sze za -
da nie uzy ska ły de cy zje w sto sun ku do grun tów pod-
le ga ją cych re gu la cji w okrę gu ma zo wiec kim 8,6%, w
okrę gu ślą skim 15,8%.

Po zy tyw ne dzia ła nia moż na za ob ser wo wać w ta kich
mia stach jak: Wro cław, Po znań, Byd goszcz, Czę sto cho -
wa, Gdańsk, Mal bork, Lu blin, Opo le, Kę dzie rzyn -Koź -
le, Sa nok, Szcze cin, By tom, Biel sko Bia ła, Cho rzów,
Gli wi ce. Choć i w tych mia stach nie wszyst kie wnio ski
zo sta ły do tych czas roz pa trzo ne.

Na to miast dział kow cy mię dzy in ny mi z ta kich miast
jak: War sza wa, Kra ków, Rze szów, Prze myśl, Łódź, To -
ma szów Ma zo wiec ki, Ka to wi ce, Kiel ce, Ostro wiec
Świę to krzy ski, To ruń, Wło cła wek nie mo gą do cze kać się
po zy tyw nych dzia łań władz gmin i miast w ce lu po twier -
dze nia na rzecz PZD pra wa użyt ko wa nia do grun tów
ROD.

Waż ne jest, aby rów nież po wyż sze i in ne mia sta wzię -
ły przy kład z Wro cła wia i Po zna nia i przy śpie szy ły pro -
ce do wa nie spraw i uwień czy ły je wy da niem na rzecz
PZD de cy zji. Zwłasz cza, iż de cy zje te nie two rzą no wej
rze czy wi sto ści praw nej, a je dy nie po twier dza ją fakt na -
by cia grun tów w la tach ubie głych.

Po twier dza ją to rów nież orze cze nia są do we, któ re sta -
no wią, cyt.:

„… na by cie pra wa użyt ko wa nia na stą pi ło z mo cy pra -
wa z dniem wej ścia usta wy o ROD w ży cie tj. z dniem
19 stycz nia 2014 r., a wy da nie de cy zji w tym przed mio -
cie przez upraw nio ny or gan ma wy łącz nie cha rak ter de -
kla ra to ryj ny….” Sygn. akt ISA/Wa 1104/15.

„…,.iż w dniu 19 stycz nia 2014 ro ku we szła w ży cie
usta wa z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych(Dz. U. z 2014r.poz.40). usta wa ta re gu lu je
sy tu acje praw ną (…) urzą dzo nych na nie ru cho mo ściach,
do któ rych sto wa rzy sze nia (…) nie po sia da ły do tych czas
ty tu łu praw ne go. Zgod nie z art.76 ust. 2 tej usta wy sto -
wa rzy sze nie(…), z dniem wej ścia w ży cie usta wy na by -
wa pra wo użyt ko wa nia w ro zu mie niu prze pi sów
ko dek su cy wil ne go do nie ru cho mo ści zaj mo wa nych pod
ROD, je śli speł nia co naj mniej jed na prze słan kę wska za -
ną w ust. 1 te go ar ty ku łu…… Wpraw dzie stwier dze nie
na by cia pra wa użyt ko wa nia na stę pu je w dro dze de cy zji
ad mi ni stra cyj nej, ale ma ona cha rak ter wy łącz nie de kla -
ra to ryj ny. Sa mo na by cie na stę pu je z mo cy usta wy 
z dniem jej wej ścia w ży cie”.- sygn. akt VI A Ca 219/14.
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W ter mi nie do dnia 18 stycz nia 2016 r.  wła ści ciel
grun tu na któ rym usy tu owa ny był ROD bez ty tu łu praw -
ne go w związ ku z art. 75 usta wy o ROD mógł  pod jąć
de cy zję o li kwi da cji ro dzin ne go ogro du dział ko we go.
Czy wła ści cie le grun tów sko rzy sta li z te go upraw nie nia?

Li kwi da cje ROD na pod sta wie art. 75 ust1 -5, o ROD.
Z in for ma cji prze ka za nych przez OZ PZD wy ni ka, że:
W okrę gu lu bel skim za pa dły dwie de cy zje o li kwi da cji:
• De cy zja wy da na przez Bur mi strza Szcze brze szy na

(12.01.2016 r.) o li kwi da cji ROD „Krysz tał” w Kle men -
so wie o po wierzch ni 8,0080 ha. W uza sad nie niu de cy zji
wska za no, że zde cy do wa na więk szość grun tów ob ję tych
wnio skiem nie jest za go spo da ro wa na ja ko ogro dy dział -
ko we. De cy zja na ru sza po sta no wie nia art. 75 ust. 3 gdyż
nie okre śla wy so ko ści na leż nych od szko do wań na rzecz
dział kow ców i PZD a je dy nie sta no wi, iż od szko do wa -
nie bę dzie przy zna ne od ręb ną de cy zją po do ko na niu in -
wen ta ry za cji i wy ce ny skład ni ków ma jąt ko wych
po szcze gól nych dział kow ców. Z in for ma cji prze ka za -
nych przez OZ wy ni ka, że nie sko rzy sta no z przy słu gu -
ją ce go PZD pra wa do wnie sie nia od wo ła nia mi mo
na ru sze nia w roz strzy gnię ciu de cy zji za pi sów usta wo -
wych, gdyż w oce nie okrę gu za li kwi da cją ogro du prze -
są dza je go sła be za go spo da ro wa nie, jak i fakt, że sa mi
dział kow cy ocze ku ją je go li kwi da cji za od szko do wa -
niem za po czy nio ne na kła dy.

• W dniu 31.07.2015 r. za pa dła de cy zja wy da na przez
Pre zy den ta Mia sta Lu bli na o li kwi da cji czę ści ogro du
ROD Pu ła skie go w Lu bli nie (część dział ki nr 72/2 o
pow. 1,4517 ha). W de cy zji przy zna no na rzecz PZD od -
szko do wa nie w wy so ko ści 0 zł., z uwa gi na stan za go -
spo da ro wa nia brak war to ścio we go ma jąt ku PZD i
dział kow ców.

W okrę gu opol skim:
• Bur mistrz Otmu cho wa wy dał de cy zję (08.01.2016r.)

o li kwi da cji czę ści ROD „Pod zam cze”  w Otmu cho wie
(pow.1,7208 ha). W uza sad nie niu or gan wska zał sła be
za go spo da ro wa nie ROD - we dług or ga nu skład ni ki ma -
jąt ko we po sia da ją wiel ki sto pień zu ży cia. Or gan po sił -
ku je się tak że stwier dze niem, że za rząd w/w ROD
stwier dził, iż dział kow cy z te go te re nu nie uisz cza ją skła -
dek za użyt ko wa ne dział ki. Od tej de cy zji OZ Opol ski
PZD wniósł od wo ła nie do SKO w Opo lu ar gu men tu jąc,
iż de cy zja na ru sza po sta no wie nia usta wy w za kre sie wy -
ce ny za na kła dy po nie sio ne na nie ru cho mo ści przez
dział kow ców i PZD, a więc po sta no wie nia art. 75 ust. 2
i 3 usta wy o ROD. Na to miast kwe stie bra ku wno sze nia
opłat przez dział kow ców, nie mo gą wpły wać na roz strzy -
gnię cia de cy zyj ne w tej spra wie i na le żą do wy łącz nych
kom pe ten cji or ga nów PZD.

• Sta ro sta Kę dzie rzyń sko - Ko ziel ski po sta no wie niem
z dnia 19 stycz nia 2016 r. od mó wił na wnio sek PKP S.A.
Od dział we Wro cła wiu wszczę cia po stę po wa nia w za -
kre sie li kwi da cji ROD „Ko per ni ka” w Kę dzie rzy nie
Koź lu o pow. 3,1846 ha zaj mo wa nej przez PZD a bę dą -
cej w użyt ko wa niu wie czy stym PKP S.A. ar gu men tu jąc,
iż nor ma praw na za war ta w art. 75 usta wy o ROD nie
znaj du je za sto so wa nia w przy pad kach gdy wła sność jest
ob cią żo na pra wem użyt ko wa nia wie czy ste go. 

• Z po wyż szych wzglę dów rów nież Sta ro sta Ny ski od -
mó wił li kwi da cji ROD „Ko le jarz” w Ny sie, gdyż te ren o
pow. 1,5286 ha po zo sta je w użyt ko wa niu wie czy stym
PKP S.A. z sie dzi bą w War sza wie, więc wła ści ciel ma
ogra ni czo ne pra wa wła ści ciel skie a usta wo daw ca nie po -
sta no wił, iż użyt kow nik wie czy sty bę dzie zo bo wią za ny
do wy pła ty od szko do wań w związ ku z li kwi da cją.

Okręg su dec ki otrzy mał de cy zję Bur mi strza Ląd ka –
Zdro ju o li kwi da cji czę ści ROD „Tro jan” w Ląd ku Zdro -
ju o pow. 1.1515 ha. W rze czo nej de cy zji z dnia 15.01.16
r. usta lo no od szko do wa nie na pod sta wie wy ce ny rze czo -
znaw cy ma jąt ko we go na rzecz dział kow ców. PZD nie
zo stał ob ję ty od szko do wa niem z uwa gi na brak skład ni -
ków ma jąt ko wych do nie go na le żą cych na li kwi do wa -
nym te re nie. Od ni niej szej de cy zji OZ Su dec ki PZD w
dniu 22 stycz nia br. wniósł od wo ła nie do SKO, ar gu men -
tu jąc, iż de cy zja zo sta ła wy da na w cza sie kie dy do tej sa -
mej nie ru cho mo ści nie zo sta ło roz strzy gnię te od wo ła nie
o od mo wie stwier dze nia na by cia pra wa użyt ko wa nia
przez PZD na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD.

W okrę gu szcze ciń skim Mia sto Szcze cin wszczę ło po -
stę po wa nie o li kwi da cji znacz nej czę ści ROD „Gór ki
Ustow skie” w Szcze ci nie (pow. 7,34 ha). Jed nak dzię ki
zde ter mi no wa nej po sta wie sa mych dział kow ców w obro-
nie ROD i pro wa dzo ny mi roz mo wa mi z wła dza mi mia -
sta przy udzia le przed sta wi cie li OZ PZD w Szcze ci nie
uda ło się obro nić Ogród przed li kwi da cją mi mo, że nie
speł niał żad nej prze słan ki okre ślo nej w art. 76 usta wy 
o ROD. Or gan umo rzył po stę po wa nie li kwi da cyj ne, 
a wy da nie de cy zji po twier dza ją cej na rzecz PZD pra wo
użyt ko wa nia od ro czył do cza su po 19 stycz nia 2016 r., 
a więc ter mi nu w któ rym bez żad nych kry te riów mo że
po twier dzić na rzecz PZD pra wo do grun tu.

Po zo sta łe OZ PZD po in for mo wa ły, że w ter mi nie do 18
stycz nia 2016 r., nie pod ję to de cy zji o li kwi da cji ROD na
pod sta wie art. 75 usta wy o ROD. Za tem de cy zje o li kwi -
da cji ROD na pod sta wie art. 75 ust. 1 usta wy, to zja wi sko
mar gi nal ne. Zna cze nie w tym wzglę dzie ma art. 76 ust. 1,
któ ry blo ku je moż li wość li kwi da cji ROD, o ile ten speł nia
jed ną z prze sła nek okre ślo nych w tym prze pi sie.

Li kwi da cje ROD na pod sta wie art.75 ust. 1-5 usta wy o ROD.
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W okrę gu czę sto chow skim wy stą pi ły dwa przy pad ki
od mo wy - w sto sun ku do ROD „Włók niarz” w Lu bliń -
cu  i ROD „Sien kie wi cza” w Ko niec po lu o łącz nej pow.
9,8283 ha , gdyż wła ści cie le grun tu pod nie śli, iż nie speł -
nia ją prze sła nek umoż li wia ją cych re gu la cje sta nu praw -
ne go, ale jed no cze śnie nie wy da li w usta wo wym ter-
mi nie de cy zji o ich li kwi da cji.

W okrę gu gdań skim 4 od mo wy obej mu ją ce ca łość lub
część na stę pu ją cych ROD: „Jo deł ka w Gdań sku, „Kar -
now skie go” w Bur sach, „Cie ple wo” w Cie ple wie, „Ob łu -
że” w Ko sa ko wie. Wg in for ma cji OZ od mo wy uzna no za
za sad ne i nie zna le zio no pod staw do wnie sie nia od wo łań.

W okrę gu lu bel skim w 4 przy pad kach od no to wa no od -
mo wy do czę ści lub ca ło ści na stę pu ją cych ogro dów:
ROD „ PKS” w Dą bro wi cy, gdyż grunt nie był wła sno -
ścią gmi ny lub Skar bu Pań stwa, ROD Ire na w Bia łej
Pod la skiej (o pow. 0,2586 ha) z uwa gi na nie speł nie nie
przez ROD kry te riów; ROD „Bra tek” w Tar no gro dzie 
(o pow. 3,4786 ha), gdzie by ło wnie sio ne przez OZ od -
wo ła nie do SKO, któ re utrzy ma ło w mo cy za skar żo ną
de cy zję Bur mi strza Tar no gro du; ROD „Wzgó rza” w Na -
łę czo wie (0,5995 ha) z uwa gi na in ne prze zna cze nie w
miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.
OZ sko rzy stał z pra wa wnie sie nia od wo ła nia do SKO.
SKO uchy li ło za skar żo na de cy zję i prze ka za ło spra wę
do po now ne go roz strzy gnię cia or ga no wi I in stan cji. Po
po now nym roz pa trze niu or gan po dzie lił ar gu men ta cje
PZD i wy dał na rzecz PZD po zy tyw na de cy zję.

W okrę gu ma ło pol skim od no to wa no do tych czas jed ną
od mo wę w od nie sie niu do ROD „Pod So sna mi” 
w Chrza no wie.

W okrę gu ma zo wiec kim jed na od mo wa w sto sun ku do
ROD „Wil ga” w War sza wie ok. 9 ha. OZ wniósł od wo -
ła nie do SKO – spra wa w to ku.

W okrę gu opol skim 6 przy pad ków od mów:
• ROD „Brzeg’ w Brze gu jed na z dzia łek geo de zyj nych

o pow. 0,1812 ha gdyż, nie speł nia ła, żad nych prze sła nek
okre ślo nych w art. 76 i znaj du je się w za so bie ANR.
Urząd Mia sta w Brze gu po dej mu je dzia ła nia, aby ure gu -
lo wać stan praw ny w opar ciu o in ne prze pi sy.

• ROD „Pod zam cze” w Otmu cho wie – od mo wa w sto -
sun ku do czę ści ROD ozna czo nej dział ka mi geo de zyj -
ny mi o nr 1201 i 1203, gdyż na przed mio to wej
nie ru cho mo ści fak tycz nie nie ma za go spo da ro wa ne go
ogro du i brak jest ma jąt ku dział kow ców i PZD.

• ROD  „Re laks” w Kę dzie rzy nie Koź lu do pow.
2,1643 zo sta ła wy da na na rzecz PZD de cy zja, jed nak
AMW wnio sła od wo ła nie - spra wa pro ce do wa na na dal
na dro dze od wo ław czej.

• ROD „Zdro wie” w Bra ni cach od mo wa wój ta Gmi ny
Bra ni ce w sto sun ku do nie ru cho mo ści o pow. 6,7665 ha.
PZD wniósł od wo ła nie do SKO – spra wa w to ku.

W in nych przy pad kach na stą pi ły od mo wy, gdyż te ren
nie jest użyt ko wa ny przez ROD: ROD „ Mie dar ska Hu -
ta” w Kę dzie rzy nie Koź lu – pow. 0,9685 ha - te ren sta -
no wi wła sność gmi ny ale fak tycz nie znaj du je się na nim
dro ga gmin na ROD „Przy szłość” w Na my sło wie (0,0104
ha) i ROD  „Gar ni zo no wy” w Ny sie (pow.0,2766 ha).

W okrę gu pil skim od mo wa w sto sun ku do ROD „Wi -
to sa” w Kra jen ce (pow. 1,1674 ha) spra wa na dro dze od -
wo ław czej w SKO, do tych czas brak roz strzy gnię cia.

Okręg pod kar pac ki wy ka zał w trzech przy pad kach de -
cy zje od mow ne: ROD „Pu chal skie go” w Rze szo wie
(pow. 1,9108 ha). Na dro dze po stę po wa nia od wo ław cze -
go spra wa zo sta ła prze ka za na do po now ne go roz strzy -
gnię cia przez or gan I In stan cji; ROD „Nasz Gaj” w
Rze szo wie (pow. 2,4990 ha) de cy zja od mow na uzna na
za za sad ną, gdyż grunt po zo sta je w użyt ko wa niu wie -
czy stym WSK „PZL- Rze szów S.A.; ROD „Tu li pan”  w
Prze my ślu (pow. 0,7828 ha). OZ wniósł od wo ła nie do
SKO, któ re nie uwzględ ni ło sta no wi ska OZ Pod kar pac -
kie go, wo bec po wyż sze go  w dniu 13.01.2016 r. OZ sko -
rzy stał z pra wa zło że nia skar gi do WSA w Rze szo wie.

W okrę gu pod la skim od mow ne de cy zje uzy ska no w
sto sun ku do 3 ogro dów:  ROD „Skło dow skiej, ROD „
Sło wac kie go” i ROD „Kle osin”. 

W okrę gu po znań skim od mo wy wy stą pi ły w sto sun ku
do 11 ROD o łącz nej po wierzch ni 42,13 ha, gdzie w
trzech przy pad kach uzna no od mo wy za nie za sad ne i
wnie sio no od wo ła nia (ROD „Wa go wo” Po bie dzi ska
(0,3621 ha ), ROD „Kwit ną ca Do li na” w Swa rzę dzu
(12,3210 ha), ROD „Gin trow skie go” Lu boń (0,5 ha)). W
przy pad ku ostat nie go ROD SKO już roz pa trzy ło spra wę
z ko rzy ścią dla PZD, gdyż uchy lo no de cy zje od mow ną.
W po zo sta łych przy pad kach od mo wy by ły za sad ne, gdyż
ROD nie speł nia ły kry te riów w tym w trzech przy pad -
kach wła ści cie lem jest Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po -
zna niu. Wy dział Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi Urzę du
Mia sta Po zna nia wy stą pił do Uni wer sy te tu Przy rod ni -
cze go o zwrot użyt ko wa nia wie czy ste go grun tów Skar -
bo wi Pań stwa, aby w dal szej ko lej no ści prze ka zać w
użyt ko wa nie na rzecz PZD.

W okrę gu su dec kim  wno szo no trzy krot nie od wo ła nie
do SKO od de cy zji Bur mi strza Ląd ka Zdro ju w od nie sie -
niu do de cy zji od ma wia ją cej na by cia przez PZD pra wa
użyt ko wa nia  do czę ści ROD „Tro jan” w Ląd ku Zdro ju.
Ostat nie od wo ła nie nie zo sta ło jesz cze roz strzy gnię te. SKO
w po przed nich orze cze niach wska za ło na ko niecz ność po -
now ne go roz pa trze nia spra wy przez or gan I In stan cji. Po
ich roz pa trze niu de cy zje by ły na dal ne ga tyw ne. Co wię -
cej, pro ces od wo ław czy nie zo stał za koń czo ny a rów no -
cze śnie bur mistrz wy dał de cy zje o li kwi da cji.

W okrę gu szcze ciń skim od mo wa w sto sun ku do ROD
„Re ja” w Po li cach na sku tek wnie sio ne go przez OZ od -

Od mo wy usta no wie nia na rzecz PZD pra wa użyt ko wa nia 
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wo ła nia. Spra wa pod le ga po now ne mu roz pa rze niu przez
bur mi strza i jest pro ce do wa na. Z uwa gi na ko niecz ność
do ko na nia czyn no ści geo de zyj nych, ter min za ła twie nia
spra wy prze dłu żo ny do 30. 09.2016 r.

W nie któ rych przy pad kach or ga ny po dej mo wa ły de -
cy zje o:

• za wie sze niu po stę po wa nia do cza su za koń cze nia po -
stę po wa nia w spra wie bę dą cej za gad nie niem wstęp nym,
np. po stę po wa nia ko mu na li za cyj ne go lub po stę po wa nia
o zwrot wy własz czo nej nie ru cho mo ści lub do cza su
uzgod nie nia roz bież no ści po mię dzy sta nem wła sno ścio -

wym nie ru cho mo ści ujaw nio nym w księ gach wie czy -
stych i w ewi den cji grun tów.

• umo rze niu po stę po wa nia o wy da nie de cy zji na pod -
sta wie art. 76 usta wy o ROD, z uwa gi na wy ka za nie, że
w la tach ubie głych by ły wy da ne de cy zje o od da niu grun -
tu w użyt ko wa nie PZD. W ta kich przy pad kach od szu ka -
no de cy zje w ar chi wach, je śli nie by ły opa trzo ne
klau zu lą osta tecz no ści, do ko ny wa no ta kiej czyn no ści 
i skła da no wnio sek do są dów wie czy stok się go wych 
o ujaw nie nie pra wa PZD w księ dze wie czy stej.

Trud no ści wy stę pu ją ce przy re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD

OZ wy mie nia ją na stę pu ją ce trud no ści :
• Ko niecz ność wy ko na nia prac geo de zyj nych wska zu -

ją cych za kres użyt ko wa nia te re nu, a czę sto tak że sta no -
wią cych pod sta wę do po dzia łów geo de zyj nych. Ta kie
sy tu ację mia ły miej sce, gdy kil ka ogro dów le ża ło na tych
sa mych dział kach geo de zyj nych, a tak że wte dy kie dy na
jed nej dział ce geo de zyj nej znaj du je się ROD i gmin ne
bu dyn ki miesz kal ne, ga ra że, uli ce itp.

• Ko niecz ność uzu peł nia nia wnio sków po przez skła da -
nie do akt spra wy de cy zji lo ka li za cyj nych, któ rych czę sto
ani okrę gi ani ogro dy nie po sia da ją w swo ich za so bach ar -
chi wal nych i któ rych rów nież nie moż na uzy skać z ar chi -
wów wo je wódz kich czy też pań stwo wych.

• Ogól ność de cy zji lo ka li za cyj nych, z któ rych trud no
by ło usta lić, na ja kim te re nie utwo rzo ny zo stał ogród
dział ko wy. 

• Ko niecz ność po zy ska nia do ku men ta cji od ROD
zwią za nych z za ło że niem oraz pierw szy mi la ta mi ist nie -
nia ogro dów dział ko wych (do ty czy ło to głów nie ROD
po wsta łych w la tach 40-tych, 50-tych i 60-tych ubie głe -
go wie ku).

• Moż li wość ure gu lo wa nia je dy nie grun tów sta no wią -
cych wła sność Skar bu Pań stwa lub jed nost ki sa mo rzą du
te ry to rial ne go. Nie moż na by ło na pod sta wie art. 76 ure -
gu lo wać sta nu praw ne go grun tów zaj mo wa nych przez
ogród, a sta no wią cych wła sność oso by fi zycz nej czy
praw nej (lub bę dą cych współ wła sno ścią tych osób).

• Rosz cze nia osób pry wat nych zgła sza ne do grun tów
ROD (np. wnio ski roz po zna wa ne przez or ga ny ad mi ni -
stra cji pu blicz nej o zwrot nie ru cho mo ści wy własz czo -
nej, o stwier dze nie nie waż no ści wy własz cze nia, czy o
stwier dze nie, ze grunt nie pod le gał na cjo na li za cji np. na
pod sta wie de kre tu PKWN – w tych przy pad kach, do cza -
su za koń cze nia po stę po wa nia pro wa dzo ne go z wnio sku
oso by pry wat nej i w za kre sie ob ję tym ich wnio skiem,
nie ma moż li wo ści ure gu lo wa nia pra wa PZD do zaj mo -
wa ne go grun tu).

• Nie ure gu lo wa nie pra wa do grun tu przy słu gu ją ce go
Skar bo wi Pań stwa lub gmi nie (np. to czą ce się po stę po -
wa nie ko mu na li za cyj ne, czy po stę po wa nie o stwier dze -

nie na by cia spad ku po po przed nim wła ści cie lu – oso bie
fi zycz nej na rzecz gmi ny).

Prze rzu ca nie na PZD cię ża ru gro ma dze nia ma te ria łu
do wo do we go żą da jąc przed kła da nia do ku men tów, któ -
ry mi or ga ny dys po nu ją (np. wy pi sy z ewi den cji grun tów,
ma py ewi den cyj ne, od pi sy z ksiąg wie czy stych, czy de -
cy zje/ak ty, na pod sta wie któ rych wła sność grun tu na był
Skarb Pań stwa bądź gmi na).

• Od mien na in ter pre ta cja art. 76 usta wy o ROD przez
róż ne or ga ny ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej.

• Czę ste wy zna cza nie no wych ter mi nów za ła twie nia
spra wy, co po wo do wa ło prze wle ka nie po stę po wań.

• Du ży for ma lizm ze stro ny urzęd ni ków zaj mu ją cych
się przed mio to wy mi po stę po wa nia mi – wy ma ga nie licz -
nych do wo dów, uwie rzy tel nio nych do ku men tów.

• Licz ne wi zje lo kal ne ogro dów dział ko wych w krót -
kich od stę pach cza su, co po wo do wa ło pew ne pro ble my
lo gi stycz ne po stro nie OZ PZD.

• Pro blem od płat no ści za pra wo użyt ko wa nia usta no -
wio ne w opar ciu o za pi sy art. 76 usta wy o ROD. Pro -
blem ten do ty czy 5 de cy zji Pre zy den ta Mia sta Kiel ce –
opła ta w wy so ko ści 1 zł rocz nie od każ dej z wy da nych
de cy zji. W dniu 17.09.2015 r. Sa mo rzą do we Ko le gium
Od wo ław cze w Kiel cach wy da ło de cy zje, w któ rych
uwzględ ni ło ar gu men ta cję Związ ku i wska za ło, że pra wo
użyt ko wa nia PZD usta na wia ne na pod sta wie art. 76 usta -
wy o ROD po win no mieć cha rak ter nie od płat ny. SKO 
w swo jej ar gu men ta cji uzna ło, że: 

1) ce lem art. 76 usta wy o ROD by ło wpro wa dze nie
moż li wo ści swo iste go „za sie dze nia” przez sto wa rzy sze -
nie ogro do we nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez ROD od
kil ku dzie się ciu lat i uzy ska nia ty tu łu praw ne go w po sta -
ci użyt ko wa nia. De cy zja o stwier dze niu na by cia tyl ko
po twier dza ist nie ją cy stan praw ny, gdyż na le ży uznać,
że na by cie użyt ko wa nia na stą pi ło z dniem wej ścia w ży -
cie usta wy o ROD.

2) w de cy zji wy da wa nej na pod sta wie art. 76 usta wy 
o ROD po za stwier dze niem na by cia pra wa użyt ko wa nia
na rzecz upraw nio ne go pod mio tu, usta wo daw ca nie
prze wi dział żad nych in nych do dat ko wych ele men tów,
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jak np. ob li ga to ryj ne okre śle nie od płat no ści za ko rzy sta -
nie z te go pra wa,

3) w usta wie o ROD brak jest okre śle nia spo so bu ob li -
cze nia ta kiej od płat no ści, co w przy pad ku de cy zyj nej for -
my roz strzy ga nia spra wy ad mi ni stra cyj nej jest wy ma ga ne.  

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę, Sa mo rzą do we Ko le gium
Od wo ław cze w Kiel cach za ję ło sta no wi sko, że zgod nie
z ugrun to wa nym orzecz nic twem są do wo ad mi ni stra cyj -
nym wpro wa dza nie do de cy zji do dat ko wych ele men tów
(od płat no ści) bez umo co wa nia w prze pi sach szcze gól -
nych sta no wi ra żą ce na ru sze nie pra wa. 

SKO od nio sło się rów nież do na by wa nia grun tów ROD
na pod sta wie art. 9 usta wy o ROD. W tym wzglę dzie po -
twier dzi ło sta no wi sko PZD, że grun ty pod no we ogro dy
mo gą być od da ne Związ ko wi od płat nie, ale i nie od płat nie
(w za leż no ści od de cy zji gmi ny lub Skar bu Pań stwa, bę -
dą cych wła ści cie la mi grun tów). Tym sa mym Sa mo rzą do -
we Ko le gium Od wo ław cze roz wia ło wąt pli wo ści co do
art. 14 ust. 2 usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi,
uzna jąc, że „w obo wią zu ją cym sta nie praw nym ist nie je
moż li wość nie od płat ne go od da nia w użyt ko wa nie grun tu

Skar bu Pań stwa lub jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go
rów nież in ne mu pod mio to wi niż Skarb Pań stwa lub jed -
nost ka sa mo rzą du te ry to rial ne go”. Tym sa mym SKO
przy zna ło, że art. 9 usta wy o ROD sta no wi lex spe cja lis
wo bec art. 14 ust. 2 usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia -
mi. Gmi na Kiel ce zło ży ła w tym za kre sie skar gę do WSA
w Kiel cach – spra wa jest w to ku.

Kwe stia od płat no ści po ja wi ła się tak że w mia stach Ru da
Ślą ska, Gli wi ce, Sie mia no wi ce Ślą skie, Ka to wi ce, Ra ci -
bórz. Jed nak po za ję ciu sta no wi ska przez OZ Ślą ski PZD i
spo tka niach z pre zy den ta mi miast, de cy zje zo sta ły zmie -
nio ne, po za de cy zja mi w mie ście Ra ci bórz, gdzie wy da no
od płat ne de cy zje w wy so ko ści 0,01% war to ści nie ru cho -
mo ści, od któ rych OZ PZD zło żył od wo ła nia do SKO. 

Z po wyż szym pro ble mem ze tknął się tak że OZ Pod -
kar pac ki PZD w Rze szo wie, gdzie Pre zy dent Mia sta
Rze szo wa wy dał de cy zję o na by ciu pra wa użyt ko wa nia
za jed no ra zo wym wy na gro dze niem. Jed nak że po zło że -
niu przez OZ PZD od wo ła nia, SKO w Rze szo wie uchy -
li ło za skar żo ną de cy zję i stwier dzi ło na by cie przez PZD
pra wa użyt ko wa nia nie od płat nie.

Czy na dal moż na re gu lo wać stan praw ny grun tów ?

Ak tu al ne dzia ła nia, któ re win ny po dej mo wać na dal
struk tu ry PZD:

• Wnio ski do tych czas zło żo ne przez PZD o re gu la cje
sta nu praw ne go na pod sta wie art. 76, a do tych czas nie
roz pa trzo ne, win ny być przez wła ści we or ga ny ad mi ni -
stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej na dal pro ce do wa ne
w dro dze po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go. Zwień cze -
niem tych dzia łań win ny być de cy zje po twier dza ją ce na
rzecz PZD pra wo użyt ko wa nia. Za tem na dal nie odzow -
ne jest po dej mo wa nie roz mów z wło da rza mi miast, któ -
re przy śpie szą ca ły pro ces i przy czy nią się do po zy tyw-
ne go za ła twia nia wnie sio nych przez PZD spraw. W przy -
pad ku bra ku re zul ta tów ko rzy stać z dro gi od wo ław czej
lub po pro stu skła dać wnio ski o re gu la cję na pod sta wie
art. 75 ust.6 i 7 usta wy o ROD.

• W przy pad kach, kie dy or gan stwier dzi, że nie ru cho -
mość nie speł nia prze sła nek o któ rych mo wa w art. 76
ust. 1 to w związ ku z art. 75 ust. 6 i 7 usta wy o ROD or -
ga ny ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej są zo bo -
wią za ne do wy da nia de cy zji stwier dza ją cej na by cie
przez sto wa rzy sze nie ogro do we pra wa użyt ko wa nia,
gdyż w ter mi nie 24 mie się cy nie sko rzy sta ły z moż li wo -
ści pod ję cia de cy zji o li kwi da cji ROD. Co waż ne, te raz
Zwią zek już nie mu si udo wad niać, że ogród dział ko wy
speł nia ja ką kol wiek prze słan kę, o któ rej mo wa w art. 76
ust. 1. Obec nie wy star czy, iż ogród dział ko wy, któ ry nie
mo że wy ka zać się ty tu łem praw nym do zaj mo wa nej nie -
ru cho mo ści po ło żo ny jest na grun tach sta no wią cych wła -
sność gmi ny bądź Skar bu Pań stwa. Ak tu al nie jest to
wy star cza ją cy ar gu ment, aby wy stą pić o wy da nie de cy -

zji ad mi ni stra cyj nej stwier dza ją cej na by cie pra wa użyt -
ko wa nia przez PZD. 

• Ko niecz ne jest pod ję cie przez okrę go we za rzą dy
PZD ak tyw nych dzia łań zmie rza ją cych do wy da wa nia
przez upraw nio ne or ga ny de cy zji ad mi ni stra cyj nych na
pod sta wie art. 75 ust. 6 i 7  usta wy o ROD w sto sun ku do
tych wszyst kich ROD któ re: nie speł nia ły prze sła nek
okre ślo nych w art. 76, lub co do któ rych w do tych cza so -
wych po stę po wa niach ad mi ni stra cyj nych by ły od mo wy.
Unor mo wa nie to bę dzie mia ło tak że za sto so wa nie do
tych ROD, co do któ rych z róż nych wzglę dów oka za ło
się lub mo że się oka zać, że Zwią zek nie pod jął żad nych
dzia łań w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go.

• W sy tu acjach gdzie spra wy są prze cią ga ne, bądź po -
stę po wa nia w ogó le nie zo sta ły wszczę te, ko niecz ne jest
aby Zwią zek ko rzy stał z do stęp nych in stru men tów praw -
nych i skła dał za ża le nia i skar gi na prze wle kłość lub bez -
czyn ność or ga nów pań stwo wych i sa mo rzą do wych. Nie
mo że my po zwo lić na igno ro wa nie praw dział kow ców i
Związ ku. Po nad to, waż ne jest, aby w peł ni wy ko rzy stać
roz wią za nia, któ re da ła nam usta wa z dnia 13 grud nia
2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

• Od dnia 19 stycz nia 2016 r. or ga ny re pre zen tu ją ce
wła ści cie li grun tów, na któ rych usy tu owa ne są ROD bez
ty tu łu praw ne go  w związ ku z art. 75 ust. 1 nie mo gą wy -
da wać de cy zji o li kwi da cji ROD.

• OZ win ny da lej skła dać spra woz da nia z re gu la cji sta -
nu praw ne go, a w szcze gól no ści w za kre sie uzy ska nych
de cy zji i na pod sta wie uzy ska nych klau zul ich osta tecz -
no ści wpi su na leż ne go pra wa PZD w księ gach wie czy -



stych oraz ujaw niać przed mio to we sta ny praw ne w pro -
gra mie kom pu te ro wym ob słu gu ją cym Re jestr ROD.
Spra woz da nia na le ży skła dać cy klicz nie, na ko niec każ -
de go kwar ta łu.

•  W sto sun ku do nie ru cho mo ści, któ re fak tycz nie oka za -
ły się nie za go spo da ro wa ne przez ROD (brak na nich ma jąt -
ku PZD i dział kow ców), a jed no cze śnie ich po wierzch nia
jest ujaw nio na w Re je strze ROD lub na stą pi ły zmia ny po -
wierzch nio we z uwa gi na no we po mia ry geo de zyj ne, Pre -
zy dium OZ PZD po dej mą  dzia ła nia ma ją ce na ce lu

sko ry go wa nie tych po wierzch ni w Re je strze ROD po przez
skie ro wa nie wnio sku do Pre zy dium KR PZD. 

• Za do tych cza so we osią gnię cia, a przede wszyst kim
za zło że nie wnio sków o re gu la cje sta nu praw ne go na
pod sta wie art. 76 usta wy o ROD w sto sun ku do bli sko
10.000 ha grun tów ROD i pra wi dło we wy ko rzy sta nie
unor mo wań praw nych ja kie da ła usta wa o ROD, na le ży
wszyst kim, któ rzy an ga żo wa li się w te dzia ła nia zło żyć
po dzię ko wa nie.

opra co wa ła:
Ma rio la Ko by liń ska

War sza wa, dnia 16 lu te go 2016 r.

Ta be la nr 2 „Re ali za cja przez OZ PZD re gu la cji sta nu praw ne go ca ło ści/czę ści ROD na 
pod sta wie art. 76 usta wy o ROD” na dzień 18.01.2016 r.
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ROD, które wg OZ PZD Z∏o˝one wnioski przez   Uzyskanie decyzji Wpis do ksi´gi                
kwalifikujà si´ do zastosowania OZPZD o regulacj´ stanu o nabycie  u˝ytkowania wieczystej

art. 76 ustawy o ROD prawnego gruntów ROD

na podstawie art,.76 ustawy o ROD
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1. Bydgoszcz 45 235,5118 4 902 45 235,5118 4902 100% 25 116,9933 49,7% 19 83,1999 35,3%

2. Częstochowa 19 70,0031 1 303 19 70,0031 1303 100% 14 50,8813 72,7% 11 38,2990 54,7%

3. Elblàg 3 1,1633 30 3 1,1633 30 100% 0 0,0000 0,0% 0 0,0000 0,0%

4 Gdaƒsk 96 580,9101 12 941 96 580,9101 12 941 100% 25 169,5252 29,2% 5 15,3086 2,6%

5. Gorzów Wlkp. uregulowany

6. Kalisz 55 317,8970 7 084 55 317,8970 7 084 100% 27 187,0312 58,8% 2 21,9550 6,9%

7. Koszalin 14 75,3786 1 813 14 75,3786 1 813 100% 12 72,4173 96,1% 12 72,4173 96,1%

8. Legnica uregulowany

9. Lublin 94 645,0381 15 770 94 645,0381 15 770 100% 39 230,2566 35,7% 10 78,2737 12,1%

10. ¸ódzki 77 422,6729 10 678 77 422,6729 10 678 100% 6 15,1268 3,6% 1 3,0884 0,7%

11. Ma∏opolski 154 726,3295 17 118 154 726,3295 17 118 100% 8 30,4239 4,2% 0,0%

12. Mazowiecki 249 2085,7989 48 428 249 2085,7989 48 428 100% 23 179,0871 8,6% 5 54,1465 2,6%

13. Opolski 34 186,8472 4 271 34 186,8472 4 271 100% 28 150,0922 80,3% 15 77,3931 41,4%
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Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców,
działając na podstawie § 108 ust. 4 statutu PZD,
postanawia

§ 1
Zarejestrować regulamin Okręgowego Zarządu PZD

w Gdańsku uchwalony na III posiedzeniu OZ PZD w

dniu 16 grudnia 2015 r. Regulamin stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7. Uchwały KR PZD

UCHWAŁA NR 6/V/2016 
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 19 lutego 2016 r. 
w sprawie rejestracji regulaminu Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku

Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Izabela OŻEGALSKA

14. Piła 8 9,1443 282 8 9,1443 282 100% 3 0,8691 9,5% 0,0%

15. Podkarpacki 37 96,2827 1 863 37 96,2827 1 863 100% 7 31,0786 32,3% 1 0,2654 0,3%

16. Podlaski 6 18,2561 410 6 18,2561 410 100% 3 5,1587 28,3% 3 5,1587 28,3%

17. Poznaƒ 96 663,9395 14 204 96 663,9395 14 204 100% 60 411,7074 62,0% 19 88,8371 13,4%

18. Słupsk 7 8,6338 168 7 8,6338 168 100% 1 2,4795 28,7% 1 2,4795 28,7%

19. Sudecki 8 24,2307 443 8 24,2307 443 100% 4 10,0647 41,5% 4 10,0647 41,5%

20. Szczecin 56 597,1170 11 945 56 597,1170 11 945 100% 9 44,4883 7,5% 5 23,7670 4,0%

21. Âlàski 397 2328,1004 54 983 397 2328,1004 54 983 100% 95 367,2232 15,8% 14 43,8311 1,9%

22. Âwi´tokrzyski 17 57,8548 1 485 17 57,8548 1 485 100% 1 3,1000 5,4% 0,0%

23. Toruƒ.-W∏oc∏. 59 110,2797 2463 59 110,2797 2 463 100% 10 23,1900 21,0% 1 0,1101 0,1%

24. Warmiƒ-Mazur. 17 160,8606 3 417 17 160, 8606 3 417 100% 7 26,0626 16,2% 1 2,1401 1,3%

25. Wroc∏aw 78 434,8634 10 908 78 434,8634 10 908 100% 46 277,5647 63,8% 0,0%

26. Zielona Góra 5 0,5511 7 5 0,5511 7 100% 1 0,0600 10,9% 0,0%

1631 9857,6646 226 916 1 631 9857,6646 226 916 100% 454 2404,8790 24,4% 129 620,7352 6,30%



46

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców,
działając na podstawie § 108 ust. 4 statutu PZD,
postanawia

§ 1
Zarejestrować regulamin Okręgowego Zarządu PZD

w Koszalinie uchwalony na III posiedzeniu OZ PZD w
dniu 10 grudnia 2015 r. Regulamin stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/V/2016 
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 19 lutego 2016 r. 
w sprawie rejestracji regulaminu Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie

Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Izabela OŻEGALSKA

UCHWAŁA NR 8/V/2016 
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 19 lutego 2016 r.  
w sprawie rejestracji regulaminu Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców,
działając na podstawie § 108 ust. 4 statutu PZD,
postanawia

§ 1
Zarejestrować regulamin Okręgowego Zarządu PZD

w Lublinie uchwalony na III posiedzeniu OZ PZD w
dniu 8 grudnia 2015 r. Regulamin stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Izabela OŻEGALSKA

UCHWAŁA NR 9/V/2016 
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 19 lutego 2016 r. 
w sprawie rejestracji regulaminu Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców,
działając na podstawie § 108 ust. 4 statutu PZD,
postanawia

§ 1
Zarejestrować regulamin Okręgowego Zarządu

Łódzkiego PZD uchwalony na III posiedzeniu OZŁ PZD
w dniu 23 listopada 2015 r. Regulamin stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Izabela OŻEGALSKA
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Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców,
działając na podstawie § 108 ust. 4 statutu PZD,
postanawia

§ 1
Zarejestrować regulamin Okręgowego Zarządu

Mazowieckiego PZD uchwalony na II posiedzeniu OZ
Mazowieckiego PZD w dniu 30 listopada 2015 r.
Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/V/2016 
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 19 lutego 2016 r. 
w sprawie rejestracji regulaminu Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD

UCHWAŁA NR 11/V/2016
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 19 lutego 2016 r. 
w sprawie rejestracji regulaminu Okręgowego Zarządu PZD w Pile

Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Izabela OŻEGALSKA

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców,
działając na podstawie § 108 ust. 4 statutu PZD,
postanawia

§ 1
Zarejestrować regulamin Okręgowego Zarządu PZD

w Pile uchwalony na II posiedzeniu OZ PZD w dniu 9
listopada 2015 r. Regulamin stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Izabela OŻEGALSKA

UCHWAŁA NR 12/V/2016 
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 19 lutego 2016 r. 
w sprawie rejestracji regulaminu Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców,
działając na podstawie § 108 ust. 4 statutu PZD,
postanawia

§ 1
Zarejestrować regulamin Okręgowego Zarządu

Podkarpackiego PZD uchwalony na III posiedzeniu OZP
PZD w dniu 15 grudnia 2015 r. Regulamin stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Izabela OŻEGALSKA



48

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców,
działając na podstawie § 108 ust. 4 statutu PZD,
postanawia

§ 1
Zarejestrować regulamin Okręgowego Zarządu PZD

w Poznaniu uchwalony na V posiedzeniu OZ PZD w
dniu 5 grudnia 2015 r. Regulamin stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/V/2016 
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 19 lutego 2016 r.  
w sprawie rejestracji regulaminu Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu

Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Izabela OŻEGALSKA

UCHWAŁA NR 14/V/2016 
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 19 lutego 2016 r.  
w sprawie rejestracji regulaminu Okręgowego Zarządu PZD w Słupsku

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców,
działając na podstawie § 108 ust. 4 statutu PZD,
postanawia

§ 1
Zarejestrować regulamin Okręgowego Zarządu PZD

w Słupsku uchwalony na II posiedzeniu OZ PZD w dniu
15 grudnia 2015 r. Regulamin stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców,
działając na podstawie § 108 ust. 4 statutu PZD,
postanawia

§ 1
Zarejestrować regulamin Okręgowego Zarządu PZD

w Szczecinie uchwalony na II posiedzeniu OZ PZD w
dniu 8 grudnia 2015 r. Regulamin stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/V/2016 
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 19 lutego 2016 r. 
w sprawie rejestracji regulaminu Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Izabela OŻEGALSKA

Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Izabela OŻEGALSKA
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Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców,
działając na podstawie § 108 ust. 4 statutu PZD,
postanawi

§ 1
Zarejestrować regulamin Okręgowego Zarządu

Śląskiego PZD uchwalony na III posiedzeniu OZŚ PZD
w dniu 16 grudnia 2015 r. Regulamin stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/V/2016 
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 19 lutego 2016 r. 
w sprawie rejestracji regulaminu Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD

UCHWAŁA NR 17/V/2016 
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 19 lutego 2016 r. 
w sprawie rejestracji regulaminu Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze

Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Izabela OŻEGALSKA

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców,
działając na podstawie § 108 ust. 4 statutu PZD,
postanawia

§ 1
Zarejestrować regulamin Okręgowego Zarządu PZD

w Zielonej Górze uchwalony na II posiedzeniu OZ PZD
w dniu 15 grudnia 2015 r. Regulamin stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Działając na podstawie uchwały Nr 4/IX/2009 KR
PZD z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie sztandarów w

Polskim Związku Działkowców

UCHWAŁA NR 18/V/2016 
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 19 lutego 2016 r. 
w sprawie nadania sztandaru Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Rozkwit” w Rybniku 

Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Izabela OŻEGALSKA

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców
Nadaje 

S Z T A N D A R
Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu

„Rozkwit” w Rybniku

Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Izabela OŻEGALSKA
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Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców,
działając na podstawie § 39 ust. 2 pkt 1 statutu PZD,
stwierdza wygaśnięcie P. Zygmuntowi Kacprzakowi

mandatu członka Krajowej Rady PZD z dniem 21
grudnia 2015 r., to jest z dniem złożenia pisemnej
rezygnacji z mandatu.

UCHWAŁA NR 19/V/2016 
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 19 lutego 2016 r. 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia P. Zygmuntowi Kacprzakowi mandatu członka 

Krajowej Rady PZD

UCHWAŁA NR 20/V/2016 
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 19 lutego 2016 r. 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia P. Agnieszce Bąk mandatu członka Krajowej Rady PZD

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców,
działając na podstawie § 39 ust. 2 pkt 1 statutu PZD,
stwierdza wygaśnięcie P. Agnieszce Bąk mandatu

członka Krajowej Rady PZD z dniem 18 lutego 2016 r.,
to jest z dniem złożenia pisemnej rezygnacji z mandatu.

Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Izabela OŻEGALSKA

Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Izabela OŻEGALSKA
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie  § 134 ust. 2  pkt 6 i 7
w zw. z § 109 ust. 2 pkt 7 i § 110 ust. 1 Sta tu tu PZD, po -
sta na wia:

§ 1
Po sta no wie nia uchwa ły nie ma ją za sto so wa nia do

dzia łań, któ re zgod nie ze Sta tu tem PZD, za rząd ROD
mo że do ko ny wać sa mo dziel nie (dzia ła nia w za kre sie
zwy kłe go za rzą du) oraz do dzia łań prze kra cza ją cych za -
kres zwy kłe go za rzą du, któ re zgod nie ze Sta tu tem PZD
na le żą do kom pe ten cji Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 2
1. Wła ści wym do wy da nia za rzą do wi ROD zgo dy na

dzia ła nia prze kra cza ją ce za kres zwy kłe go za rzą du
(upo waż nie nie) jest pre zy dium okrę go we go za rzą du
PZD, na któ re go te re nie dzia ła nia po ło żo ny jest ROD.

2. Zgo da, o któ rej mo wa w ust. 1, wy da wa na jest przez
pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD w for mie
uchwa ły.

3. W uchwa le pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD
okre śla za kres umo co wa nia za rzą du ROD oraz po da -
je wy kaz człon ków za rzą du ROD, któ rzy zgod nie z
za sa da mi okre ślo ny mi w § 73 ust. 2 sta tu tu PZD, upo -
waż nie ni są do wy ko ny wa nia dzia łań przez nią okre -
ślo nych.

§ 3
1. O ile Sta tut nie sta no wi ina czej, pre zy dium okrę go we -

go za rzą du PZD jest umo co wa ne do wy ra że nia za rzą -
do wi ROD zgo dy na każ de dzia ła nie prze kra cza ją ce
za kres zwy kłe go za rzą du.

2. Przez dzia ła nia prze kra cza ją ce za kres zwy kłe go za -
rzą du ro zu mie się w szcze gól no ści:
a) za war cie umo wy do ty czą cej re mon tu lub in nej in we -

sty cji w ROD o war to ści prze kra cza ją cej 7.000 zł,
b) wy dat ko wa nie środ ków ROD po wy żej sum pre li -

mi no wa nych na da ny cel w bu dże cie ogro du
uchwa lo nym na wal nym ze bra niu ROD (nie do ty -
czy re gu lo wa nia ra chun ków za wo dę, ener gię elek -
trycz ną, wy wóz śmie ci, itp.),

c) za war cie umo wy otwar cia i pro wa dze nia ra chun ku
ban ko we go.

3. Zgo dy pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD nie wy -
ma ga:
a) za wie ra nie i wy po wia da nie umów dzier ża wy dział -

ko wej,

b) uży cza nie ma jąt ku PZD w ROD in nej jed no st ce or -
ga ni za cyj nej PZD,

c) krót ko trwa łe uży cza nie ma jąt ku dział kow co wi,
d) dzia ła nia słu żą ce za pew nie niu bie żą ce go funk cjo -

no wa nia ROD, w szcze gól no ści za war cie umo wy
o do sta wę ener gii elek trycz nej lub wo dy, wy wóz
śmie ci i in ne te go ty pu umo wy do ty czą ce sta łej do -
sta wy lub usług po trzeb nych do pra wi dło we go
funk cjo no wa nia ROD,

e) pod ję cie przez za rząd ROD czyn no ści na glą cej za -
po bie ga ją cej znacz nej szko dzie (np. usu wa nie awa -
rii urzą dzeń wcho dzą cych w skład in fra struk tu ry
ogro do wej),

f) in ne dzia ła nia, do któ rych za rząd ROD po sia da bez -
po śred nie upo waż nie nie wy ni ka ją ce ze Sta tu tu
PZD oraz uchwa ły wła ści we go or ga nu PZD.

§ 4
Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD nie jest upraw -

nio ne do wy da wa nia zgo dy za rzą do wi ROD na dzia ła -
nia skut ku ją ce ob cią ża niem, zby ciem lub na by ciem
ma jąt ku trwa łe go PZD, tj. dzia ła nia na le żą ce do wy łącz -
nej kom pe ten cji Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 5
Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD pro wa dzi re jestr

upo waż nień wy da nych za rzą dom ROD zgod nie z ni niej -
szą uchwa łą.

§ 6
1. Wy ra że nie zgo dy na dzia ła nie prze kra cza ją ce za kres

zwy kłe go za rzą du na stę pu je na wnio sek za rzą du
ROD.

2. Przed wy da niem zgo dy, pre zy dium okrę go we go za -
rzą du PZD do ko nu je ana li zy dzia ła nia ob ję te go wnio -
skiem za rzą du ROD pod wzglę dem:
1) ce lo wo ści i eko no mi ki,
2) zgod no ści z prze pi sa mi pra wa po wszech nie obo -

wią zu ją ce go oraz pra wa związ ko we go,
3) zgod no ści z in te re sa mi, rów nież ma jąt ko wy mi,

dział kow ców i PZD,
4) zgod no ści z ce la mi sta tu to wy mi PZD.

§ 7
1. Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD spra wu je nad -

zór nad dzia ła nia mi za rzą du ROD po dej mo wa ny mi w
opar ciu o udzie lo ne upo waż nie nie. W przy pad ku
stwier dze nia dzia ła nia w spo sób sprzecz ny z upo waż -
nie niem lub wy kra cza ją ce go po za je go za kres, pre zy -

II. UCHWAŁA PREZYDIUM KR PZD

UCHWAŁA NR 300/2015 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 24 li sto pa da 2015 r. 
w spra wie za sad udzie la nia przez pre zy dia okrę go wych za rzą dów PZD zgo dy za rzą dom ROD na dzia -

ła nie prze kra cza ją ce za kres zwy kłe go za rzą du
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dium okrę go we go za rzą du PZD win no pod jąć na tych -
mia sto we dzia ła nia prze wi dzia ne pra wem, w tym Sta -
tu tem PZD, w ce lu za nie cha nia na ru szeń i
przy wró ce nia sta nu zgod ne go z pra wem.

2. Oso by dzia ła ją ce w spo sób sprzecz ny z upo waż nie -
niem lub prze kra cza ją ce je go za kres od po wia da ją oso -
bi ście, w tym ma jąt ko wo, za skut ki te go dzia ła nia.

3. Czyn no ści praw ne do ko na ne przez za rząd ROD lub
je go człon ków bez sto sow ne go umo co wa nia są z mo -
cy pra wa nie waż ne.

§ 8
1. Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia 2016 r.
2. Tra ci moc obo wią zu ją ca Uchwa ła Nr 144/2006 Pre -

zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców z dnia 25 paź dzier ni ka 2006 r. w spra wie za sad
udzie la nia przez pre zy dia okrę go wych za rzą dów PZD
zgo dy za rzą dom ROD na dzia ła nie prze kra cza ją ce za -
kres zwy kłe go za rzą du.

War sza wa, dnia 24 li sto pa da 2015 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI 

I WICEPREZES                                                    
/-/ Ta de usz JARZĘBAK    

Spo kój śro do wi ska dział ko we go ko lej ny już raz zo stał
zbu rzo ny. Wszyst ko za spra wą Rzecz ni ka Praw Oby wa -
tel skich Ada ma Bod na ra, któ ry od po wia da jąc na proś by
garst ki osób szu ka ją cych uspra wie dli wie nia dla fak tu
bez par do no we go ła ma nia pra wa, szu ka ją wspar cia u or -
ga nów pań stwo wych. Nie ste ty RPO bez do kład ne go
prze ana li zo wa nia spra wy, a tak że bez pod ję cia dys ku sji
z re pre zen tu ją cą mi lion dział ko wych ro dzin or ga ni za cją,
skie ro wał list do Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic twa
oraz Mi ni ster Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej su -
ge ru jąc ko niecz ność przyj rze nia się funk cjo no wa niu no -
wej usta wy dział ko wej. Dla te go też Pre zy dium KR PZD
zde cy do wa ło się udzie lić wy czer pu ją cej od po wie dzi na
pod no szo ne kwe stie - pod po sta cią Li stu otwar te go, by w
spo sób jaw ny wy ja śnić wszel kie wąt pli wo ści, ja kie mo -
gą po ja wiać się po wy stą pie niu RPO.

Nie ste ty Rzecz nik Praw Oby wa tel skich uległ je dy nie
emo cjo nal nym aspek tom tej spra wy, cał ko wi cie igno ru -
jąc al bo nie do strze ga jąc obo wią zu ją cych w tym wzglę -
dzie norm praw nych i spo łecz nych. Za miesz ki wa nie w
ogro dach dział ko wych to trud ny pro blem, któ ry nie po -
ja wił się wczo raj. Ist nie je od wie lu lat, ale je go zni ko my
wy miar, a przede wszyst kim brak ja kich kol wiek dzia łań
od po wie dzial nych za to in sty tu cji pań stwo wych spra wił,
że PZD wciąż nie mo że uznać go za roz wią za ny. Nikt
ni gdy nie skrzyw dził żad nej ro dzi ny, któ ra z przy czyn

ma te rial nych za miesz ka ła w ogro dzie, ła miąc w tym
wzglę dzie obo wią zu ją ce pra wo. PZD nie jest tak że
upraw nio ny ani do prze pro wa dza nia wy sie dleń, ani eks -
mi sji z ROD. Jed nak ro la, ja ką pró bu je w tym wy pad ku
ode grać Rzecz nik Praw Oby wa tel skich nie tyl ko nie li -
cu je z po wa gą peł nio ne go sta no wi ska, ale też da le ce od -
bie ga od te go, co po win no w tej spra wie zo stać
uczy nio ne. To nie usta wa jest przy czy na te go sta nu rze -
czy. Błęd ne jest też prze ko na nie, iż spra wa ma wy miar
szer szy. Sy tu acja za miesz ki wa nia w ROD do ty czy je dy -
nie 1,02% spo śród mi lio na dział kow ców. Ra port w tej
spra wie zo stał przy go to wa ny z na le ży tą sta ran no ścią i
opie ra się na po twier dzo nych do ku men ta mi fak tach, a
nie na emo cjo nal nych dy wa ga cjach osób, któ rym wy da -
je się, ze sko ro one sa me ła mią pra wo, to mu szą ro bić to
tak że in ni – w do my śle zaś wszy scy. Da ne te są po -
wszech nie do stęp ne. Zo sta ły one opu bli ko wa ne przez
PZD pod ko niec 2015 ro ku. Dla te go jest cał ko wi cie nie -
zro zu mia łe dla cze go or gan, ja kim jest Rzecz nik Praw
Oby wa tel skich, nie opie ra się na fak tycz nych da nych do -
ty czą cych ska li te go pro ble mu? Py tań jest znacz nie wię -
cej. List skie ro wa ny przez Pre zy dium KR PZD do
sa me go Rzecz ni ka, a tak że do rzą do wych mi ni strów i
władz Po zna nia, ma na ce lu wy pro sto wa nie te go, co zo -
sta ło błęd nie przed sta wio ne, zin ter pre to wa ne i co mo że
wpro wa dzać nie po trzeb ne emo cje i dzia ła nia.

1. Informacja

III. W SPRAWIE PONADNORMATYWNYCH ALTAN 
I ZAMIESZKIWANIA W ROD
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„Rzecz nik po wi nien się sta rać re pre zen to wać wszyst -
kich oby wa te li, trak to wać na rów ni roz ma ite wraż li wo ści.
To nie zna czy, że nie po wi nien w ogó le do ty kać te ma tów
wraż li wych. Ale je śli sy tu acja te go wy ma ga, po wi nien
przed pod ję ciem de cy zji zor ga ni zo wać de ba tę, w któ rej
swo je ar gu men ty bę dą mo gły przed sta wić wszyst kie stro -
ny. I do pie ro po tem pod jąć de cy zję” – to cy tat z wy wia du
z Ada mem Bod na rem, wów czas kan dy da tem Plat for my
Oby wa tel skiej na RPO, ja ki opu bli ko wa ny zo stał na ła -
mach „Ga ze ty Wy bor czej” 21 lip ca 2015 r. Czy pół ro ku
pia sto wa nia sta no wi ska tak dra stycz nie zmie ni ło wy ra ża -
ne wów czas prze ko na nia i opi nie? Szko da, że sło wa o dia -
lo gu spo łecz nym, któ ry jest na tu ral nym ele men tem każ dej
de mo kra cji, by ły je dy nie fra ze sa mi, a nie rze czy wi stym
pla nem dzia ła nia no we go rzecz ni ka na tym sta no wi sku.
Wy ra ża jąc swo ją opi nie na te mat usta wy dział ko wej i sy -
tu acji za miesz ki wa nia w ogro dach, Rzecz nik Praw Oby -
wa tel skich nie tyl ko nie re pre zen tu je wszyst kich
oby wa te li, ale wręcz zde cy do wa nie wy stę pu je prze ciw ko
więk szo ści z nich. Nie tyl ko nie ma przy zwo le nia spo łecz -
ne go na miesz ka nie w ogro dach, ale sy tu acja ta jest nie -
bez piecz na dla zdro wia i ży cia miesz ka ją cych tam osób i
ich są sia dów, któ rzy w ogro dach szu ka ją wy tchnie nia i

od po czyn ku, a więc do kład nie te go, do cze go zo sta ły one
po wo ła ne. Przyj mu jąc ten wy jąt ko wo jed no stron ny punkt
wi dze nia, dr Adam Bod nar nie tyl ko po ka zał zu peł ny brak
ro ze zna nia w te ma cie, ale przede wszyst kim cał ko wi cie
po mi nął choć by fakt, że obo wią zu ją ca usta wa jest gwa -
ran tem praw nie dla garst ki osób, ale dla ca łe go śro do wi -
ska dział ko we go. Po par cie, ja kie zy ska ła usta wa, a tak że
fakt, iż był to je dy ny do tąd pro jekt oby wa tel ski, któ ry w
sej mie po par ły wszyst kie klu by par la men tar ne. Nie da się
roz wią zy wać pro ble mów kon cen tru jąc się je dy nie na my -
śle niu in cy den tal nym i emo cjo nal nym. W ję zy ku co dzien -
nym funk cjo nu je po wie dze nie, że „nad gor li wość gor sza
jest od fa szy zmu”. Czy za tem słusz ne i po trzeb ne jest
dzia ła nie, któ re za prze pa ści bez pie czeń stwo mi lio no we -
go śro do wi ska dział kow ców wy łącz nie po to, by usank -
cjo no wać nie licz ne przy pad ki ła ma nia pra wa przez
oby wa te li? W ka te go riach mo ral nych bez czyn ność wo bec
dzie ci cier pią cych z gło du jest o wie le więk szym pro ble -
mem, ja ki mi win ny zaj mo wać się in sty tu cje pań stwo we,
za miast bez par do no wo ła mią cy mi pra wo ludź mi, któ rzy
nie ocze ku ją re al nej po mo cy, ale je dy nie usank cjo no wa nia
swo je go za miesz ki wa nia w ogro dach po przez zmia nę
usta wy. 

AH

2. Prezydium PZD

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku! 
W na wią za niu do do nie sień pra so wych oraz za miesz -

czo nych w In ter ne cie do ku men tów do ty czą cych Pań -
skich wy stą pień do Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow -
nic twa oraz Mi ni ster Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej, w któ rych od no si się Pan do re gu la cji praw nych do -
ty czą cych za miesz ki wa nia i sa mo wo li bu dow la nych na
te re nach ro dzin nych ogro dów dział ko wych, w imie niu
Pol skie go Związ ku Dział kow ców pra gnie my za pro te sto -
wać prze ciw ko spo so bo wi dzia ła nia przy ję te mu w tej
spra wie przez Pa na Rzecz ni ka, jak i po glą dom pre zen to -
wa nym w przy wo ła nych wy stą pie niach. 

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku!
Jak kol wiek spra wu je Pan ten za szczyt ny Urząd od sto -

sun ko wo krót kie go okre su, to za sad nym jest za ło że nie, iż
w przy pad ku RPO wy stę pu je za sa da cią gło ści funk cjo no -
wa nia or ga nu. W kon se kwen cji uwa ża my, że w peł ni uza -
sad nio ne jest przy ję cie, iż po dej mu jąc po wyż sze dzia ła nia,
bę dą ce w isto cie pró bą za ini cjo wa nia dys ku sji na te mat
zmian w pra wie do ty czą cym ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych, był Pan świa dom, że obo wią zu ją ca obec nie usta -
wa z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach

dział ko wych jest jed nym z nie wie lu  ak tów praw nych
uchwa lo nych przez Sejm RP w wy ni ku ini cja ty wy usta -
wo daw czej oby wa te li. Co waż ne, za war te w niej roz wią -
za nia cie szą się ol brzy mim po par ciem spo łecz nym.
Naj lep szym do wo dem by ła re kor do wa licz ba, prze szło
920 000 pod pi sów oby wa te li zło żo nych do Sej mu wraz
pro jek tem usta wy, jak rów nież póź niej sze za an ga żo wa nie
się se tek ty się cy osób w pro ces bu do wa nia po par cia dla
usta wy, cze go wy ra zem był m.in. ich udział w de mon stra -
cjach i pi kie tach, ak cjach pi sa nia li stów i pe ty cji oraz bez -
po śred nich spo tka niach z par la men ta rzy sta mi. 

Przy wo łu je my tę oko licz ność, po nie waż uwa ża my za
co naj mniej dys ku syj ną sy tu ację, w któ rej au to ry tet urzę -
du RPO an ga żo wa ny jest w dzia ła nia skie ro wa ne prze -
ciw ko usta wie przy ję tej dzię ki ini cja ty wie oby wa tel skiej.
Co wię cej, uwa ża my, że oko licz no ści, w ja kich do szło
do pod ję cia tych ini cja tyw, w peł ni uza sad nia ją stwier -
dze nie na ru sze nia stan dar dów, ja kich moż na ocze ki wać
wła śnie od RPO. Nie spo sób bo wiem uznać, aby ini cjo -
wa nie dzia łań wy mie rzo nych w roz wią za nia praw ne
przy ję te dzię ki za an ga żo wa niu sze ro kiej gru py oby wa te -
li, bez wcze śniej sze go do głęb ne go zba da nia zja wi ska, a
zwłasz cza, bez kon sul ta cji z ich śro do wi skiem, da wa ło

List otwar ty Pre zy dium KR PZD do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich dr Ada ma Bod na ra
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się po go dzić z ideą urzę du RPO. Wy da je się uza sad nio -
nym ocze ki wa nie, iż oso ba pia stu ją ca funk cję RPO bę -
dzie ostat nią, po któ rej moż na się spo dzie wać pre zen-
to wa nia wo bec oby wa te li po sta wy, któ ra w isto cie spro -
wa dza się do za sa dy: „Wła dza le piej wie co jest dla was
do bre, więc Wła dza nie mu si słu chać wa szych opi nii”.

Sza now ny Pa nie Dok to rze!
Treść pod pi sa nych przez Pa na wy stą pień skie ro wa nych

do w/w mi ni strów, da je pod sta wy by są dzić, że przy jął Pan
wy jąt ko wo jed no stron ny punkt wi dze nia na kwe stię za -
miesz ki wa nia i sa mo wo li bu dow la nych w ROD. Jed no -
cze śnie, da ne przy to czo ne w tych pi smach zda ją się
su ge ro wać, iż wy ra biał Pan so bie opi nię opie ra jąc się o
cał ko wi cie nie re pre zen ta tyw ne in for ma cje. Co wię cej,
uza sad nio ne wąt pli wo ści bu dzą rów nież in ter pre ta cje
praw ne le żą ce u pod staw for mu ło wa nych przez Pa na
wnio sków. Ja ko przy kład wy star czy wska zać cho ciaż by
fakt cał ko wi te go po mi nię cia w tych wy wo dach fun da -
men tal nej dla ochro ny praw dział kow ca oko licz no ści, a
mia no wi cie usta wo wej gwa ran cji, że wszel kie dzia ła nia
po dej mo wa ne wo bec nie go przez sto wa rzy sze nie ogro do -
we (w tym PZD), pod le ga ją kon tro li są do wej. Za ska ku ją -
ce są tak że kon struk cje, w któ rych po wo łu jąc się na
rze ko mą nad mier ną in ge ren cję usta wo daw cy w pra wo
wła sno ści do na nie sień bę dą cych sa mo wo lą bu dow la ną w
ROD, abs tra hu je Pan od fak tu, iż ża den prze pis pra wa nie
prze wi du je, aby oso by dzia ła ją ce w wa run kach sa mo wo li
bu dow la nej mo gły ocze ki wać, że usu nię cie skut ków na ru -
sze nia pra wa (roz biór ka obiek tu) na stę po wać ma za od -
szko do wa niem. Od no sząc się do kwe stii za spo ka ja nia
po trzeb miesz ka nio wych osób bez dom nych po przez za -
miesz ki wa nie w ROD, cał ko wi cie po mi ja Pan za gad nie -
nie bez pie czeń stwa – cho ciaż by nie ade kwat ność in fra s-
truk tu ry, czy nie rzad ko brak moż li wo ści do tar cia służb ra -
tun ko wych do al tan – nie mó wiąc już o na ru sza niu praw
osób ko rzy sta ją cych z dzia łek w spo sób zgod ny z usta wą.
Z ko lei sto su jąc uogól nie nia i po słu gu jąc się przy kła da mi
naj bar dziej ja skra wy mi, jak hi sto rie ro dzin z dzieć mi, czy
osób nie peł no spraw nych, two rzy Pan fał szy wy ob raz zja -
wi ska, ko rzy sta jąc z me tod, któ re być mo że są do pusz -
czal ne w prak ty ce ta blo idów, ale ra czej wąt pli we w
przy pad ku kon sty tu cyj ne go or ga nu Pań stwa.

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku! 
To je dy nie naj waż niej sze z uwag, ja kie czu je my się zo -

bo wią za ni zgło sić pod ad re sem wy stą pień sy gno wa nych

Pań skim pod pi sem, o któ rych nie ste ty moż na wie le po -
wie dzieć, ale na pew no nie to, iż opie ra ją się o kom plet ną
wie dzę o re la cjach i pro ble mach wy stę pu ją cych w ogro -
dach dział ko wych. Z ubo le wa niem stwier dza my, że sy tu -
acja ta spo wo do wa na jest za nie cha niem ja kich kol wiek
kon sul ta cji z szer szym spek trum spo łecz no ści, któ re go
pro blem do ty czy. Choć ma my na dzie ję, że jest to efek tem
je dy nie do brych in ten cji Pa na Dok to ra, któ ry sły sząc alar -
mu ją ce – ale i nie ste ty nie zbyt rze tel ne – do nie sie nia z Po -
zna nia, pod jął de cy zję o za an ga żo wa niu się w pro blem,
pra gnie my pod kre ślić, iż w śro do wi sku ogro do wym jest
ona od bie ra na bar dzo ne ga tyw nie. Dla te go pra gnie my
zwró cić Pań ską uwa gę na fakt, iż do świad cze nia dział -
kow ców z ostat nich kil ku lat, a zwłasz cza świa do mość, że
gdy by nie ini cja ty wa usta wo daw cza oby wa te li pod ję ta
przy istot nym udzia le Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
więk szość ogro dów zo sta ła by po zba wio na ochro ny praw -
nej, uczu li ły dział kow ców na pró by in ge ro wa nia przez
wła dze w ich sy tu ację praw ną. Co wię cej, wbrew pró bom
skłó ce nia na sze go śro do wi ska, gros dział kow ców opo wie -
dzia ło się za je go in te gra cją. W de mo kra tycz nych gło so -
wa niach przy tła cza ją ca więk szość z nich po par ła
pro po zy cję po zo sta nia ROD w struk tu rach PZD, co na le -
ży po strze gać nie tyl ko ja ko prze jaw do ce nie nia ro li, ja ką
PZD ode grał w dzia ła niach na rzecz za cho wa nia praw ro -
dzin dział kow ców, ale rów nież ja ko po twier dze nie man da -
tu do wy stę po wa nia na szej or ga ni za cji w imie niu jej
człon ków.    

Dla te go też, prze sy ła jąc na Pa na rę ce ni niej szy list, ape -
lu je my o to, aby po dej mu jąc ini cja ty wy do ty czą ce ogro -
dów dział ko wych w przy szło ści, ze chciał Pan trak to wać
PZD ja ko part ne ra spo łecz ne go i nie po mi jał moż li wo ści
za się gnię cia opi nii na szej or ga ni za cji. Jest fak tem nie za -
prze czal nym, że PZD po sia da peł ne pra wo do pre zen to -
wa nia sta no wi ska w imie niu prze szło mi lio na oby wa te li,
do bro wol nie zrze szo nych w na szej or ga ni za cji. Na sze wy -
stą pie nie po dyk to wa ne jest prze świadcze niem, że po stu lat
opar cia dzia łań or ga nów wła dzy pu blicz nej o kon sul ta cje
i dia log spo łecz ny, nie po wi nien być pu stym ha słem, ale
re al nym in stru men tem wy ko rzy sty wa nym przez każ dy or -
gan wła dzy pu blicz nej, a w przy pad ku Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich, wręcz sta no wić je go fun da men tal ną za sa -
dę. Wie rząc, że wy peł nia jąc swój man dat w przy szło ści,
Pan rów nież bę dzie re ali zo wał tę za sa dę, za łą cza my wy -
ra zy sza cun ku, za chę ca jąc rów no cze śnie do wspól nych
dzia łań w przy szło ści.  

Se kre tarz PZD
/-/ Iza be la Oże gal ska

War sza wa dn. 2 mar ca 2016r.

Wi ce pre zes PZD
/             -/ Ta de usz Ja rzę bak 

Pre zes PZD
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki 

Wi ce pre zes PZD                                    
/-/ Zbi gniew Śli wa 
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W związ ku z pi smem Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
do Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic twa oraz Mi ni ster
Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej w spra wie re gu la -
cji praw nych do ty czą cych za miesz ki wa nia i sa mo wo li
bu dow la nych na te re nach ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych (znak: IV.7006.37.2016.KD/ZA), któ re zo sta ło
opu bli ko wa ne na ofi cjal nej stro nie in ter ne to wej Rzecz -
ni ka Praw Oby wa tel skich, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD uzna je za ko niecz ne od nie sie nie się do po glą dów
za war tych w tych wy stą pie niach. 

Mi lio no we śro do wi sko pol skich dział kow ców ze zdu -
mie niem za po zna ło się z po wyż szy mi wy stą pie nia mi, w
któ rych Rzecz nik Praw Oby wa tel skich (RPO) jed no -
znacz nie wy ra ził swo je sta no wi sko od no śnie pro ble mów
za miesz ki wa nia i po nadnor ma tyw ne go bu dow nic twa na
te re nach ROD. Od wie lu lat dział kow cy i ich Zwią zek
zma ga ją się z ty mi trud ny mi pro ble ma mi bez zna czą cej
po mo cy ze stro ny or ga nów pu blicz nych. Spo dzie wać się
więc na le ża ło, że sko ro ty mi pro ble ma mi za in te re so wał
się kon sty tu cyj ny or gan, ja kim jest RPO, to po dej dzie do
nich w spo sób kom plek so wy i rze tel ny, aby do ko nać
obiek tyw nej dia gno zy i za pro po no wać re al ne i sku tecz -
ne roz wią za nia. Nie ste ty, spo sób dzia ła nia oraz po glą dy
pre zen to wa ne w tym za kre sie przez RPO są wy jąt ko wo
jed no stron ne i su biek tyw ne, że by nie po wie dzieć – ten -
den cyj ne. Co gor sze jed nak, po glą dy te są zu peł nie
sprzecz ne z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi oraz isto tą
ogrod nic twa dział ko we go.

Tak kon tro wer syj ne sta no wi sko RPO jest wy ni kiem
wąt pli we go spo so bu roz po zna nia pro ble mu po nadnor -
ma tyw ne go bu dow nic twa oraz za miesz ki wa nia w ROD.
Rzecz nik oparł się bo wiem wy łącz nie na sta no wi sku
osób, któ re nie le gal nie po bu do wa ły do my w ogro dach
dział ko wych i od lat tam za miesz ku ją. W swo ich wy stą -
pie niach wska zu je zresz tą na Sto wa rzy sze nie Ogro dów
Dział ko wych „For sy cja”, sku pia ją ce gru pę za miesz ku -
ją cych je den z po znań skich ROD. Or ga ni za cja ta bez -
sku tecz nie usi ło wa ła prze jąć kon tro lę nad tym ogro dem
oraz wy łą czyć go ze struk tur PZD, aby prze kształ cić
ogród w dzi kie osie dle miesz ka nio we. Nie uzy skaw szy
te go ce lu, oso by te roz po czę ły kam pa nię pro pa gan do wą,
kreu ją cą ich na bied nych i po krzyw dzo nych oby wa te li,
któ rzy z przy czyn lo so wych zmu sze ni są za miesz ki wać
na te re nach ROD, za co są „prze śla do wa ne” przez PZD,
któ ry rze ko mo ich eks mi tu je. W ra mach tej kłam li wej
kam pa nii or ga ni zu ją pi kie ty i pró bu ją wcią gnąć do
współ pra cy róż ne or ga ni za cje. Zna mien ne, że nie znaj -
du ją zro zu mie nia w śro do wi sku dział kow ców, a ich

głów nym sprzy mie rzeń cem jest Wiel ko pol skie Sto wa -
rzy sze nie Lo ka to rów. Nie jest to przy pa dek. Wbrew bo -
wiem roz sie wa nej pro pa gan dzie, za miesz ku ją cy te re ny
ROD nie wie le ma ją wspól ne go z dział kow ca mi, gdyż
fak tycz nie są dzi ki mi lo ka to ra mi bez praw nie wy ko rzy -
stu ją cy mi ogro dy dział ko we do ce lów miesz kal nych. Po -
dob nie jak ich bu dyn ki nie ma ją nic wspól ne go z
al ta na mi dział ko wy mi, po nie waż są zwy kły mi do ma mi
miesz kal ny mi, czę sto o wy so kim stan dar dzie.

W rze czy wi sto ści bo wiem po wyż sza kam pa nia nie zo -
sta ła wszczę ta w in te re sie lu dzi bied nych, czy bez dom -
nych. Ta kie przy pad ki są trak to wa ne z peł ną
wraż li wo ścią przez wła dze ROD, łącz nie z po mo cą w
uzy ska niu lo ka li so cjal nych. Przed mio to wa spra wa jest
na gła śnia na przez oso by, któ re po sta no wi ły po bu do wać
się na te re nie ROD. Ubo gich i bez dom nych nie stać na
bu do wę do mu miesz kal ne go. W isto cie za sła nia nie się
bied ny mi i bez dom ny mi to cy nicz na ma ni pu la cja wy ko -
rzy sty wa na od wie lu lat przez lu dzi, któ rzy bez praw nie
po bu do wa li kosz tow ne do my miesz kal ne i dzi siaj – w
ob li czu po no sze nia od po wie dzial no ści za swo je nie le -
gal ne dzia ła nia – ubie ra ją się w sza ty ubo gich i po krzyw -
dzo nych ofiar.

W świe tle po wyż sze go Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z ubo le wa niem przyj mu je, że RPO bez kry tycz nie
przy jął tak ten den cyj ne po glą dy i w opar ciu o nie pu -
blicz nie za jął sta no wi sko. Nie spo sób uznać, aby to sta -
no wi sko zo sta ło po prze dzo ne wni kli wą i peł ną oce ną,
sko ro Rzecz nik nie ra czył na wet zwró cić się do Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców o za ję cie sta no wi ska w przed -
mio to wej spra wie. Trud no za tem do strzec ozna ki do brej
wo li lub chę ci obiek tyw ne go spoj rze nia na ba da ne pro -
ble my.

Efek tem ta kie go po dej ścia jest ku rio zal ne sta no wi sko
RPO, w któ rym de fac to pod wa ża prze pi sy zwal cza ją ce
pro ce der za miesz ki wa nia i po nadnor ma tyw ne go bu dow -
nic twa na te re nach ROD, a tak że pod da je kry ty ce dzia -
ła nia Związ ku zmie rza ją ce do re ali za cji tych prze pi sów.
W re zul ta cie PZD zo stał na pięt no wa ny za wy peł nia nie
swo je go obo wiąz ku usta wo we go i zwal cza nie zja wisk,
któ re go dzą w isto tę ogrod nic twa dział ko we go. W ten
spo sób RPO stał się rzecz ni kiem osób ra żą co na ru sza ją -
cych pra wo. Jed no cze śnie cał ko wi cie nie uwzględ nił in -
te re sów i praw zna ko mi tej więk szo ści dział kow ców,
któ rzy prze strze ga ją obo wią zu ją ce go pra wa i wy ko rzy -
stu ją swo je dział ki zgod nie z prze zna cze niem. To przede
wszyst kim te oso by są naj bar dziej po szko do wa ne przez
bez praw ne dzia ła nia nie wiel kiej, ale krzy kli wej, gru py

STANOWISKO
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 11 mar ca 2016 r.  
w spra wie sto sun ku Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich do pro ble mu za miesz ki wa nia i po nadnor ma tyw -

ne go bu dow nic twa w ro dzin nych ogro dach dział ko wych
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za miesz ku ją cych ROD w swo ich sa mo wo lach bu dow la -
nych. Pra wa tych dział kow ców są usta wicz nie na ru sza -
ne, a przy słu gu ją ce im przy wi le je – za gro żo ne. Szko da,
że RPO nie sta nął na stra ży praw tych oby wa te li, któ rzy
uczci wie prze strze ga ją pra wa, ale sta nął prze ciw ko nim
– po stro nie lu dzi ce lo wo i ja skra wo ła mią cych po rzą -
dek praw ny.

W tym kon tek ście na le ży przy po mnieć, że prze pi sy o
zwal cza niu za miesz ki wa nia i  sa mo wo li bu dow la nych w
ROD zo sta ły uchwa lo ne na wnio sek sa mych dział kow -
ców w przed ło żo nym przez nich pro jek cie oby wa tel skim
pod pi sa nym przez prze szło 920 ty się cy oby wa te li. Sa mi
dział kow cy do strze gli więc ko niecz ność zwal cze nia tych
ne ga tyw nych zja wisk. Po nadnor ma tyw ne bu dow nic two
oraz za miesz ki wa nie na te re nie ROD jest bo wiem wy -
na tu rze niem idei ogrod nic twa dział ko we go, pro wa dzą -
cym do jej szyb kie go roz kła du. Ogro dy słu żą bo wiem
za spo ka ja niu wy po czyn ko wych i re kre acyj nych po trzeb
spo łe czeń stwa po przez umoż li wia nie pro wa dze nia
upraw ogrod ni czych. Stąd usta wo daw ca za ka zał m. in.
za miesz ki wa nia, pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej
oraz po nadnor ma tyw ne go bu dow nic twa na te re nach
dzia łek ro dzin nych. ROD w ża den spo sób nie są do te go
przy sto so wa ne, a zwłasz cza do za miesz ki wa nia, cho -
ciaż by ze wzglę du na brak od po wied niej in fra struk tu ry,
co mo że pro wa dzić do za gro że nia zdro wia lub ży cia.

W tym kon tek ście za nie od po wie dzial ne, a na wet nie -
bez piecz ne, na le ży uznać kon te sto wa nie prze pi sów
zwal cza ją cych te ne ga tyw ne zja wi ska. Zwy kły czy tel nik
mo że od nieść wra że nie, że kon sty tu cyj ny or gan, ja kim
jest RPO, wręcz sank cjo nu je bez pra wie. Wszak w swo -
im sta no wi sku w żad nym miej scu RPO nie po tę pia po -
nadnor ma tyw ne go bu dow nic twa, czy też za miesz ki -
wa nia w ROD. Ta kie po dej ście mo że skut ko wać uzna -
niem wie lu osób, że – po mi mo za ka zu usta wo we go – do -
pusz czal ne jest bu do wa nie do mów miesz kal nych na
dział kach ro dzin nych.

Jest to tym bar dziej za sad ne, że RPO wprost pod wa ża
sank cje, któ re mo gą re al nie wy mu sić prze strze ga nie za -
ka zu za miesz ki wa nia i po nadnor ma tyw ne go bu dow nic -
twa. Jed no cze śnie Rzecz nik kwe stio nu je ak tyw ność PZD
w za kre sie re ali za cji te go za ka zu. W tym ce lu do ko nał
szcze gó ło wej ana li zy uchwał or ga nów PZD, któ re usi -
łu je przed sta wić ja ko krzyw dzą ce dla za miesz ku ją cych
w ROD, choć nie jest w sta nie za rzu cić im nie zgod no ści
z usta wą. W re zul ta cie RPO do ko nał pu blicz nej styg ma -
ty za cji Związ ku za re ali za cję obo wią zu ją ce go pra wa,
któ re rów nież pod wa ża i po stu lu je je go zmia nę. 

Obo wią zu ją ca usta wa na ło ży ła na Zwią zek i każ de sto -
wa rzy sze nie ogro do we obo wią zek zgła sza nia do nad zo -
ru bu dow la ne go każ de go przy pad ku sa mo wo li bu dow-
la nej na te re nie ROD. Do pie ro stwier dze nie przez nad zór
bu dow la ny, że ta ki przy pa dek rze czy wi ście jest sa mo -
wo lą, po zwa la sto wa rzy sze niu ogro do we mu na wy po -

wie dze nie pra wa do dział ki. Roz wią za nie to sta no wi za -
tem do dat ko we za bez pie cze nie praw osób, któ rym za -
rzu co no po nadnor ma tyw ne bu dow nic two. Nie ma więc
moż li wo ści, aby wy łącz nie na pod sta wie de cy zji sto wa -
rzy sze nia ogro do we go sku tecz nie po zba wić ko go kol -
wiek pra wa do dział ki. Za rzu ty mu si bo wiem po twier-
dzić or gan nad zo ru bu dow la ne go, któ re go de cy zja pod -
le ga jesz cze we ry fi ka cji przez sąd ad mi ni stra cyj ny. Po -
nad to sa mo wy po wie dze nie pod le ga za skar że niu do są du
po wszech ne go.

Jed nak, mi mo tak re stryk cyj nych za sad, RPO uzna je,
że nie do sta tecz nie chro nią praw osób pod da nych po wyż -
szej sank cji. Stwier dza wręcz, że wy po wie dze nie wy wo -
łu je zbyt do tkli we skut ki. Przy po mnieć więc trze ba, że
sa mo wo la bu dow la na i za miesz ki wa nie to przy kład naj -
bar dziej ja skra we go na ru sze nia za sad ko rzy sta nia 
z dział ki w ROD. Oczy wi stym jest za tem, że tak do tkli -
wa sank cja jest za re zer wo wa na wy łącz nie dla ta kich na -
ru szeń. Zna mien ne, że RPO nie kwe stio nu je moż li wo ści
za sto so wa nia wy po wie dze nia np. wo bec osób dłu go -
trwa le za le ga ją cych z opła ta mi ogro do wy mi, na to miast
wi dzi pro blem w sto sun ku do za miesz ku ją cych w sa mo -
wo lach bu dow la nych. Trud no zro zu mieć ta ką lo gi kę.

Rzecz nik zgło sił rów nież za strze że nia do prze pi su
usta wy o ROD, któ ry nie prze wi du je pra wa do wy na gro -
dze nia za urzą dze nia i obiek ty wy ko na ne nie zgod nie z
pra wem, czy li m.in. za sa mo wo le bu dow la ne.  RPO
uzna je to za na ru sze nie kon sty tu cyj nych za sad ochro ny
wła sno ści. Na le ży zwró cić jed nak uwa gę, że usta wa o
ROD nie ogra ni cza pra wa do wy na gro dze nia, gdy za -
miesz ki wa nie na stę pu je w al ta nie dział ko wej, speł nia ją -
cej wy mo gi pra wa. Świad czy to o tym, że usta wa prze -
wi du je ochro nę wła sno ści na wet w sy tu acjach ra żą ce go
na ru sze nia pra wa. Brak wy na gro dze nia jest za tem wy -
jąt kiem prze wi dzia nym w przy pad ku, kie dy nie spo sób
re kom pen so wać skut ków ra żą ce go na ru sza nia pra wa.
By ło by to roz wią za nie de mo ra li zu ją ce i sprzecz ne 
z Kon sty tu cją. Wszak każ dy oby wa tel ma kon sty tu cyj ny
obo wią zek prze strze gać obo wią zu ją ce go pra wa. Roz wią -
za nia usta wo we nie po win ny za tem za chę cać oby wa te li
do na ru sza nia ich obo wiąz ków usta wo wych po przez za -
pew nia nie im re kom pen sa ty pie nięż nej za bez po śred nie
skut ki ich bez praw ne go dzia ła nia. Zresz tą przy zna nie
wy na gro dzeń za sa mo wo le ro dzi ło by dal sze kom pli ka -
cje, a zwłasz cza pro blem okre śle nia zo bo wią za ne go do
wy pła ty ta kie go świad cze nia, któ ry w ten spo sób de fac -
to zo stał by ob cią żo ny od po wie dzial no ścią za nie le gal ne
dzia ła nia in nych osób. Trud no uznać ta kie roz wią za nie
za zgod ne z Kon sty tu cją. Po nad to, przy zna nie wy na gro -
dzeń za sa mo wo le ozna cza ło by roz prze strze nia nie się te -
go zja wi ska w ROD, gdyż w prak ty ce unie moż li wia ło by
usu wa nie ta kich osób, któ re na le ża ło by „wy ku pić”. Ta -
ki me cha nizm był by de pra wu ją cy. Nie spo sób więc zro -
zu mieć mo ty wa cji dla przed mio to we go po stu la tu RPO.
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Tym bar dziej, że ana lo gicz na re gu la cja - do kwe stio no -
wa ne go przez RPO za pi su usta wy o ROD – znaj du je się
w art. 33 ust. 2 usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi,
któ ry nie prze wi du je wy na gro dze nia dla użyt kow ni ka
wie czy ste go za bu dyn ki i in ne urzą dze nia wznie sio ne
wbrew po sta no wie niom umo wy z wła ści cie lem. Roz wią -
za nie to obo wią zu je od po nad 18 lat i nikt – łącz nie 
z RPO – nie kwe stio no wał ani je go za sad no ści, ani kon -
sty tu cyj no ści.

W świe tle po wyż szych uwag Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy PZD pra gnie za uwa żyć, że w swo ich roz wa ża niach
RPO zu peł nie po mi nął re gu la cje usta wy o ROD, któ re
w spo sób oczy wi sty prze czą je go te zie o po zba wie niu
ochro ny praw nej osób, któ re wsku tek wy po wie dze nia
mo gą utra cić pra wo do dział ki, jak rów nież pra wo do
wy na gro dze nia za ma ją tek. Z sze re gu prze pi sów usta wy
o ROD jed no znacz nie wy ni ka ochro na są do wa przy słu -
gu ją ca dział kow com. Do ty czy to w szcze gól no ści wy -
po wie dze nia pra wa do dział ki (art. 37) oraz wy na gro -
dze nia (art. 42 ust. 4).  A za tem spra wa po zba wie nia pra -
wa do dział ki nie koń czy się na wy po wie dze niu. Wszak
prze pro wa dze nie eks mi sji na stę pu je na pod sta wie wy ro -
ku są do we go. Świad czy to tyl ko o bez pod staw no ści za -
rzu tów wo bec usta wy o ROD, któ ra na le ży cie chro ni
pra wa dział kow ców i in nych za in te re so wa nych osób,
zwłasz cza po przez za gwa ran to wa nie sze ro kiej ochro ny
są do wej.

Moż na wręcz stwier dzić, że ochro na ta idzie tak da le -
ko, że sku tecz ne usu nię cie z dział ki za sa mo wo lę bu dow -
la ną jest pro ce sem wy jąt ko wo dłu go trwa łym, ob ostrzo -
nym wie lo ma re stryk cja mi. Po twier dze niem te go jest
fakt, że na obec ną chwi lę nie ma pro ble mu ma so wych
wy po wie dzeń, a tym bar dziej – eks mi sji. Two rze nie ta -
kiej hi ste rii jest czę ścią kam pa nii osób, któ re bez praw nie
po bu do wa ły do my miesz kal ne na te re nie ROD. Dzia ła -
nia or ga nów PZD są na kie ro wa ne przede wszyst kim na
usu wa nie z władz (za rzą dów) ROD osób za miesz ku ją -
cych w sa mo wo lach bu dow la nych. Do tych cza so wa
prak ty ka do wio dła bo wiem, że oso by ta kie nie tyl ko chcą
miesz kać, ale usi łu ją prze jąć wła dzę w ogro dach, aby na -
rzu cać zwy kłym dział kow com swo je po rząd ki.  Cho dzi
o nie rzad kie przy pad ki for so wa nia ta kich roz wią zań,
któ re uła twią im fak tycz ne prze kształ ce nie ogro dów 
w osie dla miesz ka nio we, gdzie pra wa dział kow ców bę -
dą ustę po wać wo bec ocze ki wań osób za miesz ku ją cym.

Jed no cze śnie nie chcą re zy gno wać ze sta tu su dział -
kow ca i ROD, ja ki wy ni ka z usta wy, któ rą tak kry ty ku -
ją. Cho dzi im bo wiem o dal sze ko rzy sta nie z przy -
wi le jów usta wo wych, np. po dat ko wych, któ re są za re -
zer wo wa ne dla dział kow ców. Zresz tą sam fakt bez praw -
ne go wy bu do wa nia do mów miesz kal nych bez po zwo -
le nia i za miesz ki wa nia bez po no sze nia żad nych ob cią -
żeń jest naj bar dziej ja skra wym przy kła dem nad uży wa -
nia, że by nie po wie dzieć – że ro wa nia – na pra wach

przy zna nych uczci wym dział kow com. Ta kie nad uży cia
w spo sób oczy wi sty sta no wią za gro że nie dla utrzy ma nia
tych istot nych przy wi le jów, co tłu ma czy, dla cze go śro do -
wi sko pol skich dział kow ców od lat zwal cza zja wi sko za -
miesz ki wa nia i po nadnor ma tyw ne go bu dow nic twa 
w ROD.

Z te go wzglę du spo łecz ność dział kow ców od lat ży wi
na dzie ję, że w wal ce prze ciw ko tym zja wi skom uzy ska
zna czą cą po moc ze stro ny or ga nów pu blicz nych.   Jed -
nak roz cza ro wu ją ce sta no wi sko RPO cał ko wi cie za wo -
dzi te ocze ki wa nia. Oka za ło się bo wiem, że - za miast
wspar cia w wal ce z nisz cze niem ogro dów przez nie le -
gal ną bu do wę do mów miesz kal nych – Rzecz nik do ko -
nał wy biór czej in ter pre ta cji usta wy o ROD i prze pro-
wa dził aka de mic kie dy wa ga cje, aby na si łę wy ka zać, że
prze pi sy zwal cza ją ce sa mo wo le i za miesz ki wa nie w
ROD są wa dli we i nie pre cy zyj ne, choć wszy scy – łącz -
nie z za miesz ku ją cy mi – aż na zbyt do brze je ro zu mie ją.
Na pod sta wie tak su biek tyw nej ana li zy RPO zgło sił po -
stu lat no we li za cji tych prze pi sów po przez ich da le ko po -
su nię tą li be ra li za cję. Rzecz nik pro po nu je bo wiem, aby
spra wy po zo sta wić wy łącz nie or ga nom nad zo ru bu dow -
la ne go. Wy ni ka więc stąd, że po zo sta łe sank cje mia ły by
zo stać znie sio ne. Bio rąc pod uwa gę do tych cza so wą sku -
tecz ność or ga nów bu dow la nych w tym za kre sie moż na
stwier dzić, że pro po no wa na zmia na skut ko wać bę dzie
moż li wo ścią bez kar ne go za miesz ki wa nia na te re nach
ROD w zwy kłych bu dyn kach miesz kal nych.  Ła two
prze wi dzieć, że jest to pro sta dro ga do znisz cze nia pol -
skich ogro dów, któ re szyb ko za mie nią się w dzi kie osie -
dla, ko czo wi ska lub zwy kłe slum sy.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze, Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy PZD uzna je sta no wi sko RPO za dzia ła nie go dzą ce w
isto tę ogrod nic twa dział ko we go. Ini cja ty wa Rzecz ni ka
sta no wi nie bez piecz ny pre ce dens w do tych cza so wej
dzia łal no ści kon sty tu cyj ne go or ga nu, któ ry ma być straż -
ni kiem praw oby wa tel skich. Wy stę pu je bo wiem nie tyl -
ko na rzecz osób, któ re ce lo wo i ra żą co na ru szy ły
obo wią zu ją ce pra wa, ale rów nież po stu lu je - w ich par -
ty ku lar nym in te re sie - o zmia nę pra wa w ce lu usank cjo -
no wa nia do ko na ne go przez te oso by bez pra wia. Nie
ba czy przy tym, że roz wią za nie to go dzi w pra wa i in te -
re sy osób re spek tu ją cych pra wo, tj. przy tła cza ją cej więk -
szo ści dział kow ców. Ta kie sta no wi sko jest de mo ra-
li zu ją ce, gdyż za chę ca do ła ma nia pra wa i jed no cze śnie
znie chę ca do je go prze strze ga nia. W ten spo sób RPO
dzia ła ewi dent nie prze ciw ko pol skim dział kow ców, któ -
rzy uczci wie i z po sza no wa niem pra wa ko rzy sta ją ze
swo ich dzia łek. Po glą dy RPO mo gą bo wiem przy czy nić
się eska la cji pro ce de ru za miesz ki wa nia i po nadnor ma -
tyw ne go bu dow nic twa w ROD. Ude rzy to przede
wszyst kim w pra wo rząd nych oby wa te li, któ rzy są dział -
kow ca mi.  Dla te go też, mi mo po mi ja nia przez RPO or -
ga ni za cji re pre zen tu ją cej po nad mi lion dział kow ców,
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Zwią zek wy ra ża na dzie ję, że Rzecz nik zwe ry fi ku je swo -
je po glą dy, uwzględ nia jąc tym ra zem ra cje wy ra żo ne
przez stro nę, któ ra dą ży do prze strze ga nia obo wią zu ją ce -

go pra wa w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a tym sa -
mym – obro ny pol skich ogro dów przed wy na tu rze niem
i li kwi da cją.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 11 mar ca 2016 r.

3. List Krajowej Komisji Rewizyjnej do Ministra Infrastruktury i Budownictwa

War sza wa, dnia 7 mar ca 2016 r.
Sza now ny Pan 
An drzej Adam czyk 
Mi ni ster 
In fra struk tu ry i Bu dow nic twa 

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go

Związ ku Dział kow ców spo łecz nie wy ko nu ją cy man dat,
po wni kli wym za po zna niu się z tre ścią pi sma Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich z dnia 25 lu te go 2016 r. o syg.
IV.7006.37.2016.KO/ZA zwra ca ją się do Pa na Mi ni stra
o od da le nie wnio sku Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich o
pod ję cie prac le gi sla cyj nych nad no we li za cją funk cjo -
nu ją cej za le d wie od 26 mie się cy usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Pra gnie my pod kre ślić, że usta wa z 13 grud nia 2013 ro -
ku zo sta ła przy go to wa na przez Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców ja ko oby wa tel ski pro jekt, pod któ rym pod pi sa ło
się bli sko mi lion oby wa te li i jest ona wo bec te go wy ni -
kiem wiel kie go kom pro mi su wszyst kich klu bów par la -
men tar nych, któ ra zo sta ła przy ję ta w obu izbach
par la men tu prak tycz nie jed no myśl nie. No wa tor skie roz -
wią za nia praw ne przy ję te przez wszyst kie si ły po li tycz -
ne, za war te w usta wie w   peł ni speł ni ły ocze ki wa nia
spo łecz no ści dział ko wej oraz po sta no wie nia wy ro ku
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca 2012 ro ku.

Wy ko nu jąc re gu la cje za war te z art. 12 i art. 13 wy żej
cy to wa nej usta wy, sta tu to wy or gan sto wa rzy sze nia ogro -
do we go, ja kim jest Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD pod -
ję ło me ry to rycz nie uza sad nio ną Uchwa łę Nr 362/2015 
z dnia 18 grud nia 2015 ro ku wpro wa dza ją cą pro ce du ry
ma ją ce na ce lu prze ciw dzia ła niu bu dow nic twu po -
nadnor ma tyw ne mu oraz za miesz ki wa niu na te re nie dzia -
łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Stwier dza my, że wpro wa dzo ne pro ce du ry prze ciw -
dzia ła nia nie ko rzyst nym zja wi skom przez or ga ny pod -
sta wo wych jed no stek or ga ni za cyj nych sto wa rzy sze nia

ogro do we go, ja ki mi są za rzą dy ROD nie są nad mier nie
re stryk cyj ne, a je dy nie ma ją na ce lu upo rząd ko wa nie
przed mio to wej ma te rii. Nie pod ję cie tych dzia łań szyb -
ko spo tka ło by się z ata ka mi za nie cha nia wy peł nia nia
usta wo wych obo wiąz ków przez sta tu to we or ga ny sto wa -
rzy sze nia ogro do we go.  

Uwa ża my, że po stę po wa nie Rzecz ni ka Praw Oby wa -
tel skich zbyt głę bo ko in ge ru je w kon sty tu cyj ną obro nę
praw wła sno ści za war tą w art. 64 ust. 1 i 2 Kon sty tu cji
RP. Obro na ta po zo sta je w ode rwa niu od na by cia tych
praw, któ re po wsta ło w wy ni ku ra żą ce go na ru sze nia obo -
wią zu ją cych re gu la cji praw nych, a za war tych w art. 29
ust. 1, pkt. 4 usta wy z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow -
la ne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 poz. 40),
któ ry sta no wi, że po wierzch nia al tan na dział kach w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych nie mo że prze kra czać
35 m2 oraz wy so kość do 5 m przy da chu stro mym i do 
4 przy da chu pła skim.

Pra gnie my zwró cić uwa gę, że bu do wa al ta ny o wy mia -
rach prze kra cza ją cych nor my praw ne okre ślo ne tak 
w pra wie bu dow la nym, usta wie o ROD jak i prze pi sach
związ ko wych za wsze by ła i jest sa mo wo lą bu dow la ną,
bo wiem wszyst kie przy wo ła ne prze pi sy jed no znacz nie
sta no wią, że al ta na dział ko wa mu si mieć ści śle okre ślo -
ną po wierzch nię, któ rej nie wol no prze kra czać.

Sa mo wo la bu dow la na w de mo kra tycz nym pań stwie
praw nym, a ta kim sta ra się być na sze Pań stwo, nie mo że
być sank cjo no wa na. Idąc da lej uwa ża my za uza sad nio ne
i traf ne usta no wie nie przez usta wo daw cę za pi su art. 42
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych sta no wią ce -
go, że „wy na gro dze nie nie przy słu gu je za na sa dze nia,
urzą dze nia i obiek ty wy ko na ne nie zgod nie z pra wem”. 
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Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
W ca łym wy stą pie niu Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich

prze wi ja się ton, że dzia ła nia sto wa rzy sze nia ogro do we -
go są nad mier nie re stryk cyj ne oraz nie pre cy zyj ne i ape -
lu je o pro por cjo nal ne li mi to wa nie tych in ge ren cji, z
czym sta now czo się nie zga dza my. 

Re ak cja Pa na Rzecz ni ka na proś by garst ki osób szu -
ka ją cych uspra wie dli wie nia dla swe go bez par do no we go
ła ma nia pra wa jest dla nas nie zro zu mia ła i de li kat nie
rzecz uj mu jąc co naj mniej dziw na. Bez pod ję cia dys ku -
sji z re pre zen tu ją cą mi lion dział ko wych ro dzin or ga ni -
za cją oraz bez za po zna nia się z ra por tem opu bli ko-
wa nym pod ko niec 2015 ro ku przez PZD za wie ra ją cym

po twier dzo ne do ku men ta mi fak tycz ne da ne mi mo
wszyst ko  skie ro wał list do Pa na Mi ni stra i Pa ni Elż bie -
ty Ra fal skiej Mi ni ster Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD uwa ża, że obo wią -
zu ją ce w przed mio to wej ma te rii re gu la cje praw ne zo sta -
ły uchwa lo ne zgod nie z obo wią zu ją cym ła dem
kon sty tu cyj nym i nie za cho dzi po trze ba pod ję cia prac le -
gi sla cyj nych przez kom pe tent ne or ga ny Pań stwa.

Uwa ża my rów nież, że w ca łych swych roz wa ża niach
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich za po mniał o fun da men -
tal nej za sa dzie kon sty tu cyj nej, ja ką jest „rów ność
wszyst kich oby wa te li wo bec pra wa”.

Z dział ko wym po zdro wie niem

Na sze sta no wi sko prze sy ła my tak że do:
1. Pre mier Rzą du RP Pa ni Be aty Szy dło
2. Mi ni ster Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej Pa ni Elż bie ty Ra fal skiej
2. Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich Pa na Ada ma Bod na ra
3. Pre ze sa PZD Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Prze wod ni czą ca - Ma ria Fojt
Z -cy Prze wod ni czą cej - Bo gu sław Dą brow ski i Do ro ta Ze rba
Se kre tarz - Ro man Żur kow ski

4. Stanowisko KR PZD 

Zgod nie z prze pi sa mi pra wa bu dow la ne go, usta wy o
ROD i re gu la mi nu ROD na dział ce moż na wy bu do wać
al ta nę, któ rej po wierzch nia za bu do wy nie prze kra cza 
35 m². Usta wa o ROD w art. 12 wy raź nie za ka zu je rów -
nież za miesz ki wa nia na dział ce. W ślad za tym re gu la -
min ROD tak że za wie ra prze pi sy do ty czą ce wy mia rów
al ta ny i jej prze zna cze nia. Wy ni ka to nie tyl ko z wo li
usta wo daw cy i Związ ku, któ ry pod kre ślił, że ro lą ogro -
dów jest za spo ka ja nie wy po czyn ko wych i re kre acyj nych
po trzeb spo łe czeń stwa, ale rów nież z idei ogro dów dział -
ko wych, ich tra dy cji i ure gu lo wań praw nych kształ to wa -
nych na prze strze ni wie lu po ko leń.

Z ba dań na de sła nych przez okrę go we za rzą dy ja sno
wy ni ka, że wbrew do nie sie niom me dial nym da je się za -

uwa żyć za ha mo wa nie bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne -
go na dział kach, po nie waż al ta ny o po wierzch ni prze kra -
cza ją cej do pusz czal ne nor my sta no wią je dy nie 1,02%
wszyst kich al tan, w któ rych miesz ka tyl ko 0,7% dział -
kow ców. Wy raź nie za tem wi dać, że pro blem jest mar gi -
nal ny w ska li kra ju, po nie waż prze wa ża ją ca więk szość
dział kow ców prze strze ga prze pi sów za war tych w usta -
wie o ROD i pra wie we wnątrz związ ko wym. 

Mi mo, że kwe stie do ty czą ce wy mia ru al ta ny i za miesz -
ki wa nia na dział kach by ły ure gu lo wa ne już w prze pi sach
z lat 50-tych ubie głe go wie ku za wsze zna leź li się po je -
dyn czy dział kow cy, któ rzy ła ma li usta lo ne nor my i bu -
do wa li al ta ny o po wierzch ni prze kra cza ją cej do pusz -
czal ne ga ba ry ty. Po wo dów, dla któ rych dział kow cy

STANOWISKO
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 19 lu te go 2016 r. 
spra wie po nadnor ma tyw nych al tan i za miesz ki wa nia w ROD
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uspra wie dli wia li ich po wsta wa nie by ło wie le. Jed nak
naj czę ściej lu dzie wy ko rzy sty wa li za ist nia łą sy tu ację dla
wła snych ce lów. Dzie je się tak do dziś, cze go Kra jo wa
Ra da PZD da ła wy raz w Ko mu ni ka cie z dnia 9 lu te go
2016 r. w spra wie sprze da ży dzia łek z po nadnor ma tyw -
ną al ta ną, bę dą cym jed no cze śnie ostrze że niem dla po -
ten cjal nych dział kow ców. Po ja wia nie się ta kich ofert na
por ta lach in ter ne to wych świad czy o tym, że pro blem bu -
dow nic twa i za miesz ki wa nia na dział kach jest cią gle ży -
wy i sta je się co raz bar dziej uciąż li wy, dla te go Kra jo wa
Ra da po dej mu je wszyst kie prze wi dzia ne pra wem dzia ła -
nia, aby nie do pu ścić do roz ra sta nia się te go pro ce de ru w
przy szło ści. Uda ło się już zwięk szyć po wierzch nię za -
bu do wy do 35 m². Usta wa o ROD zno we li zo wa ła bo -
wiem pra wo bu dow la ne i do pusz czal na po wierzch nia
za bu do wy al ta ny w mia stach i po za mia sta mi zo sta ła
zrów na na we wszyst kich ROD i wy no si te raz 35 m². Za -
le ga li zo wa no przez to więk szość po nadnor ma tyw nych
al tan w mia stach, ale nie moż na w ża den spo sób usank -
cjo no wać do mów świa do mie wy bu do wa nych w ce lach
miesz kal nych. 

Przy czy ny, któ re po wo du ją, że lu dzie za czy na ją miesz -
kać na dział kach są dwo ja kie. W rze czy wi sto ści ma my
bo wiem dwie gru py dział kow ców miesz ka ją cych w al ta -
nach i trze ba bar dzo wy raź nie po ka zać, ja kie są mię dzy
ni mi róż ni ce. 

Do pierw szej z nich na le żą oso by nie za moż ne, któ rych
trud na sy tu acja ży cio wa zmu si ła do te go, aby za miesz ka -
ły na dział kach w ROD. Do ty czy to głow nie lu dzi sa -
mot nych i ubo gich. Kra jo wa Ra da zo bo wią za ła za rzą dy
ROD do prze ka zy wa nia in for ma cji o ta kich przy pad kach
w ogro dzie do or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej, a tak -
że do ośrod ków po mo cy spo łecz nej. Przy do brej współ -
pra cy ta kich osób z za rzą dem ROD i wła dza mi
sa mo rzą do wy mi moż na roz wią zać po wsta łe pro ble my i
opu ścić al ta ny dział ko we. 

Na to miast w okre sie je sien no -zi mo wym ogro dy dział -
ko we są ob le ga ne przez oso by bez dom ne, któ re szu ka ją
schro nie nia przed zim nem w al ta nach dział ko wych, któ -
re nie są przy sto so wa ne do za miesz ki wa nia i ogrze wa -
nia. W dra ma tycz nych przy pad kach do cho dzi wte dy do
za truć cza dem, po ża rów lub in nych nie bez piecz nych wy -
da rzeń. Kie dy na ogro dzie po ja wia ją się lu dzie bez dom -
ni, za rzą dy ROD każ do ra zo wo ma ją obo wią zek
za wia do mić po li cję i od po wied nie służ by miej skie, aby
za po bie gać ta kim tra ge diom w przy szło ści. Kra jo wa Ra -
da uzna je ta kie dzia ła nie za ko niecz ne i po żą da ne, po -
nie waż po dej mo wa ne są w ce lu ochro ny ży cia i zdro wia
tych lu dzi oraz mie nia dział kow ców.

Do dru giej gru py, któ ra jest znacz nie licz niej sza na le -
żą nie ste ty lu dzie, świa do mie bu du ją cy do my, któ rych
nie moż na już okre ślić mia nem al ta ny, przy sto so wa ne do
ca ło rocz ne go za miesz ki wa nia i wy po sa żo ne we wszyst -
kie moż li we udo god nie nia. Nie po ko ją ce jest to, że w

zde cy do wa nej więk szo ści przy pad ków by ło to re zul ta -
tem świa do mych dzia łań osób, któ re kie ru ją się pry wat -
ny mi in te re sa mi i umyśl nie na ru sza ją prze pi sy, aby
po pra wić swo ją sy tu ację fi nan so wą. Wy naj mu ją wła sne
miesz ka nia, aby czer pać z te go do cho dy, lub prze ka zu ją
je dzie ciom, a sa mi prze pro wa dza ją się do al tan. Oso by
te ko rzy sta ją ze wszyst kich przy wi le jów, ja kie nie sie ze
so bą po sia da nie dział ki. W związ ku z tym, że miesz ka ją
w al ta nach nie po no szą ta kich ob cią żeń fi nan so wych, jak
oso by miesz ka ją ce na  nor mal nych osie dlach. Ro bią to
że ru jąc na in nych dział kow cach, opła ca ją cych so li dar -
nie kosz ty funk cjo no wa nia ogro du, któ re z po wo du osób
miesz ka ją cych sta ją się co raz wyż sze. 

Bu do wa nie po nadnor ma tyw nych al tan i za miesz ki wa -
nie w nich jest bar dzo czę sto tyl ko wstę pem do ko lej -
nych na ru szeń prze pi sów. Nie któ rzy po su wa ją się na wet
do te go, że pro wa dzą na dział ce dzia łal ność go spo dar -
czą. Wy ko rzy stu ją do te go ce lu in fra struk tu rę ogro do wą,
któ ra nisz cze je z po wo du nie wła ści we go użyt ko wa nia.
Ma my rów nież przy kła dy, że użyt ku je się al ta ny dział ko -
we ja ko pen sjo na ty i pro wa dzi w nich wy na jem po koi w
ce lach za rob ko wych. Ta kie sy tu acje ma ją miej sca szcze -
gól nie na te re nach atrak cyj nych tu ry stycz nie, zwłasz cza
na Ma zu rach, nad mo rzem, w gó rach. Al ta ny te za czę ły
być użyt ko wa ne nie mal jak ośrod ki wcza so we tak że dla
na szych za chod nich są sia dów. Kra jo wa Ra da uzna je ta -
kie dzia ła nia za nie do pusz czal ne. 

Re asu mu jąc po wyż sze, Kra jo wa Ra da PZD stwier dza,
że w zde cy do wa nej więk szo ści przy pad ków za miesz ki -
wa nie na dział ce jest re zul ta tem świa do mych dzia łań.
Nie mniej jed nak Zwią zek bar dzo ostroż nie pod cho dzi
do każ de go przy pad ku i roz pa tru je go in dy wi du al nie,
bio rąc pod uwa gę wszyst kie oko licz no ści. Nie ule ga jed -
nak wąt pli wo ści, że w każ dej opi sa nej wy żej sy tu acji za -
cho wa nie tych osób sta no wi na ru sze nie pra wa. Pra wo
nie po zwa la na to, aby dział ki by ły prze kształ ca ne w go -
spo dar stwa do mo we lub pry wat ne przed się bior stwa.
Dział ki ma ją peł nić ro lę okre ślo ną usta wą o ROD, a nie
roz wią zy wać pro ble my miesz ka nio we spo łe czeń stwa.

Do Kra jo wej Ra dy PZD wpły wa wie le skarg na oso by
miesz ka ją ce na dział kach. Dział kow cy, któ rzy prze strze -
ga ją prze pi sów wy ra ża ją swój sprze ciw w związ ku z bu -
dow nic twem po nadnor ma tyw nym i za miesz ki wa niem w
ROD. Skar żą się mie dzy in ny mi na za nie czysz cza nie
śro do wi ska, nisz cze nie ale jek ogro do wych, ha ła śli we i
do kucz li we za cho wa nie osób mie sza ją cych na dział kach.
W li stach i ema ilach nad sy ła nych do Kra jo wej Ra dy
PZD, a tak że po przez umiesz cza nie ko men ta rzy w ser wi -
sach spo łecz no ścio wych i por ta lach in ter ne to wych, ape -
lu ją do wszyst kich struk tur Związ ku, za czy na jąc od
za rzą dów ROD po przez okrę go we za rzą dy, aż po sa mą
Kra jo wą Ra dę o sta now czą re ak cję na ta kie na ru sze nia i
pod ję cie od po wied nich dzia łań za po bie ga ją cym po wsta -
wa niu dal szych nie pra wi dło wo ści.
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Kra jo wa Ra da nie mo że po zo stać głu cha na skar gi
dział kow ców, któ rzy po stę pu ją zgod nie z pra wem. 
W tym ce lu pod ję ła uchwa łę Nr 1/IV/2015 w spra wie bu -
dow nic twa po nadnor ma tyw ne go i za miesz ki wa nia na te -
re nie dzia łek w ROD, w któ rej da ła wy raź ne wska zów ki
dla za rzą dów ROD i okrę go wych za rzą dów, jak na le ży
po stę po wać w ta kich przy pad kach. 

Kra jo wa Ra da po now nie przy po mi na, że obo wiąz kiem
za rzą dów ROD wy ni ka ją cym wprost z usta wy jest zgła -
sza nie do wła ści we go or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz nej,
ja kim jest Po wia to wy In spek to rat Nad zo ru Bu dow la ne -
go każ de go przy pad ku, w któ rym dział ko wiec wy bu do -
wał, roz bu do wał lub nad bu do wał al ta nę z na ru sze niem
obo wią zu ją ce go pra wa. Or gan ad mi ni stra cji pań stwo wej
ma obo wią zek zba dać spra wę i wy dać de cy zję zgod nie z
kom pe ten cja mi.

Oso by świa do mie ła mią ce pra wo, bu du ją ce do my na
dział kach w ce lach miesz ka nio wych dą żą do prze ję cia
wła dzy w ogro dzie. Obec nie w Po zna niu na gła śnia ją ten
te mat, fał szy wie przed sta wia ją swo ją praw dzi wą sy tu -
ację ma te rial na i pró bu ją wy mu sić na or ga nach ad mi ni -
stra cji pu blicz nej i pań stwa zmia nę pra wa, za le ga-
li zo wa nie do mów na dział kach i za miesz ki wa nie w nich.

Kra jo wa Ra da PZD w przy ję tej uchwa le, o któ rej wy -

żej mo wa, wy raź nie stwier dzi ła, że oso by któ re w ra żą -
cy spo sób ła mią pra wo nie mo gą być w or ga nach PZD na
żad nym szcze blu, ale tak że nie po win ny być człon ka mi
na sze go sto wa rzy sze nia, bo ich dzia ła nie jest sprzecz ne
z in te re sem dział kow ców, ogro dów i Związ ku.

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że ja ka kol wiek zmia na
pra wa sank cjo nu ją ca bu do wa nie do mów miesz kal nych
na dział kach w ROD i za miesz ki wa nie w nich pro wa -
dzić bę dzie do za prze pasz cze nia idei ogrod nic twa dział -
ko we go, w któ rej nie ma miej sca ani na do my ani na
osie dla miesz ka nio we. Pod sta wo we funk cje dział ki i ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go nie zmie ni ły się od cza su
po wsta nia te go ru chu w Eu ro pie. Zmia na tych funk cji w
kie run kach pro po no wa nych przez oso by ła mią ce pra wo
ozna cza ła by ko niec ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce
i po zba wie nie bli sko mi lio na pol skich ro dzin moż li wo -
ści wy po czyn ku, po sia da nia skraw ka zie mi do swo jej
dys po zy cji, pro duk cji wa rzyw i owo ców, ale rów nież za -
prze pasz cze nie wszyst kie funk cji, ja kie wy peł nia ją ROD
dla spo łecz no ści lo kal nej. Te go ty pu dzia ła nia od bio rą
rów nież na stęp nym po ko le niom moż li wość otrzy ma nia
dział ki na do tych cza so wych, bar dzo ko rzyst nych wa run -
kach fi nan so wych. 

Kra jo wa Ra da
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, dnia 19 lu te go 2016 r.

Na wie lu po pu lar nych por ta lach in ter ne to wych, gdzie
za miesz cza się róż ne go ro dza ju in for ma cje o kup nie,
sprze da ży lub wy naj mie nie ru cho mo ści uka zu ją się rów -
nież ogło sze nia, w któ rych ofe ro wa na jest sprze daż do -
mu miesz kal ne go na dział ce re kre acyj nej. Sprze da ją cy
wszel ki mi spo so ba mi i me to da mi za chwa la ją swo je bu -
dyn ki, ich wy po sa że nie, usy tu owa nie i wszyst kie wy go -
dy, w ja kie zo sta ły wy po sa żo ne pre zen to wa ne do my.
Do łą cza ją też wie le zdjęć, na któ rych wi dać, że rze czy -
wi ście są to bar dzo ład ne i go to we do za miesz ka nia do -
my jed no ro dzin ne. Ce ny ofe ro wa ne przez sprze da ją cych
są zróż ni co wa ne, ale wy da ją się ra żą co ni skie w po rów -
na niu z ce na mi do mów na in nych te re nach. I to po win -
no u każ de go, kto choć by z cie ka wo ści prze glą da ogło -
sze nia o za mia rze na by cia dział ki z al ta ną, zro dzić pod -

sta wo we py ta nie: dla cze go tak jest i czy to aby nie jest
ogło sze nie, któ re wpro wa dza po ten cjal ne go kup ca 
w błąd i nie przy spo rzy mu w przy szło ści sa mych kło po -
tów?

Od po wiedź mo że być tyl ko jed na. Oczy wi ście, że te
ogło sze nia wpro wa dza ją ku pu ją cych w po waż ny błąd 
i mo gą być przy czy ną wie lu pro ble mów w przy szło ści.

Nie ma prze pi su, za ka zu ją ce go dział kow com, któ rzy
chcą zre zy gno wać z dzier ża wy dział ko wej umiesz cza -
nia ogło szeń na por ta lach in ter ne to wych. Znaj du ją ce się
na dział ce na sa dze nia i al ta na sta no wią bo wiem wła sność
dział kow ca, któ ry ma pra wo osza co wać ich war tość. Ta -
kie ogło sze nie nie mo że jed nak wpro wa dzać po ten cjal -
ne go dział kow ca w błąd co do for my praw nej na by cia
pra wa do dział ki. Wy sta wia ne ogło sze nia są jed nak pre -

5. Komunikat KR PZD w sprawie sprzeda˝y działek 
z ponadnormatywnà altanà

UWAGA OSTRZEŻENIE!!!
Nie ku puj kło po tów
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zen to wa ne w ta ki spo sób, że opis dział ki jest for mu ło -
wa ny tak, jak by by ła to fak tycz nie sa mo dziel na, wła sno -
ścio wa dział ka re kre acyj na, a nie dział ka w ROD.

W tro sce o do bro przy szłych dział kow ców wy ja śnia -
my, na ja kie in for ma cje po da ne w ogło sze niach na le ży
zwra cać szcze gól ną uwa gę, że by nie ku pić dział ki, któ -
ra jest za go spo da ro wa na w spo sób nie zgod ny z ob wią zu -
ją cy mi prze pi sa mi.

Że by le piej zro zu mieć, ja kie me to dy sto su ją sprze da -
ją cy, aby po zbyć się pro ble mu i jesz cze na tym za ro bić,
pre zen tu je my po ni żej do słow nie kil ka au ten tycz nych
ogło szeń wraz ze zdję cia mi, któ re zo sta ły za miesz czo ne
na róż ne go ro dza ju por ta lach in ter ne to wych. Wska zu je -
my rów nież, ja kie prze pi sy po wszech nie obo wią zu ją ce
lub we wnątrz związ ko we zo sta ły na ru szo ne.

„Za pra szam do kup na do mu z za go spo da ro wa nym
ogro dem nie wy ma ga ją cym na kła dów fi nan so wych. Dom
po ło żo ny w za ci szu, w bli skiej oko li cy miej sca spa ce ro -
we oraz lo ka le han dlo we. Par king (mo ni to ro wa ny ca ło -
do bo wo) za mknię ty do dys po zy cji. Opis do mu: par ter:
ta ras, ko ry tarz, kuch nia, sa lon, ła zien ka, pię tro: gar de -
ro ba, po kój dzie cię cy, sy pial nia, gór ny ta ras. Osob ne
wej ście do po miesz cze nia go spo dar cze go (warsz tat).Wy -
po sa że nie obiek tu: ogrze wa nie - ko mi nek, bra ma prze -
su wa na wjaz do wa wraz z pod jaz dem, po miesz cze nie
go spo dar cze, stud nia ko pa na, miej sce do prze cho wy wa -
nia drew na ko min ko we go, na ogro dzie zbu do wa ny wła -
sno ręcz nie do mek z ta ra sem do za ba wy dla dzie ci, na
ogro dzie licz ne na sa dze nia oraz wy so ki na 2,5 me tra ży -
wo płot od dzie la ją cy od są sia dów. Ce na 210 tys. zł”.

„Sprze dam bez po śred ni ków dom na dział ce ogro do -
wej. W skład kom plek su wcho dzą w su mie trzy dział ki
(dwie na któ rych zbu do wa ny jest dom plus trze cia z wej -
ściem do dro gi pu blicz nej), dom o po wierzch ni łącz nej
82 m², tzn. dwa po ko je i wc na pię trze, po kój, kuch nia, ła -
zien ka na par te rze oraz trzy po miesz cze nia piw nicz ne.
Do dat ko wo drew nia na al ta na na na rzę dzia. Ce na
2073,17 zł/m²”.

„Dom w re kre acyj nym ogro dzie dział ko wym, 5 po koi,
135 m². Ocie plo ny kry ty da chów ką. W piw ni cy 2 po ko je
+ pom. go spo dar cze, let nia kuch nia + WC, z piw ni cy
wyj ście na ta ras gril lo wy. Par ter otwar ty z anek sem ku -
chen nym. Z par te ru wyj ście na du ży bal kon w kształ cie
li te ry L. Na pod da szu wy cho dzi my ład ny mi scho da mi, tu
2 sy pial nie + du ża ła zien ka. Do zro bie nia ogrze wa nie
np. na dmu cho we ko min kiem lub pie cem na wę giel, moż -
li wość włą cze nia czę ścio we go ogrze wa nia elek trycz ne -
go, 3 fa zy, ta ry fa noc na, oraz do zro bie nia stud ni, np.
głę bi no wej, bo są sie dzi też chcą wo dę. Dział ka dzier ża -
wa wie czy sta. Ce na 239 tys. zł”.

„Po le cam do mek ca ło rocz ny  – let ni sko wy (ok. 70 m)

na dział ce ROD. Bar dzo do bry do jazd z Po zna nia. 70 m²,
trzy po ko je. Na par te rze znaj du je się sa lon z ko min kiem,
któ ry ogrze wa ca ły dom, na pół pię trze kuch nia z ja dal -
nią oraz ła zien ka z ka bi ną prysz ni co wą w gu stow nych
płyt kach. Na pię trze 2 sy pial nie (ma ła i du ża). Dom ocie -
plo ny i otyn ko wa ny, dach dwu spa do wy cie ka wy pro jekt
bu dyn ku. Piw ni ca pod czę ścią bu dyn ku (1000 li tro wy
zbior nik hy dro fo ro wy oraz boj ler na cie płą wo dę). Dział -
ka ok. 400 m za go spo da ro wa na: ozdob ne drzew ka i tu -
je, oczko wod ne z ka ska dą oraz bru ko wa ny pod jazd 
– miej sce na 2 sa mo cho dy. Moż li wość ca ło rocz ne go za -
miesz ka nia i sta łe go mel dun ku. Ce na 169 tys. zł”.

„Po le cam na sprze daż dział kę w ROD o po wierzch ni
780 m² za bu do wa ną kom for to wym, ca ło rocz nym do mem
o po wierzch ni 120 m². Dom no wy z 2008 r., ocie plo ny,
pię tro wy, z du żym za da szo nym ta ra sem i bez po śred nim
wyj ściem z sa lo nu na ta ras. Par ter i pię tro ja ko dwie
otwar te po wierzch nie po oko ło 60 m. Na par te rze sa lon
o pow. 50 m² z anek sem ku chen nym, z pie cem grzew czym
na drew no, piec moż na za mie nić na ko mi nek, ła zien ka 
z oknem, cie pła wo da. Ce na 190 tys. zł”.

„Do mek let ni sko wy na dział ce ROD nad Za le wem Ko -
ro now skim w prze pięk nej oko li cy, tyl ko 150 m do wo -
dy!!!!!! Do mek o pow. 105 m2 za wie ra ją cy trzy kon-
dy gna cje, każ da po 35 m2. Na I pię trze 2 sy pial nie w tym
jed na z bal ko nem, na par te rze po kój 35 m2 z ko min kiem,
w czę ści piw nicz nej po miesz cze nie go spo dar cze, ła zien -
ka i kuch nia z wyj ściem pod ta ras i do ogro du, du ży na -
sło necz nio ny ta ras oraz za cie nio ne miej sce pod ta ra sem.
Ce na 180 tys. zł”.

We wszyst kich pre zen to wa nych ogło sze niach wie le
po da nych in for ma cji mi ja się z praw dą.

Po pierw sze każ dy, kto na by wa dział kę w ROD po wi -
nien mieć świa do mość, że zgod nie z art. 7 usta wy 
o ROD ro dzin ne ogro dy dział ko we są za kła da ne na grun -
tach sta no wią cych wła sność Skar bu Pań stwa, jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go oraz sto wa rzy szeń ogro do -
wych. W więk szo ści przy pad ków PZD ma pra wo użyt -
ko wa nia wie czy ste go grun tów, na któ rych znaj du ją się
ogro dy dział ko we i nie mo że te go pra wa prze nieść na in -
dy wi du al nych dział kow ców. Ża den dział ko wiec nie jest
więc wła ści cie lem grun tu. W związ ku z tym nie mo że
on sta no wić ele men tu sprze da ży. W przy pad ku kup na na -
by wa się więc tyl ko wła sność na sa dzeń i obiek tów znaj -
du ją cych się na dział ce, a nie grun tu, na któ rym znaj du je
się al tana. No wy dział ko wiec mo że stać się dzier żaw cą
dział ki, a nie jej wła ści cie lem, po nie waż wcho dzi w pra -
wo do dzier ża wy grun tu, a nie w pra wo wła sno ści. Za -
tem oso ba, któ ra za mie ści ła to ogło sze nie nie mo że
zgod nie z pra wem sprze dać dział ki. In for ma cja po da na
w ogło sze niu jest więc nie praw dzi wa.
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Przy po mi na my że sa mo „kup no”, czy li prze ka za nie
żą da nej su my pie nięż nej dla zbyw cy nie jest wła ści wą
for mą wstą pie nia w pra wo do dział ki. Za sa dy ob ro tu
dział ka mi są ure gu lo wa ne w usta wie o ROD. Wpro wa -
dzo no w niej ja sne me cha ni zmy po zwa la ją ce dział kow -
com prze nieść swo je pra wo do dział ki na in ną oso bę.
Zgod nie z prze pi sa mi usta wy o ROD dział ko wiec mo że
prze nieść za ży cia pra wo dzier ża wy dział ko wej na peł no -
let nią oso bę fi zycz ną za miesz ka łą na te ry to rium RP. Pro -
ce du ra prze nie sie nia pra wa do dział ki jest ta ka sa ma dla
wszyst kich, nie za leż nie od te go, czy dział ko wiec chce
prze nieść swo je pra wo na oso bę bli ską, np. mat ka na sy -
na, czy na oso bę z nim nie spo krew nio ną. Prze nie sie nie
na stę pu je w dro dze umo wy, któ rą trze ba za wrzeć na pi -
śmie. Na stęp nie na le ży ją pod pi sać w obec no ści no ta riu -
sza, że by mógł on urzę do wo po twier dzić wła sno ręcz ność
pod pi sów stron. Nie jest wy ma ga na for ma ak tu no ta rial -
ne go. Cho dzi je dy nie o to, aby au ten tycz ność pod pi sów
stron zo sta ła po świad czo na przez no ta riu sza. Nie za cho -
wa nie tej for my spo wo du je nie waż ność umo wy. Na -
stęp nie na le ży zło żyć wnio sek do za rzą du ogro du o za t-
wier dze nie prze nie sie nia pra wa do dział ki z za łą czo ną
umo wą. Tyl ko ta ka pro ce du ra jest wła ści wa i zgod na 
z pra wem. Na le ży bez względ nie pa mię tać, że nie do sto -
so wa nie się do wska za nych wy żej wy mo gów spo wo du -
je, że spo rzą dzo na mię dzy stro na mi umo wa bę dzie
nie waż na. Jej za war cie w in ny spo sób, np. przez umo wę
kup na -sprze da ży bę dzie trak to wa ne tak, jak by w ogó le
nie do szło do prze nie sie nia pra wa do dział ki.

W wie lu ogło sze niach są in for ma cje, że dom mo że słu -
żyć do ca ło rocz ne go za miesz ki wa nia. Jest to ko lej ny wy -
bieg sprze da ją cych. Al ta na dział ko wa nie mo że być
prze zna czo na do za miesz ki wa nia. Zgod nie z de fi ni cją
jest to bo wiem bu dy nek o ści śle okre ślo nych wy mia rach,
któ ry słu ży do za spo ka ja nia po trzeb re kre acyj nych i wy -
po czyn ko wych dział kow ca. Zgod nie z art. 12 usta wy 
o ROD na te re nie dział ki obo wią zu je cał ko wi ty za kaz
za miesz ki wa nia oraz pro wa dze nia dzia łal no ści go spo -
dar czej lub in nej dzia łal no ści za rob ko wej. W związ ku z
tym na by wa jąc ta ki bu dy nek nie bę dzie moż na w nim
ab so lut nie za miesz ki wać.

Na pre zen to wa nych zdję ciach wi dzi my pięk ne, du że
do my o po wierzch ni 70-80 m², a nie raz na wet 120, wy -
po sa żo ne w kuch nię, 2-3 po ko je, ła zien kę. Po raz ko lej -
ny in for mu je my, że nie moż na bu do wać do mów
miesz kal nych na dział kach w ROD. Wy po sa że nie
dział ki mo że sta no wić je dy nie al ta na, któ ra speł nia okre -
ślo ne pra wem wy mo gi. Zgod nie z pra wem bu dow la nym,
usta wą o ROD i re gu la mi nem ROD mo że ona mieć po -
wierzch nię za bu do wy do 35 m². Jest to naj więk sza po -
wierzch nia, ja ką do pusz cza ły wszyst kie prze pi sy, obo-
wią zu ją ce nie mal od po cząt ku ist nie nia ogro dów dział -

ko wych. Al ta na o wy mia rach prze kra cza ją cych nor my
okre ślo ne w pra wie bu dow la nym jest sa mo wo lą bu dow -
la ną i sta no wi ra żą ce na ru sze nie pra wa, po nie waż zgod -
nie z art. 13 usta wy o ROD bu dyn ki, któ rych wy mia ry
prze kra cza ją do zwo lo ną po wierzch nię za bu do wy i wy so -
kość nie po win ny znaj do wać się na dział kach w ROD.
Chcąc zo stać dział kow cem na le ży więc zwró cić szcze -
gól ną uwa gę czy al ta na, któ rą za mie rza my ku pić ma od -
po wied nie wy mia ry.

Wie le al tan zi lu stro wa nych na zdję ciach jest pię tro -
wych. Prze pi sy nie za ka zu ją bu do wy al tan pię tro wych,
jed nak trze ba pa mię tać, że zgod nie z § 44 pkt 3 re gu la -
mi nu ROD al ta na mo że mieć wy so kość do 5 me trów
przy da chu stro mym i 4 me trów przy da chu płaskim.
Wy so kość al ta ny mie rzy się od po zio mu grun tu do naj -
wyż sze go punk tu da chu.

Nie któ rzy po su wa ją się na wet do te go, że in for mu ją
po ten cjal nych na byw ców o moż li wo ści po więk sze nia al -
ta ny, któ ra już jest po nadnor ma tyw na. Z ca łą sta now czo -
ścią pod kre śla my, że nie moż na jesz cze do dat ko wo
po więk szać al ta ny, któ ra ma już prze kro czo ne ga ba ry ty.
Wręcz prze ciw nie, je że li no wy dział ko wiec wstę pu je 
w pra wo do dział ki, na któ rej znaj du je się już wy bu do -
wa na wcze śniej po nadnor ma tyw na al ta na, to jest on zo -
bo wią za ny do te go, aby do pro wa dzić ją do sta nu zgod -
ne go z pra wem. Po wi nien więc do sto so wać ją do wy mo -
gów pra wa bu dow la ne go i usta wy o ROD i zmniej szyć
jej po wierzch nię do 35 m².

W wie lu ogło sze niach na pi sa no rów nież, że oprócz al -
ta ny na dział ce znaj du je się po miesz cze nie go spo dar cze
za bu dyn kiem lub ga ra że. Przy po mi na my, że zgod nie 
z § 68 re gu la mi nu ROD za bra nia się sta wia nia na dział ce
szop i ko mó rek, czy li wszel kie go ro dza ju po miesz czeń
go spo dar czych. Dział ko wiec, któ ry po sta wił ta ki bu dy nek
dzia łał nie zgod nie z prze pi sa mi i po wi nien go usu nąć.

Sprze da ją cy chwa lą się tym, że na dział ce znaj du je się
mu ro wa ny grill, jed nak ta kich gril li nie wol no sta wiać na
dział ce w ROD. W § 41 re gu la mi nu ROD zo sta ły wy mie -
nio ne urzą dze nia, w ja kie mo że być wy po sa żo na dział ka.
Jest to ka ta log za mknię ty. W związ ku z tym urzą dze nia,
któ re nie są wy mie nio ne we wska za nym prze pi sie, nie po -
win ny znaj do wać się  na dział ce. W omawia nym pa ra gra -
fie nie znaj du je my za pi su, że dział ka mo że być wy-
po sa żo na w grill mu ro wa ny. W związ ku z tym dział ko -
wiec nie mo że po sta wić ta kie go gril la na dział ce w ROD.

Na zdję ciach wy raź nie wi dać, że nie któ re al ta ny ma ją
bar dzo po kaź ne bal ko ny, ta ra sy, we ran dy, nie raz za da -
szo ne lub cał ko wi cie za bu do wa ne. Zgod nie z § 44 ust. 2
do po wierzch ni za bu do wy al ta ny nie wil cza się ta ra su,
we ran dy lub gan ku, o ile ich łącz na po wierzch nia nie
prze kra cza 12 m². Nie wol no ich roz bu do wy wać po nad
wy zna czo ny me traż. Ta ras, we ran da lub ga nek mo gą być

Czy kup no dział ki to wła ści wa for ma jej na by cia?
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za da szo ne, ale po win ny być otwar te, w związ ku z tym
nie wol no ich za bu do wy wać. Je że li jed nak dział ko wiec
mi mo za ka zu za bu du je ta ras, ga nek lub we ran dę, to ich
po wierzch nia bę dzie wli cza na do nor ma tyw nej po -
wierzch ni al ta ny.

Nie któ rzy sprze da ją cy mó wią tak że o tym, że ogro dze -
nie dział ki sta no wi wy so ki na 2,5 me tra ży wo płot. Jest to
oczy wi ście ko lej ne dzia ła nie nie zgod ne z re gu la mi nem
ROD, po nie waż zgod nie z § 52 re gu la mi nu ROD na gra -
ni cy dzia łek, za pi sem ną zgo dą użyt kow ni ka są sied niej
dział ki moż na za kła dać ży wo pło ty, z tym, że nie mo że on
prze kra czać 1 me tra.

W jed nym z za pre zen to wa nych ogło szeń jest in for ma -
cja, że w skład sprze da wa ne go kom plek su wcho dzą 
w su mie trzy dział ki. Zgod nie z usta wą o ROD umo wa
nie mo że być za war ta w ce lu usta no wie nia pra wa do
wię cej niż jed nej dział ki, dla te go jed na oso ba mo że mieć
tyl ko jed ną dział kę w ROD, a nie trzy, jak wska zu je
sprze da ją cy.

Po raz ko lej ny ostrze ga my wszyst kich, któ rzy chcą zo -
stać dział kow ca mi. Uwa żaj cie na ogło sze nia z fał szy wy -
mi in for ma cja mi. Naj czę ściej oso by, któ re wy bu do wa ły
po nadnor ma tyw ne al ta ny zro bi ły to świa do mie. Te raz
chcąc po zbyć się na ra sta ją ce go pro ble mu szu ka ją na -
byw cy, na któ re go spad nie ca ły pro blem. Na le ży bar dzo

uważ nie czy tać wszyst kie ogło sze nia i zwra cać szcze -
gól ną uwa gę na wiel kość al ta ny. Je że li za ku pi my dział -
kę z po nadnor ma tyw ną al ta ną, to wszyst kie kon se k-
wen cje spad ną wła śnie na ku pu ją ce go.  

W przy pad ku, kie dy w umo wie zbyw ca dział ki
oświad czył nie praw dę, po nie waż stwier dził, że al ta na
dział ko wa ma do pusz czal ne wy mia ry i dział ka za go spo -
da ro wa na jest zgod nie z prze pi sa mi, na ru szył pra wo. Za -
rząd ogro du uchwa łą za twier dza prze nie sie nie pra wa do
dział ki, dla te go po wi nien zba dać zgod ność z praw dą
oświad czeń zło żo nych przez stro ny w umo wie. Wy ni ka
to z ko niecz no ści kon tro li ob ro tu dział ka mi, aby za pew -
nić pra wi dło we funk cjo no wa nie ogro du. Po nad to za rząd
ROD mu si mieć moż li wość wy ra że nia sta no wi ska w tej
spra wie, dla te go po wi nien od mó wić za twier dze nia ta kiej
umo wy, ja ko waż ny po wód po da jąc fakt, że zbyw ca
oświad czył w umo wie nie praw dę, po nie waż obiek ty
znaj du ją ce się na dział ce są nie zgod ne z pra wem. W ta -
kim przy pad ku, mi mo, że ku pu ją cy po krył kosz ty za ku -
pu dział ki, nie bę dzie mógł zo stać dział kow cem. Na le ży
więc bar dzo uwa żać i do kład nie spraw dzać zgod ność 
z praw dą oświad czeń skła da ne przez sprze da ją cych 
w umo wie, aby nie za pła cić za coś co po wsta ło 
w sprzecz no ści z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi.

Ja kie mo gą być kon se kwen cje na by cia dział ki z po nadnor ma tyw ną al ta ną?

Gdy za rząd ROD stwier dzi, że dział ko wiec wy bu do wał,
nad bu do wał lub roz bu do wał al ta nę dział ko wą z na ru sze -
niem prze pi sów re gu la mi nu, bę dzie zo bo wią za ny do usu -
nię cia nie pra wi dło wo ści, a na wet do ro ze bra nia bu do-
wa nej lub roz bu do wa nej al ta ny dział ko wej, je że li na ru -
sze nia nie mo gą zo stać usu nię te w in ny spo sób. Na to miast
w przy pad ku po wzię cia in for ma cji, że na te re nie dział ki
wy bu do wa no, nad bu do wa no lub roz bu do wa no al ta nę lub
in ny obiekt z na ru sze niem prze pi sów pra wa, za rząd ROD
w imie niu PZD, zgła sza na ru sze nie do wła ści we go or ga -

nu ad mi ni stra cji pu blicz nej, ja kim jest Po wia to wy In spek -
tor Nad zo ru Bu dow la ne go. Je że li Po wia to wy In spek tor
Nad zo ru Bu dow la ne go stwier dzi na ru sze nie pra wa do ty -
czą ce go al ta ny, wów czas sta no wi to pod sta wę do wy po -
wie dze nia umo wy dzier ża wy dział ko wej.

Po za tym w przy pad ku wy ga śnię cia pra wa do dział ki
dział kow co wi nie przy słu gu je wy na gro dze nie za obiek -
ty, w tym rów nież i al ta nę wy bu do wa ne nie zgod nie z
pra wem. Od szko do wa nie za ta ką al ta nę nie przy słu gu je
tak że w przy pad ku li kwi da cji ROD.

Kra jo wa Ra da PZD

6. Podsumowanie listów i stanowisk w sprawie wystàpienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich

Wy stą pie nie Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich wzbu dzi -
ło obu rze nie ca łe go śro do wi ska dział ko we go, cze go wy -
ra zem są spły wa ją ce każ de go dnia do Kra jo wej Ra dy
PZD, RPO i Mi ni strów sta no wi ska i li sty w tej spra wie.
Wy raz swo je go nie za do wo le nia da ją za rów no Pre zy dia
OZ, OZ, Okrę go we Ko mi sje Re wi zyj ne oraz za rzą dy
ROD i in dy wi du al ni dział kow cy. 

Głos w spra wie m.in. za brał OZ To ruń sko – Wło cław -
ski, któ ry pod kre śla, że za miesz ki wa nie w ROD jest
przede wszyst kim ze szko dą dla dział kow ców, któ rzy ko -
rzy sta ją z ogro du w ce lach re kre acyj nych. „Za miesz ki -
wa nie na dział kach ge ne ru je ma sę pro ble mów i kon -
flik tów, a po trze by osób miesz ka ją cych są nie moż li we
do zre ali zo wa nia przez ogro dy dział ko we. Przy kła dem
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mo że być ko niecz ność za pew nie nia ca ło rocz ne go do stę -
pu do ener gii elek trycz nej i sie ci wod nej, ca ło rocz ne go
od bio ru nie czy sto ści sta łych, od pro wa dza nie nie czy sto -
ści cie kłych. Wią że się to nie tyl ko z do dat ko wy mi kosz -
ta mi, ale z re gu ły jest też nie moż li we do udźwi gnię cia
przez ogro do we sie ci ener ge tycz ne i wod ne”. 

Ta kie sa me zda nie ma OZ w Po zna niu, któ ry wska zu -
je na nisz cze nie in fra struk tu ry ROD przez je go ca ło rocz -
nych miesz kań ców. Jed no cze śnie pod kre śla, że oso by,
któ re de cy du ją się miesz kać w przy tła cza ją cej więk szo -
ści wca le nie są ubo gie, jak to przed sta wia ją me dia 
„W bar dzo wie lu przy pad kach za miesz ki wa nie na te re -
nach ROD sta no wi świa do my i eko no micz nie skal ku lo -
wa ny wy bór z jed no cze snym głę bo kim prze ko na niem,
że ocię ża ła ma chi na biu ro kra tycz na pań stwa nic im nie
zro bi. Kie dy jed nak za czy na się wo bec tych osób eg ze -
kwo wać obo wią zu ją ce pra wo, pod no szą gło śne la rum ja -
ko se ko wa ni przez PZD”.

Nie zro zu mie niem po sta wy Rzecz ni ka wy ka zu je się
rów nież OZ w Opo lu. „To le ru je my tych, któ rzy z po wo -
dów lo so wych za miesz ku ją w al ta nach. Są to lu dzie
bied ni, któ rym na le ży po móc. Pięt nu je my tych, któ rzy
po bu do wa li do my w ogro dach dział ko wych i czer pią z
te go ko rzy ści, bo wiem za ce nę kil ku set zło ty rocz nej
opła ty miesz ka ją na dzia łach, a swo je miesz ka nia czę sto
wy naj mu ją. Pierw si są ci si, jak by za wsty dze ni swą sy tu -
acją, dru dzy gło śno do ma ga ją się praw. I Pan wy stę pu je
w obro nie tych dru gich, su ge ru jąc ko niecz ność zmia ny
pra wa dział ko we go”.

OZ Pod kar pac ki w li ście do RPO za uwa ża, że jed ną 
z przy czyn ta kie go sta nu rze czy są po pu li stycz ne ha sła
gło szo ne przez po li ty ków. „Na si la ją cy się obec nie pro -
blem za miesz ki wa nia na dział kach zwią za ny jest  z gło -
szo ny mi przez nie któ re śro do wi ska po li tycz ne ha sła mi,
obie cu ją cy mi dział kow com po wszech ne uwłasz cze nie.
Wśród nie któ rych dział kow ców, szcze gól nie po dat nych
na te go ty pu ma ni pu la cję, za czę ło po ja wiać się prze ko -
na nie, że wkrót ce wszyst ko to, co znaj du je się na dział -
kach (w tym tak że grunt), sta nie się ich wła sno ścią”.

OZ Ślą ski wska zu je, że RPO przed wy sto so wa niem li -
stów do Mi ni strów po wi nien był skon sul to wać się z Pol -
skim Związ kiem Dział kow ców. Zdu mie nie bu dzi fakt,
że Rzecz nik swo ją opi nię zbu do wał je dy nie na pod sta -
wie ha seł gło szo nych przez garst kę „dział kow ców” nie -
prze strze ga ją cych pra wa. „Przed wy stą pie niem, po wi -
nien Pan za się gnąć opi nii Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, ja ko naj więk szej or ga ni za cji zrze sza ją cej Dział -
kow ców w Pol sce. PZD po sia da bo wiem peł ną wie dzę
na oma wia ny te mat, w tym rów nież zna po wo dy za -
miesz ki wa nia na dział kach. Czę sto bo wiem za miesz ki -
wa nie na dział ce wią że się z wy bo rem da nej oso by lub
wy ni ka z oko licz no ści, za któ re ona od po wia da i któ re
wła snym dzia ła niem lub za nie cha niem spo wo do wa ła”.

Ten sam za rzut wo bec Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich

wy su wa OZ w Czę sto cho wie. „Pa na  ini cja ty wa w  tej
spra wie  da je  nam  pod sta wy  do  osą du,  że  w  spo sób
jed- no stron ny  zdo łał  Pan  so bie  wy ro bić  opi nię  na  te -
mat  za miesz ki wa nia  i  bu dow nic twa  po nadnor ma tyw ne -
go  na  dział kach  na  pod sta wie  do nie sień  osób,  któ re  
w  rze czy wi sto ści  zła ma ły  przy ję te  przez  Sejm  Rzecz -
po spo li tej  roz wią za nia  praw ne  w  tym  za kre sie.  Zda je -
my  so bie  spra wę,  że  Pa na  in ten cja  po win na  mieć  na
ce lu  do głęb ne  zba da nia  spra wy  jed nak  przy ję ta  for ma,
od bie ga  od  stan dar dów  i  jest  pu stym  fra ze sem  w  re -
al nym  wy ko rzy sta niu  kon sul ta cji  spo łecz nych  ja ko  in -
stru men tu  dzia ła nia  or ga nu  wła dzy  pu blicz nej  ja kim
jest  nie wąt pli wie  Pa na  Urząd”.

Pre ze si ka to wic kich ROD ape lu ją, aby Rzecz nik po -
dej mu jąc ini cja ty wy do ty czą ce ogro dów dział ko wych
trak to wał PZD ja ko part ne ra i za się gnął opi nii dział kow -
ców. „Pol ski Zwią zek Dział kow ców po sia da peł ne pra -
wo do re pre zen to wa nia swo ich człon ków do bro wol nie
zrze szo nych w na szej or ga ni za cji” – pi szą w li ście.

Do biu ra Kra jo wej Ra dy PZD wpły wa ją tak że li sty od
in dy wi du al nych dział kow ców, któ rzy nie ro zu mie ją dla -
cze go Rzecz nik Praw Oby wa tel skich za miast stać po ich
stro nie wy stę pu je w obro nie tych, któ rzy ła mią pra wo.
Dział ko wiec Ry szard Grze lak z ROD „Mal wa” w Pi le 
w li ście do RPO pi sze „Pra gnę po in for mo wać Pa na
Rzecz ni ka, że usta wa o ROD uchwa lo na nie omal jed no -
myśl nie przez Sejm RP i Se nat RP w dnia 13 grud nia 2013
ro ku spraw dza się w ogro dach i bar dzo do brze słu ży nam
dział kow com. Nie chce my, aby ją zmie nia no. Wal czy li -
śmy o jej obec ny kształt po to, aby ogro dy da lej ist nia ły i
słu ży ły ro dzi nom dział ko wym oraz spo łecz no ści lo kal nej.
Na szą wal kę wspie ra ły bar dzo ak tyw nie sa mo rzą dy lo kal -
ne, bo to one zna ją na sze i Związ ku po trze by”.

Po dob nych li stów prze sy ła nych na biur ko Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich jest wię cej. Dział kow cy nie po tra -
fią i nie chcą po zwo lić na pod wa ża nie z tak wiel kim tru -
dem wy pra co wa nej przez nich i PZD usta wy o ROD.
„Nie tak daw no wal czy li śmy o swo ją osto ję – Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, a tym sa mym o ura to wa nie ogro -
dów dział ko wych przed li kwi da cją. Usta wo daw ca
uchwa la jąc w dniu 13 grud nia 2013 r. oby wa tel ską usta -
wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych uwzględ nił
przede wszyst kim ce le i cha rak ter ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Ogro dy dział ko we to nie osie dla miesz ka -
nio we, al bo azyl dla bez dom nych. Pro blem bez dom no ści
ma ją obo wią zek roz wią zy wać gmi ny, a nie Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców” – pi sze dział ko wiec Ka zi mierz Son -
nak z ROD „Za ci sze” w Wał brzy chu.

Dział kow cy ze Szcze ci na w zbio ro wym li ście skie ro -
wa nym do RPO wska zu ją, że roz wią za nie pro ble mu
miesz ka nio we go w Pol sce le ży w ge stii or ga nów pań stwa,
a nie PZD. „W PZD nikt ni ko go nie po zba wia ma jąt ku,
nikt też ni ko go nie wy rzu ca na bruk. Pro blem jed nak jest
o za się gu mar gi nal nym i tym po win ny za jąć się sa mo rzą -
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dy i pań stwo. Z tej jed nak stro ny, ini cja ty wy w kie run ku
roz wią za nia pro ble mu, jak na ra zie nie wi dać”.

Za rząd ROD „Gra ni ca” w Świ no uj ściu wy ra ża ubo le -
wa nie, że Rzecz nik fa wo ry zu je garst kę osób ko rzy sta ją -
cych z ROD nie zgod nie z prze zna cze niem, a nie bie rze
pod uwa gę opi nii ca łej spo łecz no ści dział ko wej.  „Bio -
rąc w obro nę garst kę wal czą cych o pry wat ne in te re sy
osób za po mniał Pan o wie lo ty sięcz nej rze szy dział kow -
ców. Bo czyż to wła śnie nie my – dział kow cy nie miesz -
ka ją cy na dział kach ROD nie po win ni śmy być przez
Pa na chro nie ni, ja ko lu dzie sta ra ją cy się za cho wy wać
obo wią zu ją cy ład praw ny?! Czy to już nor ma, że zło -
dziej ma więk sze pra wa niż okra dzio ny?!”.

Ta kiej po sta wie Rzecz ni ka sprze ci wia się rów nież De -
le ga tu ra Re jo no wa w Biel sku-Bia łej. „Dział kow cy Pod -
be ski dzia sto ją na sta no wi sku, że usta wa o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z dnia 13 grud nia 2013 ro ku 
w peł ni za bez pie cza na sze ocze ki wa nia. Dział ki są
przede wszyst kim do re kre acji, wy po czyn ku, upra wy ro -
ślin i owo ców na wła sne po trze by. Nie mo że my do pu -

ścić do te go że by ogro dy zo sta ły prze kształ co ne w osie -
dla do za miesz ki wa nia”.

Do sko na le re ak cje dział kow ców na wy stą pie nie
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, któ ry swo im po stę po -
wa niem nad szar pu je swój au to ry tet, pod su mo wu je frag -
ment li stu na pi sa ne go przez Za rząd ROD „Re laks” 
w Kę dzie rzy nie-Koź le: „Z roz cza ro wa niem przyj mu je -
my, że au to ry tet Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich zo stał
wcią gnię ty do wal ki z dział kow ca mi, dla któ rych ro dzin -
ne ogro dy są miej scem ci szy, spo ko ju i wy po czyn ku oraz
uciecz ki od zgieł ku mia sta. […]Uzna je my Pań ską ini cja -
ty wę ja ko wy raz iden ty fi ko wa nia się z ty mi, któ rzy ła mią
pra wo i dą żą do swo iste go uwłasz cze nia nie ru cho mo ści
na ich rzecz i czę sto nie ma to nic wspól ne go z trud ną
sy tu acją ży cio wą”.

Wię cej li stów i sta no wisk w od po wie dzi na wy stą pie -
nie Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich znaj dziesz na stro -
nie pzd.pl. Za chę ca my do re gu lar ne go od wie dza nia
stro ny in ter ne to wej Kra jo wej Ra dy PZD.

AD

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich obroń ca czy też po -
grom ca dział kow ców? Ta kie py ta nia ci sną się na usta
wie lu przed sta wi cie lom śro do wi ska dział ko we go, któ -
rzy wy ra ża ją głę bo kie za nie po ko je nie po wy stą pie niu dr
Ada ma Bod na ra w obro nie dział kow ców ła mią cych pra -
wo w ROD. To, co jesz cze niedaw no wy da wa ło się ma -
ło istot nym te ma tem, dziś tra fi ło na szczyt me dial ne go
szu mu. Wszyst ko za spra wą li stu, jaki RPO wy sto so wał
do Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic twa oraz Mi ni ster
Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej. Po ru szył w nim
pro blemy ro dzin za miesz ku ją cych ogro dy dział ko we.
Nie by ło by w tym mo że i nic dziw ne go, gdy by nie fakt,
że lu dzie ci w spo sób bez par do no wy i bez kar ny od wie -
lu już lat ła mią pra wo do pro wa dza jąc do po wsta nia wie -
lu za gro żeń za rów no dla sie bie, swo ich ro dzin, jak i
śro do wi ska na tu ral ne go oraz ca łej spo łecz no ści ogro do -
wej. Czyż by w Pol sce bra ko wa ło waż nych pro ble mów i

te ma tów, któ ry mi po wi nien w pierw szej ko lej no ści zająć
się Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, że zza pa zu chy wy -
cią gnię to tak nie for tun ną spra wę jak obro nę ma ją cych za
nic obo wią zu ją ce pra wo i nor my spo łecz ne lu dzi? Pre -
zen tu jąc swój pro gram dzia ła nia Adam Bod nar mó wił o
tym, że bę dzie sta rał się roz wią zać pro blem bez dom no -
ści. Szko da jed nak, że nie wska zał wów czas, iż ma się to
stać kosz tem nie pań stwa, a zwy kłych lu dzi. Do pro wa -
dze nie do  utra ty praw przez po nad mi lion dział kow ców,
a tak że li kwi da cja ro dzin nych ogro dów dział ko wych w
ce lu za mie nie nia ich w osie dla miesz ka nio we, al bo slum -
sy za miesz ki wa ne przez bez dom nych nie jest spo so bem
roz wią zy wa nia pro ble mów. Ogro dy dział ko we nie mo gą
być trak to wa ne ja ko „lek” na pro ble my miesz ka nio we
spo łe czeń stwa. Chy ba, że nie o bez dom nych w tym
wszyst kim cho dzi. Wów czas sens te go wy stą pie nia sta -
je się zu peł nie oczy wi sty.

7. Materiały publicystyczne

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich bu rzy spo kój dział kow ców

Bu rza w szklan ce wo dy

Pro blem za miesz ki wa nia w ROD, któ ry stał się tak
waż ny w oczach Rzecz ni ka do ty ka de fac to za le d wie
1,02% osób po sia da ją cych dział ki. Ra port w tej spra wie
zo stał przy go to wa ny z na le ży tą sta ran no ścią i opie ra się
na po twier dzo nych do ku men ta mi fak tach, a nie na emo -

cjo nal nych dy wa ga cjach osób, któ rym wy da je się, że
sko ro one sa me ła mią pra wo, to mu szą ro bić to tak że in -
ni – w do my śle zaś wszy scy. Da ne te są po wszech nie do -
stęp ne. Zo sta ły one opu bli ko wa ne przez PZD pod ko niec
2015 ro ku. Dla te go jest cał ko wi cie nie zro zu mia łe dla -
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cze go or gan, ja kim jest Rzecz nik Praw Oby wa tel skich,
nie opie ra się na fak tycz nych da nych do ty czą cych ska li
te go pro ble mu? Nie dzi wi więc po ja wia ją ce się w śro -
do wi sku dział ko wym po dej rze nie, że w rze czy wi sto ści
nie cho dzi o tę grup kę kil ku set osób, ale o grun ty ogro -
dów dział ko wych, o któ re to czy się nie prze rwa na wal -
ka. Wy star czy przy po mnieć so bie bój, ja ki to czy li
zjed no cze ni pod egi dą PZD dział kow cy przez bli sko 
18 mie się cy, a któ ry za koń czył się ogrom nym suk ce sem
– uchwa le niem usta wy o ROD, któ ra wy da wa ło się –
przy nie sie w koń cu dział kow com spo kój i bez pie czeń -

stwo. Jak wi dać jed nak, tam gdzie w grę wcho dzą mi lio -
ny zło tych ukry te w zie mi, tam o spo ko ju mo wy być nie
mo że. Jak zwró ci li uwa gę człon ko wie Pre zy dium KR
PZD „wy da je się co naj mniej dys ku syj na sy tu acja, w któ -
rej au to ry tet urzę du RPO an ga żo wa ny jest w dzia ła nia
skie ro wa ne prze ciw ko usta wie przy ję tej dzię ki ini cja ty -
wie oby wa tel skiej”. Ro la, ja ką pró bu je w tym wy pad ku
ode grać Rzecz nik Praw Oby wa tel skich nie tyl ko nie li -
cu je z po wa gą peł nio ne go sta no wi ska, ale też da le ce od -
bie ga od te go, co po win no w tej spra wie zo stać uczy-
nio ne.

Pra wo rząd ność czy bez pra wie?

„W mo jej oce nie uchwa lo na 13 grud nia 2013 ro ku
usta wa o ROD (…)w nad mier ny spo sób in ge ru je w sfe -
rę pod sta wo wych praw i wol no ści osób, któ re ta kie bu -
dyn ki na dział kach wznio sły” – czy ta my w li ście RPO,
któ ry pod kre śla, że roz wią za nie umo wy upraw nia ją cej
do ko rzy sta nia z dział ki bez od szko do wa nia za utra tę
wła sno ści znaj du ją cych się na dział ce – obiek tów sta no -
wią cych wła sność dział kow ca – jest zbyt do tkli wą sank -
cją. Py ta nie jed nak kto i dla cze go, zda niem Rzecz ni ka,
ma pła cić za obiek ty wy ko na ne nie zgod nie z pra wem?
Sa mo wo la bu dow la na w de mo kra tycz nym pań stwie
praw nym, ja kim jest Pol ska, nie mo że być prze cież sank -
cjo no wa na. To był by cał ko wi ty ab surd. Co w tym wy -
pad ku z kon sty tu cyj ną za sa dą, ja ką jest „rów ność
wszyst kich oby wa te li wo bec pra wa”? Wszyst ko wska -
zu je jed nak na to, że Rzecz nik Praw Oby wa tel skich uległ

je dy nie emo cjo nal nym aspek tom tej spra wy, cał ko wi cie
igno ru jąc al bo nie do strze ga jąc obo wią zu ją cych w tym
wzglę dzie norm praw nych i spo łecz nych. „Za ska ku ją ce
są tak że kon struk cje, w któ rych po wo łu jąc się na rze ko -
mą nad mier ną in ge ren cję usta wo daw cy w pra wo wła -
sno ści do na nie sień bę dą cych sa mo wo lą bu dow la ną 
w ROD, RPO abs tra hu je od fak tu, iż ża den prze pis pra -
wa nie prze wi du je, aby oso by dzia ła ją ce w wa run kach
sa mo wo li bu dow la nej mo gły ocze ki wać, że usu nię cie
skut ków na ru sze nia pra wa (roz biór ka obiek tu) na stę po -
wać ma za od szko do wa niem” – czy ta my  w li ście otwar -
tym Pre zy dium KR PZD. Czy obro na wła sno ści stoi
za tem po nad kon sty tu cyj ną za sa dą pra wo rząd no ści i ko -
niecz ność ochro ny pra wa do za spa ka ja nia so cjal nych,
wy po czyn ko wych i re kre acyj nych po trzeb in nych użyt -
kow ni ków dzia łek w ogro dzie dział ko wym?

Kto zy skał, a kto stra ci

Za miesz ki wa nie w ogro dach dział ko wych to trud ny
pro blem, któ ry nie po ja wił się wczo raj. Ist nie je od wie -
lu lat, ale je go zni ko my wy miar, a przede wszyst kim
brak ja kich kol wiek dzia łań od po wie dzial nych za to in -
sty tu cji pań stwo wych spra wił, że PZD wciąż nie mo że
uznać go za roz wią za ny. Co wię cej brak ja kich kol wiek
kon se kwen cji czy kar dla osób ła mią cych pra wo za chę -
ca też in nych do ta kie go po stę po wa nia, a więc po śred nio
przy czy nia się do wzro stu ilo ści ta kich przy pad ków. Po -
mi ja jąc jed nak bez praw ność tych dzia łań, pła ce nie od -
szko do wań za sa mo wo le bu dow la ne by ło by ogrom nym
po lem do nad użyć i wy łu dzeń pie nię dzy. Gra ni ca po sza -
no wa nia dla wła sno ści zbu do wa nej na cu dzym te re nie 
i wbrew pra wu, a dą że niem do nor ma li za cji i ak cep ta cji
tej sy tu acji przez or ga na pań stwo we jest w tym wy pad -
ku do syć kon tro wer syj na. Dla te go trze ba pod kre ślić, że
dzia ła nia Rzecz ni ka wy da ją się w tym wzglę dzie nie tyl -
ko wąt pli we ze wzglę du na sza cu nek dla sta no wio nych

norm pra wa i ich prze strze ga nia, ale tak że wy wo łu ją za -
męt i cha os wśród ca łe go śro do wi ska. Oto bo wiem obro -
nę zy sku ją nie ci, któ rzy pra wo prze strze ga ją, ale ci,
któ rzy sie ją bez pra wie. Z dzia łań RPO nie trud no wy -
snuć wnio sek, że nie war to być uczci wym Po la kiem, bo
oszu ku jąc, ła miąc pra wo – moż na zy skać wię cej, np.
moż na bez kar nie za miesz ki wać ogro dy dział ko we i mieć
obro nę sa me go Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich. Czy 
o to cho dzi ło RPO, gdy wziął w obro nę gru pę nie po -
krzyw dzo nych przez pra wo lu dzi, ale garst kę osób dum -
nych z wła snych po czy nań sto ją cych przy oka zji 
w cał ko wi tej sprzecz no ści z pra wem, a wręcz ła mią cych
kon sty tu cyj ne pra wa in nych osób. Nie ste ty, jak wska zu -
je w swo im li ście Pre zy dium KR PZD  „treść pod pi sa -
nych przez RPO wy stą pień skie ro wa nych do w/w
mi ni strów, da je pod sta wy by są dzić, że przy jął on wy jąt -
ko wo jed no stron ny punkt wi dze nia na kwe stię za miesz ki -
wa nia i sa mo wo li bu dow la nych w ROD”.
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Tym cza sem śle dząc ten te mat od dłuż sze go cza su z ca -
łą pew no ścią moż na stwier dzić, że nikt ni gdy nie
skrzyw dził żad nej ro dzi ny, któ ra z przy czyn ma te rial -
nych za miesz ka ła w ogro dzie, ła miąc w tym wzglę dzie
obo wią zu ją ce pra wo. PZD nie jest tak że upraw nio ny ani
do prze pro wa dza nia wy sie dleń, ani eks mi sji z ROD. Jed -
nak ro la, ja ką pró bu je w tym wy pad ku ode grać Rzecz nik
Praw Oby wa tel skich nie tyl ko nie li cu je z po wa gą peł -
nio ne go sta no wi ska, ale też da le ce od bie ga od te go, co
po win no w tej spra wie zo stać uczy nio ne. To nie usta wa
jest przy czy ną te go sta nu rze czy. Dla te go też cał ko wi cie
nie zro zu mia łe są wy snu wa ne przez Ada ma Bod na ra
przy pusz cze nia, że dzia ła nia struk tur PZD bę dą ce „po -
rząd ko wa niem spra wy i przy wra ca niu w tym za kre sie
sta nu zgod ne go z pra wem”, mo gą spra wić, „że w nie dłu -
gim cza sie bar dzo du ża licz ba osób bę dzie wy ma ga ła po -
mo cy miesz ka nio wej ze stro ny gmin”. Błęd ne jest też
prze ko na nie, iż spra wa ma wy miar szer szy, co zo sta ło
już wy ja śnio ne po wy żej. Nie ste ty dą że nie nie któ rych
śro do wisk do le ga li za cji sa mo wo li bu dow la nych w ROD
by ło wi docz ne już pod czas prac nad no wą usta wą dział -

ko wą, po dob nie jak bój o za pis do pusz czal no ści za -
miesz ki wa nia na dział kach.  Jed nak pro po zy cje te sta ły
w ra żą cej sprzecz no ści z za sa da mi funk cjo no wa nia ROD
oraz z za ło że nia mi pro jek tu oby wa tel skie go. Nie praw dą
jest za tem su ge stia RPO, że za ta ki kształt usta wy od po -
wia da ra port NIK, bo wiem to sa mi dział kow cy dą ży li do
eli mi na cji zja wi ska za miesz ki wa nia w ogro dach i wie -
lo krot nie wy ra zi li swój sta now czy sprze ciw wo bec tak
krzyw dzą cych pro po zy cji garst ki człon ków tych że sto -
wa rzy szeń. To, że są wśród dział kow ców nie za do wo le -
ni z tej usta wy nie jest za tem żad ną nie spo dzian ką – są
to głów nie lu dzie, któ rzy nie usta ją co pró bu ją na giąć pra -
wo do swo ich po trzeb lub usank cjo no wać nie pra wi dło -
wo ści po wsta łe w wy ni ku ła ma nych przez sie bie kie dyś
prze pi sów. Ich dą że nie wy wo łu je jed nak ma so wy sprze -
ciw ca łe go śro do wi ska dział ko we go. Tym ra zem ko lej ny
już raz dział kow cy wi dzą po trze bę po ka za nia praw dzi -
we go ob li cza pro ble mu za miesz ki wa nia na dział kach,
dla te go też do PZD tra fia ją ko pie dzie sią tek li stów, ja kie
każ de go dnia do cie ra ją na biur ko RPO i mi ni stra in fra -
struk tu ry. 

Błęd ne za ło że nia RPO

Co pi szą dział kow cy?

„Wpro wa dzo ne pro ce du ry prze ciw dzia ła nia nie ko -
rzyst nym zja wi skom przez or ga ny pod sta wo wych jed no -
stek or ga ni za cyj nych sto wa rzy sze nia ogro do we go, ja ki mi
są za rzą dy ROD nie są nad mier nie re stryk cyj ne, a je dy -
nie ma ją na ce lu upo rząd ko wa nie przed mio to wej ma te -
rii. Nie pod ję cie tych dzia łań szyb ko spo tka ło by się 
z ata ka mi za nie cha nia” – moż na prze czy tać w li ście Kra -
jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej. Z ko lei OZ PZD we Wro cła -
wiu zwra ca uwa gę za za gro że nia, ja kie w swo im
wy stą pie niu zu peł nie zi gno ro wał Adam Bod nar, a któ re
wią żą się w spo sób bez po śred ni z za miesz ki wa niem 
w ROD: „su ge ro wa ne przez Rzecz ni ka zmia ny w obo -
wią zu ją cym pra wie mo gą do pro wa dzić do ogrom ne go
cha osu w ogro dach dział ko wych, do ty się cy kon flik tów,
do po wsta wa nia nie kon tro lo wa nej za bu do wy, do po wsta -
wa nia slum sów, do na ru sza nia pra wa do ty czą ce go śro -
do wi ska na tu ral ne go (szam ba, nie kon tro lo wa ne od pro-
wa dzanie ście ków, za le ga nie śmie ci i od pa dów), do dzia -
łań sprzecz nych z prze pi sa mi sa ni tar no – epi de mio lo -
gicz ny mi”. Po stę po wa nia RPO nie po tra fią zro zu mieć
przede wszyst kim zwy kli dział kow cy. „Nie ro zu miem
dla cze go Rzecz nik Praw Oby wa tel skich po pie ra bez pra -
wie tych dział kow ców i ne gu je praw ne dzia ła nia Za rzą -
dów ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ re eg ze kwu ją
od tej gru py dział kow ców zgod nie z za pi sa mi usta wy 
o ROD z 2013 ro ku prze strze ga nie pra wa” – pi sze Cze -
sław Wi śniew ski z ROD S. Sem po łow skiej w Pi le. Au -
to rzy li stów zwra ca ją przede wszyst kim uwa gę, iż

bez dom ni za miesz ku ją cy ogro dy z przy czyn dział ko -
wych to zni ko my pro blem. Ubo gie go i bez dom ne go
czło wie ka nie stać  na wy bu do wa nie al ta ny, na wet mniej -
szej niż do pusz czal ne nor my. Tym cza sem wy star czy
przejść się ogro do wy mi ale ja mi, by zo ba czyć 2-al bo 
i 3-krot nie więk sze niż do pusz czal ne nor my pseu do -al -
ta ny bę dą ce w rze czy wi sto ści zwy kły mi do ma mi jed no -
ro dzin ny mi, któ re nie speł nia ją ja kich kol wiek norm bu -
dow la nych, a tak że sto ją ce przy nich eks klu zyw ne au ta.
„To le ru je my tych, któ rzy z po wo dów lo so wych za miesz -
ku ją w al ta nach. Są to lu dzie bied ni, któ rym na le ży po -
móc. Pięt nu je my tych, któ rzy po bu do wa li do my w ogro-
dach dział ko wych i czer pią z te go ko rzy ści, bo wiem za
ce nę kil ku set zło ty rocz nej opła ty miesz ka ją na dzia łach,
a swo je miesz ka nia czę sto wy naj mu ją. Pierw si są ci si,
jak by za wsty dze ni swą sy tu acją, dru dzy gło śno do ma ga -
ją się praw. I Pan wy stę pu je w obro nie tych dru gich, su -
ge ru jąc ko niecz ność zmia ny pra wa dział ko we go” 
– alar mu ją człon ko wie OZ PZD w Opo lu. Z ko lei na
aspek ty bra ku ro ze zna nia w te ma cie, jak i szu ka nia źró -
deł, któ re mo gły by Rzecz ni ko wi wska zać świa teł ko 
w tu ne lu, wska zu ją człon ko wie OZ PZD na Ślą sku.
„Przed wy stą pie niem, po wi nien Pan za się gnąć opi nii
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, ja ko naj więk szej or ga -
ni za cji zrze sza ją cej Dział kow ców w Pol sce. PZD po sia -
da bo wiem peł ną wie dzę na oma wia ny te mat, w tym
rów nież zna po wo dy za miesz ki wa nia na dział kach ro -
dzin nych” – na pi sa no w li ście. „Pol ski  Zwią zek  Dział -
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kow ców,  ja ko  re pre zen tant  pra wie  mi lion  człon ków
na sze go  sto wa rzy sze nia  jest  spo łecz nym  part ne rem
we  wszyst kich  spra wach,  do ty czą cych  funk cjo no wa nia
ro dzin nych  ogro dów  dział ko wych  i  wi nien  wy stę po -

wać  przy  kon sul ta cjach  i  opi nio wa niu ini cja tyw  zwią -
za nych   z   funk cjo no wa niem   ogro dów   dział ko wych 
w  Pol sce,  ja ko  jej  praw ny  re pre zen tant” – do da ją w
te ma cie człon ko wie OZ PZD w Czę sto cho wie. 

Za miast dia lo gu - mo no log

Szko da, że sło wa Ada ma Bod na ra o dia lo gu spo łecz -
nym, któ ry jest na tu ral nym ele men tem każ dej de mo kra -
cji, tak szyb ko ode szły w za po mnie nie.  Czy by ły one
je dy nie fra ze sa mi, a nie rze czy wi stym pla nem dzia ła nia
no we go rzecz ni ka na tym sta no wi sku? Pod czas swo je go
wy wia du dla Ga ze ty Wy bor czej w lip cu ur. mó wił:
„Rzecz nik po wi nien się sta rać re pre zen to wać wszyst kich
oby wa te li, trak to wać na rów ni roz ma ite wraż li wo ści. To
nie zna czy, że nie po wi nien w ogó le do ty kać te ma tów
wraż li wych. Ale je śli sy tu acja te go wy ma ga, po wi nien
przed pod ję ciem de cy zji zor ga ni zo wać de ba tę, w któ rej
swo je ar gu men ty bę dą mo gły przed sta wić wszyst kie stro -
ny. I do pie ro po tem pod jąć de cy zję”. Czy pół ro ku pia sto -
wa nia sta no wi ska tak dra stycz nie zmie ni ło wy ra ża ne
wów czas prze ko na nia i opi nie? Wy stę pu jąc prze ciw ko
usta wie dział ko wej i sy tu acji za miesz ki wa nia w ogro dach,
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich nie tyl ko nie re pre zen tu je
wszyst kich oby wa te li, ale wręcz zde cy do wa nie wy stę pu -
je prze ciw ko więk szo ści z nich. Nie tyl ko nie ma przy -

zwo le nia spo łecz ne go na miesz ka nie w ogro dach, ale sy -
tu acja ta jest nie bez piecz na dla zdro wia i ży cia miesz ka -
ją cych tam osób i ich są sia dów, któ rzy w ogro dach szu ka ją
wy tchnie nia i od po czyn ku, a więc do kład nie te go, do cze -
go zo sta ły one po wo ła ne. Przyj mu jąc ten wy jąt ko wo jed -
no stron ny punkt wi dze nia, dr Adam Bod nar nie tyl ko
po ka zał zu peł ny brak ro ze zna nia w tym te ma cie, ale
przede wszyst kim cał ko wi cie po mi nął choć by fakt, że
obo wią zu ją ca usta wa jest gwa ran tem praw nie dla garst ki
osób, ale dla ca łe go śro do wi ska dział ko we go. Nie da się
roz wią zy wać pro ble mów kon cen tru jąc się je dy nie na my -
śle niu in cy den tal nym i emo cjo nal nym. W ję zy ku co dzien -
nym funk cjo nu je po wie dze nie, że „nad gor li wość gor sza
jest od fa szy zmu”. Czy za tem słusz ne i po trzeb ne jest
dzia ła nie, któ re za prze pa ści bez pie czeń stwo mi lio no we -
go śro do wi ska dział kow ców wy łącz nie po to, by usank -
cjo no wać ogro do we bez pra wie i sa mo wol kę? 

AH

NIE dla ogro do wych pa ła ców 

Tym cza sem art. 32. 1. Kon sty tu cji RP ja sno wska zu je,
że „wszy scy są wo bec pra wa rów ni”. Za rów no lu dzie,
któ rzy ma ją wie le pie nię dzy, jak i ci któ rzy ich nie ma ją
wca le – te dwie po zor nie skraj ne gru py łą czy jed no –
żad na z nich nie mo że wy cho dzić po za wska za ne gra ni -
ce pra wa. Dla cze go za tem nie wiel ka gru pa bez praw nie
za miesz ku ją cych ROD dział kow ców pró bu je udo wod -
nić wszyst kim, że nie jest waż ny sam fakt, że ła mie się
pra wo, ale po wo dy ta kie go dzia ła nia? Czy czło wiek, któ -
ry ukradł sa mo chód, by po je chać do skle pu po chleb, nie
jest zło dzie jem, bo chciał się tyl ko na jeść? Po dob nie jest
z dzi ki mi lo ka to ra mi w ROD. Choć twier dzą, że ro bią to
wy łącz nie dla te go, że jest to ich ostat nia de ska ra tun ku
przed emi gra cją lub bez dom no ścią, to w rze czy wi sto ści
nie szu ka ją roz wią zań, któ re ozna cza ły by dla nich re zy -
gna cję ze swo ich do tych cza so wych dzia łań. Żą da ją na -
to miast, by mia sto, pań stwo i ca łe spo łe czeń stwo uzna ło
ich za wy bra nych, któ rym wol no ła mać pra wo i nie po -

nieść z te go ty tu łu ja kiej kol wiek kon se kwen cji. Ni czym
z ka pe lu sza wy cią ga ne hi sto rie wie lo dziet nych ro dzin,
tu dzież sa mot nych ma tek spra wia ją, że ar gu men ty emo -
cjo nal ne wy su wa ją się przed ra cjo nal ny mi. Na gle te kil -
ka set osób zgar nia ca łą uwa gę me diów spra wia jąc, że
mi lion dział kow ców, tych, któ rzy od dzie sią tek lat ży ją
w zgo dzie z na tu rą i li te rą pra wa, mo gą stra cić swo je
usta wo we przy wi le je tyl ko po to, by garst ka osób mo gła
usank cjo no wać swo je bez pra wie. Par ty ku lar ne in te re sy
nie zdo ła ły się w cza sie prac nad usta wą dział ko wą prze -
bić. Wła śnie dla te go te raz tra fia ją one na czo łów ki, po -
ka zu jąc, że pra wo rząd ność i uczci wość to dla nie któ rych
wy świech ta ne fra ze sy, a kto kom bi nu je ten ma. Kto bo -
ga te mu za bro ni miesz kać w środ ku mia sta prak tycz nie
za dar mo i to na ra chu nek in nych? Pol skie cwa niac two
ma się cał kiem do brze. Zy sku je nie ste ty co raz wię cej en -
tu zja stów i obroń ców. 

W ostat nim cza sie je ste śmy świad ka mi te go, jak oso by świa do mie ła mią ce prze pi sy pra wa, pró bu ją zdo być dla sie -
bie przychylność opinii publicznej, mediów.
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Pro blem za miesz ki wa nia i za mel do wa nia na dział kach
w ROD, a tak że zwią za ne go z tym bu dow nic twa po -
nadnor ma tyw ne go, wbrew obo wią zu ją cym w tym wzglę -
dzie prze pi som, ist nie je od lat. PZD wie lo krot nie
wska zy wał, że ta kie dzia ła nie jest nie tyl ko sprzecz ne z
pra wem, ale też czy ni wie le złe go ca łe mu śro do wi sku
dział ko we mu. Po mi mo me dial nych do nie sień zja wi sko to
nie jest ma so we, ani nie ule ga zna czą cym zmia nom na
prze strze ni ostat nich lat. Zwią zek pod ko niec ro ku opu -
bli ko wał ra port, w któ rym na pod sta wie ba dań prze pro -
wa dzo nych w 26 okrę gach do kład nie pod li czo no ska lę
te go pro ble mu w ca łym kra ju. Wy ni ki oka zu ją się za ska -
ku ją ce. Al ta ny po nadnor ma tyw ne to za le d wie 1,02% spo -
śród wszyst kich, któ re funk cjo nu ją w ogro dach dział -
ko wych. Ca ło rocz ne za miesz ki wa nie na dział ce do ty czy
zaś za le d wie 0,7% z mi lio na dział kow ców. W wie lu re jo -
nach kra ju zja wi sko to wy stę pu je w spo sób zu peł nie in cy -
den tal ny. Kie dy w Po zna niu pod urzę dem mia sta za le d wie
kil ka dzie siąt osób de mon stro wa ło swo je po par cie dla za -
miesz ki wa nia w ogro dach dział ko wych, or ga ni za to rzy tłu -
ma czy li, że ska la zja wi ska jest ma so wa, ale „resz ta by ła w
pra cy”. Ro dzi się py ta nie: czy na praw dę? Sko ro by li w
pra cy, to cze mu nie chcą wziąć kre dy tu na miesz ka nie, jak
po ło wa spo łe czeń stwa, któ ra pró bu je dojść do cze goś
uczci wą dro gą? Mo że jed nak zwo len ni ków za miesz ki wa -
nia w ogro dach wca le nie jest tak wie lu, jak pró bu je się to
przed sta wiać, a pro blem jest mar gi nal ny i nie do ty ka w
rze czy wi sto ści naj bied niej szych, ale tych, któ rzy po tra fią
wal czyć o swo je wszel ki mi do stęp ny mi me to da mi. PZD w

ra por cie wska zu je, że pro blem za miesz ki wa nia w ROD
po ja wia się wy łącz nie w aglo me ra cjach miej skich oraz na
te re nach bar dzo atrak cyj nych, tj. w są siedz twie ob sza rów
le śnych i na tu ral nych zbior ni ków wod nych. Bez wąt pie -
nia w każ dym śro do wi sku znaj dzie my i tych bied nych 
i tych, któ rzy cwa nia ku ją. Czy to bę dą dział kow cy, czy in -
ne gru py spo łecz ne. Kie dy jed nak po zna je my sy tu ację od
środ ka, to nic nie jest już ta kie oczy wi ste i pew ne, jak mo -
gło by się wy da wać. Ten z lek ka „od grze wa ny ko tlet” do -
ty czą cy za miesz ki wa nia i bu do wy po nadnor ma tyw nych
al tan w ROD jest ni czym in nym, jak bi ciem pia ny. Nie
cho dzi bo wiem o żad ne „ru go wa nie” czy też „wy sie dle -
nie”, jak twier dzą bry lu ją cy w me diach pseu do - dział kow -
cy, bo trud no lu dzi bez praw nie za miesz ku ją cych na zy wać
tym sa mym sło wem, co pra wo rząd nych dział kow ców. Po -
wo dem tej ca łej huc py jest wy łącz nie fakt, iż pod ko niec
2015 ro ku PZD pod jął sto sow ne uchwa ły zo bo wią zu ją ce
Za rzą dy ROD do po dej mo wa nia dzia łań, ja kie na ka zu je
im usta wa o ROD. Po ja wił się też po stu lat, by oso by ła -
mią ce pra wo nie za sia da ły w za rzą dach ogro dów. PZD
uznał, że spra wo wa nie tak waż nych dla dzia łal no ści ca łe -
go ROD funk cji po win no znaj do wać się w rę kach osób,
któ re sa me prze strze ga ją pra wo, a za tem nie bę dą do pusz -
czać do zwięk sza nia ska li te go pro ble mu ani to le ro wać te -
go ty pu dzia łań. Dla cze go po stę po wa nie zgod ne z pra-
wem, bu dzi tak gwał tow ną re ak cję bez praw nych lo ka to -
rów w ROD? Czy 4-mi lio no wa spo łecz ność dział ko wa
zmu szo na jest to le ro wać ter ror cwa niac twa i kom bi na tor -
stwa? 

Skąd ten na gły bunt?

O idei ogro dów dział ko wych słów kil ka

Za miesz ki wa nia w ROD za bra nia przede wszyst -
kim art. 12 usta wy o ROD z 13 grud nia 2013 ro ku. Ta
sa ma usta wa ja sno wska zu je cel ist nie nia ogro dów dział -
ko wych: m.in. jest nim za spo ka ja nie re kre acyj nych i wy -
po czyn ko wych po trzeb spo łe czeń stwa, in te gra cja po-
ko leń i ochro na śro do wi ska. Ko rzy sta nie z dzia łek w ce -
lach miesz kal nych ni gdy nie by ło ce lem two rze nia i po -
wsta wa nia ROD. Trze ba przy tym ja sno pod kre ślić, że
nie praw dzi we są po ja wia ją ce się nie kie dy twier dze nia
ja ko by za miesz ki wa nia w ROD za ka za ła do pie ro uchwa -
lo na po nad 2 la ta te mu usta wa. Nic bar dziej myl ne go.
Ogro dy dział ko we już od za ra nia dzie jów po wsta wa ły
ja ko miej sce re kre acji i wy po czyn ku, a tak że so cjal ne go
wspar cia dla bied nych, ale nie w po sta ci miesz ka nia 
w al ta nach, ale po żyt ków, ja kie moż na czer pać z na tu ry
dzię ki wa rzy wom i owo com. Zwłasz cza w la tach 30.
ubie głe go wie ku i w cza sach kry zy su go spo dar cze go
oraz sta gna cji trak to wa no ogro dy ja ko ro dzaj po mo cy
spo łecz nej miast dla naj uboż szych i bez ro bot nych, dla -
te go oto czo no je opie ką pań stwa.  Już w la tach 60. re gu -

la min Pra cow ni czych Ogro dów Dział ko wych uchwa lo -
ny przez Kra jo wą Ra dę POD w 1959 r. w § 17 wy raź -
nie za bra niał sta łe go za miesz ki wa nia na dział ce 
i w związ ku z tym bu do wa nia po miesz czeń przy sto so -
wa nych do sta łe go za miesz ki wa nia. Co wię cej al ta ny,
któ re po wsta wa ły w PRL nie mo gły mieć po cząt ko wo
wię cej niż 12 m². Do pie ro w 1976 r. po zwo lo no dział -
kow com na trosz kę więk sze al ta ny i w § 70 Re gu la mi nu
do da no za pis o tym, że po wierzch nia za bu do wy al ta ny
na te re nach ogro dów o lo ka li za cji sta łej nie mo że prze -
kra czać 20 m², a jej wy so kość 3 m. W ko lej nych la tach
wiel kość ta wzro sła do 25m² w mia stach i 35m² w ogro -
dach po za miej skich. Do pie ro usta wa o ROD zno we li zo -
wa ła pra wo bu dow la ne, dzię ki cze mu za bu do wa al ta ny
w mia stach i po za mia sta mi zo sta ła zrów na na we wszyst -
kich ROD. Ogro do we al ta ny mo gą mieć obec nie aż 
35 m² - do pusz czal na wiel kość jest więc po nad 2 ra zy
więk sza niż w po cząt kach ich po wsta wa nia. Jak po ka zu -
ją da ne pu bli ko wa ne przez PZD, zde cy do wa na więk -
szość dział kow ców czu je się usa tys fak cjo no wa na z tych
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zmian, a osta tecz ny wy miar al ta ny jest dla nich sa tys fak -
cjo nu ją cy i za spo ka ja wszyst kie ich po trze by. Co in ne go
dzi cy lo ka to rzy. Dla nich 35 m² to wiel kość du żej ka wa -
ler ki lub ma łe go 2-po ko jo we go miesz ka nia. Wciąż za

ma ło. Wszak nie po to nie któ rzy wy prze da li czy wy na -
ję li swo je miesz ka nia, by go dzić się na tak ską py me traż.
Dla nich i 100-me tro we „al ta ny” mo gły by oka zać się za
ma łe. 

Mi gra cja do al ta ny

Rzew ne hi sto ryj ki ma ją ce wzbu dzić sym pa tię i li tość 
o wy rzu ca niu na bruk i gro żą cej bez dom no ści, a przy tym
brak ja kich kol wiek fak tów, któ re moż na by zwe ry fi ko wać
świad czy o tym, że hi sto rie te po ka zu ją tyl ko jed no ob li -
cze te go pro ble mu. Nie któ rym mo że być trud no uwie rzyć
w to, że lu dzie z blu eto oth’ami w uszach oraz iPhonami w
rę kach nie ma ją środ ków do ży cia. Zdzi wie nie bu dzi, że
żą da ją cy le ga li za cji po nadnor ma tyw nych al tan na dział -
kach to… lu dzie w si le wie ku. Wy jąt ko wo trud no w mło -
dych, 40-let nich fa ce tach, wi dzieć nie po rad nych ży cio wo
lu dzi, któ rzy są w tak trud nej sy tu acji ży cio wej, że je dy -
ne co im po zo sta ło, to wy bu do wa nie du że go do mu 
w ogro dzie dział ko wym i bez praw ne za miesz ki wa nie tam.
Pod wy glą da ją cy mi jak miej skie re zy den cje „al ta na mi”
sto ją war te ty sią ce zło tych lan dro ve ry i mer ce de sy. Kto
nie wie rzy, niech uda się do po znań skie go ROD im.
Orzesz ko wej, któ ry z ideą ogro dów dział ko wych nie wie -

le ma już wspól ne go. Roz je cha ne ogro do we alej ki, kłę by
czar ne go dy mu uno szą ce się z ko mi nów, wa la ją ce się wor -
ki ze śmie cia mi pod ogrom ny mi, ogro dzo ny mi wiel ki mi
pło ta mi do ma mi i wy staw ne au ta za par ko wa ne pod ty mi,
jak że skrom nie przed sta wia ny mi w me diach „al tan ka mi”.
Tak wła śnie wy glą da sa mo zwań cza bu do wa osie dla
miesz ka nio we go na te re nach ogro du dział ko we go, w któ -
rym nikt nie ma od bio ru tech nicz ne go swo je go nie le gal -
nie wy bu do wa ne go do mu. Gdzie był i jest nad zór bu -
dow la ny i dla cze go nie re agu je na ro sną ce tu jak grzy by
po desz czu sa mo wo le bu dow la ne? Nie od dziś wia do mo,
że brak ka ry po wo du je, iż zakaz prze sta je mieć ra cję by -
tu. Nic dziw ne go, że OZ PZD w Po zna niu otwar cie mó -
wi wszem i wo bec, że Zwią zek po pie ra wy łą cze nie się
te go ogro du ze struk tur or ga ni za cji. To zde wa sto wa ny 
z pre me dy ta cją i przy ci chym przy zwo le niu in sty tu cji
ROD. Sy tu acja jest jed nak du żo bar dziej za gma twa na.

Trud ne są siedz two

Nie ste ty wła ści cie le po nadnor ma tyw nych al tan to tyl ko
jed na stro na me da lu, bo wiem w ogro dzie znaj du ją się też
zwy kli dział kow cy, któ rzy sza nu ją pra wo i nie chcą tuż
obok sie bie ży ją cych na koszt ca łej spo łecz no ści dział ko -
wej uciąż li wych są sia dów. Spo łecz ność dział ko wa nie
jest bo wiem przy chyl na oso bom za miesz ku ją cym swo je
dział ki przez ca ły rok. Dział ka ma słu żyć ja ko od po czy -
nek i re kre acja, a sta je się to prak tycz nie nie moż li we, gdy
sta li miesz kań cy za kłó ca ją ci szę przez cią głą jaz dę po
alej kach sa mo cho da mi i mo to cy kla mi. To le ro wa nie zja -
wi ska sta łe go za miesz ki wa nia to trwo nie nie dział ko we go
dzie dzic twa w imię źle po ję tej de mo kra tycz nej rów no ści,
do pusz cza ją cej jed no cze śnie nie rów ność wo bec pra wa.
Nie któ re jed nost ki wy ła mu jąc się z dział ko wej so li dar -
no ści, w imię źle po ję tej wol no ści na ru sza ją spo kój więk -
szo ści. Dział kow cy nie są za in te re so wa ni prze kształ-
ca niem ci che go ROD w ogro do wo -osie dlo wą hy bry dę.
Do PZD ma so wo tra fia ją skar gi na tzw. ca ło rocz nych
dział kow ców. – Co do bre go otrzy mu je my od ta kie go
„dział kow ca” – po roz jeż dża ne alej ki ogro do we, bo prze -
cież on mu si do je chać do swo jej dział ki nie za leż nie od ak -
tu al ne go sta nu na wierzch ni. Dal sza spra wa to ochro na
śro do wi ska – nie wszy scy miesz ka ją cy po sia da ją szam ba

z ate sta mi, a czyn ni ków za nie czysz cza ją cych po za tym jest
jesz cze wię cej – wy mie nia Zdzi sław Stan ko wiak 
z ROD „Wi nia ry” Gnie zno. – Z ty mi „miesz kań ca mi”
ogro dów ma my ogrom ne kło po ty. Lu dzie ci z pre me dy ta -
cją wy ko rzy stu ją za pi sy usta wy o ROD (m.in. zwol nie nia
z po dat ku rol ne go i od nie ru cho mo ści) do osią ga nia wła -
snych ko rzy ści. Bio rąc rów nież pod uwa gę atrak cyj ne
usy tu owa nie dzia łek, ko rzy sta ją oni „ca łą gę bą” i ca ły
rok z wszel kich przy jem no ści, ja kie stwa rza ją ogro dy 
– do da je Jan Mol ski Pre zes ROD im. mjr Do brzyc kie go
w Obor ni kach. Ca ło rocz ne prze by wa nie na dział kach ge -
ne ru je tak że dla wszyst kich użyt kow ni ków ROD do dat -
ko we kosz ty, kło po ty i róż ne go ro dza ju za gro że nia.
Jed nym z nich jest nie bez pie czeń stwo po ża rów al tan oraz
znisz cze nia in fra struk tu ry ogro dów. Po nad to ne ga tyw ne
zja wi ska w ogro dach są po żyw ką dla prze ciw ni ków
ogrod nic twa dział ko we go w mia stach, a skut kiem mo że
być ode bra nie usta wo wych przy wi le jów. Dla te go od wie -
lu już lat PZD nie usta je w wy sił ku cał ko wi te go wy eli mi -
no wa nia ne ga tyw nych zja wisk na dział kach w ROD, aby
ogro dy mo gły pra wi dło wo wy peł niać swo je funk cje usta -
wo we wo bec dział kow ców i spo łecz no ści lo kal nych.
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To le ro wa nie przez od po wied nie in sty tu cje przy pad ków
ła ma nia pra wa nie uchron nie pro wa dzi do ludz kich tra ge -
dii. Tak, jak dzie je się to w przy pad ku bez dom nych, któ -
rzy szu ka jąc schro nie nia przed chło dem tra fia ją do
ogro dów dział ko wych i al ta nek. Nie ste ty jest to tyl ko po -
zor ne schro nie nie, gdyż w wie lu ogro dach  w okre sie zi -
mo wym wy łą cza ny jest prąd i wo da. Wy ni ka to nie tyl ko
z za koń cze nia se zo nu dział ko we go, kie dy z ogro dów zni -
ka ją dział kow cy, ale też ze wzglę du na nie przy sto so wa -
nie in sta la cji elek trycz nych i hy drau licz nych do ni skich
tem pe ra tur, któ re mo gą po wo do wać ich uszko dze nie. 

Pod czas zi mo wych fa li mro zów wie lo krot nie sły sze li -
śmy o za mar z nię ciach, za cza dze niach, a tak że spło nię -
ciach. Pło ną nie tyl ko al ta ny, ale i ży wi lu dzie, a bez-

po śred nią przy czy ną tych tra gicz nych w skut kach zda -
rzeń jest wła śnie ła ma nie pra wa i brak re ak cji ze stro ny
od po wie dzial nych za to in sty tu cji sa mo rzą do wych i pań -
stwo wych. Ogro dy dział ko we nie są do brym schro nie -
niem dla bez dom nych. Nie ste ty oso by te szu ka jąc
miej sca do prze trwa nia wła śnie w ROD, nie wie dząc o
tym, ska zu ją sie bie na pew ną śmierć. Po nad to nie tyl ko
na ra ża ją oni swo je ży cie, ale tak że sta no wią za gro że nie
dla ogro dów dział ko wych po przez wznie ca nie po ża rów.
Nie ste ty w me dial nym szu mie nikt dziś nie mó wi o fa li
za cza dzeń, spło nięć i za mar z nięć, któ ra w tym ro ku jest
w ogro dach dział ko wych rze czy wi stą pla gą, a za ra zem
kon se kwen cją ca ło rocz ne go prze by wa nia w miej scu,
któ re ob ję te jest usta wo wym za ka zem za miesz ki wa nia. 

Bier ność to zgo da na ludz ką tra ge dię

Mel du nek w ROD

W ni we lo wa niu te go zja wi ska wy jąt ko wo szko dli wa jest
zwłasz cza po li ty ka mel do wa nia na dział kach przez Wy -
dzia ły Spraw Oby wa tel skich. Choć z tre ści art. 9 ust. 2b
usta wy o ewi den cji lud no ści  wy ni ka, że „za mel do wa nie
w lo ka lu słu ży wy łącz nie ce lom ewi den cyj nym i ma na
ce lu po twier dze nie fak tu po by tu w tym lo ka lu”, to wie le
osób jest prze ko na nych, że w ten spo sób w ma je sta cie pra -
wa „usank cjo nu ją” swój sta ły po byt w ogro dzie. Or gan
mel dun ko wy nie wni ka w szcze gó ły, czy okre ślo ny obiekt
na da je się do za miesz ka nia w ro zu mie niu prze pi sów pra -
wa bu dow la ne go. Stąd też mel du nek, wbrew wie lu opi -
niom w tym wzglę dzie, nie mo że być ja ką kol wiek pod-
sta wą uzna nia le gal no ści za miesz ki wa nia w ogro dach. W
świe tle obo wią zu ją cych prze pi sów za mel do wa nie jest po -
twier dze niem miej sca sta łe go po by tu. Aby do ko nać za -

mel do wa nia nie zbęd ne jest po sia da nie  ad re su , nu me ru
do mu i lo ka lu. Al ta na na te re nie ROD, co na le ży pod kre -
ślić nie speł nia tych wy mo gów bo wiem nie jest wy od ręb -
nio na ani na pla nie geo de zyj nym ani ar chi tek to nicz nym 
z ROD, a ad res po sia da tyl ko ROD ja ko ca łość, tak że nu -
mer dział ki jest nu me rem po rząd ko wym, na to miast nie
jest on wy od ręb nio ny w ro zu mie niu prze pi sów o ewi den -
cji lud no ści. Roz po czę cie pro ce du ry za mel do wa nia przez
człon ka PZD na te re nie dział ki jest de fac to ra żą cym na -
ru sze niem pra wa – obo wią zu ją cej usta wy o ROD i sta tu -
tu PZD. Choć pra wo jest w tym wzglę dzie jed no znacz ne,
to nie usta ją co jest ła ma ne. Nie ste ty mi mo wy sił ków PZD,
by ta kich sy tu acji uni kać wciąż brak jest wspar cia w wal -
ce o prze strze ga nie pra wa ze stro ny przed sta wi cie li ad mi -
ni stra cji miast i gmin.  

Gdzie są in sty tu cje?

Roz wią za nie pro ble mu za miesz ki wa nia, któ re wią że
się pra wie za wsze z bu do wą al tan po nadnor ma tyw nych
jest prak tycz nie po za moż li wo ścia mi PZD. Zwią zek ma
w tym przy pad ku dość moc no zwią za ne rę ce i ogra ni -
czo ne po le do dzia ła nia, gdyż je dy ne co mo że ro bić, to
zgła szać ta kie przy pad ki do od po wied nich in sty tu cji,
któ re win ny się tym pro ble mem za jąć. PZD nie jest bez -
dusz ną ma chi ną i nikt nie wy rzu ca z ogro dów lu dzi na
bruk, je śli gro zi im bez dom ność. Zgod nie z na ka zem
usta wo wym w przy pad ku ubó stwa Za rząd ROD ma obo -
wią zek zgło sić fakt za miesz ki wa nia na dział ce do gmi ny
lub po mo cy spo łecz nej. W wie lu przy pad kach okrę go -
we za rzą dy po szu ku ją współ pra cy z wła dza mi lo kal ny -
mi w ce lu roz wią za nia tej sy tu acji. Przy kła dem współ-
dzia ła nia na rzecz zmniej sze nia za miesz ki wa nia na dział -
kach jest Pi ła, gdzie wła dze mia sta przy zna ją w mia rę
moż li wo ści miesz ka nia ko mu nal ne oso bom za miesz ku -

ją cym na te re nie dzia łek. Nie ste ty, ta kie dzia ła nie to
wciąż wy ją tek. Znacz nie czę ściej moż na za ob ser wo wać,
że chcąc unik nąć pro ble mów z bez dom ny mi lo ka to ra mi,
przy bra ku miesz kań ko mu nal nych i per spek tyw na ich
po sia da nie, mia sta to le ru ją zja wi sko za miesz ki wa nia w
ogro dach. Dla te go nie re agu ją na zgło sze nia przy pad ków
ła ma nia pra wa. Czy za tem za miesz ki wa nie w ROD ma
być me to dą roz wią zy wa nia pro ble mów so cjal nych przez
wła dze miast?

Nie ste ty przy pad ki kie dy ro dzi ce od da ją dzie ciom
swo je miesz ka nia, a sa mi wy pro wa dza ją się do al ta ny,
gdzie po miesz ku ją bez sta łe go mel dun ku przez ca ły rok,
nie są tak od osob nio ne, jak się wy da je. Po dob nie jak
ogro do we pa ła ce, któ re kłu ją w oczy swo im bo gac twem.
Fakt za miesz ki wa nia mo że być pod sta wą do roz wią za nia
umo wy dzier ża wy dział ko wej da ją cej pod sta wę praw ną
do ko rzy sta nia z dział ki i czer pa nia z niej po żyt ków. Je -
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że li bo wiem pro blem wy ni ka z in nych przy czyn niż sy -
tu acja ma te rial na, Za rząd ROD ma obo wią zek za sto so -

wać w sto sun ku do użyt kow ni ka dział ki sank cje sta tu -
to we. 

Han del bez praw ny mi „al ta na mi” 

Wy star czy prze śle dzić ogło sze nia nie ru cho mo ści, 
w któ rych roi się od wy koń czo nych w wy so kim stan dar -
dzie 80 i wię cej me tro wych „al tan”, któ re wła ści cie le od -
sprze da ją za 150 tys. i wię cej zło tych, by skon fron to wać
bie dę, na ja ką po wo łu ją się żą da ją cy le ga li za cji po -
nadnor ma tyw nych al tan miesz kań cy ROD z rze czy wi -
sto ścią. Trud no też li czyć na dzia ła nie od po wied nich
in sty tu cji, gdy sa mi urzęd ni cy ła mią pra wo. Dość zna ny
był przy pa dek pre zy den ta Szcze ci na Ma ria na Jur czy ka,
któ ry na po łą czo nych dwóch dział kach w ROD bez praw -
nie wy bu do wał po nad 80 me tro wy dom. W mię dzy cza -
sie rad ni uchwa li li dla te go te re nu plan za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go, któ ry do pusz czał le ga li za cję ta -
kich obiek tów. Co skan da licz ne w tej spra wie to de cy -
zja po wia to we go in spek to ra nad zo ru bu dow la ne go, któ ry
zaj mu jąc się zgło sze niem, nie miał za strze żeń. De cy zję
o le ga li za cji al ta ny uchy lił do pie ro wo je wódz ki in spek -
tor i na ka zał jej roz biór kę. Trud no za tem mó wić o sku -
tecz no ści dzia łań od po wie dzial nych in sty tu cji, gdy
pod le ga ją one ła mią cym pra wo urzęd ni kom. Eska la cja
te go pro ble mu to tak że po śred ni sku tek bez czyn no ści

nad zo ru bu dow la ne go, któ ry in for mo wa ny o przy pad -
kach ła ma nia pra wa w ogro dach, zwle ka z kon tro la mi 
i nie wy da je sto sow nych do oko licz no ści de cy zji. To nie
PZD de cy du je o tym, czy al ta na jest sa mo wo lą bu dow -
la ną, ale wła ści wy dla miej sca, w któ rym znaj du je się
da ny ROD i kon tro lo wa na al ta na, or gan nad zo ru bu dow -
la ne go. Tyl ko ta in sty tu cja mo że wy dać de cy zję stwier -
dza ją cą, czy wy bu do wa na al ta na nie jest sa mo wo lą bu -
dow la ną. Po sta no wie nie nad zo ru bu dow la ne go mo że
być pod sta wą wy po wie dze nia pra wa do dział ki, o ile
dział ko wiec nie do pro wa dzi swo jej al ta ny do wy mo gów
pra wa. Jed nak nad zór bu dow la ny z kon tro lą się nie kwa -
pi.  Wnio ski, jak się oka zu je, prze ra sta ją moż li wo ści in -
spek to rów. „Ob li czy łem, że gdy by pra cow ni cy po znań s-
kie go nad zo ru bu dow la ne go nie ro bi li nic in ne go, tyl ko
kon tro lo wa li le gal ność za bu do wy na ogro dach dział ko -
wych, mu sie li by na to prze zna czyć naj bliż sze 17 lat” 
– mó wił w me diach In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go dla
Mia sta Po zna nia. To po ka zu je, że in sty tu cje od po wie -
dzial ne za kon tro lę, bez wąt pie nia nie ra dzą so bie z tym
pro ble mem. 

To le ran cja bez pra wia

Tej trud nej sy tu acji nie roz wią że jed nak zmia na obo -
wią zu ją cej usta wy o ROD. Ta kie su ge stie świad czą o cał -
ko wi tym nie zro zu mie niu pro ble mu. Wy star czy przy-
po mnieć so bie, jak ogrom nym po par ciem spo łecz nym
cie szy ły się obie usta wy, za któ ry mi stoi śro do wi sko
dział ko we – usta wa o ROD i no we li za cja pra wa bu dow -
la ne go do ty czą ca al tan. Pierw szą po par ło bli sko mi lion
osób, dru gą – 700 tys. osób. Wszy scy pod pi su ją cy się
pod ty mi usta wa mi lu dzie z peł ną świa do mo ścią po par li
al ta ny, któ re nie bę dą prze kra cza ły wy mia rów 35m². Tę
wo lę więk szo ści po win ny usza no wać nie tyl ko wło da rze
miast, ta kich jak Po znań, dla któ rych za miesz ki wa nie w
ROD jest wy god ne. Po chy la nie się nad grup ką nie speł -
na 10 tys. osób, pod czas gdy z ro dzin nych ogro dów
dział ko wych ko rzy sta ją 4 mi lio ny Po la ków ura sta do ab -
sur du. Nie moż na bez koń ca sank cjo no wać po nadnor -
ma tyw nych al tan i zwięk szać do pusz czal nych wy mia rów
ze wzglę du na par ty ku lar ne in te re sy ma łej gru py lu dzi,
któ ra za nic mia ła i ma obo wią zu ją ce prze pi sy pra wa.
Do sto so wy wa nie ustaw do każ dej pa to lo gii, któ rej na do -
da tek prze ciw sta wia się zde cy do wa na więk szość spo łe -
czeń stwa spra wi, że w Pol sce za miast de mo kra cji 

i pra wo rząd no ści, roz wi jać bę dzie my anar chię i ba ła gan.
To nie usta wa jest zła, ale na pięt no wać na le ży tych, któ -
rzy ocze ku ją le ga li za cji te go bez pra wia. Zmia na usta wy
to usank cjo no wa nie bez praw nie po sta wio nych al tan, któ -
re znacz nie prze kra cza ją nor my usta wo we. Le ga li za cja
ogro do wych pa ła ców i do mów by ła by po wie dze niem
tym, któ rzy ła ma li pra wo – „do brze ro bi li ście”, a dział -
kow com prze strze ga ją cym pra wo – „Je ste ście naiwni.
My bę dzie my mieć re zy den cje na swo ich dział kach, 
a wy zo sta nie cie ze swo imi pra wo rząd ny mi al tan ka mi”.
Zmia na usta wy by ła by w dzi siej szych re aliach wy łącz nie
na gro dze niem cwa niac twa i kom bi na tor stwa. Błęd nym
wska za niem dla in nych oby wa te li, że by cie po rząd nym
i pra wym nie opła ca się, bo w osta tecz nym roz ra chun ku
zy sku ją ci, któ rzy pra wa nie sza nu ją. Czy wła śnie w ten
spo sób na le ży roz wią zy wać pro ble my? Dziś usta wo daw -
ca uzna, że te do my ma ją ra cję by tu na dział kach, a ju -
tro ca łe spo łe czeń stwo bę dzie mu sia ło uznać to, że
ogro dy dział ko we za mie ni ły się w slum sy. Zmia na usta -
wy to zde cy do wa nie zbyt da le ko idą ca to le ran cja, na któ -
rą nie mo że zgo dzić się spo łe czeń stwo.
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Je ste śmy w ostat nich dniach świad ka mi ku rio zal nej
wręcz sy tu acji, kie dy to Pol ski Zwią zek Dział kow ców
mu si się tłu ma czyć dla cze go sto su je pra wo i dla cze go
po dej mu je dzia ła nia, do któ rych zo bo wią za ny zo stał po -
przez prze pi sy usta wy o ROD. Za nie cha nie wy ko na nia
usta wo we go obo wiąz ku zgło sze nia or ga no wi nad zo ru
bu dow la ne go fak tu wy bu do wa nia na dział ce obiek tu
z na ru sze niem prze pi sów pra wa mo że skut ko wać za rzu -
ta mi dla oso by, któ ra jest do te go zo bo wią za na. Nie ste -
ty są ta cy oby wa te le, dla któ rych pra wo nie jest waż ne,
a stwier dze nie, że bier ność pro wa dzi do tra ge dii to dla
nich wciąż zbyt ma ło. Tym cza sem PZD bier nym po zo -
sta wać nie mo że, a na wet nie po wi nien. Cze ka nie mo że
spro wa dzić nie bez pie czeń stwo nie tyl ko na za miesz ku -
ją ce ROD ro dzi ny, bez bron ne dzie ci, któ re zgi ną przez
nie od po wie dzial ność i bu tę swych ro dzi ców, ale też i in -
nych dział kow ców – tych, któ rzy trak tu ją dział ki zgod -
nie z ich prze zna cze niem, ja ko miej sca od po czyn ku 
i re kre acji. Dział ki w ża den spo sób nie mo gą bo wiem za -
spo ka jać po trzeb miesz ka nio wych spo łe czeń stwa, gdyż
za prze cza to ce lom, ja kim ma ją słu żyć. Bu do wa nie do -
mów na dział kach i za miesz ki wa nie w nich nisz czy ideę
ogrod nic twa dział ko we go, a bez kar ność oraz cwa niac -
two lu dzi wy ko rzy stu ją cych w ten spo sób ogro dy
sprzecz ne jest nie tyl ko z pra wem, a tak że z in te re sem
spo łecz nym. Lu dzie nie uczci wi nie po win ni ko rzy stać z
przy wi le jów, ja ki mi ob da rzo ne zo sta ło przed usta wo -
daw cę śro do wi sko dział ko we. Zwol nie nie z po dat ku od

nie ru cho mo ści do ty czy wy łącz nie dział kow ców i nie po -
win ni z nie go ko rzy stać nie uczci wi oby wa te le. Koszt
rocz nych opłat za ogro do wą „al ta nę” jest nie po rów ny -
wal nie mniej szy od utrzy ma nia do mu czy mie sięcz ne go
czyn szu za miesz ka nie. Ogro dy dział ko we to nie noc le -
gow nia, ani ta nie w użyt ko wa niu i za ku pie osie dla
miesz ka nio we. Każ dy kto ła mie pra wo mu si być świa do -
my te go, że bę dzie mu siał po nieść kon se kwen cje swo je -
go po stę po wa nia. Praw dzi wi dział kow cy to lu dzie,
któ rzy sza nu ją swo ich są sia dów i pań stwo, któ re uchwa -
la pra wo nie po to, by mno żyć pro ble my, ale by przed
ni mi chro nić. Tak wła śnie, jak dzie je się to w przy pad ku
dział kow ców. 

Po ja wia ją ce się in for ma cje o tym, że za miesz ki wa nie
w ROD to nie zni ko my, jak jest w rze czy wi sto ści, a ogól -
no na ro do wy pro blem jest zwy czaj nym nad uży ciem.
Wła śnie w ta kie to ny ude rza ją chcą cy ucho dzić za bez -
kar nych, szko dzą cy ca łe mu śro do wi sku dział ko we mu,
nie licz ni miesz kań cy ROD. Dla cze go po da wa ne przez
nich licz by i fak ty tak bar dzo róż nią się od tych, któ re
po da je PZD? Od po wiedź jest pro sta. Zwią zek nie ma
żad ne go in te re su, by kła mać. Bez praw nie za miesz ku ją -
cy ROD oby wa te le wy cho dzą dziś na uli cę w ja sno okre -
ślo nym ce lu, by do swo ich ra cji prze ko nać opi nię
spo łecz ną. Czy im się to uda? „Lu dzie mó wią, że pra gną
spra wie dli wo ści, ale to nie praw da. Chcą tyl ko, że by
wszyst ko ukła da ło się po ich my śli”. (cy tat J. Car roll)

AH

Ko go bro ni PZD?

Al ta ny i historia

Te mat bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go i za miesz -
ki wa nia na dział kach  jest po now nie po dej mo wa ny przez
Kra jo wą Ra dę  PZD, po nie waż sta no wi po waż ny pro -
blem, z któ rym Zwią zek zma ga się od wie lu lat. Nie ule -
ga wąt pli wo ści, że al ta ny o wy mia rach prze kra cza ją cych
do pusz czal ne nor my po wsta wa ły w róż nych okre sach
ist nie nia ogro dów. Mi mo że ta kwe stia by ła  szcze gó ło -
wo re gu lo wa na w roż nych prze pi sach, za wsze zna leź li
się dział kow cy, któ rzy ła ma li usta lo ne nor my i bu do wa li
al ta ny o po wierzch ni znacz nie prze kra cza ją cej do pusz -
czal ne wy mia ry. Taka sy tu acja trwa nie ste ty do dziś.

Oso by, któ re bu du ją po nadnor ma tyw ne al ta ny i na sta -
łe w nich za miesz ku ją z peł ną świa do mo ścią ła mią prze -
pi sy po wszech nie obo wią zu ją ce oraz ure gu lo wa nia
we wnętrz ne PZD. Aby od wró cić uwa gę od te go, że nie
prze strze ga ją pra wa, sta ją się oraz bar dziej ak tyw ni i bez -

względ ni w swo ich dzia ła niach. Wszel ki mi spo so ba mi
pró bu ją prze jąć wła dzę w ogro dzie, a na stęp nie dą żą do
je go wy łą cze nia ze struk tur Polskiego Związku Dział-
kowców, głów nie po to, aby za miesz ki wać na dział kach,
mi mo wy raź ne go za ka zu  i nie po no sić z te go ty tu łu żad -
nych kon se kwen cji. Wie lu z nich gło si nie praw dzi we in -
for ma cje, że usta wa z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin-
nych ogro dach dział ko wych jest nie ko rzyst na dla dział -
kow ców, któ rzy wy bu do wa li po nadnor ma tyw ne al ta ny 
i za miesz ku ją w nich, po nie waż do pie ro ona wpro wa dzi -
ła cał ko wi ty za kaz za miesz ki wa nia na dział kach w ROD
oraz za kaz po sia da nia al ta ny, któ rej po wierzch nia prze -
kra cza 35 m², a wcze śniej sze prze pi sy ich zda niem na to
ze zwa la ły.

Jest to in for ma cja cał ko wi cie nie praw dzi wa, po nie waż
kwe stie do ty czą ce wy mia ru al ta ny i za miesz ki wa nia na
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dział kach by ły ure gu lo wa ne już w prze pi sach z lat 50–
tych ubie głe go wie ku.

Po twier dza ją to przed sta wio ne po ni żej ak ty praw ne, któ -
re na prze strze ni wie lu lat kształ to wa ły za kaz za miesz ki -
wa nia na dział kach i do pusz czal ne wy mia ry al tan:

• Re gu la min Pra cow ni czych Ogro dów Dział ko wych
uchwa lo ny przez Kra jo wą Ra dę POD w 1959 r. 
w § 17 wy raź nie za bra niał sta łe go za miesz ki wa -
nia na dział ce i w związ ku z tym bu do wa nia po -
miesz czeń przy sto so wa nych do sta łe go za miesz-
ki wa nia. Już czy ta jąc ten za pis moż na z peł nym
prze ko na niem stwier dzić, że za kaz za miesz ki wa nia
na dział kach nie jest ure gu lo wa niem wpro wa dzo -
nym w usta wie z 13 grud nia 2013 r., tyl ko obo wią -
zu je nie mal od po cząt ku ist nie nia ogro dów dział-
ko wych.

• Re gu la min Pra cow ni cze go Ogro du Dział ko we go
uchwa lo ny przez Kra jo wą Ra dę POD w 1965 r. 
w § 67 ust. 2 okre ślał, że al ta na mo że mieć po -
wierzch nię do 12 m², na to miast w ust. 3 te go pa ra -
gra fu mó wił o tym, że al ta na nie mo że być przy s-
to so wa na do sta łe go za miesz ki wa nia.

• Re gu la min Pra cow ni cze go Ogro du Dział ko we go
uchwa lo ny na VIII Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów
w War sza wie 15 li sto pa da 1976 r. w § 70 okre ślił,
że po wierzch nia za bu do wy al ta ny na te re nach ogro -
dów o lo ka li za cji sta łej nie mo że prze kra czać 
20 m², a jej wy so kość 3 m.

• Re gu la min Pra cow ni cze go Ogro du Dział ko we go
uchwa lo ny w dniu 29 paź dzier ni ka 1981 r. przez
Kra jo wą Ra dę Pol skie go Związ ku Dział kow ców na
pod sta wie § 72 li te ra „i” Sta tu tu PZD § 45 sta no wił,
że po wierzch nia al ta ny, w ob ry sie ścian ze wnętrz -
nych, nie mo że prze kra czać: w ogro dach znaj du ją -
cych się w gra ni cach miast – 20 m², w ogro dach
po za gra ni ca mi miast – 35 m².

• Re gu la min Pra cow ni cze go Ogro du Dział ko we go
uchwa lo ny w dniu 25 li sto pa da 1986 przez Kra jo -
wą Ra dę Pol skie go Związ ku Dział kow ców na po -
sta wie § 11.1 Sta tu tu PZD w § 68 okre ślał, że al ta na
w pra cow ni czym ogro dzie dział ko wym mo że mieć
po wierzch nię: w ogro dach miej skich do 25 m², na -
to miast w ogro dach pod miej skich do 35 m².

• Usta wa z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow la ne 
art. 29 stwier dza ła, że po zwo le nia na bu do wę nie
wy ma ga bu do wa al tan i obiek tów go spo dar czych
na dział kach w ro dzin nych ogro dach dział ko wych
o po wierzch ni za bu do wy do 25 m² w mia stach 
i do 35 m² po za gra ni ca mi miast.

• Usta wa  z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych w art. 13 ust. 1. Wpro wa dzi -
ła za pis, że na te re nie dział ki nie mo że znaj do wać
się al ta na, któ rej po wierzch nia za bu do wy prze kra -
cza po wierzch nię okre ślo ną w art. 29 ust. 1 pkt 4

usta wy z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne.
• Usta wa o ROD zno we li zo wa ła pra wo bu dow la -

ne. Od 19 stycz nia 2014 r. do pusz czal na po -
wierzch nia za bu do wy al ta ny w mia stach i po za
mia sta mi zo sta ła zrów na na we wszyst kich ROD
i wy no si te raz 35 m².

• Re gu la min ROD uchwa lo ny przez Kra jo wą Ra dę
PZD w dniu 1 paź dzier ni ka 2015 r. w § 7 za ka zu je
za miesz ki wa nia na dział kach, na to miast w § 44
okre śla do pusz czal ną po wierzch nię al ta ny.

Nie jest rów nież praw dą, że po li ty cy uchwa la jąc usta -
wę o ROD nie wzię li pod uwa gę re al ne go za go spo da ro -
wa nia dzia łek. Sejm pod jął bo wiem bar dzo ko rzyst ne dla
dział kow ców ure gu lo wa nia praw ne, któ re zrów na ły do -
pusz czal ną po wierzch nię al tan w ogro dach miej skich 
i pod miej skich do 35 m². Jest to naj więk sza po wierzch -
nia, ja ką do pusz cza ły wszyst kie prze pi sy, obo wią zu ją ce
nie mal od po cząt ku ist nie nia ogro dów dział ko wych. Za -
pis usta wy sta no wi więc ogrom ny suk ces pol skich dział -
kow ców pod tym wzglę dem, a nie ich po raż kę.

War to wspo mnieć, że po wej ściu w ży cie wy żej wy -
mie nio nych prze pi sów usta wy o ROD moż na za uwa żyć
wy raź ne za ha mo wa nie bu dow nic twa po nadnor ma tyw -
ne go na dział kach, bo wiem za le ga li zo wa ne zo sta ły 
w mia stach al ta ny wcze śniej za li cza ne do po nadnor ma -
tyw nych, tj. o po wierzch ni od 25 m² do 35 m². W opi nii
prze wa ża ją cej czę ści dział kow ców obec nie do pusz czal -
na po wierzch nia za bu do wy jest wy star cza ją ca i zde cy -
do wa na więk szość no wych al tan ma od po wied nie wy-
mia ry.

Na le ży za tem po raz ko lej ny pod kre ślić, że bu do wa al -
tan o wy mia rach prze kra cza ją cych nor my okre ślo ne za -
rów no w pra wie bu dow la nym, usta wie o ROD,  jak 
i prze pi sach związ ko wych jest sa mo wo lą bu dow la ną 
i sta no wi ra żą ce na ru sze nie pra wa, po nie waż wszyst kie
przy wo ła ne prze pi sy ja sno i wy raź nie mó wi ły o tym, że
al ta na dział ko wa po win na mieć okre ślo ne wy mia ry i nie
mo że słu żyć do za miesz ki wa nia.

Idea ogrod nic twa dział ko we go zro dzi ła się w ce lu po -
mo cy nie za moż nym ro dzi nom. Ogro dy wy peł nia ją bo -
wiem funk cje re kre acyj ne po przez za pew nie nie czyn -
ne go wy po czyn ku dział kow com i ich ro dzi nom, pro duk -
cyj ne, po nie waż za pew nia ją moż li wość upra wy wa rzyw
i owo ców. Wy peł nia ją też bar dzo waż ne funk cje spo łecz -
ne po przez ugrun to wa nie wię zi ro dzin nych i ak tyw ne
wy peł nia nie wol ne go cza su głów nie przez se nio rów.
Ogro dy od po wia da ją więc na róż ne za po trze bo wa nia 
i peł nią wie le waż nych funk cji spo łecz nych. Nie mo gą
jed nak sta no wić od po wie dzi na wszyst kie pro ble my i bo -
lącz ki, a zwłasz cza na nie za spo ko jo ne po trze by miesz ka -
nio we. Wszyst kie bo wiem prze pi sy w spo sób jed no-
znacz ny wy łą cza ły i na dal wy łą cza ją funk cję miesz kal -
ną z prze zna cze nia dział ki. Za pew nie nie miesz kań oso -
bom ubo gim i bez dom nym le ży w kom pe ten cjach
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or ga nów pań stwo wych i władz sa mo rzą do wych, po nie -
waż or ga ny te są zo bo wią za ne do pro wa dze nia po li ty ki
sprzy ja ją cej za spo ko je niu po trzeb miesz ka nio wych 

oby wa te li. Ro dzin ne ogro dy dział ko we nie mo gą więc
przej mo wać tych funk cji.

WZ

Czar ne owce w ROD. Dział kow cy ma ją do syć! 

Zni ko my od se tek osób bez praw nie za miesz ku ją cych
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, naj czę ściej w po -
nadnor ma tyw nych al ta nach, za wszel ką ce nę pró bu je
kre ować się w me diach na gru pę po krzyw dzo ną przez
sa mo rzą dy, in sty tu cje pań stwo we oraz PZD. Jed nak z
per spek ty wy dział kow ców sto su ją cych się do prze pi -
sów obo wią zu ją cych w ROD - a to prze cież bez względ -

na więk szość tej spo łecz no ści - spra wa wy glą da zgo ła
ina czej. Jak dłu go jesz cze oso by lob bu ją ce na rzecz ła -
ma nia pra wa w ROD bę dą skry wa ły swo je praw dzi -
we ob li cze, za sła nia jąc się tro ską o naj uboż szych?
Wy da je się, że ich „ar gu men ty” po wo li się wy czer pu -
ją, a pa ra fra zu jąc sło wa kla sy ka moż na rzec, że „ciem -
ny lud ra czej te go nie ku pi”. 

Epa to wa nie ludz kim nie szczę ściem w ce lu zy ska nia
przy chyl no ści spo łe czeń stwa wy da wać by się mo gło do -
brze ob ra ną tak ty ką w ce lu od wró ce nia uwa gi od fak -
tycz ne go sed na spra wy. A zda niem dział kow ców (sprze-
ci wia ją cych się bu do wa niu w ROD po nadnor ma tyw nych
al tan i za miesz ki wa niu) jest nim bez względ na wal ka 
o za cho wa nie pro fi tów czer pa nych z fak tu bez praw ne go
miesz ka nia na dział ce. Na le ży jed nak roz róż niać oko -
licz no ści, któ re w du żej mie rze przy czy ni ły się do te go,
kto i dla cze go na za miesz ki wa nie w ROD zo stał „ska za -
ny”, a kto zna lazł się tam z wła sne go wy bo ru. W tym
dru gim przy pad ku - wy bo ru nie rzad ko pod szy te go kom -
bi na tor stwem, po trze bą od nie sie nia pry wat nych ko rzy -
ści  i chę cią prze chy trze nia „sys te mu”. Wszak oka zu je
się, że nie wiel ka gru pa osób ot tak stwo rzy ła w nie któ -
rych ROD swo iste pań stwo w pań stwie, prze kształ ca jąc
ogro dy w wy ję te spod pra wa pry wat ne fol war ki. Bo jak
ina czej na zwać za gra ża ją ce bez pie czeń stwu sa mo wo le
bu dow la ne, na gmin ne ba ga te li zo wa nie pra wa oraz sto so -
wa nie gróźb wo bec prze stra szo nych i bez bron nych dział -
kow ców? Ci z ko lei obu rze ni są fak tem, że oso by

za miesz ku ją ce w ROD, po sia da ją ce kil ku pię tro we wil le,
upra wia ją ce tzw. sa mo wol kę, de wa stu ją ce ogro dy, utoż -
sa mia ne są w me diach z gru pą za szczu tych i po krzyw -
dzo nych osób. Po czu cie nie spra wie dli wo ści dział-
kow ców użyt ku ją cych ROD zgod nie z ich prze zna cze -
niem spra wi ło, że nie za mie rza ją oni da lej bier nie przy -
glą dać się huc pie, któ rą kie ru je grup ka lob bu ją ca za
ła ma niem prze pi sów w ROD. Tam, gdzie pro blem po -
nadnor ma tyw nych al tan i za miesz ki wa nia w ROD wy -
stę pu je, dział kow cy re spek tu ją cy re gu la min mó wią
jed nym gło sem: do syć de wa sto wa nia na szych ogro dów
przez krę ta czy i kom bi na to rów bez czel nie za sła nia ją cych
się  oso ba mi po krzyw dzo ny mi przez los.

Że by zro zu mieć, o czym mó wią dział kow cy ma ją cy
al ta ny zgod ne z prze pi sa mi, ko rzy sta ją cy z ro dzin nych
ogro dów dział ko wych w spo sób wła ści wy, ży ją cy 
w sym bio zie z resz tą dział ko wej spo łecz no ści, na le ży
wy brać się do ogro dów, któ re po przez za bu do wę po -
nadnor ma tyw ny mi al ta na mi i za miesz ki wa nie, w czę ści
utra ci ły swo ją pier wot ną for mę. Mo wa za rów no stric te 
o kra jo bra zie oraz pa nu ją cej w ROD at mos fe rze. 

Cwa niac two to nie ubó stwo

Nie czyń dru gie mu, co to bie nie mi łe…

Pro ce der za miesz ki wa nia w po nadnor ma tyw nych al -
ta nach przez nie wiel ki od se tek osób, wy kształ cił sze reg
in nych trud no ści, z któ ry mi na stęp nie bez po śred nio bo -
ry ka ją się uczci wi dział kow cy.  Lek ko myśl ność i de spo -
tyzm za miesz ku ją cych w ROD przy czy ni ły się do
nisz cze nia ogro do wej in fra struk tu ry, a to wią że się z po -
no sze niem przez wszyst kich dział kow ców do dat ko wych,
czę sto  wy so kich kosz tów. Za tem nie moż na dzi wić się
dział kow com, któ rzy czu ją się po krzyw dze ni fak tem po -

no sze nia wy dat ków ge ne ro wa nych przez nie li czą cych
się z ni kim i ni czym „są sia dów” za miesz ku ją cych 
w ROD. 

„To wiel ce nie spra wie dli we, by za za chcian ki osób ła -
mią cych pra wo w na szym ROD, brak re flek sji, nie po -
sza no wa nie za sad współ ży cia spo łecz ne go, pła cić
mu sie li wszy scy dział kow cy. Two rzy my spo łecz ność
dział ko wą, użyt ku je my ROD, więc wszy scy po win ni -
śmy sto so wać się do re gu la mi nu. A ów re gu la min nie
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prze wi du je za miesz ki wa nia w ROD i sta wia nia w nim
po nadnor ma tyw nych al tan. Ro dzin ne ogro dy dział ko we
peł nią in ne funk cje niż osie dla miesz ka nio we, więc si łą
rze czy nie są przy sto so wa ne do za miesz ki wa nia. A sko -
ro nie są przy sto so wa ne, to użyt ko wa nie ich w nie na le -
ży ty spo sób ge ne ru je wy so kie kosz ty. To lo gicz ne.  Jak
to się dzie je, że 99 proc. dział kow ców to ro zu mie, a ten
1 proc. lu dzi wy wra ca nasz świat do gó ry no ga mi?” –
py ta dział ko wiec z Po zna nia. 

„W miej scu, w któ rym sto imy, by ła kie dyś ślicz na alej -
ka, któ rą spa ce ro wa ły ca łe ro dzi ny. Dziś to pas bło ta co -
dzien nie roz jeż dża ny jest przez po ru sza ją ce się tę dy od
ra na do wie czo ra sa mo cho dy na le żą ce do osób miesz ka -
ją cych w ROD.  A co wią że się z sa mo cho da mi, to nie
trze ba chy ba ni ko mu przy po mi nać. Smród spa lin, ha łas,
na ra ża nie nas na nie bez pie czeń stwo – ta kie oto do zna -
nia ser wu je się nam dział kow com” – mó wi wy raź nie po -
iry to wa ny dział ko wiec jed ne go z ROD w środ ko wej
Pol sce, w któ rym wy stę pu je pro blem za miesz ki wa nia. 

Jed nak do słow ne roz jeż dża nie ro dzin nych ogro dów,
do któ rych sa mo cho dy w ogó le nie po win ny być prze -
cież wpusz cza ne, to nie je dy ny pro blem z któ rym mu szą
zma gać się Bo gu du cha win ni dział kow cy. Bo lą czek jest
tu ca łe mnó stwo. Dział kow cy na rze ka ją, że z ko mi nów
po nadnor ma tyw nych al tan wy do by wa się dym, któ ra 
w za sa dzie unie moż li wia ko rzy sta nie z dóbr ro dzin nych
ogro dów dział ko wych.  Dzie je się tak, bo za miesz ku ją -
cy w ROD pa lą czym po pad nie, tym sa mym za tru wa jąc
śro do wi sko i… ży cie sa mych dział kow ców. 

„Ja ki jest sens prze by wa nia na dział ce, kie dy są siad
ma ją cy po nadnor ma tyw ną al ta nę wrzu ca do pie ca… no
wła śnie… chy ba tyl ko on wie, czym tak na praw dę pa li.
Dym gry zie w gar dło, a ogród mo men tal nie ro bi się sza -
ry. Ro zu miem, że trze ba zi mą pa lić w pie cu, ale prze cież
na le ży sto so wać się do ja kichś wy tycz nych. Po za tym,
na Bo ga, tych do mów w ogó le nie po win no tu taj być! 
O czym my więc mó wi my?!” – do da je Pa ni Mag da le na,
dział ko wiec z Wy brze ża. 

To wła śnie na pół no cy Pol ski, w re gio nach atrak cyj -
nych tu ry stycz nie, „kre atyw ni dział kow cy” roz krę ca ją
do cho do we biz ne sy po le ga ją ce na wy naj mo wa niu po -
nadnor ma tyw nych al tan tu ry stom. Tym sa mym za mie -
nia ją ro dzin ne ogro dy dział ko we w po li gon do świad -
czal ny, na któ rym pa nu je swo ista sa mo wol ka. Lek ko -
myśl ność, chęć szyb kie go zy sku, ego izm – m.in. to cha -
rak te ry zu je oso by, któ re uzur pu ją so bie pra wo do
za własz cza nia prze strze ni na le żą cej do ca łej spo łecz no -
ści dział ko wej i lo kal nych miesz kań ców. Dział kow cy
iro nicz nie mó wią, że grup ka osób za miesz ku ją ca w ich
ROD, w spe cy ficz ny spo sób de fi niu je funk cję wy po -
czyn ko wo -re kre acyj ną, ja ką z za ło że nia peł nić po win ny
ro dzin ne ogro dy dział ko we. Ale tak na praw dę ni ko mu
nie jest do śmie chu, bo wy da je się, że wszyst kie me to dy
po ro zu mie nia z grup ką osób za miesz ku ją cych ogród i

prze mó wie nia im do roz sąd ku, zo sta ły wy czer pa ne. Co
wię cej - w nie któ rych ogro dach do cho dzi do dan tej skich
scen, z za stra sza niem, na ru sze niem nie ty kal no ści cie le -
snej, czy pod pa la niem al tan włącz nie. 

„Więk szość dział kow ców to se nio rzy, zaś ci, któ rzy
po bu do wa li w ogro dach do my, to lu dzie sto sun ko wo
mło dzi. Ko go ła twiej za stra szyć, za szczuć, gnę bić i ter -
ro ry zo wać? Sta rusz kę cho dzą ca o la sce czy po staw ne go
męż czy znę, któ ry ma od wa gę na igry wać się z pra wa i
sta wiać sa mo wo le bu dow la ne? Ci, któ rzy się po sta wi li,
na wła snej skó rze od czu li, że le piej sie dzieć ci cho. Lu -
dzie ma ją już do syć te go im pa su. Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców sta ra się nam po ma gać, ko rzy sta z moż li wo ści,
któ re da je mu Usta wa o ROD czy Re gu la min ROD, ale
te moż li wo ści są ogra ni czo ne. Ko lej ny krok na le ży do
nad zo ru bu dow la ne go, władz miast i in nych in sty tu cji
pań stwo wych. A ci z ko lei nic z tym nie ro bią. To skan -
dal” – ża li się Pan Ma rek, dział ko wiec z kil ku na sto let -
nim sta żem. 

Dział kow cy funk cjo nu ją cy w ROD w zgo dzie z li te rą
pra wa, czu ją się bez rad ni. Nad zór bu dow la ny, do któ re -
go tra fia ją zgło sze nia o po nadnor ma tyw nych al ta nach,
wy da je się być głu chy na in for ma cje otrzy my wa nie od
PZD jak i sa mych dział kow ców. Spra wę pod dy wan sta -
ra ją się za mieść tak że sa mo rzą dy, któ re prze cież wy da -
wa ły po zwo le nia na mel du nek w ROD.  Ab surd go ni
ab surd. 

Opie sza łość nad zo ru bu dow la ne go dzi wi, zwłasz cza,
że mo wa prze cież o bez pie czeń stwie dział kow ców. Nie
trze ba być spe cja li stą od pra wa bu dow la ne go, by zda -
wać so bie spra wę, iż po nadnor ma tyw ne al ta ny w ROD
oraz za miesz ki wa nie, stwa rza ją re al ne za gro że nie. Nie -
przy sto so wa ne do co dzien nej i nie ustan nej eks plo ata cji,
nie po sia da ją ce od po wied niej in fra struk tu ry miesz ka nio -
wej i dro go wej, ro dzin ne ogro dy dział ko we z pew no ścią
nie są miej scem bez piecz nym. Nie ma wąt pli wo ści co
do te go, że za miesz ki wa nie w ROD i sto ją ce w nich sa -
mo wo le bu dow la ne to igra nie z lo sem. 

„Czy mu si dojść do tra ge dii, że by lu dzie ła mią cy pra -
wo w ROD wresz cie oprzy tom nie li i zro zu mie li, że nie
da się da lej tak im pro wi zo wać, bo cier pią na tym wszy -
scy? To już nie są żar ty. Cho dzi prze cież o na sze i ich
zdro wie, a mo że i ży cie” – do da je Pan Ma rek. 

Nie bez zna cze nie jest tak że wpływ za miesz ki wa nia w
ROD na śro do wi sko. Dział kow cy otwar cie mó wią, że
ro dzin ne ogro dy dział ko we, w któ rych wy stę pu je pro -
blem za miesz ki wa nia, to cy ka ją ce bom by eko lo gicz ne.
Spra wa do ty czy od pro wa dza nia bez po śred nio do gle by
wszel kie go ro dza ju za nie czysz czeń. Tu taj zno wu wszyst -
ko spro wa dza się do jed ne go: in fra struk tu ra przy sto so -
wa na jest do funk cji ROD,  a nie do funk cji osie dli
miesz ka nio wych. 

„To krót ko wzrocz ność i brak od po wie dzial no ści ze
stro ny dział kow ców miesz ka ją cych w ROD. Ich dzi siej -
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sze de cy zje bę dą mia ły kon se kwen cje dla przy szłych po -
ko leń. Ży je my w XXI wie ku, a nie któ rzy za cho wu ją się
jak by by ło śre dnio wie cze. Nie dość, że pew ni lu dzi za -
miesz ku jąc w ROD i bu du jąc w nim po nadnor ma tyw ne

al ta ny ła mią pra wo, to w do dat ku swo im po stę po wa niem
ska zu ją na de gra da cję nas dział kow ców, nasz ogród 
i śro do wi sko w ogó le” – wzbu rza się mał żeń stwo dział -
kow ców z Opo la. 

Czas na dzia ła nie

Alarm pra wo rząd nych dział kow ców ws. po nadnor ma -
tyw nych al tan w ROD i za miesz ki wa nia zo stał już pod -
nie sio ny.  Być mo że te raz m.in. me dia za czną bacz niej
przy glą dać się po czy na niom osób, któ re dez or ga ni zu ją
ży cie w ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Pa ra doks ca -
łej sy tu acji po le ga na tym, że spraw cy te go ba ła ga nu lan -
su ją się na ofia ry, zaś naj bar dziej po krzyw dze ni -
po czci wi dział kow cy -  do tych czas po mi ja ni by li w de -
ba cie na te mat za miesz ki wa nia w ROD.  

PZD każ dy przy pa dek za miesz ki wa nia w ROD ana li -
zu je z osob na, bo nie ma prze cież nic gor sze go, jak wrzu -
ca nie wszyst kich dział kow ców do jed ne go wor ka.
Zwią zek zda je so bie spra wę, że wśród dział kow ców za -
miesz ku ją cych w ROD są i ta cy, któ rzy tym cza so wo

prze by wa ją tam z uwa gi na brak in nych roz wią zań. Nie
zmie nia to jed nak fak tu, że na wet te naj bar dziej wy jąt ko -
we przy pad ki za miesz ki wa nia w ROD z po wo du skraj -
ne go ubó stwa, mi mo tych oko licz no ści w dal szym cią gu
są sprzecz ne z obo wią zu ją cym pra wem. Dla te go na le ży
mieć na dzie ję, że sa mo rzą dy, wło da rze miast, od po wied -
nie in sty tu cje pań stwo we na le ży cie za an ga żu ją się w tę
skom pli ko wa ną i de li kat ną spra wę. Pew ne jest jed no:
klu czem do roz wią za nia pro ble mu jest zna le zie nie zło te -
go środ ka mię dzy bez kom pro mi so wym, zde cy do wa nym
dzia ła niem a wraż li wo ścią na ludz ką krzyw dę. Wszak że
te go wła śnie po wi nien ocze ki wać każ dy oby wa tel od
przed sta wi cie li swo je go pań stwa. 

ŁP

Za miesz ki wa nie na dział kach jest zmo rą dla dział kow ców

W mo im Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym „Pod
Kasz ta na mi” w Mił ko wie przed kil ku la ty my dział kow -
cy po peł ni li śmy fa tal ny błąd, wy bie ra jąc na pre ze sa czło -
wie ka, któ ry z sen ty men tu do Mił ko wa czę sto go od-
wie dzał i cza so wo za miesz ki wał. Przy dzie lo no je mu
dział kę w na szym ROD, któ rą trze ba by ło od pod staw
za go spo da ro wać. Za im po no wał nam swo im za an ga żo -
wa niem w roz wój Ogro du i ofe ro wa ną po mo cą, więc na
ze bra niu wy bra li śmy go na pre ze sa ROD.

Wkrót ce oka za ło się, że nie cho dzi je mu o do bro
wszyst kich dział kow ców i roz wój ROD. Je śli my ślał o
roz wo ju, to tyl ko we wła snym in te re sie i swo ich kil ku
ko le gów z róż nych miej sco wo ści. Sam so bie wy bu do -
wał „al ta nę”, któ ra jest te raz dla nie go do mem. Swo im
ko le gom też po zwo lił wy bu do wać al ta ny, któ re prze kra -
cza ją do pusz czal ną nor mę – 35 m². Jest kil ka ta kich al -
tan w Ogro dzie, a ich wła ści cie le pa no szą się ni czym na
wła snych wło ściach. Sa mo cho dy trzy ma ją pod dom ka mi
w Ogro dzie, my ją te sa mo cho dy, ko rzy sta jąc z wo dy
ogro do wej, we wnętrz ne alej ki roz jeż dża ją, a na pra wia ją
za na sze wspól ne pie nią dze, ener gię do pro wa dzi li so bie
do tych do mów z na szych pie nię dzy, któ re zbie ra li śmy
przez kil ka lat i na wet nas nie za py ta li czy się na to zga -
dza my.

Mie li śmy kie dyś w na szym ROD świę ty spo kój, a te -

raz pła ci my za swo je błę dy. Dla cze go my sa mi nie za re -
ago wa li śmy na to, że w Ogro dzie dzie je się źle? Pew nie
każ dy z nas wo lał nie za czy nać woj ny z pre ze sem. Ale
jak za czął nas igno ro wać i roz po rzą dzać na szy mi pie -
niędz mi, to do pie ro zro zu mie li śmy, że mil cze nie trze ba
prze rwać i po in for mo wać ko go trze ba o sy tu acji w Ogro -
dzie.

By ły pre zes trzy ma w ROD swo je go groź ne go psa,
któ ry ni ko go do ogro du nie wpu ści. Trze ba stać pod bra -
mą i cze kać, aż „opie kun” Ogro du wyj dzie i ła ska wie
otwo rzy bra mę. Pi szę „opie kun”, po nie waż by ły pre zes
pil nu je do byt ku swo ich zna jo mych i obie cu je im, że on
za ła twi w gmi nie każ de mu z nich na wła sność te dział -
ki, któ re zaj mu ją ra zem ze swo imi po nadnor ma tyw ny mi
al ta na mi. Na wet sto wa rzy sze nie za ło żył, któ re skła da się
tyl ko z tych, któ rzy ma ją in te res w tym, aby ura to wać
swo je al ta ny przed na ka zem roz biór ki, po nie waż w tej
spra wie nad zór bu dow la ny z Je le niej Gó ry pro wa dzi ja -
kieś po stę po wa nie.

Na ze bra niach w na szym ROD ci wszy scy ko le dzy
wprost na ma wia ją dział kow ców, tych miesz ka ją cych 
w Mił ko wie, że by się od PZD wy od ręb ni li, po nie waż
chcą ura to wać swo je al ta ny i mieć miej sce na urlo py la -
tem, a na wet zi mą, kie dy przy jeż dża ją na kil ka dni na
nar ty w gó ry.
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My dział kow cy, któ rzy użyt ku je my swo je dział ki
zgod nie z re gu la mi nem chcie li by śmy jak naj szyb ciej po -
zbyć się in tru zów z na sze go ROD i dla te go cze ka my z
nie cier pli wo ścią na na ka zy roz biór ki ich al tan, a tak że
na wy pro wa dze nie ich z Ogro du. A luk su sy, ja kie tu so -

bie stwo rzy li za dar mo, mo gą na być wszę dzie po za
Ogro da mi i w zgo dzie z pra wem.

An to ni J.
Dział ko wiec z Mił ko wa 

Bu dow nic two po nadnor ma tyw ne i za miesz ki wa nie na dział kach to prze stęp stwo

Otóż w mo jej oce nie, na le ża ło by przy po mnieć dzia ła -
czom ze sto wa rzy sze nia ogro do we go „For sy cja” i im po -
dob nym, któ rzy wal czą o le ga li za cję bez pra wia na
dział kach, że i oni nie unik ną póź niej czy wcze śniej od -
po wie dzial no ści kar nej za to, że za nie cha li wy ko na nia
usta wo we go obo wiąz ku zgło sze nia or ga no wi nad zo ru
bu dow la ne go fak tu wy bu do wa nia na dział ce obiek tu z
na ru sze niem prze pi sów pra wa. O obo wiąz ku tym mó wi
art. 13 ust. 2 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, któ ra obo wią zu je wszyst kie sto wa rzy sze nia ogro -
do we bez żad nych wy jąt ków.

Na to miast Ci wszy scy, któ rzy wy bu do wa li na dział -
kach obiek ty po nadnor ma tyw ne, pod le ga ją ka rze za sa -
mo wo lę bu dow la ną, gdyż tak sta no wią prze pi sy usta wy
Pra wo bu dow la ne. Wy star czy ło by, aby sa mi dział kow -
cy, któ rzy ma ją nor mal ne nor ma tyw ne al ta ny i nie go -
dzą się na ist nie nie do mów miesz kal nych w ogro dzie i
uciąż li wo ści z tym zwią za ne, zgło si li or ga no wi nad zo ru
bu dow la ne go fak ty tych sa mo wo li. Wów czas or ga ny te
za ję ły by się li kwi da cją tych sa mo wo li. In ną spra wą jest
dla cze go te go nie czy nią? Po zo sta wię bez ko men ta rza,
po nie waż nie mam wie dzy na ten te mat. Mo że są po wo -

dy? I pew nie są, sko ro pre zes „For sy cji” z za cie kło ścią
wal czy o le ga li za cję bez pra wia. Co tym wła ści cie lom
do mów na dział kach na obie cy wał, jak na kła niał ich do
wyj ścia z PZD? 

Je stem zde cy do wa ną prze ciw nicz ką bu dow nic twa po -
nadnor ma tyw ne go w ogro dach dział ko wych, po nie waż
jest ono za ka łą, ni czym par szy wa owca w ro dzi nie i bu -
rzy wszyst kim in nym spo kój i cel ko rzy sta nia z dzia łek.
Po nad to do my na dział kach po bu do wa li igno ran ci pra -
wa, któ rzy nie sza nu ją tak że praw in nych dział kow ców.
Ta kich lu dzi trze ba przy wo łać do po rząd ku, a in stru men -
ty ku te mu w po sta ci prze pi sów pra wa są, tyl ko ci któ rzy
są usta wo wo zo bo wią za ni do je go prze strze ga nia ja ko
za rzą dy ogro dów, sa mi te go pra wa nie re spek tu ją. I ko -
ło się za my ka. W miej sce po sza no wa nia pra wa wpro wa -
dza ją ma ni pu lo wa nie dział kow ca mi, pi szą ja kieś pe ty cje
i ata ku ją Pol ski Zwią zek Dział kow ców, po nie waż dział -
kow cy ni gdy nie go dzi li się na bu do wę do mów na dział -
kach i na za miesz ki wa nie w nich. Pol ski Zwią zek
Dział kow ców to usza no wał i w kon sul ta cjach z dział -
kow ca mi ta kie za pi sy od za wsze znaj do wa ły się w ko lej -
nych usta wach dział ko wych i w Pra wie bu dow la nym.

E. Pa proc ka
ROD „Pod zam cze” w Wał brzy chu

Czy moż na wy po czy wać w za miesz ka łym ogro dzie? 

Me dial na dys ku sja o za miesz ki wa niu na dział kach
oraz sa mo wo li bu dow la nej ja kich do pusz cza się część
dział kow ców za ta cza w Okrę gu Po znań skim co raz szer -
sze krę gi.  Już te raz moż na do strzec istot ną zmia nę w
prze ka zach me dial nych. Za raz po pro te ście zor ga ni zo -

wa nym przez miesz ka ją cych na dział kach, ja ki od był się
w Po zna niu przez Urzę dem Mia sta 29 stycz nia br. me dia
kre owa ły oso by pro te stu ją ce na po krzyw dzo ne.

Pró bo wa no też  wy wo łać wra że nie, że to Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców wy wo łał przy sło wio wą woj nę i roz -
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po czął eks mi to wa nie dział kow ców z ogro dów. Miesz ka -
ją cych na dział kach wspar ło też nie wie dzieć skąd i dla -
cze go Wiel ko pol skie Sto wa rzy sze nie Lo ka to rów. Ma jąc
mgli ste po ję cie o pra wie dział ko wym człon ko wie Sto -
wa rzy sze nia pró bo wa li przy rów nać na sze dzia ła nia ma -
ją ce na ce lu prze ciw dzia ła nie za bro nio ne mu przez pra wo
za miesz ki wa niu na dział kach i sa mo wo lom bu dow la nym
do dzia ła nia zna nych im czy ści cie li ka mie nic bru tal nie
wy rzu ca ją cych na bruk lo ka to rów. Rze tel ne przed sta wie -
nie ar gu men tów i fak tów przez Okrę go wy Za rząd zmie -
ni ło opty kę po strze ga nia pro ble mu i w ar ty ku łach
pra so wych oraz prze ka zach ra dio wych i te le wi zyj nych
do strze żo no, że miesz ka ją cy na dział kach i do pusz cza ją -
cy się sa mo wo li bu dow la nej świa do mie zła ma li pra wo
li cząc, że nic im nie gro zi i bę dą mo gli wy ko rzy sty wać
ogród dział ko wy nie zgod nie z je go prze zna cze niem.

Do gło su za czę li też do cho dzić dział kow cy, któ rzy
użyt ku ją swo je dział ki zgod nie z prze pi sa mi pra wa i ma -
ją już dość to le ro wa nia na swo ich ogro dach bez pra wia,
a czę sto tak że gróźb i szan ta żu. Zwięk sze nie ak tyw no ści
dział kow ców bro nią cych swo je ogro dy przed pa to lo gia
wy wo ła ną za własz cza niem ogro dów przez miesz ka ją -
cych mo że tyl ko cie szyć. Je że li dział kow cy uświa do mią
so bie, że to le ro wa nie ła ma nia pra wa jest szko dli we dla
nich sa mych, bo czę sto od by wa się ich kosz tem oraz pro -
wa dzi do de gra da cji ogro du za czną bro nić się przed dyk -
ta tem upra wia nym przez miesz ka ją cych na dział kach.

Czy rze czy wi ście za miesz ki wa nie na dział kach od by -
wa się ze szko dą dla po zo sta łych dział kow ców? Od po -
wiedź na tak po sta wio ne py ta nie przy no si list Dział-
kow ca z ROD im. E. Orzesz ko wej w Po zna niu przy 
ul. Wrze siń skiej, skąd wy wo dzi ła się więk szość pro te -
stu ją cych przed Urzę dem Mia sta. Ob raz te go ogro du 
w znacz nym stop niu do tknię te go ła ma niem pra wa przed -
sta wio ny zo stał w ar ty ku le „Praw dzi we ob li cze ROD im.
Orzesz ko wej w Po zna niu”  opu bli ko wa nym na stro nach
in ter ne to wych PZD 2 lu te go br.

List Dział kow ca przy no si wie dzę, że w tym ogro dzie
są jesz cze dział kow cy, któ rym za le ży na swo ich dział -
kach i nie chcą po go dzić się z per spek ty wą ich utra ty w
wy ni ku dzia łań po dej mo wa nych przez miesz kań ców
ogro du. Dział ko wiec o 33-let nim sta żu pi sze m.in.
„…Brak wła ści we go dzia ła nia dys cy pli nu ją ce go ze stro -
ny in spek to ra tu bu dow la ne go do pro wa dził do ro zej ścia
się in for ma cji w róż nych krę gach cwa nia ków – że tam
nic się nie dzie je, po wia to wy in spek tor nad zo ru nie dzia -
ła ra dy kal nie i moż na się tam bu do wać i za miesz kać na
sta łe. I tak do szło do te go, że obec nie za miesz ku je po nad
100 ro dzin (do kład nie nie wiem) któ re pro te stu jąc przed
Urzę dem Mia sta chcą za wład nąć dział ka mi. Prze cież w
85% za miesz ka nie na dział kach nie jest spo wo do wa ne
ubó stwem, ale świa do mym wy bo rem dział kow ców?? Na
dział kach dzia ła ją fir my bu dow la ne po sia da ją ce na dział -
ce ma ga zy ny ma te ria ło we i ba zy sprzę tu sa mo cho do we -

go i  bu dow la ne go. Te ren dział ki to bu dy nek i wy be to no -
wa ny bądź utwar dzo ny te ren dla po sta wie nia sa mo cho -
dów, go ły, bez tra wy i drzew. Na dział kach nie ma
śmiet ni ków (od lat) na od pa dy zmie sza ne – są po jem ni -
ki na szkło ma ku la tu rę i two rzy wa sztucz ne, ale z re gu -
ły pu ste, bo to wszyst ko ła twiej spa lić w sta ło pal nym
ko mi nie i za tru wać śro do wi sko. Więk szość miesz ka ją -
cych nie ma pod pi sa nych umów na wy wóz śmie ci, pie -
ce nie są ka flo we, ku mu lu ją ce cie pło, więc trze ba ca ły
czas w nich pa lić. Dział ka jest prze cież dla wszyst kich do
ko rzy sta nia przez ca ły rok ale po byt na niej w chwi li
obec nej moż na przy pła cić cho ro bą i bó lem gło wy. Bę -
dąc na niej w so bo tę 30.01.2016 r. przez kil ka go dzin do -
zna łem ta kie go bó lu gło wy i osła bie nia or ga ni zmu, że
nie wie le bra ko wa ło a mu siał bym sko rzy stać z po mo cy
le kar skiej. Pa li się pla sty ki, opo ny, me ble la mi no wa ne
(są wy ko ny wa ne zbiór ki tych me bli na osie dlach ra taj -
skich – bo naj bli żej)”.  I da lej za nie po ko jo ny o przy -
szłość swo je go ogro du Dział ko wiec pi sze: „ …Czy
mia sto jest niań ką dla tych lu dzi, któ rzy świa do mie zła -
ma li pra wo a te raz chcą to bez pra wie usank cjo no wać?
Prze pi sy się te raz nie zmie ni ły, za kaz za miesz ki wa nia
był za wsze. Na wal nym ze bra niu ogro du im. E. Orzesz -
ko wej więk szość dział kow ców opo wie dzia ła się za przy -
na leż no ścią do Pol skie go Związ ku Dział kow ców po-
mi mo roz ra biac kiej ro bo ty wie lu osób za miesz ku ją cych
od lat na dział kach”. I do da je za chwi lę zwra ca jąc się do
mnie: „Pa nie Pre ze sie, co z resz tą dział kow ców (więk -
szo ścią) któ ra nie chce prze kształ ce nia (w osie dle miesz -
ka nio we – do pi sek au to ra) , a chce mieć da lej ogro dy 
– dla re lak su i wy po czyn ku la tem, wio sna i je sie nią…
W tym co pi szę jest żal czło wie ka, któ ry od lat  cie szy
się, że jest w Pol skim Związ ku Dział kow ców, jest oto -
czo ny opie ką i do tych czas miał po czu cie bez pie czeń stwa
i za do wo le nia. Ale obec nie je stem prze ra żo ny”.

Ty le ob szer nych frag men tów li stu. Prze bi ja z nie go
oba wa o utra tę swo je go zie lo ne go skraw ka zie mi i miej -
sca wy po czyn ku za gro żo ne go bez względ ną  dzia łal no -
ścią czę ści dział kow ców nie li czą cych się ze skut ka mi
swo ich po czy nań. Dziś oni pró bu ją przed sta wiać się w
ro li po szko do wa nych przez los i zmu szo nych by to wać
na ogro dzie. Pew nie w od nie sie niu do  czę ści z nich jest
to praw dzi we, ale więk szość z tych dział kow ców świa -
do mie zła ma ło pra wo a swo im spo so bem użyt ko wa nia
dział ki przy czy ni ło się do de gra da cji śro do wi ska i obrzy -
dzi ło dział ki oso bom pra gną cym na niej wy po czy wać.

Trze ba jed nak po sta wić tak że ko lej ne py ta nia. Czy
moż na bez kar nie ła mać obo wią zu ją ce pra wo i dą żyć do
le ga li za cji bez pra wia kosz tem prze strze ga ją cych pra wa?
Czy Zwią zek mo że ulec pre sji miesz ka ją cych i po zwo lić
im na prze kształ ce nie ogro du? Czy in te res wą skiej gru -
py dział kow ców „ina czej” upra wia ją cych dział ki  mo że
przy sło nić in te res więk szo ści dział kow ców ufa ją cych
swo je mu Związ ko wi i li czą cych, że Zwią zek ich obro ni?
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Od po wie dzi na rzu ca ją się sa me. Za rzą dy ogro dów dział -
ko wych mu szą stać na stra ży pra wa, bo jest to ich usta -
wo wym i sta tu to wym obo wiąz kiem. Uchwa ła nr
362/2015 Pre zy dium KR PZD w spra wie prze ciw dzia -
ła nia bu dow nic twu po nadnor ma tyw ne mu oraz za miesz -
ki wa niu na te re nie dzia łek w ROD za wie ra ka ta log
nie zbęd nych dzia łań do po dej mo wa nia przez struk tu ry
Związ ku, by wresz cie za ha mo wać te nie ko rzyst ne zja -
wi ska. Prze bi ja z niej ko niecz ność in dy wi du al ne go trak -
to wa nia każ de go przy pad ku  ła ma nia pra wa i po dej mo-
wa nia dzia łań pro wa dzą cych do eli mi no wa nia zła. Li -
czyć trze ba na wspar cie or ga nów ad mi ni stra cji pań stwo -
wej i sa mo rzą do wej, by sku tecz niej re ali zo wa ły swo je

obo wiąz ki wy ni ka ją ce z usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych a zwłasz cza po ma ga ły oso bom w naj trud -
niej szej sy tu acji ży cio wej ofe ru jąc im miesz ka nia ko mu -
nal ne lub so cjal ne. Nie za mie rza my wszyst kich miesz -
kań ców wy rzu cić z dzia łek, jak su ge ro wa li pro te stu ją cy
przed Urzę dem Mia sta, ale  nie bę dzie my też to le ro wać
ra żą cych przy pad ków ła ma nia pra wa.  W tym dzia ła niu
mu si my li czyć na apro ba tę dla ta kich dzia łań ze stro ny
więk szo ści dział kow ców nie go dzą cych się, by za własz -
czać ogród i prze kształ cać go w osie dle miesz ka nio we.
Wła śnie ta kie po sta wy, ja ką za de mon stro wał Dział ko wiec
z ROD im. E. Orzesz ko wej da ją na dzie ję, że czas przy -
zwo le nia na nisz cze nie ogro dów bez pow rot nie mi ja.

dr Zdzi sław Śli wa
pre zes OZ PZD w Po zna niu

„Ubó stwo rów na się za miesz ki wa niu w ROD” – czy li kto i dla cze go my dli dział kow com oczy? 

Pod kar pa cie. Je den z naj bied niej szych re gio nów Pol -
ski. Du że bez ro bo cie, ni skie za rob ki, nie za do wa la ją cy
po ziom po mo cy so cjal nej. W związ ku z po wyż szym wy -
da wać by się mo gło, że ob szer nie oma wia ny w ostat nim
cza sie pro blem za miesz ki wa nia w po nadnor ma tyw nych
al ta nach w pol skich ROD, zwłasz cza na Pod kar pa ciu bę -
dzie zja wi skiem na gmin nym. Nic bar dziej myl ne go.

Pa ra dok sal nie oka zu je się, że na te re nie okrę gu pod -
kar pac kie go PZD nie wy stę pu ją po nadnor ma tyw ne al ta -
ny. Po nad to nie stwier dzo no tam przy pad ków sta łe go
za miesz ki wa nia na dział kach. Dla cze go aku rat ten re -
gion nie bo ry ka się z pro ble mem? Na czym po le ga je go
wy jąt ko wość? Co spra wia, że tam tej si dział kow cy w stu
pro cen tach mo gą ko rzy stać z uro ków ROD, nie mar twiąc
się zde mo lo wa ny mi alej ka mi, ha ła sem prze jeż dża ją cych
przez ogród sa mo cho dów, smro dem wy do by wa ją cym się
z ko mi nów kil ku pię tro wych do mów, bę dą cych sa mo wo -
la mi bu dow la ny mi i za gra ża ją cy mi bez pie czeń stwu
dział kow ców?

Zło śli wi po wie dzą, że na tam tej szych dział kach próż -
no szu kać po nadnor ma tyw nych al tan, bo ni ko go nie stać
na bu do wę do mu. Skąd za tem w in nych czę ściach na -
sze go kra ju lu dzie okre śla ni mia nem ubo gich po sia da ją
fun du sze na wy bu do wa nie wie lo ro dzin ne go do mu i je go
od po wied nie wy po sa że nie? Prze cież już z sa mej de fi ni -
cji „ubó stwa” nie po win no być ich stać na tak du żą in we -
sty cję.  Tym sa mym garst ka osób kreu ją cych się w me-
diach na ofia ry, de fac to bez par do no wo wy ko rzy stu ją ca
i za sła nia ją ca się fak tycz nie po krzyw dzo ny mi przez los
jed nost ka mi, sto su jąc ko lej no za prze cza ją cą so bie re to -
ry kę, wpa da we wła sne si dła. Ob ra na przez lob by stów

stra te gia zy ski wa nia przy chyl no ści spo łe czeń stwa dzię -
ki epa to wa niu „ludz ką krzyw dą” wła śnie bo le śnie zde rza
się z rze czy wi sto ścią, któ ra wy glą da prze cież zgo ła ina -
czej.  Naj wyż szy czas prze stać sta wiać znak rów no ści
po mię dzy ubó stwem i za miesz ki wa niem w ROD.

Na Pod kar pa ciu przede wszyst kim sa mi dział kow cy
do ce nia ją wa lo ry, ja kie da ją im Ro dzin ne Ogro dy Dział -
ko we i do sko na le ro zu mie ją funk cje, ja kie ma ją one speł -
niać. Ta ka for ma ob co wa nia z przy ro dą, przy jed no-
cze snej nie wiel kiej in ge ren cji w nią, spra wia, że spo łecz -
ność dział ko wa pil nu je swo ich in te re sów – w po zy tyw -
nym te go sło wa zna cze niu. Pod kar pac cy dział kow cy
zda ją so bie spra wę, że w przy pad ku wy stę po wa nia po -
nadnor ma tyw nych al tan, ca ło rocz ne go za miesz ki wa nia
w ROD, ogro dy si łą rze czy tra cą te wszyst kie funk cje, 
z my ślą o któ rych je two rzo no. A te go prze cież nikt nie
chce. Re spek to wa nie re gu la mi nu ROD, funk cjo no wa nie
w sym bio zie z in ny mi dział kow ca mi i Mat ką Na tu rą
przy no si wy mier ne ko rzy ści, do cze go na Pod kar pa ciu
nie trze ba ni ko go prze ko ny wać. Po trze by lo kal nej spo -
łecz no ści: wy po czy nek, re kre acja, zdro wie, eko lo gia,
edu ka cja przed kła da ne są przez dział kow ców po nad pry -
wat ne in te re sy, któ re naj czę ściej idą w pa rze z kom bi na -
tor stwem.

Brak po nadnor ma tyw nych al tan i za miesz ki wa nia 
w pod kar pac kich ROD to tak że po chod na spraw nie dzia -
ła ją cych za rzą dów ROD, któ re bacz nie przy glą da ją się
te mu wszyst kie mu, co dzie je się w ich ogro dach, by 
w ra zie po trze by na tych miast re ago wać.  Do bra ko mu ni -
ka cja mię dzy za rzą da mi ROD a dział kow ca mi sprzy ja
roz wi ja niu Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, a nie ich
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de gra do wa niu.  Dział kow cy po wia da mia ją na pi śmie za -
rzą dy ROD o za mia rze bu do wy lub roz bu do wy al tan, za -
łą cza jąc ry sun ki uwzględ nia ją ce po wierzch nię al tan, ich
wy so kość i usy tu owa nie wzglę dem gra nic dzia łek. Za -
rzą dy kon tro lu ją bu do wę lub roz bu do wę al tan zgod nie 
z obo wią zu ją cy mi w tym za kre sie prze pi sa mi. W ra zie
stwier dze nia na ru sze nia przez dział kow ców prze pi sów,
wstrzy mu ją bu do wę. Sku tecz nie i sys te ma tycz nie pro -
wa dzo na wśród dział kow ców przez Okrę go wy Za rząd
Pod kar pac ki kam pa nia in for ma cyj na rów nież speł nia
swo je za da nie.

– Nie ustan nie przy po mi na my dział kow com, ja kie kon -
se kwen cje nie sie za so bą ła ma nie pra wa w ROD. Dział -
kow cy po sia da ją cy po nadnor ma tyw ne al ta ny za wsze
mu szą li czyć się z tym, że w ra zie li kwi da cji Ro dzin ne -
go Ogro du Dział ko we go, nie otrzy ma ją żad ne go od szko -
do wa nia – mó wi Pa ni Agniesz ka Sycz, Pre zes Okrę-
go we go Za rzą du Pod kar pac kie go PZD w Rze szo wie.

Tym cza sem na pół noc nym za cho dzie Pol ski, bez wąt -
pie nia w re gio nie o wie le bo gat szym niż cho ciaż by Pod -
kar pa cie, w nie któ rych ROD okrę gu szcze ciń skie go,
kwit nie pro ce der bu do wa nia po nadnor ma tyw nych al tan,
któ re na der czę sto słu żą ich wła ści cie lom do ce lów za -
rob ko wych. Tym sa mym gru pa lob bu ją ca za za miesz ki -
wa niem w ROD, usil nie na ma wia ją ca do ła ma nia pra wa,
si łą rze czy na ra ża ją ca na utra tę zdro wia oso by za miesz -
ku ją ce sa mo wo le bu dow la ne oraz in nych dział kow ców
ko rzy sta ją cych z ROD, tra ci ko lej ny „ar gu ment” w dys -

ku sji o ko niecz no ści za miesz ki wa nia w ROD z uwa gi na
„trud ną sy tu ację ma te rial ną”.

Kra jo braz tych ROD nie jest dzie łem przy pad ku. To
prze my śla na i za pla no wa na przez „kre atyw nych dział -
kow ców” pró ba za własz cze nia so bie dóbr na le żą cych do
lo kal nej spo łecz no ści i prze kształ ce nia jej w ce lu osią -
ga nia pry wat nych ko rzy ści. Bo jak ina czej na zwać bu -
do wa nie w ROD po nadnor ma tyw nych al tan, któ re na s-
tęp nie wy naj mo wa ne są tu ry stom, nie rzad ko zza na szej
za chod niej gra ni cy?

Przy kład Rze szo wa świad czy o tym, że wy stę po wa nie
w ROD po nadnor ma tyw nych al tan i ca ło rocz ne za miesz -
ki wa nie w nich wca le nie mu si być sta łym ele men tem
ogro do we go kra jo bra zu. Oczy wi ście na iw nym by ło by
twier dze nie, że ist nie je cu dow ne an ti do tum na prze mó -
wie nie do roz sąd ku garst ki osób, któ rzy nie po tra fią
oprzeć się po ku sie bez czel ne go za własz cza nia  i de ze lo -
wa nia dóbr ROD prze zna czo nych dla  lo kal nych spo -
łecz no ści. Nie mniej jed nak szyb kie re ago wa nie na
wszel kie go ty pu pa to lo gie wy stę pu ją ce w ROD, brak po -
błaż li wo ści dla osób no to rycz nie bę dą cych na ba kier 
z pra wem i re gu la mi nem, otwie ra nie się na dia log i sku -
tecz ne for my ko mu ni ka cji z dział kow ca mi i za rzą da mi
ROD są z pew no ścią waż nym kro kiem na dro dze do za -
cho wa nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w ta kiej
po sta ci, do któ rej przez la ta ich pra wi dło we go funk cjo -
no wa nie nas przy zwy cza iły.

ŁP

Kto miesz ka na dział kach? 

Pro ble my bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go oraz
za miesz ki wa nia na te re nach dzia łek ROD spę dza sen
z po wiek, w za sa dzie wszyst kim or ga nom Sto wa rzy -
sze nia Ogro do we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Prze pro wa dzo ne ba da nia wska zu ją, że w du żej mie rze
pro blem ten do ty czy wiel kich aglo me ra cji miej skich oraz
ogro dów lo ko wa nych na te re nach bar dzo atrak cyj nych
w są siedz twie ob sza rów le śnych i na tu ral nych zbior ni -
ków wod nych.

Kto za tem miesz ka na dział kach? Szu ka jąc od po wie dzi
na to py ta nie sły szy my, że zde cy do wa na więk szość to
lu dzie bied ni, bez dom ni, bar dzo skrzyw dze ni przez ży -
cie. Jest to kłam stwo. Ow szem spo ty ka się ty po wych
bez dom nych, któ rzy w okre sie zi my szu ka ją schro nie nia
przed mro zem. Oso by te ko czu ją w skrom nych al tan kach
bez sys te mów grzew czych, ła zie nek czy bie żą cej wo dy.
Pro blem tych „miesz kań ców” bar dzo szyb ko roz wią zu -

je my. Po otrzy ma niu sy gna łów o ta kich miesz kań cach
oraz po wi zy tach przed sta wi cie li ośrod ków po mo cy spo -
łecz nych, lu dzie ci bar dzo szyb ko zmie nia ją miej sca za -
miesz ka nia. W spe cja li stycz nych ośrod kach po mo cy
spo łecz nej znaj du ją   w mia rę god ne wa run ki ży cia.

Dru ga gru pa za miesz ku ją cych na dział kach to w więk -
szo ści lu dzie do brze sy tu owa ni, któ rych stać by ło na po -
bu do wa nie do mów miesz kal nych do sto so wa nych do
ca ło rocz ne go za miesz ki wa nia   z ga ra ża mi i sys te ma mi
spe cjal nych za bez pie czeń. Czę sto na te re nach dzia łek
spo tkać moż na za par ko wa ne po dwa sa mo cho dy wy so -
kiej kla sy.

Z ty mi „miesz kań ca mi” ogro dów ma my ogrom ne kło -
po ty. Lu dzie ci z pre me dy ta cją wy ko rzy stu ją za pi sy usta -
wy o ROD (m.in. zwol nie nia z po dat ku rol ne go i od
nie ru cho mo ści) do osią ga nia wła snych ko rzy ści. Bio rąc
rów nież pod uwa gę atrak cyj ne usy tu owa nie dzia łek, ko -
rzy sta ją oni „ca łą gę bą” i ca ły rok z wszel kich przy jem -
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no ści, ja kie stwa rza ją ogro dy.
W obro nie wła snych in te re sów pró bu ją or ga ni zo wać

zbio ro we ak cje pod ha sła mi wiel ce po krzyw dzo nych
grup spo łecz nych. Po tra fią do trzeć do naj wyż szych in -
sty tu cji pań stwo wych i spo łecz nych, przed sta wia jąc
swo je „krzyw dy”, li cząc rów nież na usank cjo no wa nie
swo ich nie cnych pro ce de rów.

My praw dzi wi dział kow cy mu si my zro bić wszyst ko,
aby na sze ogro dy nie sta ły się osie dla mi dom ków jed no -
ro dzin nych, gdzie ła mią cy pra wo bę dą dyk to wać wa run -
ki funk cjo no wa nia tych ogro dów. Wy ko rzy staj my za pi sy
usta wy o ROD, aby przy wró cić nor mal ność na dział -
kach. Broń my rów nież ak tu al nych za pi sów na szej usta -
wy przed pró ba mi ich zmian!!

Jan Mol ski 
Pre zes ROD im. mjr Do brzyc kie go w Obor ni kach

Praw da o za miesz ku ją cych w ogro dach dział ko wych 

Nie wiem ja kie no we pra wo mu sia ło by być usta no wio -
ne, aby upo rząd ko wać spra wy za miesz ki wa nia na te re -
nach ro dzin nych ogro dów dział ko wych? Na pew no
mu sia ła by być zmie nio na usta wa o ewi den cji lud no ści,
dzię ki któ rej obec nie miesz ka ją cy i „za mel do wa ni” ma -
ją po czu cie pew no ści sie bie i po czu cie „sła bo ści” usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Czy ja ko użyt kow -
ni cy dzia łek mo że my coś w tym za kre sie zro bić – prak -
tycz nie nic. Ale jest to naj ła twiej sza od po wiedź i nie -
zu peł nie praw dzi wa. 

Przyj rzyj my się oso bom za miesz ku ją cym na dział -
kach. Czy są to rze czy wi ście lu dzie ubo dzy? Czy al ta na
– cho ciaż ab so lut nie jest to po ję cie nie zgod ne z okre śle -
niem wska za nym w usta wie  pra wo bu dow la ne, po sia -
da ją ca po wierzch nię 40 – 70 m2 za bu do wy plus piw ni cę,
pod da sze użyt ko we, kom for to wo wy koń czo na, na le ży
do oso by ubo giej? Nie wspo mnę o sa mo cho dach par ku -
ją cych na dział ce lub na alej ce ogro do wej.  Lu dzie ci na
swą obro nę wska zu ją, że nie mo gą otrzy mać miesz ka nia
z urzę du. Wszy scy oprócz nich wie dzą, że aby otrzy mać
miesz ka nie ko mu nal ne na le ży speł niać okre ślo ne kry te -
rium do cho do we na jed ne go człon ka go spo dar stwa do -
mo we go.  Ana li zu jąc da lej na le ży za sta no wić się gdzie
po przed nio za miesz ki wa li – wy ja śnie nie zło żo ne przez
jed ne go z nich „sprze da łem miesz ka nie wła sno ścio we 
w bu dyn ku spół dziel czym, bo by ło za ma łe – 56 m2

i mia łem kło pot z par ko wa niem sa mo cho du, a je stem
tak sów ka rzem”. Ko niecz ne jest tu dal sze roz wi nię cie sy -
tu acji ży cio wej te go „bied ne go dział kow ca”.  Za sprze da -
ne miesz ka nie w re aliach gnieź nień skich otrzy mał
170.000 zł, czynsz mie sięcz ny pła co ny za to miesz ka nie

wy no sił oko ło 350 zł mie sięcz nie. Ja ko czło nek Związ -
ku, użyt kow nik dział ki pła ci oko ło 350 zł rocz nie. Ilu
jest ta kich? A ilu, któ rzy swo je miesz ka nia pod naj mu ją?

Co do bre go otrzy mu je my od ta kie go „dział kow ca” –
po roz jeż dża ne alej ki ogro do we, bo prze cież on mu si do -
je chać do swo jej dział ki nie za leż nie od ak tu al ne go sta nu
na wierzch ni. 

Dal sza spra wa to ochro na śro do wi ska – nie wszy scy
miesz ka ją cy po sia da ją szam ba z ate sta mi, a czyn ni ków
za nie czysz cza ją cych po za tym jest jesz cze wię cej. Ro -
zu mie my oso by za miesz ku ją ce na dział ce w al ta nach
zgod nych z usta lo ny mi nor ma mi, któ rzy z przy czyn lo -
so wych zo sta li po zba wie ni do tych cza so wych miesz kań.

Te ren pod ogród dział ko wy w Gnieź nie 114 lat te mu
zo stał prze ka za ny ce lem pod re pe ro wa nia zdro wia dla
osób prze by wa ją cych na dział kach. Przez ko lej ne la ta
ko rzy sta li śmy z dzia łek zgod nie z ich prze zna cze niem.
Przez ostat nie la ta no wo bo gac cy swo im po stę po wa niem
wy pa czy li po ję cie „ogród dział ko wy”. Chce my na dział -
kach wy po czy wać, a nie re ali zo wać pod sta wo we czyn -
no ści by to we. Dla te go mu si my ko niecz nie do ko nać
prze glą du dzia łek użyt ko wa nych przez oso by peł nią ce
funk cje za rzą dza ją ce w ogro dzie, a w kon se kwen cji te -
re ny ca łych ogro dów, aby wy ło nić wszyst kie al ta ny po -
nadme tra żo we ce lem zgło sze nia ich do pań stwo we go
nad zo ru bu dow la ne go. Użyt kow ni ków dzia łek za mel do -
wa nych na dział ce po zba wiać człon ko stwa w sto wa rzy -
sze niu PZD co bę dzie pierw szym kro kiem do wy po-
wie dze nia umo wy dzier ża wy dział ko wej.

Zdzi sław Stan ko wiak                                          
ROD „Wi nia ry” Gnie zno
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Bu du jąc al ta nę obo wiąz kiem dział kow ca jest i za wsze
by ło za dba nie, aby jej wy mia r nie prze kro czy ł nor my
okre ślo nej w pra wie związ ko wym i w usta wie Pra wo bu -
dow la ne. Na wet nie wiel kie prze kro cze nie obo wią zu ją -
cych norm za bu do wy, nie uchron nie skut ku je da le ko
idą cy mi kon se kwen cja mi nie tyl ko zwią za ny mi z ko rzy -
sta niem z dział ki, ale rów nież kosz ta mi fi nan so wy mi
wy ni ka ją cy mi z ko niecz no ści za pła ty gmi nie po dat ku od
nie ru cho mo ści oraz do dat ko wo bra kiem re kom pen sa ty
w przy pad ku wy ga śnię cia pra wa do dział ki w związ ku 
z li kwi da cją ROD lub je go czę ści.

Na le ży rów nież pa mię tać, że od po dat ku zwol nio ne są
po ło żo ne na te re nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go al -
ta ny, któ re od po wia da ją de fi ni cji za war tej w usta wie Pra -
wo bu dow la ne i nie prze kra cza ją norm po wierzch ni
usta lo nych w prze pi sach pra wa bu dow la ne go dla al tan.
Na to miast w przy pad ku wy ga śnię cia lub ode bra nia pra -
wa do dział ki, dział ko wiec nie otrzy ma wy na gro dze nia
za po nadwy mia ro wą al ta nę lub dom miesz kal ny wy bu -
do wa ny na dział ce, co wy ni ka jed no znacz nie z art. 42
ust. 1 usta wy o ROD.

Nie do przy ję cia są tłu ma cze nia wła ści cie li ta kich do -
mów, że kie dyś w prze szło ści w PZD by ło in ne pra wo,
al bo wręcz obar cza nie wi ną PZD za to, że roz ma ici igno -
ran ci pra wa, do któ rych za li cza ją się tak że by li pre ze si
ROD, wy bu do wa li so bie na nie swo im grun cie do my. To
wła śnie za rzą dy ogro dów mia ły i ma ją obo wią zek prze -
ciw dzia ła nia bu dow nic twu po nadnor ma tyw ne mu na

dział kach. Był tyl ko je den pro blem dla za rzą dów a mia -
no wi cie, jak zgła szać nad zo ro wi bu dow la ne mu bu dow -
nic two po nadnor ma tyw ne, sko ro sam pre zes wy bu do wał
so bie dom na dział ce?

Wszy scy ci „bu dow ni czy” po za praw ne go ła du w ROD
wie dzą o tym do sko na le. Te raz w oba wie o utra tę tych
do mów pod no szą la rum przy pi su jąc so bie sta tus ubo gich
lu dzi, któ rzy nie mie li szans na nor mal ne miesz ka nia 
i zmu sze ni by li do bu do wa nia do mów na dział kach i za -
miesz ki wa nia w nich. Do ko na li swe go ro dza ju prze stęp -
stwa, za któ re do ma ga ją się sa tys fak cji w po sta ci usank-
cjo no wa nia bez pra wia. Prze cież to kpi na i ob ra za pra wa
a tak że dział kow ców, któ rzy po sia da ją nor mal ne al ta ny
i chcą w zgo dzie z re gu la mi nem ko rzy stać z do bro -
dziejstw dzia łek.

Słusz nie i w tro sce o do bro dział kow ców Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców na stro nie in ter ne to wej uprze dza o pu -
łap kach czy ha ją cych w ogło sze niach o sprze da ży do-
mów na dział kach. Na wet w tych ogło sze niach upra wia -
ny jest pro ce der bez pra wia, po nie waż ogła sza ją cy się 
w oba wie przed kon se kwen cja mi, któ re za sto su je wo bec
nich in spek tor nad zo ru bu dow la ne go, oszu ku ją ewen tu -
al nych na byw ców przez to, że ukry wa ją fakt, iż dom na
dział ce w ROD jest sa mo wo lą bu dow la ną.

O tym, że za sa mo wo la bu dow la na na dział kach zna -
la zła się „pod lu pą” nad zo ru bu dow la ne go prze ko na li się
już nie któ rzy dział kow cy w jed nym z ROD w Okrę gu
Su dec kim PZD.

Krzysz tof Pa ciep nik
In spek tor

Okręg Su dec ki PZD

Bu dow nic two po nadnor ma tyw ne na dział kach nie mo że być za le ga li zo wa ne 

Sa mo wo le bu dow la ne na dział kach w ROD do roz biór ki 

Po wia to wy In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go wresz cie
na ka zał roz biór kę po nadnor ma tyw nych al tan na dział -
kach w ROD „Pod Kasz ta na mi” w Mił ko wie. Po stę po -
wa nie w tych spra wach zo sta ło wszczę te przez nad zór
bu dow la ny kil ka lat te mu. Po cząt ko wo po stę po wa nie in -
spek to ra nad zo ru bu dow la ne go by ło wprost opor ne, bo -
wiem wszczę te po stę po wa nia zo sta ły przez ten or gan
bez pod staw nie umo rzo ne.

Re ak cją na umo rze nie po stę po wań w spra wach po -
nadnor ma tyw nych al tan w ROD „Pod Kasz ta na mi” 
w Mił ko wie by ły od wo ła nia Za rzą du ROD zło żo ne do
Wo je wódz kie go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go.

W pro wa dzo nych po stę po wa niach i wy da nych wów -
czas de cy zjach or gan bu dow la ny nie unik nął błę dów,
któ re spo wo do wa ły uchy le nie za skar żo nych de cy zji
przez Wo je wódz kie go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne -
go i prze ka za nie spraw do po now ne go roz pa trze nia or ga -
no wi I in stan cji tj. Po wia to we mu In spek to ro wi Nad zo ru
Bu dow la ne mu, co na stą pi ło w 2013 r.

Po now ne roz pa trze nie spraw sa mo wo li bu dow la nych
trwa ło sta now czo za dłu go, bo wiem ża den prze pis Ko -
dek su po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go, ani prze pi sy
usta wy Pra wo bu dow la ne nie prze wi du ją aż 1,5 ro ku
cza su na roz strzy gnię cie spra wy i wy da nie sto sow nej de -
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cy zji, zwa żyw szy że więk szość ma te ria łów do wo do -
wych by ła już zgro ma dzo na w 2012 r.

Wpraw dzie Po wia to wy In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne -
go zło żył wy ja śnie nie o przy czy nach zwło ki w wy da niu
de cy zji, jed nak jest ono wy mi ja ją ce, enig ma tycz ne i nie
do przy ję cia, iż zwło ka w po stę po wa niu by ła za sad na.

Te raz po zo sta je Za rzą do wi ROD „Pod Kasz ta na mi” 
w Mił ko wie i Okrę go wi Su dec kie mu mo ni to ro wa nie dal -
sze go bie gu spraw na ka zu roz biór ki. Wy da ne de cy zje nie
są jesz cze osta tecz ne. Nie mniej jed nak wnio sek z opi sa -
ne go fak tu jest je den: tyl ko i wy łącz nie re spek to wa nie
przez za rzą dy ROD obo wiąz ku na ka za ne go w art. 13 
ust. 2 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych

ogro dach dział ko wych i po moc Okrę gu w pro wa dzo nych
po stę po wa niach przed or ga nem nad zo ru bu dow la ne go,
po win no do pro wa dzić do li kwi da cji bu dow nic twa po -
nadnor ma tyw ne go i za miesz ki wa nia w ogro dach.

W ogro dach dział ko wych nie mo że być ak cep ta cji dla
wy ko rzy sty wa nia dzia łek ro dzin nych na ce le sprzecz ne
z ideą tych ogro dów za pi sa ną w usta wie. Prze pi sy dot.
ogrod nic twa dział ko we go od za ra nia dzie jów za wsze by -
ły for mu ło wa ne z uwzględ nie niem wo li dział kow ców 
– człon ków PZD, któ rzy ni gdy nie go dzi li się i nie go dzą
na po nadnor ma tyw ne bu dow nic two i na za miesz ki wa -
nie na dział kach.

Ma ria Klim ków
Se kre tarz OZ Su dec ki

W dniu 12 ma ja 2016 r. przy pa da ju bi le usz 35-le cia
po wsta nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Ten dzień
to świę to nie za leż no ści, sa mo dziel no ści i sa mo rząd no -
ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców sku pia pra wie mi lion ro -
dzin użyt ku ją cych dział ki. Czy ni to na szą or ga ni za cję
jed ną z naj więk szych nie tyl ko w Pol sce, ale i w Eu ro pie.
Za pew nia nam przez to po ten cjał ko niecz ny do po ko ny -
wa nia pro ble mów, z któ ry mi spo ty ka my się bro niąc in -
te re sów i praw dział kow ców oraz za bie ga jąc o naj lep sze
wa run ki dla funk cjo no wa nia ogro dów. 

PZD, po przez swo je dzia ła nia, kon ty nu uje po nad stu -
let nią tra dy cję ogrod nic twa dział ko we go. Ogro dy, za kła -
da ne jesz cze w XIX wie ku, od sa me go po cząt ku słu ży ły
i na dal słu żą spo łe czeń stwu. Peł nią bar dzo waż ne funk -
cje o cha rak te rze eko no micz nym, eko lo gicz nym, a tak -
że re kre acyj nym i zdro wot nym. 35 lat ist nie nia Związ ku
to okres w hi sto rii ru chu dział ko we go, któ ry po twier dził

istot ne zna cze nie ogro dów dział ko wych dla nie za moż -
nych ro dzin i ca łe go spo łe czeń stwa.

Dział kow cy przez wie le lat dą ży li do sa mo dziel no ści,
aby móc wła snym gło sem mó wić o naj waż niej szych dla
nich spra wach. Jesz cze w okre sie przed wo jen nym śro -
do wi ska dział ko we dą ży ły do usta wo we go usank cjo no -
wa nia struk tur ogro do wych, któ re sku pia ły by się w ogól-
no pol skiej or ga ni za cji. Nie ste ty wy buch woj ny w 1939 r.
spo wo do wał wstrzy ma nie prac na usta wą. 

W okre sie po wo jen nym po wró co no do tej idei, jed nak
ze wzglę du na sy tu ację ustro jo wą by ła ona znacz nie
ogra ni czo na. Po trze ba au to no mii ru chu ogrod nic twa
dział ko we go by ła jed nak bar dzo sil na, dla te go w mia rę
upły wa ją cych lat nie za leż ność od wła dzy pań stwo wej
ule ga ła zwięk sze niu. Pro ces wy swa ba dza nia roz po czął
się już w la tach 60-tych ubie głe go wie ku, po przez or ga -
ni zo wa nie struk tur po nad ogro do wych i stop nio we
zwięk sza nie ich upraw nień oraz unie za leż nia nie się od

1. Uchwała Krajowej Rady PZD

IV. JUBILEUSZ 35-LECIA POLSKIEGO ZWIÑZKU
DZIAŁKOWCÓW

UCHWAŁA NR 21/V/2016 
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z 19 lu te go 2016 ro ku 
w spra wie 35-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców
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ku ra te li ów cze snej cen tra li związ ków za wo do wych.
Osta tecz ne zwy cię stwo na stą pi ło jed nak na po cząt ku lat
80-tych, gdy w ca łym kra ju roz po czę ły się prze mia ny
spo łecz no -po li tycz ne, któ re w 1989 r. da ły po czą tek po -
wro tu Pol ski do ro dzi ny państw de mo kra tycz nych.

Dzię ki wie dzy i do świad cze niu ów cze snych struk tur
or ga ni za cyj nych pra cow ni czych ogro dów dział ko wych
i sta now cze mu po par ciu dział kow ców w dniu 6 paź -
dzier ni ka 1980 r. Kra jo wa Ra da POD pod ję ła uchwa łę
ogła sza ją cą au to no mię ru chu dział ko we go. Cał ko wi te
unie za leż nie nie się od władz twa ze wnętrz ne go na stą pi -
ło 6 ma ja 1981 r., kie dy sejm uchwa lił usta wę o pra cow -
ni czych ogro dach dział ko wych, któ ra we szła w ży cie
nie mal na tych miast, bo już 12 ma ja 1981 r. Usta wa ta
po wo ła ła nie za leż ną ogól no pol ską or ga ni za cję dział kow -
ców – Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Na stęp nie IX Kra -
jo wy Zjazd De le ga tów POD, któ ry ob ra do wał w dniach
27 i 28 czerw ca 1981 r. uchwa lił sta tut PZD, wy brał or -
ga ny kra jo we i usta no wił struk tu ry ogro do we i wo je -
wódz kie. 

Roz po czę cie dzia łal no ści Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców da ło po czą tek naj więk sze mu w hi sto rii roz wo -
jo wi ogro dów. Po nie speł na kil ku la tach pra cy PZD
na stą pi ło dwu krot ne zwięk sze nie po wierzch ni ogro dów.
Uda ło się po zy skać, a na stęp nie za go spo da ro wać ok 
14 ty się cy hek ta rów. Dzię ki te mu dział ki otrzy ma ło 
350 ty się cy pol skich ro dzin. Tak szyb ki i dy na micz ny
roz wój ogro dów, w tak krót kim cza sie był i na dal jest
nie spo ty ka ny w ca łej Eu ro pie. Zwią zek przy czy nił się
do te go, że po wsta wa ły ogro dy no wo cze sne, wy po sa żo -
ne w od po wied nią in fra struk tu rę, do brze za pro jek to wa -
ne i za go spo da ro wa ne, a w ogro dach już ist nie ją cych
do ko na no wie lu in we sty cji słu żą cych dział kow com.
Osią gnię cia te naj le piej świad czą o tym, że po wo ła nie
PZD by ło wła ści we i po trzeb ne. 

Kra jo wa Ra da wy ra ża głę bo kie uzna nie dla pra cy
wszyst kich spo łecz nych dzia ła czy, któ rzy swo ją de ter -
mi na cją, kon se kwen cją i zde cy do wa ny mi kro ka mi do -
pro wa dzi li do osią gnię cia sa mo dziel no ści i sa mo rzą-
d no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Dzię ki nim PZD
mo gło za cząć mó wić wła snym gło sem i zaj mo wać sta no -
wi ska w spra wach waż nych nie tyl ko dla dział kow ców,
ale rów nież dla ca łe go spo łe czeń stwa.

Prze mia ny w kra ju, któ re na stą pi ły w la tach 90-tych
za trzy ma ły dy na micz ny roz wój ogro dów i po sta wi ły
przed Związ kiem no we wy zwa nia. Do ty czy ło to głów nie
wal ki o za cho wa nie ogro dów dział ko wych, praw przy -
słu gu ją cym dział kow com i no wą usta wę o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Uchwa le nie w dniu 13 grud nia 2013 r. usta wy o ROD
by ło bez wąt pie nia naj więk szym suk ce sem PZD. Usta wa
ta, opar ta na pro jek cie oby wa tel skim, ura to wa ła byt pol -
skich ogro dów dział ko wych. Wy wal czy li śmy akt praw -
ny łą czą cy tra dy cję z roz wią za nia mi od po wia da ją cy mi
ak tu al nym po trze bom i wy zwa niom sto ją cym przed
ogro da mi dział ko wy mi. Ko lej nym kro kiem by ło zwo ła -
nie XII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD, któ ry
uchwa lił no wy sta tu tu PZD. 

Na le ży tak że pod kre ślić, że tyl ko dzię ki dzia ła niom
Związ ku i zrze szo nych w nim dział kow ców, po now nie
dzię ki ini cja ty wie oby wa tel skiej zmie nio ne zo sta ło pra -
wo i w kon se kwen cji ura to wa no 900 ty się cy al tan dział -
ko wych.

Do świad cze nia z 35 lat ist nie nia PZD wska zu ją jed no -
znacz nie na to, iż po sia da nie sil ne go, nie za leż ne go sa -
mo rzą du, re pre zen tu ją ce go in te re sy śro do wi ska dział -
ko we go jest nie tyl ko po trzeb ne, ale wręcz ko niecz ne.
Mi ja ją ce la ta naj le piej świad czą o tym, że tyl ko ja ko
Zwią zek mo że my obro nić ogro dy i pra wa ich człon ków
oraz za pew nić wa run ki dla dal sze go roz wo ju idei ogro -
dów dział ko wych w Pol sce. Tyl ko sil na, zin te gro wa na
wo kół wła snych ce lów or ga ni za cja dział kow ców jest 
w sta nie sku tecz nie bro nić ist nie nia ogro dów.

PZD wie lo krot nie jed no czył dział kow ców do wspól -
nej wal ki prze ciw sta wia jąc się pró bom to tal nej li kwi da -
cji ogro dów lub dra stycz ne go ogra ni cze nia praw
dział kow ców. Sil ny, nie za leż ny i sa mo rząd ny Zwią zek
gwa ran tu je bez pie czeń stwo dla praw dział kow ców, pro -
wa dzi i chro ni ogro dy dział ko we oraz re ali zu je ich spo -
łecz ną funk cję.

Kra jo wa Ra da, bio rąc pod uwa gę 35-let ni do ro bek
PZD, wy ra ża sło wa głę bo kie go uzna nia wszyst kim or -
ga nom Związ ku za ak tyw ną obro nę ogro dów, usta wy 
o ROD i PZD. Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą się pol -
skim dział kow com i ich ro dzi nom za cięż ką pra cę, nie -
złom ną po sta wę i wy trwa łość w obro nie ogrod nic twa
dział ko we go, w wal ce o pra wa dział kow ców i umi ło wa -
nie wspól nej idei słu że nia pol skie mu spo łe czeń stwu.

Kra jo wa Ra da PZD, do ce nia jąc ro lę, ja ką dla dział -
kow ców, ogro dów i spo łe czeń stwa speł nia Zwią zek, po -
sta na wia uczcić ju bi le usz 35-le cia PZD i z tym sa mym
zwra ca się do wszyst kich struk tur Związ ku. Ape lu je do
okrę go wych za rzą dów i za rzą dów ROD, aby uwzględ -
ni li w pro gra mach dzia ła nia na roz po czy na ją cy się rok
ob cho dy ju bi le uszu i da li te mu wy raz pod czas uro czy -
sto ści or ga ni zo wa nych sa mo dziel nie w ogro dach dział -
ko wych i w cza sie ob cho dów ogro do wych, okrę go wych
i Kra jo wych Dni Dział kow ca.  

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/ Ta de usz JARZĘBAK 

War sza wa, dnia 19 lu te go 2016 r. 
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6 ma ja 1981 ro ku to da ta po wsta nia Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, a więc w 2016 ro ku mi ja 35 lat ist nie -
nia na szej sa mo dziel nej, sa mo rząd nej i po za rzą do wej
or ga ni za cji spo łecz nej.

Usa mo dziel nie nie się ru chu ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce za po cząt ko wa ła uchwa ła VIII Ple num Kra jo -
wej Ra dy Pra cow ni czych Ogro dów Dział ko wych 
z 6 paź dzier ni ka 1980 ro ku. Ta de cy zja o pod ję ciu przez
ruch dział ko wy sa mo dziel nej dzia łal no ści skut ko wa ła
wy łą cze niem się spod nad zo ru ów cze snej Cen tral nej 
Ra dy Związ ków Za wo do wych i by ła jak na tam te cza sy
bar dzo od waż na.

W związ ku z uchwa łą Kra jo wej Ra dy POD pod ję to
sze reg bar dzo in ten syw nych dzia łań zwią za nych z opra -
co wa niem no wej usta wy o POD, cze go efek tem by ło do -
pro wa dze nie do uchwa le nia przez Sejm w dniu 6 ma ja
1981 ro ku no wej usta wy o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych gwa ran tu ją cy nie za leż ność ogrod nic twa
dział ko we go zor ga ni zo wa ne go w PZD.

IX Kra jo wy Zjazd POD a za ra zem I Zjazd Polskiego
Związku Działkowców w dniu 28 czerw ca 1981 ro ku wy -
ko nu jąc po sta no wie nia no wej usta wy o POD uchwa lił Sta -
tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców i wy brał Kra jo wą
Ra dę PZD, Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną PZD i Kra jo wą
Ko mi sję Roz jem czą PZD.

Zjazd i uchwa lo ny przez nie go Sta tut PZD usank cjo no -
wał dzia ła nie or ga nów PZD w ogro dach i na szcze blu
wo je wódz kim.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD stwier dza, że ob -
cho dy 35-le cia ist nie nia na sze go Związ ku za słu gu ją na
uro czy sty cha rak ter. Jest to tak że oka zja do za pre zen to -
wa nia lo kal nym spo łecz no ściom do rob ku na szych ogro -
dów i Związ ku.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze kie ru je my do człon ków 
i struk tur or ga ni za cyj nych Związ ku ten apel, aby w bie -
żą cej dzia łal no ści uwzględ nia ły te ma ty kę zwią za ną z Ju -
bi le uszem PZD.

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
Ma ria Fojt, Bo gu sław Dą brow ski, Do ro ta Ze rba,
Ro man Żur kow ski, Ja dwi ga Drze wiec ka, 
Ze non Ja błoń ski,
Wi told Juch nie wicz, Ali na No cuń, Ali cja Pa te rek,
Eu ge niusz Ra bu ski i Zo fia Zie liń ska.

2. Apel Krajowej Komisji Rewizyjnej

Apel 
Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej 

z dnia 16 lu te go 2016 ro ku 
do człon ków Związ ku w spra wie uczcze nia Ju bi le uszu 35-le cia ist nie nia 

Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, dnia 16.02.2016 r.
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 134 pkt 14 sta tu tu
PZD w związ ku z § 7 sta tu tu, po sta na wia:

§ 1
l. Ogło sić na rok 2016 kon kurs kra jo wy pn. „Ro dzin -

ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2016”.
2. Re gu la min kon kur su sta no wi za łącz nik Nr 1 do ni -

niej szej uchwa ły.
3. An kie ta kon kur so wa sta no wi za łącz nik Nr 2 do ni -

niej szej uchwa ły.

§ 2
1. Do udzia łu w kon kur sie pre zy dia okrę go wych za -

rzą dów PZD zgła sza ją ro dzin ne ogro dy dział -
ko we, któ re by ły lau re ata mi w kon kur sach okrę -
go wych w ro ku 2015.

2.  Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD, na te re nie
któ re go znaj du je się wię cej niż 50.000 dzia łek, mo -
że zgło sić do kon kur su 2 ro dzin ne ogro dy dział ko -
we.

3. Lau re aci kon kur sów kra jo wych mo gą być zgła sza -
ni przez okrę go we za rzą dy po 3-let niej ka ren cji.

4. Ter min zgła sza nia ogro dów do kon kur su upły wa 
z dniem 25 ma ja 2016 r.

§ 3
Do udzia łu w kon kur sie nie mo gą być zgła sza na ro -

dzin ne ogro dy dział ko we: 
1) w któ rych dział ki po sia da ją al ta ny po nadnor -

ma tyw ne, wy stę pu ją zja wi ska za miesz ki wa nia
oraz przy pad ki za mel do wa nia na te re nie dzia łek
w ROD,

2) któ re nie po sia da ją pla nów za go spo da ro wa nia za -
twier dzo nych przez Pre zy dium OZ PZD.

§ 4
Zgło sze nie do kon kur su win no za wie rać:
1. Uchwa łę pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD 

z peł ną na zwą ro dzin ne go ogro du dział ko we go, je -
go po ło że niem, licz bą te re nów, łącz ną po wierz -
chnię w ha i licz bę dzia łek, a tak że nu me rem pod
któ rym ogród jest za re je stro wa ny w Re je strze ROD
Kra jo wej Ra dy PZD.

2. Pi sem ną in for ma cję o ro dzin nym ogro dzie dział ko -
wym, obej mu ją cą wszyst kie dzia ły za war te w re -
gu la mi nie kon kur su kra jo we go oraz je go hi sto rię.

3. Wy po sa że nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go w in -
fra struk tu rę oraz te re ny ogól ne wy po czyn ko we
(pla ce za baw dla dzie ci, pla ce do użyt ku ogól ne go,
ale je spa ce ro we z ich wy po sa że niem, np. ław ki
ogro do we itp.).

4. Ma te riał fo to gra ficz ny przed sta wia ją cy za go spo da -
ro wa nie ogro du i dzia łek, w tym bra my wjaz do we
do ogro du, Dom Dział kow ca lub świe tli cę i bu -
dyn ki ad mi ni stra cyj no -go spo dar cze, te re ny użyt ku
ogól ne go i re kre acyj ne ogro du, dro gi, ale je ogro -
do we oraz par kin gi, 10 wy róż nia ją cych się w za -
go spo da ro wa niu dzia łek w ogro dzie z po da niem ich
nu me rów oraz na zwisk użyt kow ni ków, ży cie w
ogro dzie (w tym im pre zy ogro do we, Dni Dział -
kow ca, Dzień Dziec ka, in te gra cyj ne itp.).

5. Ma te riał fo to gra ficz ny wi nien być do brej ja ko ści
wy ko na ny w spo sób umoż li wia ją cy je go wy ko rzys -
ta nie do pu bli ka cji. Wska za ne jest, aby był wy ko -
na ny przez do bre go fo to gra fa i prze ka za ny w for -
mie elek tro nicz nej.

§ 5
Brak za łą cze nia do zgło sze nia do ku men tów wy mie -

nio nych w § 3 uchwa ły skut ku je nie przy ję ciem zgło sze -
nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go do kon kur su.

§ 6
l. Ko mi sja Kon kur so wa Kra jo wej Ra dy PZD, w skład

któ rej wej dą in struk to rzy SSI na pod sta wie ma te -
ria łów wy mie nio nych w § 4 uchwa ły, a tak że lu -
stra cji prze pro wa dzo nych w okre sie od 15 czerw ca
do 10 lip ca 2016 r. do ko na oce ny ro dzin nych gro -
dów dział ko wych zgło szo nych do kon kur su.

2. Ko mi sja Kon kur so wa Kra jo wej Ra dy PZD spo rzą -
dzi ze swo jej pra cy pro to kół wraz z wnio ska mi na
po trze by Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

3. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na pod sta wie pro -
to ko łu z pra cy Ko mi sji i wnio sków:

1) do ko na roz strzy gnię cia kon kur su, usta li li stę lau -
re atów, w tym ROD, któ ry otrzy mał ty tuł „Naj -

V. KRAJOWE KONKURSY „ROD ROKU 2016” 
I „WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2016”

UCHWAŁA NR 44/2016 
Prezydium KR PZD 

z dnia 2 marca 2016 roku 
w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016”



lep szy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2016”
oraz ogro dy wy róż nio ne w po szcze gól nych dzie -
dzi nach,

2) przy zna ty tu ły:
a) ogro do wi, któ ry uzy skał naj wyż szą oce nę w

kon kur sie ty tuł „Naj lep szy Ro dzin ny Ogród
Dział ko wy Ro ku 2016”, 

b) po zo sta łym 5 lau re atom ty tuł „ROD Ro ku
2016” 

c) wy róż nie nia w po szcze gól nych dzie dzi nach: 
• Dzia łal ność Sta tu to wa, 
• Dzia łal ność Oświa to wa, 
• Za go spo da ro wa nie dzia łek, 
• Dzia łal ność na rzecz śro do wi ska na tu ral ne go, 
• In we sty cje i re mon ty in fra struk tu ry, 
• Bez pie czeń stwo, 
• Pro mo cja Związ ku, 
• Za go spo da ro wa nie ROD, 
• Przy chyl ny dzie ciom i mło dzie ży.

§ 7
1. „Naj lep szy Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku

2016” otrzy ma pu char Pre ze sa PZD, dy plom, ta bli -
cę oko licz no ścio wą oraz na gro dę pie nięż ną w wy -
so ko ści 5000,- zło tych.

2. Ro dzin ne ogro dy dział ko we, któ re zdo by ły ty tu ły
„ROD Ro ku 2016” otrzy mu ją pu cha ry, dy plo my,
ta bli ce oko licz no ścio we oraz na gro dy pie nięż ne w
wy so ko ści 4000,- zło tych.

3. Ro dzin ne ogro dy dział ko we, któ re otrzy ma ły wy -
róż nie nia w po szcze gól nych dzie dzi nach otrzy mu -
ją pu cha ry, dy plo my, ta bli ce oko licz no ścio we oraz
na gro dy pie nięż ne w wy so ko ści 2000, -zło tych.

§ 8
Wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we bio rą ce udział

w kon kur sie otrzy ma ją ze staw wy daw nictw związ ko -
wych na wy po sa że nie bi blio tek ogro do wych.

§ 9
Wy ni ki kon kur su ogło szo ne zo sta ną w trak cie uro czy -

sto ści Kra jo wych Dni Dział kow ca Ro ku 2016 oraz opu -
bli ko wa ne w mie sięcz ni ku dział ko wiec i Biu le ty nie
In for ma cyj nym PZD.

War sza wa, dnia 2 mar ca 2016 r. 

PREZES 
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI 

I WICEPREZES 
/-/ Ta de usz JARZĘBAK 

I DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

l. Do ku men ta cja or ga ni za cyj na ogro du: 
a) wal nych ze brań i ze brań za rzą du ROD za rok 2015, 0-10 pkt.
b) pro to ko ły, uchwa ły, de cy zje, zgod ność do ku men ta cji i po dej mo wa nych uchwał 

z prze pi sa mi sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD 0-10 pkt. 
c) ilość no wych użyt kow ni ków dzia łek, do ku men ta cja 

wpi so we go i je go po dział oraz za bez pie cze nie rocz nej pre nu me ra ty „dział ko wiec” 0-10 pkt.
2. Zgod ność pla nu za go spo da ro wa nia ROD ze sta nem fak tycz nym 

(ze szcze gól nym uwzględ nie niem ilo ści bram i fur tek) 0-10 pkt. 

Za łącz nik nr 1 do uchwa ły nr 44/2016 

Pre zy dium KR PZD z dnia 2 mar ca 2016 r.: 

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO
„RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2016”
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3. Do ku men ta cja człon ków Związ ku (re jestr człon ków ROD, de kla ra cje 
człon kow skie, umo wy prze nie sie nia pra wa do dział ki, kar ty ewi den cyj ne dzia łek, 
za bez pie cze nie re je stru i prze strze ga nie usta wy o ochro nie da nych oso bo wych 0-10 pkt.

4. Ko mi sje pro ble mo we w ogro dzie (licz ba dzia ła ją cych ko mi sji  – na le ży 
wziąć pod uwa gę co naj mniej trzy ta kie ko mi sje, do ku men ta cje, pra cy 
ko mi sji oraz efek ty ich pra cy) 0-10 pkt.

5. Wy po sa że nie ogro du dział ko we go w sprzęt ogrod ni czy i me cha nicz ny
(wy mie nić ja ki) 0-10 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia 70 pkt.

II. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA 

1.Or ga ni zo wa nie szko leń z za kre su wie dzy ogrod ni czej i or ga ni za cyj nej 
dla dział kow ców, w tym:

a) szko le nia tj. wy kła dy, po ga dan ki, pre lek cje,
ilość szko leń i uczest ni ków 0-10 pkt.

b) po ka zy prak tycz ne – ilość po ka zów i uczest ni ków 0-10 pkt.
2. Pro pa go wa nie i roz pro wa dza nie li te ra tu ry związ ko wej, w tym:

a) mie sięcz ni ka „dział ko wiec” w ro ku 2015 – pre nu me ra ta mie sięcz ni ka dla in struk to rów 
ogro do wych SSI PZD i człon ków or ga nów ROD 0-10 pkt.

b) roz pro wa dza nie przez za rząd ROD w ro ku 2015 li te ra tu ry 
związ ko wej na po trze by dział kow ców 0-10 pkt. 

c) pro wa dze nie bi blio te ki ogro do wej 0-10 pkt.
3. Dzia łal ność in struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD

– licz ba in struk to rów ogro do wych przy pa da ją cych śred nio 
na 100 dzia łek w ROD 0-10 pkt.

4. Pro wa dze nie kro ni ki ogro do wej 0-10 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia 70 pkt.

III. INWESTYCJE I REMONTY INFRASTRUKTURY ROD

1. Przy go to wa nie, pro wa dze nie i roz li cze nie in we sty cji i re mon tów pro wa dzo nych 
przez za rząd ROD zgod nie ze sta tu tem PZD i uchwa łą nr 14/III/2015 Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 1.10.2015 r. i w opar ciu o uchwa łę wal ne go ze bra nia 0-10 pkt.

2. Bie żą ca kon ser wa cja urzą dzeń i in fra struk tu ry ogro dy 0-10 pkt.
3. Pro wa dze nie mo der ni za cji ROD oraz jej re ali za cja w opar ciu o po sia da ną
do ku men ta cję i pla nem za go spo da ro wa nia - re ali za cja Pro gra mu ROD XXI wie ku 0-10 pkt. 
4. Po zy ski wa nie środ ków na in we sty cje i re mon ty, pod no sze nie stan dar dów 
in fra struk tu ry ROD 0-10 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia 40 pkt.

IV. ZAGOSPODAROWANIE ROD

l. Za go spo da ro wa nie prze strzen ne ogro du (zgod ność za go spo da ro wa nia 
ogro du z pla nem za go spo da ro wa nia) 0-10 pkt. 

2. In fra struk tu ra ROD (stan tech nicz ny),w tym:
a) ogro dze nie ze wnętrz ne 0-10 pkt.

b) bra my i furt ki 0-10 pkt.
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c) ta bli ca z na zwą ogro du i jej es te ty ka 0-10 pkt.
d) dro gi i alej ki ogro do we ich stan i funk cjo nal ność 0-10 pkt. 
e) par kin gi i miej sca po sto jo we i ich od dzie le nie zie le nią 

izo la cyj ną od dzia łek 0-10 pkt. 
f) obiek ty ku ba tu ro we wy stę pu ją ce na te re nie ROD, tj. dom 

dział kow ca, świe tli ca, bu dyn ki go spo dar cze 0-10 pkt. 
g) na wad nia nie ogro du (spo sób na wad nia nia) 0-10 pkt.
h) sieć ener ge tycz na i jej roz pro wa dze nie po ogro dzie 

(wy pro wa dze nie po za al ta ny pod licz ni ków) 0-10 pkt.
i) sa ni ta ria ty, ich stan i od izo lo wa nie od dzia łek są sied nich 0-10 pkt.

3. Za go spo da ro wa nie i wy po sa że nie te re nów ogól nych (na le ży po dać ro dzaj 
pla ców ogól nych i pla ców re kre acyj nych oraz ich wy po sa że nie) 0-10 pkt.

4. Stan i wy ko rzy sta nie ta blic in for ma cyj nych w ogro dzie – ak tu al ność 
za miesz cza nych w nich ma te ria łów i ogło szeń 0-10 pkt. 

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia 120 pkt.

V. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK

l. Wy po sa że nie dzia łek (stan tech nicz ny, zgod ność z re gu la mi nem ROD):
a) al ta ny (ich pra wi dło we usy tu owa nie je że li nie za ist nie ją in ne prze słan ki, 

po wierzch nia i wy so kość oraz es te ty ka) 0-10 pkt.
b) za cho wa nie od le gło ści na sa dzeń trwa łych od gra nic dzia łek 0-10 pkt.
c) szklar nie i tu ne le fo lio we 0-10 pkt.
d) ele men ty ma łej ar chi tek tu ry na dział kach (mur ki, per go le, tre ja że, itp.) 0-10 pkt.
e) po wszech ność sto so wa nia kom po stow ni ków, ich usy tu owa nie oraz 

wy ko rzy sta nie na dział kach zgod nie z re gu la mi nem ROD 0-10 pkt. 
2. Es te ty ka i funk cjo nal ność dzia łek 0-10 pkt.
3. Pie lę gna cja drzew i krze wów (cię cie, prze świe tla nie, od na wia nie) 0-10 pkt.
4. Mo der ni za cja dzia łek – re ali za cja pro gra mu 0-10 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia 80 pkt.

VI. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

l. Wy stę po wa nie na tu ral nych pa sów izo la cyj nych w są siedz twie dróg
ko mu ni ka cyj nych lub in nych źró deł za nie czysz czeń 0-10 pkt.

2. Udo ku men to wa ne przez za rząd ROD ba da nia gle by 0-10 pkt.
3. Utrzy my wa nie czy sto ści w ogro dzie, na dział kach i na te re nach 

przy le ga ją cych bez po śred nio do ogro du 0-10 pkt.
4. Udo ku men to wa ne roz wią za nie skła do wa nia 

i usu wa nia śmie ci (umo wy) 0-10 pkt.
5. Eko lo gia w ogro dzie (bud ki lę go we, karm ni ki dla pta ków, pszczo ły 

mu rar ki eko lo gicz ne spo so by ochro ny ro ślin, sto so wa nie na wo zów 
na tu ral nych, kom po stow ni ki na dział kach) 0-10 pkt.

6. Ini cja ty wy w ROD pro wa dzą ce do zmniej sza nia ilo ści śmie ci po przez 
za go spo da ro wa nie od pa dów ro ślin nych (np. sko szo nej tra wy itp.) 
oraz usu wa nych ga łę zi z drzew i krze wów 0-10 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia 60 pkt.
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VII. BEZPIECZEŃSTWO W ROD

l. Udo ku men to wa na współ pra ca z po li cją, stra żą miej ską 0-10 pkt.
2. Po li sy ubez pie cze nio we ma jąt ku Związ ku 0-10 pkt.
3. Za bez pie cze nie prze ciw po ża ro we oraz prze strze ga nie prze pi sów

ogól nych i związ ko wych w tym za kre sie 0-10 pkt.
4. Układ ko mu ni ka cyj ny w ogro dzie umoż li wia ją cy swo bod ny do jazd

do każ dej dział ki po jaz dów służb ra tow ni czych 0-10 pkt. 
6. In ne for my za pew nie nia bez pie czeń stwa w ogro dzie (wy mie nić ja kie) 0-10pkt. 

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia 50 pkt.

VIII. PROMOCJA ROD 

1.„ROD otwar ty”- wy mie nić i opi sać me to dy re ali za cji ha sła 0-10 pkt. 
2. Ogro do we Dni Dział kow ca i in ne im pre zy (wy mie nić ja kie)

z udzia łem spo łecz no ści lo kal nej or ga ni zo wa ne na te re nie ogro du 0-10 pkt.
3. Udział ROD w im pre zach i uro czy sto ściach miej skich, lo kal nych

i śro do wi sko wych ( wy sta wy, fe sty ny itp.) 0-10 pkt.
4. In ten syw ność i udo ku men to wa na współ pra ca ROD z me dia mi 

lo kal ny mi (TV, ra dio, pra sa, In ter net) 0-10 pkt.
5. Współ pra ca z sa mo rzą dem te ry to rial nym i pro wa dze nie dzia łal no ści 

w re ali za cji ce lów i za dań PZD 0-10 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia 50 pkt

IX. OGRÓD PRZYJAZNY DZIECIOM

1. Współ pra ca ROD z pla ców ka mi edu ka cyj no -dy dak tycz ny mi, tj. szko ła mi, 
przed szko la mi oraz in ny mi pla ców ka mi w tym - opie kuń czo - wy cho waw czy mi 0-10 pkt.

2. Pro pa go wa nie wie dzy ogrod ni czej wśród dzie ci i mło dzie ży szkol nej w tym: 
a) wy kła dy i szko le nia 0-10 pkt.
b) kon kur sy 0-10 pkt.
c) za ję cia prak tycz ne na dział kach ogro do wych 0-10 pkt.
d) wy ko rzy sty wa nie te re nów ogól nych ROD i nie za go spo da ro wa nych dzia łek 

(grząd ki, ra ba ty i dział ki dy dak tycz ne) 0-10 pkt.
e) ścież ki dy dak tycz ne (wie dzy ogrod ni czej) w ROD 0-10 pkt.
f) in ne for my dzia łal no ści 0-10 pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia 70 pkt.

Łącz na ilość pun ków do uzy ska nia we wszyst kich ka te go riach 610 pkt.

Po nie waż ma te ria ły ilu stra cyj ne bę dą pu bli ko wa ne oraz wy ko rzy sty wa ne do pro mo wa nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Związ ku win ny być one do brej ja ko ści oraz spo rzą dzo ne wy łącz nie na no śni kach elek tro nicz nych.
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Lustracja ROD została przeprowadzona przez zespół Komisji Konkursowej Krajowej Rady PZD w składzie:

1…………………………………………………………………………………
/Imię i na zwi sko – funk cja/

2…………………………………………………………………………………
/Imię i na zwi sko – funk cja/

w obec no ści przed sta wi cie li OZ PZD i za rzą du ROD 

1…………………………………………………………………………………
/Imię i na zwi sko – funk cja/

2…………………………………………………………………………………
/Imię i na zwi sko – funk cja/

3…………………………………………………………………………………
/Imię i na zwi sko – funk cja/

4…………………………………………………………………………………
/Imię i na zwi sko – funk cja/

5…………………………………………………………………………………
/Imię i na zwi sko – funk cja/

6…………………………………………………………………………………
/Imię i na zwi sko – funk cja/

7………………………………………………………………………………….
/Imię i na zwi sko – funk cja/

Za łącz nik nr 2 do uchwa ły nr 44/2016 

Pre zy dium KR PZD z dnia 2 mar ca 2016 r.: 

ANKIETA KONKURSOWA 
„RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2016”

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy ............................................................................................
(na zwa ogro du)

w ............................................................................................

Okręg ............................................................................................

zgło szo ny do Kra jo we go Kon kur su „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2016”

ROD zaj mu je po wierzch nię ogó łem  ..............................................................ha. 

Po wierzch nia użyt ko wa pod dział ka mi wy no si ............................................ ha.

Znaj du je się na niej ..................................................................................dzia łek.



94

I DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

l. Do ku men ta cja or ga ni za cyj na ogro du: 
a) wal nych ze brań i ze brań za rzą du ROD za rok 2015  (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.
b) pro to ko ły, uchwa ły, de cy zje, zgod ność do ku men ta cji i po dej mo wa nych
uchwał z prze pi sa mi sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD  (0-10 pkt.)

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.
c) ilość no wych użyt kow ni ków dzia łek, do ku men ta cja wpi so we go i je go 
po dział oraz za bez pie cze nie rocz nej pre nu me ra ty „dział ko wiec ”  (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

2. Zgod ność pla nu za go spo da ro wa nia ROD ze sta nem fak tycz nym 
(ze szcze gól nym uwzględ nie niem ilo ści bram i fur tek) (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

3. Do ku men ta cja człon ków Związ ku (re jestr człon ków ROD, de kla ra cje 
człon kow skie, de cy zje przy dzia łu dzia łek, umowy przeniesienia prawa 
do dizałki, karty ewidencyjne działek – za bez pie cze nie re je stru 
i prze strze ga nie usta wyo ochro nie da nych oso bo wych) (0-10 pkt.) . 
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

4. Ko mi sje pro ble mo we w ogro dzie (licz ba dzia ła ją cych ko mi sji -na le ży 
wziąć pod uwa gę co naj mniej trzy ta kie ko mi sje, do ku men ta cje pra cy 
ko mi sji oraz efek ty ich pra cy).  0-10 pkt. 
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

5. Wy po sa że nie ogro du dział ko we go w sprzęt ogrod ni czy i me cha nicz ny
(wy mie nić ja ki). 0-10 pkt. 
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.
                       

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia – 70 pkt. Przy zna no ……. pkt.



95

II DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

1.Or ga ni zo wa nie szko leń z za kre su wie dzy ogrod ni czej i or ga ni za cyj nej 
dla dział kow ców, w tym:
a) Szko le nia tj. wy kła dy, po ga dan ki, pre lek cje
- ilość szko leń i uczest ni ków (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.
b) Po ka zy prak tycz ne – ilość po ka zów i uczest ni ków(. (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….. 

….. pkt.

2. Pro pa go wa nie i roz pro wa dza nie li te ra tu ry związ ko wej, w tym:
a) mie sięcz ni ka „dział ko wiec” w ro ku 2015 – pre nu me ra ta mie sięcz ni ka dla 
in struk to rów ogro do wych SSI PZD i człon ków or ga nów ROD (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.
b) roz pro wa dza nie przez za rząd ROD w ro ku 2015 li te ra tu ry 
związ ko wej na po trze by Dział kow ców (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….. 

….. pkt.
c)pro wa dze nie bi blio te ki ogro do wej (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….. 

….. pkt.

3. Dzia łal ność in struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD
- licz ba in struk to rów ogro do wych przy pa da ją cych śred nio na 100 dzia łek 
w ROD (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….. 

….. pkt.

4. Pro wa dze nie kro ni ki ogro do wej (0-10 pkt.) 
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia - 70 pkt.                                               Przy zna no ……….. pkt.
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III INWESTYCJE I REMONTY INFRASTRUKTURY ROD

1. Przy go to wa nie, pro wa dze nie i roz li cze nie in we sty cji i re mon tów pro wa dzo nych 
przez za rząd ROD zgod nie ze sta tu tem PZD i uchwa łą nr 14/III/2015 
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 1.10.20015r. i w opar ciu o uchwa łę 
wal ne go ze bra nia (0-10 pkt.) 

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

2. Bie żą ca kon ser wa cja urzą dzeń i in fra struk tu ry ogro du (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

3. Pro wa dze nie mo der ni za cji ROD oraz jej re ali za cja w opar ciu o po sia da ną
do ku men ta cję i pla nem za go spo da ro wa nia (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

4. Po zy ski wa nie środ ków na in we sty cje i re mon ty, pod no sze nie stan dar dów 
in fra struk tu ry ROD (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia 40 pkt. Przy zna no ………pkt.

IV ZAGOSPODAROWANIE ROD

l. Za go spo da ro wa nie prze strzen ne ogro du (zgod ność za go spo da ro wa nia 
ogro du z pla nem za go spo da ro wa nia). (0-10 pkt) …. pkt.

2. In fra struk tu ra ROD (stan tech nicz ny),w tym:
a) ogro dze nie ze wnętrz ne (0-10 pkt) …. pkt.
b) bra my i furt ki (0-10 pkt) …. pkt.
c) ta bli ca z na zwą ogro du i jej es te ty ka (0-10 pkt) …. pkt.
d) dro gi i alej ki ogro do we ich stan i funk cjo nal ność (0-10 pkt) …. pkt.
e) par kin gi i miej sca po sto jo we i ich od dzie le nie zie le nią izo la cyj ną od dzia łek (0-10 pkt) …. pkt.
f) obiek ty ku ba tu ro we wy stę pu ją ce na te re nie ROD, tj. dom dział kow ca, świe tli ca, 

bu dyn ki go spo dar cze (0-10 pkt) …. pkt.
g) na wad nia nie ogro du (spo sób na wad nia nia) (0-10 pkt) …. pkt.
h) sieć ener ge tycz na i jej roz pro wa dze nie po ogro dzie 

(wy pro wa dze nie po za al ta ny pod licz ni ków) (0-10 pkt) …. pkt.
i) sa ni ta ria ty, ich stan i od izo lo wa nie od dzia łek są sied nich (0-10 pkt) …. pkt.
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3. Za go spo da ro wa nie i wy po sa że nie te re nów ogól nych(na le ży po dać ro dzaj pla ców ogól nych 
i pla ców re kre acyj nych oraz ich wy po sa że nie) (0-10 pkt.)

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

4. Stan i wy ko rzy sta nie ta blic in for ma cyj nych w ogro dzie – ak tu al ność za miesz cza nych 
w nich ma te ria łów i ogło szeń (0-10 pkt.) 

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia - 120 pkt. 

Przy zna no ……….. pkt.

V ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK

l. Wy po sa że nie dzia łek (stan tech nicz ny, zgod ność z re gu la mi nem ROD):
a) al ta ny (ich pra wi dło we usy tu owa nie je że li nie za ist nie ją in ne prze słan ki, 

po wierzch nia i wy so kość oraz es te ty ka) (0-10 pkt.) 
….. pkt.

b) za cho wa nie od le gło ści na sa dzeń trwa łych od gra nic dzia łek (0-10 pkt.) 
….. pkt.

c) szklar nie i tu ne le fo lio we (0-10 pkt.) 
….. pkt.

d) ele men ty ma łej ar chi tek tu ry na dział kach (mur ki, per go le, tre ja że, itp.) (0-10 pkt.)
….. pkt.

e) po wszech ność sto so wa nia kom po stow ni ków - ich usy tu owa nie oraz wy ko rzy sta nie 
na dział kach zgod nie z re gu la mi nem ROD (0-10 pkt.)

….. pkt.

2. Es te ty ka i funk cjo nal ność dzia łe k (0-10 pkt) 
….. pkt.

3. Pie lę gna cja drzew i krze wów (cię cie, prze świe tla nie, od na wia nie) (0-10 pkt) 
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

4. Mo der ni za cja dzia łek – re ali za cja pro gra mu (0-10 pkt.) 
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia - 80 pkt. 

Przy zna no ………. pkt.
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VI. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

l. Wy stę po wa nie na tu ral nych pa sów izo la cyj nych w są siedz twie dróg ko mu ni ka cyj nych 
lub in nych źró deł za nie czysz czeń (0-10 pkt.)

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

2. Udo ku men to wa ne przez za rząd ROD ba da nia gle by (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

3. Utrzy my wa nie czy sto ści w ogro dzie, na dział kach i na te re nach przy le ga ją cych 
bez po śred nio do ogro du (0-10 pkt.) 

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

4. Udo ku men to wa ne roz wią za nie skła do wa nia i usu wa nia śmie ci (umo wy) (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

5. Eko lo gia w ogro dzie (bud ki lę go we, karm ni ki dla pta ków, pszczo ły 
mu rar ki eko lo gicz ne spo so by ochro ny ro ślin, sto so wa nie na wo zów 
na tu ral nych, kom po stow ni ki na dział kach) (0-10 pkt.)

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

6. Ini cja ty wy w ROD pro wa dzą ce do zmniej sza nia ilo ści śmie ci po przez 
za go spo da ro wa nie od pa dów ro ślin nych (np. sko szo nej tra wy itp.) 
oraz usu wa nych ga łę zi z drzew i krze wów (0-10 pkt.) 

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia - 60 pkt.                                                    Przy zna no ………. pkt.

VII. BEZPIECZEŃSTWO W ROD

l. Udo ku men to wa na współ pra ca z po li cją, stra żą miej ską  (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.
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2. Po li sy ubez pie cze nio we ma jąt ku Związ ku (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

3. Za bez pie cze nie prze ciw po ża ro we oraz prze strze ga nie prze pi sów
ogól nych i związ ko wych w tym za kre sie (0-10 pkt.) 
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

4. Układ ko mu ni ka cyj ny w ogro dzie umoż li wia ją cy swo bod ny do jazd
do każ dej dział ki po jaz dów służb ra tow ni czych (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

5. In ne for my za pew nie nia bez pie czeń stwa w ogro dzie
(wy mie nić ja kie). (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia - 50 pkt. 

Przy zna no ……….. pkt.

VIII. PROMOCJA ROD 

1.„ROD otwar ty”- wy mie nić i opi sać me to dy re ali za cji ha sła (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

2.Ogro do we Dni Dział kow ca i in ne im pre zy (wy mie nić ja kie)
z udzia łem spo łecz no ści lo kal nej or ga ni zo wa ne na te re nie ogro du. (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

3.Udział ROD w im pre zach i uro czy sto ściach miej skich, lo kal nych
i śro do wi sko wych ( wy sta wy, fe sty ny itp.) (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.
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4. In ten syw ność i udo ku men to wa na współ pra ca ROD z me dia mi 
lo kal ny mi (TV, ra dio, pra sa, In ter net) (0-10 pkt.)

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..
….. pkt.

5. Współ pra ca z sa mo rzą dem te ry to rial nym i pro wa dze nie dzia łal no ści 
w re ali za cji ce lów i za dań PZD (0 – 10 pkt.) 

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia - 50 pkt. Przy zna no ………. pkt.

IX. OGRÓD PRZYJAZNY DZIECIOM

1. Współ pra ca ROD z pla ców ka mi edu ka cyj no -dy dak tycz ny mi, tj. szko ła mi, 
przed szko la mi oraz in ny mi pla ców ka mi w tym – opie kuń czo - wy cho waw czy mi (0 -10 pkt.)

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

2. Pro pa go wa nie wie dzy ogrod ni czej wśród dzie ci i mło dzie ży szkol nej w tym: 
a) wy kła dy i szko le nia (0-10 pkt.) 

………………………………………………………………………..
….. pkt.

b) kon kur sy (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..

….. pkt.

c) za ję cia prak tycz ne na dział kach ogro do wych (0-10 pkt.) 
………………………………………………………………………..

….. pkt.

d) wy ko rzy sty wa nie te re nów ogól nych ROD i nie za go spo da ro wa nych dzia łek 
(grząd ki, ra ba ty i dział ki dy dak tycz ne) (0-10 pkt.)

………………………………………………………………………..
….. pkt.

e) ścież ki dy dak tycz ne (wie dzy ogrod ni czej) w ROD(0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..

….. pkt.

f) in ne for my dzia łal no ści. (0-10 pkt.)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

….. pkt.

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia 70 pkt.                   Przy zna no …….. pkt.
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 134, pkt. 14 sta tu tu
PZD w związ ku z § 7 sta tu tu, po sta na wia:

§ 1
l. Ogło sić na rok 2016 kon kurs kra jo wy pn. „Wzo ro -

wa Dział ka Ro ku 2016”.
2. Re gu la min kon kur su sta no wi za łącz nik Nr 1 do

uchwa ły.
3. An kie ta kon kur so wa sta no wi za łącz nik Nr 2 do

uchwa ły.

§ 2
1. Do udzia łu w kon kur sie pre zy dia okrę go wych za -

rzą dów PZD zgła sza ją dział ki, któ re są lau re ata mi
w kon kur sach okrę go wych w ro ku 2015.

2. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD na te re nie
któ re go znaj du je się wię cej niż 50 ty się cy dzia łek,
mo że zgło sić do kon kur su dwie dział ki.

3. Dział ka bę dą ca lau re atem w kon kur sie kra jo wym
mo że star to wać z za cho wa niem 3-let niej ka ren cji.

4. Ter min zgła sza nia dzia łek do kon kur su upły wa 
z dniem 25 ma ja 2016 r.

(de cy du je da ta stem pla pocz to we go).

§ 3
Zgło sze nie dział ki do kon kur su win no za wie rać:
1. Uchwa łę Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD 

w spra wie wy ni ków kon kur su w 2015 ro ku obej -
mu ją cą:

a) nu mer dział ki oraz na zwę i ad res ROD, na te re nie
któ re go jest po ło żo na, 

Na łącz ną licz bę 610 pkt. do uzy ska nia w kon kur sie,    przy zna no - .........pkt.

Pro to kół spo rzą dzo no w 3 eg zem pla rzach: je den dla OZ PZD, dru gi dla Za rzą du ROD, trze ci dla Ko mi sji Kra jo -
wej Ra dy PZD.

1. ................................................ 1. .............................................

2. ................................................ 2. ............................................

3. .................................................

4. ................................................. 

5. .................................................

6. ................................................. 

Miej sco wość ...................................., dnia ................................ 2016 r.

Pie częć ROD

UCHWAŁA NR 45/2016
Pre zy dium KR PZD 

z dnia 2 mar ca 2016 r. 
w spra wie ogło sze nia kon kur su kra jo we go „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2016”

Pod pi sy człon ków ze spo łu
Ko mi sji Kon kur so wej 

Pod pi sy przed sta wi cie li 
okrę gu i Za rzą du ROD 
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b) na zwi sko i imię jej użyt kow ni ka wraz z ad re sem
ko re spon den cyj nym.

c) pi sem ną in for ma cję o dział ce uj mu ją cą wszyst kie
dzia ły za war te w re gu la mi nie kon kur su kra jo we -
go.

2. Ma te riał zdję cio wy obej mu ją cy:
a) za go spo da ro wa nie dział ki, w tym jej wi dok ogól ny,
b) al ta nę,
c) część pro duk cyj ną dział ki,
d) część wy po czyn ko wą dział ki,
e) ele men ty ma łej ar chi tek tu ry,
f) in ny ma te riał ilu stra cyj ny uzna ny przez dział kow -

ca ja ko po moc ny przy oce nie dział ki.
Ma te riał fo to gra ficz ny wi nien być do brej ja ko ści, wy -

ko na ny w spo sób umoż li wia ją cy je go wy ko rzy sta nie do
pu bli ka cji. Wska za ne jest, aby był wy ko na ny przez do -
bre go fo to gra fa i prze ka za ny w for mie elek tro nicz nej.

§ 4
Brak za łą cze nia do zgło sze nia do ku men tów, o któ rych

mo wa w § 3, skut ku je nie przy ję ciem dział ki do kon kur su.

§ 5
1. Czło nek Ko mi sji Kon kur so wej KR PZD wraz z in -

struk to rem SSI na pod sta wie prze sła nych ma te ria -
łów, a tak że lu stra cji prze pro wa dzo nej w okre sie od
dnia 15 czerw ca 2016 r. do dnia 10 lip ca 2016 r. do -

ko na oce ny dzia łek zgło szo nych do kon kur su.
2. Ko mi sja Kon kur so wa Kra jo wej Ra dy PZD spo rzą -

dzi pro to kół wraz z wnio ska mi na po trze by Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 6
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na pod sta wie pro to -

ko łu i wnio sków Ko mi sji Kon kur so wej do ko na roz strzy -
gnię cia kon kur su i usta li li stę je go lau re atów oraz
wy róż nio nych w kon kur sie.

§ 7
Użyt kow ni cy:

1) lau re aci kon kur su ( 8 dzia łek) otrzy ma ją na gro dy
rze czo we o war to ści 1000,- zł.

2) wy róż nio nych 5 dzia łek otrzy ma ją na gro dy rze -
czo we o war to ści 500,- zł. 

3) wszyst kich dzia łek bio rą cych udział w kon kur sie
otrzy mu ją dy plo my, a tak że rocz ną pre nu me ra tę
mie sięcz ni ka „dział ko wiec” oraz wy daw nic twa
związ ko we.

§ 8
Wy ni ki kon kur su ogło szo ne zo sta ną w trak cie Kra jo -

wych Dni Dział kow ca Ro ku 2016 oraz opu bli ko wa ne 
w mie sięcz ni ku „dział ko wiec” i Biu le ty nie In for ma cyj -
nym PZD.

War sza wa, dnia 2 mar ca 2016 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

I WICEPREZES 
/-/ Ta de usz JARZĘBAK

Za łącz nik Nr 1 do uchwa ły nr 45/2016 

Pre zy dium KR PZD z dn.2 mar ca 2016 r.: 

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO
„WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2016"

1. Roz pla no wa nie i urzą dze nie dział ki (oce na ogól na, ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie te re nu) 0-10 pkt.

2. Es te ty ka dział ki (ład i po rzą dek, ogro dze nie i urzą dze nia na dział ce zgod ne 
z re gu la mi nem ROD) 0-10 pkt.

3. Traw nik i je go utrzy ma nie 0-10 pkt.
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4. Część ozdob no -wy po czyn ko wa, w tym:
a) bo ga ty do bór ro ślin ozdob nych 0-10 pkt.
b) urzą dze nia wy po czyn ko we i re kre acyj ne 0-10 pkt.

5. Część pro duk cyj na dział ki, w tym: 
a) sa dow ni cza (róż no rod ność drzew i krze wów owo co wych, prze strze ga nie 

od le gło ści na sa dzeń od gra nic dział ki, pra wi dło we for mo wa nie ko ron, cię cie 
i prze świe tla nie, zdro wot ność) 0-10 pkt.

b) wa rzyw ni cza (bo ga ty do bór ga tun ków, w tym ziół) 0-10 pkt.

6. Ma ła ar chi tek tu ra na dział ce 
a) płot ki, mur ki, tre ja że, per go le, oczka i zbior ni ki wod ne  0-10 pkt.

b) in ne ele men ty ma łej ar chi tek tu ry 0-10 pkt.

7. Es te ty ka i stan tech nicz ny al ta ny
a) wy mia ry al ta ny i jej stan tech nicz ny zgod ne z re gu la mi nem ROD 0-10 pkt.

b) wy ko rzy sta nie al ta ny zgod nie z re gu la mi nem ROD 0-10 pkt.
c) es te ty ka al ta ny 0-10 pkt.

8. Po sia da nie na dział ce kom po stow ni ka i je go wy ko rzy sta nie 0-10 pkt.

9. Eko lo gia na dział ce (bud ki lę go we, karm ni ki dla pta ków i owa dów po ży tecz nych, 
eko lo gicz ne spo so by ochro ny ro ślin, sto so wa nie na wo zów na tu ral nych) 0-10 pkt 

Łącz na ilość punk tów do uzy ska nia 140 pkt.

*Po nie waż ma te ria ły ilu stra cyj ne bę dą pu bli ko wa ne oraz wy ko rzy sty wa ne do pro mo wa nia ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych i Związ ku win ny być one do brej ja ko ści.

** Stwier dze nie nie prze strze ga nia po sta no wień re gu la mi nu ROD w za kre sie za go spo da ro wa nia dział ki oraz
nie opła ce nie skład ki człon kow skiej i in nych opłat w 2015 ro ku na rzecz ogro du w usta lo nych ter mi nach skut -
ku je dys kwa li fi ka cją uczest nic twa w kon kur sie. 

Za łącz nik nr 2 do Uchwa ły Pre zy dium KR PZD Nr 45/2016 

z dnia 2 mar ca 2016 r.

ANKIETA KONKURSOWA
„WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2016”

Dział ka nr ........... po ło żo na w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym 

im. ............................................................. w……........................................

Okręg …………………………………. 

użyt ko wa na przez .............................................................................................,

ad res ………………………………………………………………………………..

nr te le fo nu ………………………………………

zgło szo na do Kra jo we go Kon kur su „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2016”.
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Lu stra cja prze pro wa dzo na zo sta ła przez ze spół Kra jo wej Ko mi sji Kon kur so wej 
w skła dzie:

1. ..............................................................................................................................
imię i na zwi sko

2. ...............................................................................................................................
imię i na zwi sko

w obec no ści przed sta wi cie la OZ, Za rzą du ROD, a tak że użyt kow ni ka dział ki:

1. ...............................................................................................................................
imię i na zwi sko

2. .........................................................................................................................
imię i na zwi sko

3. .........................................................................................................................
imię i na zwi sko

4. .........................................................................................................................
imię i na zwi sko

W opar ciu o do ko na ną lu stra cję za go spo da ro wa nia dział ki oraz zgod nie z re gu la mi nem kon kur su: „Wzo ro wa Dział -
ka Ro ku 2016”, usta la się na stę pu ją cą punk ta cję:

1. Roz pla no wa nie i urzą dze nie dział ki 0-10 pkt. .............pkt.
(oce na ogól na, ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie te re nu)

2. Es te ty ka dział ki (ład i po rzą dek, stan ogro dze nia i urzą dzeń na dział ce 
zgod nie z re gu la mi nem ROD) 0-10 pkt. .............pkt.

3. Traw nik i je go utrzy ma nie 0-10 pkt. .............pkt.

4. Część ozdob no -wy po czyn ko wa, w tym: 
a) bo ga ty do bór ro ślin ozdob nych (drze wa i krze wy ozdob ne, w tym igla ki, pną cza 

i by li ny 0-10 pkt. .............pkt.
b) urzą dze nia wy po czyn ko we i re kre acyj ne 0-10 pkt. .............pkt.

5. Część pro duk cyj na dział ki, w tym:
a) sa dow ni cza 

(róż no rod ność drzew i krze wów owo co wych, prze strze ga nie od le gło ści 
na sa dzeń od gra nic dział ki, pra wi dło we for mo wa nie ko ron, cię cie 
i prze świe tla nie, zdro wot ność) 0-10 pkt. .............pkt.

b) wa rzyw ni cza (bo ga ty do bór ga tun ków w tym ziół) 0-10 pkt. .............pkt.

6. Ma ła ar chi tek tu ra na dział ce
a) płot ki, mur ki, tre ja że, per go le, oczka i zbior ni ki wod ne 0-10 pkt. .............pkt.
b) in ne ele men ty ma łej ar chi tek tu ry, np. rzeź by 0-10 pkt. .............pkt.

7. Es te ty ka i stan tech nicz ny al ta ny
a) wy mia ry al ta ny i jej stan tech nicz ny zgod ne z Re gu la mi nem ROD 0-10 pkt. .............pkt.
b) wy ko rzy sta nie al ta ny zgod nie z Re gu la mi nem ROD 0-10 pkt. .............pkt.
c) es te ty ka al ta ny 0-10 pkt. .............pkt.
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8. Po sia da nie na dział ce kom po stow ni ka
i je go wy ko rzy sta nie 0-10 pkt. .............pkt.

9. Eko lo gia na dział ce
(bud ki lę go we, karm ni ki dla pta ków i owa dów po ży tecz nych, eko lo gicz ne 
spo so by ochro ny ro ślin, sto so wa nie na wo zów na tu ral nych ) 0-10 pkt. .............pkt.

Ra zem 140 pkt.                     Przy zna no - ...............pkt.

Pro to kół spo rzą dzo no w 3 eg zem pla rzach: je den dla OZ PZD, dru gi dla Ko mi sji Kon kur so wej KR PZD. trze ci dla
Za rzą du ROD.

Pod pis/y/ użyt kow ni ka dział ki ..........................................................................

Pod pi sy przed sta wi cie li 
Za rzą du ROD 

1. ................................................ 1. .............................................

2. ................................................ 2. ............................................

3. .................................................

4. ................................................. 

Miej sco wość ............................, dnia ................................ 2016 r.

Pie częć ROD

Te mat al ta ny dział ko wej i te go, ja kie po win na speł niać
wy ma ga nia jest bar dzo czę sto po ru sza ny na ła mach
wszyst kich me diów związ ko wych. Nie mniej jed nak u
wie lu osób, a zwłasz cza no wych dział kow ców, cią gle
wzbu dza za in te re so wa nie i do star cza wie lu wąt pli wo ści,
dla te go po raz ko lej ny kom plek so wo wy ja śnia my
wszyst kie kwe stie do ty czą ce al ta ny na dział ce w ROD.

Przed roz po czę ciem bu do wy al ta ny na dział ce w ROD
trze ba za po znać się z prze pi sa mi pra wa po wszech nie

obo wią zu ją ce go, jak i we wnętrz ne go PZD, któ re kom -
plek so wo re gu lu ją to za gad nie nie. Kwe stie do ty czą ce
bu do wy al ta ny dział ko wej ure gu lo wa ne są przed wszyst -
kim w:

• usta wie z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow la ne
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40)
w art. 29.

• usta wie z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych (Dz.U. 2014 r. poz. 40) w art. 13.

VI. ALTANA NA DZIAŁCE. CO KA˚DY DZIAŁKOWIEC
WIEDZIEå POWINIE¡?

Pod pi sy człon ków ze spo łu
Ko mi sji Kon kur so wej 
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• usta wie z dnia 20 mar ca 2015 r. o zmia nie usta wy
– Pra wo bu dow la ne oraz nie któ rych in nych ustaw
(Dz.U. poz. 528) w art. 3.

• re gu la mi nie ROD z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r. 
w § 44.

De fi ni cja al ta ny dział ko wej

Czym wła ści wie jest al ta na dział ko wa i ja kie po win na
speł niać funk cje? Od po wiedź na to py ta nie znaj dzie my w
usta wie z dnia 20 mar ca 2015 r. o zmia nie usta wy – Pra wo
bu dow la ne oraz nie któ rych in nych ustaw, któ ra wpro wa dza
de fi ni cję al ta ny dział ko wej. Zgod nie z jej za pi sa mi jest to
wol no sto ją cy bu dy nek re kre acyj no -wy po czyn ko wy lub in -
ny obiekt bu dow la ny speł nia ją cy ta ką funk cję, po ło żo ny na
te re nie dział ki w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym o po -
wierzch ni za bu do wy do 35 m² oraz wy so ko ści do 5 m przy
da chach stro mych i do 4 m przy da chach pła skich, przy
czym do po wierzch ni za bu do wy nie wli cza się ta ra su, we -

ran dy lub gan ku, o ile ich łącz na po wierzch nia nie prze kra -
cza 12 m². Jest to kom plek so wa de fi ni cja al ta ny dział ko -
wej, któ ra zo sta ła rów nież wpro wa dzo na do usta wy o ROD
w art. 2 pkt 9 a oraz uję ta w § 44 re gu la mi nu ROD. Z de fi -
ni cji tej wy ni ka, że al ta na to bu dy nek o ści śle okre ślo nych
wy mia rach, któ ry słu ży do za spo ka ja nia po trzeb re kre acyj -
nych i wy po czyn ko wych dział kow ca. W myśl § 44  pkt 1
re gu la mi nu ROD al ta na po win na być rów nież funk cjo nal -
na i es te tycz na. Prze pi sy nie za strze ga ją z ja kie go ma te ria -
łu ma być wy ko na ny bu dy nek, dla te go al ta na mo że mieć
kon struk cję za rów no mu ro wa ną, jak i drew nia ną.

Kie dy już zna my de fi ni cję i pod sta wo we prze zna cze -
nie al ta ny, przy stę pu jąc do bu do wy mu si my przede
wszyst kim pa mię tać o za cho wa niu od po wied nich wy -
mia rów, po nie waż al ta na dział ko wa mo że mieć po -
wierzch nię za bu do wy do 35 m². Usta wa o ROD zno -
we li zo wa ła bo wiem pra wo bu dow la ne i od 19 stycz nia
2014 r. do pusz czal na po wierzch nia za bu do wy al ta ny 
w mia stach i po za mia sta mi zo sta ła zrów na na we wszyst -
kich ROD i wy no si te raz 35 m². Roz wią za nie to jest bar -
dzo ko rzyst ne dla dział kow ców, gdyż jest to naj więk sza
po wierzch nia al ta ny, ja ką do pusz cza ły wszyst kie prze -
pi sy obo wią zu ją ce nie mal od po cząt ku ist nie nia ogro -
dów dział ko wych.

Po wierzch nię za bu do wy li czy się po ob ry sie ścian ze -
wnętrz nych. Nie do pusz czal ne jest za tem wy bu do wa nie
al ta ny, któ ra w pod sta wie znaj du ją cej się przy grun cie
jest zgod na z prze pi sa mi, na to miast jej gór na część prze -
kra cza do pusz czal ne nor my.

War to pa mię tać, że do po wierzch ni al ta ny nie wli cza
się  ta ra su, we ran dy lub gan ku, je że li ich łącz na po -
wierzch nia nie prze kra cza 12 m². Ta ras we ran da lub ga -
nek mo gą być za da szo ne, ale po win ny być otwar te, 
w związ ku z tym nie wol no ich za bu do wy wać. Je że li jed -
nak dział ko wiec mi mo za ka zu za bu du je ta ras, ga nek, lub

we ran dę, to ich po wierzch nia bę dzie wli cza na do nor -
ma tyw nej po wierzch ni al ta ny.

Zgod nie z § 44 pkt 3 re gu la mi nu ROD al ta na mo że
mieć wy so kość do 5 me trów przy da chu stro mym i 4 me -
trów przy da chu pła skim. Okre śle nia dach pła ski i dach
stro my są spre cy zo wa ne w Pol skiej Nor mie PN-89/B -
-10425, zgod nie z któ rą:

• dach pła ski – to dach, któ re go po ła cie da cho we są
na chy lo ne do płasz czy zny pod ką tem nie więk -
szym niż 12°,

• dach stro my – to dach, któ re go po ła cie da cho we są
na chy lo ne do płasz czy zny pod ką tem więk szym 
niż 12°.

Przy po mi na my, że wy so kość al ta ny mie rzy się od po -
zio mu grun tu do naj wyż sze go punk tu da chu.

Prze pi sy do ty czą ce od po wied nich wy mia rów al ta ny na
dział ce są bar dzo waż ne i każ dy dział ko wiec po wi nien
ich prze strze gać. Na le ży przy tym pa mię tać, że zgod nie
z art. 13 usta wy o ROD bu dyn ki, któ rych wy mia ry prze -
kra cza ją do zwo lo ną po wierzch nię za bu do wy nie po win -
ny znaj do wać się na dział kach w ROD, po nie waż jest to
nie zgod ne z prze pi sa mi pra wa po wszech nie obo wią zu ją -
ce go.

Wy mia ry al ta ny

Lo ka li za cja al ta ny na dział ce

W § 44 pkt 5 re gu la mi nu ROD wy raź nie za pi sa no, że
od le głość al ta ny od gra ni cy dział ki nie mo że być mniej -
sza niż 3 me try. W re gu la mi nie ROD nie ma jed nak żad -
ne go prze pi su, któ ry ze zwa lał by na wy bu do wa nie al ta ny
w od le gło ści mniej szej niż 3 me try za zgo dą są sia da lub
za rzą du ROD. Je że li nie prze wi dzia no ta kiej moż li wo -
ści w ure gu lo wa niach praw nych, to zna czy, że al ta ny nie

moż na pod żad nym pre tek stem zbu do wać w od le gło ści
mniej szej niż wska za na. Re gu la min nie upo waż nia bo -
wiem żad ne go or ga nu Związ ku na wy ra że nie ta kiej zgo -
dy, dla te go za rząd ROD nie ma pra wa jej udzie lić.

W związ ku z tym, że ta ras sta no wi in te gral ną część al -
ta ny, to je go od le głość od gra ni cy dzia łek po win na rów -
nież wy no sić 3 me try.
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Je że li dział ka jest bar dzo wą ska lub nie ty po wo umiej -
sco wio na i nie da się na niej wy bu do wać al ta ny w ta ki
spo sób, aby za cho wać od le głość 3 me trów od gra ni cy
dział ki, wte dy plan za go spo da ro wa nia ROD okre śla

miej sce usy tu owa nia al ta ny. Dział ko wiec zo bo wią za ny
jest wów czas wy bu do wać al ta nę zgod nie z tym pla nem.
Jest to je dy ne moż li we od stęp stwo od za cho wa nia re gu -
ły 3 me trów prze wi dzia ne pra wem.

Zgło sze nie bu do wy, nad bu do wy i roz bu do wy al ta ny

O za mia rze bu do wy, nad bu do wy i roz bu do wy al ta ny
dział ko wej trze ba po wia do mić na pi śmie za rząd ROD. Do
wska za ne go po wia do mie nia na le ży do łą czyć ry su nek
uwzględ nia ją cy po wierzch nię za bu do wy, wy so kość oraz

usy tu owa nie al ta ny wzglę dem gra nic dział ki. Obo wią zek
ta ki na kła da na dział kow ców § 45 re gu la mi nu ROD.

Zna jąc już wszyst kie ure gu lo wa nia do ty czą ce al ta ny
dział ko wej i jej wy mia rów moż na przy stą pić do bu do wy.

Ure gu lo wa nia praw ne do ty czą ce al tan na kła da ją obo -
wiąz ki nie tyl ko na dział kow ca, ale rów nież na za rzą dy
ROD. Zgod nie z § 46 pkt 1 i 2 za rząd ROD na ka zu je
dział kow co wi wstrzy ma nie bu do wy, nad bu do wy lub roz -
bu do wy al ta ny dział ko wej w przy pad ku za ist nie nia prze -
sła nek uza sad nia ją cych po dej rze nie na ru sze nia prze pi sów
re gu la mi nu. Gdy za rząd ROD stwier dzi, że dział ko wiec
wy bu do wał, nad bu do wał lub roz bu do wał al ta nę dział ko -
wą z na ru sze niem prze pi sów re gu la mi nu, bę dzie on zo bo -
wią za ny do usu nię cia nie pra wi dło wo ści, a na wet do
ro ze bra nia bu do wa nej lub roz bu do wa nej al ta ny dział ko -
wej, je że li na ru sze nia nie mo gą zo stać usu nię te w in ny
spo sób. Na to miast w przy pad ku po wzię cia in for ma cji, że
na te re nie dział ki wy bu do wa no, nad bu do wa no lub roz bu -
do wa no al ta nę lub in ny obiekt z na ru sze niem prze pi sów
pra wa, za rząd ROD w imie niu PZD, zgła sza na ru sze nie
do wła ści we go or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz nej, ja kim jest
Po wia to wy In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go.

Obo wią zek ten na ło ży ła na wszyst kie sto wa rzy sze nia
ogro do we usta wa o ROD w art. 13 ust. 2. Ja sno wy ni ka
z te go prze pi su, że jest to na kaz usta wo wy na ło żo ny na
za rzą dy ROD, a nie ich do bra czy zła wo la.

Za pi sy te do ty czą wszyst kich sto wa rzy szeń ogro do -
wych, nie tyl ko PZD i każ de sto wa rzy sze nie ma obo wią -
zek je re spek to wać i zgła szać do nad zo ru bu dow la ne go
al ta ny, któ rych wy mia ry prze kra cza ją do pusz czal ne nor -
my. Je że li or ga ny sto wa rzy sze nia ogro do we go po stę pu -
ją ina czej, to w ra żą cy spo sób ła mią po sta no wie nia
usta wy o ROD. Przy na leż ność do żad ne go sto wa rzy sze -
nia ogro do we go nie za pew ni więc zwol nie nia z obo wiąz -
ku prze strze ga nia pra wa i nie usank cjo nu je po nadnor-
ma tyw nych al tan.

Je że li Po wia to wy In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go

stwier dzi na ru sze nie pra wa do ty czą ce go al ta ny, wów czas
sta no wi to pod sta wę do wy po wie dze nia umo wy dzier ża -
wy dział ko wej.

Je że li no wy dział ko wiec wstę pu je w pra wo do dział ki,
na któ rej znaj du je się już wy bu do wa na wcze śniej po -
nadnor ma tyw na al ta na, to jest on zo bo wią za ny do te go,
aby do pro wa dzić ją do sta nu zgod ne go z pra wem. 
W związ ku z tym skła da w za rzą dzie ROD pi sem ne
oświad cze nie okre śla ją ce ter min, w ja kim do sto su je ją
do wy mo gów usta wo wych. Nie mo że za tem uspra wie -
dli wiać się tym, że to nie on ją wy bu do wał, więc nie bę -
dzie po no sił za to od po wie dzial no ści. Na by wa jąc dział kę
oświad czył bo wiem, że zna wszyst kie prze pi sy do ty czą -
ce wła ści we go za go spo da ro wa nia dział ki i bę dzie ich
prze strze gał. Dla te go chcąc na dal być człon kiem PZD
oraz użyt kow ni kiem al ta ny po wi nien od po wied nio
zmniej szyć jej po wierzch nię.

Na le ży za tem po raz ko lej ny pod kre ślić, że bu do wa al -
ta ny o wy mia rach prze kra cza ją cych nor my okre ślo ne za -
rów no w pra wie bu dow la nym, usta wie o ROD, jak i
prze pi sach związ ko wych za wsze by ła i jest sa mo wo lą
bu dow la ną, po nie waż wszyst kie przy wo ła ne prze pi sy ja -
sno i wy raź nie mó wią o tym, że al ta na dział ko wa po win -
na mieć okre ślo ną po wierzch nię, któ rej nie moż na
prze kra czać. Do ty czy to rów nież dział kow ców, któ rzy
swo je al ta ny wy bu do wa li du żo wcze śniej, po nie waż
prze pi sy re gu la mi nów ROD za wsze okre śla ły, ja kie do -
pusz czal ne pra wem wy mia ry mo że mieć al ta na i ni gdy
nie wy no si ły one wię cej niż 35 m². Za tem dział kow cy,
któ rych al ta ny ma ją więk szą po wierzch nię, na wet, je że li
wy bu do wa li je kil ka na ście lat te mu są zo bo wią za ni do
te go, że by do sto so wać ich ga ba ry ty do sta nu zgod ne go 
z pra wem.

Obo wiąz ki Za rzą du ROD

Przy kre kon se kwen cje

Rze czą nie sły cha nie waż ną jest rów nież za pis art. 42
ust. 1 usta wy o ROD, zgod nie z któ rym w przy pad ku
wy ga śnię cia pra wa do dział ki dział kow co wi nie przy słu -
gu je wy na gro dze nie za obiek ty, w tym rów nież i al ta nę

wy bu do wa ne nie zgod nie z pra wem. Od szko do wa nie za
ta ką al ta nę nie przy słu gu je tak że w przy pad ku li kwi da -
cji ROD.

Wi dać więc wy raź nie, że usta wo daw ca bar dzo ry go -
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ry stycz nie ure gu lo wał prze pi sy do ty czą ce al tan, bo wiem
ma ją one słu żyć, tak, jak dział ka w ROD, do wy po czyn -
ku i re kre acji oraz je dy nie cza so we go prze by wa nia. Stąd
w usta wie za war to za kaz za miesz ki wa nia i wy ko rzy sty -
wa nia al ta ny do dzia łal no ści go spo dar czej lub in nej dzia -
łal no ści za rob ko wej.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze war to za po znać się ze
wszyst ki mi prze pi sa mi do ty czą cy mi usy tu owa nia al ta ny
na dział ce i bez względ nie ich prze strze gać. Zde cy do wa -
nie le piej od ra zu znać wszyst kie ure gu lo wa nia praw ne

i po stę po wać zgod nie z ni mi, niż póź niej po no sić kon se -
kwen cje praw ne i fi nan so we zwią za ne z wy bu do wa niem
po nadnor ma tyw nej al ta ny. Nie ste ty naj czę ściej nie sto so -
wa nie się do prze pi sów jest świa do me i ce lo we.

Dział kow cy po win ni mieć świa do mość, że bu du jąc po -
nadnor ma tyw ną al ta nę na dział ce i wy ko rzy stu jąc ja nie -
zgod nie z prze zna cze niem okre ślo nym usta wą ła mią
prze pi sy i dzia ła ją nie tyl ko na wła sną szko dę, ale przede
wszyst kim na szko dę ca łej spo łecz no ści dział ko wej w
Pol sce.

Wio let ta Za le ska
Wy dział Pre zy dial ny KR PZD

Zja wi sko za miesz ki wa nia na te re nie ROD sta no wi pro -
blem, z któ rym od lat zma ga się Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców. Mi mo, że za kaz za miesz ki wa nia na te re nie
ROD jest ure gu lo wa ny w usta wie o ROD oraz Re gu la -
mi nie ROD cią gle znaj du ją się dział kow cy, któ rzy ła -
miąc prze pi sy pra wa prze no szą się na dział kę z ro dzi ną
i ca łym swo im do byt kiem.

Kra jo wa Ra da PZD od wie lu lat pod kre śla, że ko rzy -
sta nie z dział ki i al ta ny w ce lach miesz kal nych za prze cza
pod sta wo wym funk cjom ROD. Bo wiem ogro dy dział -
ko we nie ma ją na ce lu za spa ka ja nia po trzeb miesz ka nio -
wych, lecz po trzeb wy po czyn ko wych, re kre acyj nych 
i so cjal nych dział kow ca oraz je go ro dzi ny i nie mo gą sta -
no wić miej sca do sta łe go po by tu.

Za miesz ki wa nie na te re nie ROD ge ne ru je rów nież
wie le pro ble mów, w tym pro blem śmie ci. Oso ba, któ ra
przez ca ły rok za miesz ku je na te re nie ogro du pro du ku je
du żo więk szą licz bę od pa dów niż oso ba, któ ra tyl ko spo -
ra dycz nie prze by wa na te re nie ROD. Po wsta je za tem
kwe stia, jak po wi nien być roz li cza ny wy wóz śmie ci od
oso by ca ło rocz nie ko rzy sta ją cej z dział ki w ogro dzie.
Pro blem ten wie lo krot nie sy gna li zo wa ła KR PZD i Pre -
zy dium KR PZD m.in. w uchwa le nr 224/2015 z dnia
30.09.2015 r. w spra wie wy tycz nych dla za rzą dów ROD
i ogro dów ob ję tych usta wą śmie cio wą. W uchwa le tej
wy raź nie pod kre ślo no, że za rzą dy ROD nie po win ny do -
pusz czać do za miesz ki wa nia na dział kach w ROD. 
W prze ciw nym ra zie gmi na mo że uznać te re ny ROD ja -
ko nie ru cho mo ści za miesz ka ne i wpro wa dzić wyż sze

staw ki opłat niż dla nie ru cho mo ści nie za miesz ka nych.
W po wyż szej te ma ty ce wy po wie dział się rów nież Wo -

je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Gdań sku, w wy ro ku 
z dnia 15.04.2015 r. (I SA/Gd 166/15). WSA, roz pa tru jąc
za py ta nie w in dy wi du al nej spra wie, uznał, że co do za sa -
dy od biór śmie ci z te re nów ROD po wi nien od by wać jak
dla nie ru cho mo ści nie za miesz ka łych. Jed nak że, w przy -
pad ku, gdy na te re nie ROD za miesz ku je dział ko wiec, je -
go dział ka po win na zo stać po trak to wa na ja ko nie ru cho-
mość za miesz ka na i po wi nien roz li czać z niej wy wóz
śmie ci jak z nie ru cho mo ści za miesz ka nej. Przy czym nie
ma żad ne go zna cze nia, że obo wią zu je za kaz za miesz ki -
wa nia na te re nie ROD okre ślo ny w usta wie o ROD oraz
prze zna cze nie ogro du dział ko we go, ja kim jest wy po czy -
nek i re kre acja. WSA stwier dził, że „z punk tu wi dze nia
art. 6 c ust. 1 usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku 
w gmi nach zna cze nie ma fak tycz ne za miesz ki wa nie na nie -
ru cho mo ści, cze go skut kiem jest ge ne ro wa nie od pa dów
ko mu nal nych (…)”.

Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Gdań sku roz -
strzy gnął rów nież za gad nie nie: kto w przy pad ku za -
miesz ki wa nej dział ki w ROD po wi nien roz li czać wy wóz
śmie ci (sto wa rzy sze nie ogro do we czy dział ko wiec)?
WSA uznał, co do za sa dy za pew nie nie zbie ra nia od pa -
dów ko mu nal nych po wsta łych na te re nie ROD na le ży do
sto wa rzy sze nia ogro do we go, w szcze gól no ści za rzą du
ROD (art. 15 ust. 2 usta wy o ROD). Prze pi sy usta wy 
o ROD nie prze wi du ją jed nak sy tu acji, w któ rej od pa dy
ko mu nal ne wy twa rza ne bę dą przez oso by za miesz ku ją -

VII. KOMUNIKATY PREZYDIUM KR PZD 

1. Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie zasad rozliczania wywozu
Êmieci przez działkowców zamieszkujàcych na terenie ROD
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ce na te re nie ROD, gdyż za miesz ki wa nie na te re nie
ogro du jest przez w/w usta wę za bro nio ne. Za tem, usta -
wa o ROD od no si się wy łącz nie do użyt ku ją cych dział -
ki w ROD, a nie do osób je za miesz ku ją cych. Na to miast,
do osób za miesz ku ją cych na nie ru cho mo ści, w tym ROD
od no si się usta wa o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w
gmi nach, któ ra na kła da obo wią zek in dy wi du al ne go roz -
li cza nia się z wy wo zu śmie ci, „bez wzglę du na zo bo wią -

za nia wzglę dem sto wa rzy sze nia ogro do we go”. W tym
ce lu, oso ba za miesz ku ją ca na te re nie ROD zo bo wią za na
bę dzie do skła da nia de kla ra cji opła ty za go spo da ro wa -
nie od pa da mi ko mu nal ny mi z nie ru cho mo ści za miesz -
ka łej i opła ca nia od bio ru śmie ci we wła snym imie niu.
Pierw szą de kla ra cję na le ży zło żyć do wój ta, bur mi strza
lub pre zy den ta mia sta w ter mi nie 14 dni od pierw sze go
dnia za miesz ka nia.

Re asu mu jąc:

1. Dział ko wiec, któ ry wbrew prze pi som obo wią zu ją -
cych w PZD za miesz ku je na dział ce w ROD wi nien
in dy wi du al nie opła cać wy wóz śmie ci z dział ki w
ROD. Roz li cza nie z wy wo zu śmie ci win no na stę -
po wać na pod sta wie de kla ra cji opła ty za wy wóz
śmie ci z nie ru cho mo ści za miesz ka łej, skła da nej do
gmi ny przez oso bę za miesz ku ją cą na dział ce w
ROD

2. Nie za leż nie od za miesz ki wa nia na dział ce w ROD,
każ dy dział ko wiec wi nien par ty cy po wać w kosz -
tach funk cjo no wa nia ROD przy pa da ją cych na je go

dział kę po przez uisz cza nie opłat ogro do wych, obej -
mu ją cych m.in. kosz ty wy wo zu śmie ci z te re nów
ROD

3. Nic nie stoi na prze szko dzie, aby dział ko wiec, któ -
ry za miesz ku je dział kę w ROD, w związ ku z po no -
sze niem opła ty ogro do wej ne go cjo wał z gmi ną
wy so kość po no szo nej opła ty za wy wóz śmie ci z je -
go dział ki ro dzin nej. Nie ma to jed nak wpły wu na
zo bo wią za nia wo bec ROD zwią za ne z obo wiąz -
kiem uisz cze nia opła ty ogro do wej, któ ra obo wią -
zu je w peł nej wy so ko ści.

2. Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie udzielania po˝yczek
dla ROD z Funduszu Samopomocowego w 2016 roku

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 18 lu te go 2016 r.

WICEPREZES                                                            
/-/ Ta de usz JARZĘBAK    

Wi dząc sys te ma tycz ny wzrost po trzeb w za kre sie wy -
po sa ża nia ogro dów dział ko wych w nie zbęd ne urzą dze -
nia in fra struk tu ry ogro do wej, a tak że mo der ni za cję już
ist nie ją cych urzą dzeń, Pol ski Zwią zek Dział kow ców
udzie la ogro dom wszech stron nej po mo cy w re ali za cji
za mie rzo nych ce lów in we sty cyj no – re mon to wych. Jed -
ną z form tej po mo cy jest udzie la nie ni sko opro cen to wa -
nych po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go. Fun dusz
ten zo stał utwo rzo ny na mo cy uchwa ły Kra jo wej Ra dy
PZD w 2002 ro ku. Obec nie na to miast funk cjo nu je 
w opar ciu o uchwa łę nr 12/III/2015 Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 1.10.2015 r., w spra wie Fun du szu Sa mo po mo co -
we go PZD i za sad je go funk cjo no wa nia. 

Fun dusz Sa mo po mo co wy two rzo ny jest z czę ści środ -
ków uzy ska nych przez jed nost kę kra jo wą i okrę go wą
PZD z ty tu łu par ty cy pa cji w fi nan so wa niu dzia łal no ści
pro wa dzo nej przez te jed nost ki na rzecz ROD i dział -

kow ców. Środ ki zgro ma dzo ne na tym fun du szu prze zna -
cza ne są na udzie la nie po ży czek z prze zna cze niem na:

1. bu do wę i mo der ni za cję in fra struk tu ry w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych,

2. wy ko ny wa nie re mon tów in fra struk tu ry w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych,

3. usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych po wsta łych w wy ni ku nie -
prze wi dzia nych zda rzeń lo so wych, a prze kra cza ją -
cych moż li wo ści fi nan so we, ro dzin ne go ogro du
dział ko we go – w tym przy pad ku po życz ki są nie -
opro cen to wa ne.

Ta ka for ma po mo cy fi nan so wej od lat cie szy się nie -
słab ną cym za in te re so wa niem wśród ogro dów. W szcze -
gól no ści dla te go, iż opro cen to wa nie jest bar dzo ni skie
– w 2016 ro ku wy no si je dy nie 2% w ska li ro ku. Po -
nad to, spła ta po życz ki mo że być roz ło żo na aż na 5 lat
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(mak sy mal nie 10 rat). Za tem dział kow cy za uzy ska ne
środ ki mo gą przy śpie szyć re ali za cję in we sty cji, ko rzy -
stać ze zmo der ni zo wa nej lub wy bu do wa nej in fra struk -
tu ry, a spła tę do ko ny wać w la tach na stęp nych.

Przy zna wa nie po ży czek od by wa się na za sa dach okre -
ślo nych w uchwa le nr 256/2015 Pre zy dium KR PZD 
dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r., w spra wie za sad udzie la nia
i zwro tu po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. De cy zję upo waż nia ją cą
za rząd ROD do za cią gnię cia po życz ki z Fun du szu Sa -
mo po mo co we go po dej mu je wal ne ze bra nie w for mie
uchwa ły wraz z uza sad nie niem. Uchwa ła win na okre ślić
kwo tę po życz ki, par ty cy pa cję dział kow ców w jej spła -
cie, a tak że pro po zy cję okre su, na ja ki ma być za cią gnię -
ta. Wnio sek o przy zna nie po życz ki z Fun du szu Sa mo-
po mo co we go PZD, za rząd ROD skła da do Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD za po śred nic twem wła ści we go
okrę go we go za rzą du PZD, któ ry opi niu je wnio sek. Na
pod sta wie tych do ku men tów, Pre zy dium KR PZD po -

dej mu je de cy zję o udzie le niu po życz ki.
Po nie waż zbli ża ją się wal ne ze bra nia w ROD, za chę -

ca my za rzą dy ROD do pod ję cia w ogro dach nie zbęd -
nych dzia łań zmie rza ją cych do re ali za cji za dań in we s-
ty cyj no-re mon to wych. W opar ciu o przy go to wa ne przez
za rzą dy ROD pro gra my in we sty cyj ne, wal ne ze bra nia
bę dą mo gły pod jąć uchwa ły na re ali za cję kon kret nych
za dań in we sty cyj no - re mon to wych, a na stęp nie zde cy -
do wać o czę ścio wym sfi nan so wa niu tych ro bót z po mo -
cą uzy ska nej od Pol skie go Związ ku Dział kow ców
po życz ki.

Jest to bar dzo ko rzyst na pro po zy cja, któ ra spraw dza
się w Związ ku już od pra wie 15 lat. Przez sze reg lat sko -
rzy sta ło z niej wie le ogro dów, któ re mo gą się te raz cie -
szyć no wą bądź wy re mon to wa ną in fra struk tu rą. Dla te go
też za chę ca my ogro dy zrze szo ne w na szym Sto wa rzy -
sze niu, aby sko rzy sta ły z tej for my wspar cia fi nan so we -
go ofe ro wa ne go przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

3. Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie wykorzystania Êrodków
finansowych na inwestycje i remonty w ROD w 2016 roku 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców w 2016 ro ku prze zna -
cza znacz ne środ ki na in we sty cje i re mon ty w ROD.
Środ ki zgro ma dzo ne są na Fun du szach Roz wo ju, za rzą -
dza nych przez wła ści we pre zy dia okrę go wych za rzą dów
PZD.

Środ ki zgro ma dzo ne na tych fun du szach po cho dzą
przede wszyst kim od pod mio tów ze wnętrz nych, ja kie
otrzy mu je PZD w ra mach od szko do wań za nie od twa rza -
ną in fra struk tu rę ROD w związ ku z ich li kwi da cja mi.
Czę sto do ty czy to czę ścio wych li kwi da cji, gdzie nie do -
cho dzi do od twa rza nia ogro du. W pierw szej ko lej no ści z
tych środ ków sko rzy sta ją li kwi do wa ne ogro dy, w któ -
rych po czę ścio wej li kwi da cji mu si zo stać do sto so wa na
in fra struk tu ra, aby za pew nić nor mal ne ich funk cjo no wa -
nie. W dal szej ko lej no ści o środ ki te mo gą ubie gać się
wszyst kie po zo sta łe ROD, któ re w ra mach obo wią zu ją -
cych w PZD pro ce dur w za kre sie re ali za cji pro gra mów
in we sty cyj no -re mon to wych i ich fi nan so wa nia po dej mu -
ją dzia ła nia w tym za kre sie. Środ ki te są wy dat ko wa ne
na pod sta wie pre li mi na rza fi nan so we go OZ przy ję te go
na da ny rok oraz w opar ciu o wła sne kry te ria OZ w spra -
wie udzie la nia do ta cji dla ROD i ich roz li cza nia.

Po nie waż zbli ża ją się wal ne ze bra nia w ROD, za chę -
ca my za rzą dy ROD do pod ję cia w ogro dach nie zbęd -
nych dzia łań ma ją cych na ce lu pod ję cie ini cja tyw
in we sty cyj nych. Za tem na le ży przy go to wać wła sny pro -
gram za dań nie zbęd nych do re ali za cji w ROD, przed sta -

wić go na wal nym ze bra niu, uzy skać apro ba tę wal ne go
ze bra nia w for mie uchwa ły na re ali za cję kon kret nych za -
dań in we sty cyj no - re mon to wych. W okre śle niu źró deł
fi nan so wa nia ta kich za dań nie zbęd na jest par ty cy pa cja
dział kow ców. Zaś środ ki bę dą ce w dys po zy cji okrę gów,
któ re moż na otrzy mać w for mie do ta cji, sta no wią uzu -
peł nie nie wkła du wła sne go ROD.

Naj więk szą szan sę na do ta cje bę dą mia ły ogro dy, któ -
re w swo ich pro gra mach in we sty cyj nych od nio są się do
in we sto wa nia w pod sta wo wą in fra struk tu rę, jak w: ogro -
dze nia, ale je, sieć ener ge tycz na i wo do cią go wa, bu dyn -
ki ad mi ni stra cyj ne i ma ga zy no we, pla ce za baw, oświe -
tle nie ogro du itp. Cho dzi w tym za kre sie nie tyl ko o no -
we in we sty cje ale tak że od no szą ce się do mo der ni za cji 
i re mon tów do tych cza so wej in fra struk tu ry.

Ana li zu jąc okrę go we fun du sze roz wo ju, naj więk sze
szan se na uzy ska nie do ta cji  ma ją ogro dy z te re nu dzia -
ła nia okrę go wych za rzą dów w: Gdań sku, Lu bli nie, Słup -
sku, Wro cła wiu oraz ROD pod la skie, pod kar pac kie,
su dec kie, ślą skie, świę to krzy skie, to ruń sko -wło cław skie,
war miń sko -ma zur skie, a tak że ma zo wiec kie w tym war -
szaw skie. W po zo sta łych okrę gach środ ki są skrom niej -
sze ale rów nież ist nie ją.

Po nad to za rzą dy ROD win ny we współ pra cy z Okrę -
ga mi ko rzy stać ze wspar cia fi nan so we go w ra mach: pro -
gra mów unij nych, Fun du szy Ochro ny Śro do wi ska 
i Go spo dar ki Wod nej, pro gra mów oby wa tel skich, do ta -
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cji ce lo wych z bu dże tów gmin nych a tak że w ra mach
pro gra mu rzą do we go Se nior -WIGOR, któ re go środ ki
po zo sta ją w dys po zy cji sa mo rzą dów.

Tyl ko sze ro kie zma so wa ne dzia ła nia wszyst kich struk -
tur Związ ku mo gą znacz nie zmie nić funk cjo no wa nie i
zna cze nie ROD z po żyt kiem dla sa mych dział kow ców a
tak że miesz kań ców miast. Za chę ca my do za po zna nia się

z przy ję tym przez PZD pro gra mem „Uno wo cze śnia nie
In fra struk tu ry Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych -
ROD XXI wie ku” i uchwa łą KR PZD w tej spra wie
(Biu le tyn In for ma cyj ny KR PZD nr 8/2014)

Struk tu ry Związ ku są do dys po zy cji w re ali za cji te go
pro gra mu przez za rzą dy ROD, a ce lem jest lep sze za go -
spo da ro wa nie ogro dów.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
War sza wa, dnia 20 stycz nia 2016 r.

Kra jo wa Ra da PZD in for mu je, że dział kow cy mo gą
ubie gać się o do fi nan so wa nie na usu nię cie azbe stu ze
środ ków z bu dże tu gmi ny, w któ rej po ło żo ny jest ogród.
Do ty czy to de mon ta żu, pa ko wa nia, trans por tu wy ro -
bów/od pa dów za wie ra ją cych azbest i prze ka za nia ich na
skła do wi sko od pa dów nie bez piecz nych. Usu nąć moż na
m.in. pły ty eter ni to we fa li ste lub pła skie czy ru ry azbe -
sto wo -ce men to we. Uwa ga, do fi nan so wa nie nie obej mu -
je po kry cia kosz tów po ło że nia no we go po szy cia da chu.

Obec nie trwa na bór wnio sków w gmi nach o do fi nan -
so wa nie na usu nię cie azbe stu. Szcze gó ło we in for ma cje
moż na zna leźć na stro nach in ter ne to wych po szcze gól -
nych gmin. Kra jo wa Ra da PZD za chę ca dział kow ców
do wy stę po wa nia z ta ko wy mi wnio ska mi, po nie waż w
wie lu ROD na te re nie ca łe go kra ju al ta ny ma ją po szy cie
da cho we wy ko na ne z eter ni tu. Dział kow cy, któ rzy ce nią
so bie eko lo gicz ne me to dy upraw i bli skość z przy ro dą, w
szcze gól no ści po win ni do ło żyć wszel kich sta rań, aby po -
zbyć się ze swo ich dzia łek tych sil nie tok sycz nych ma -
te ria łów. Kra jo wa Ra da PZD za chę ca rów nież za rzą dy
ROD i okrę go we za rzą dy do ak tyw ne go wspie ra nia
dział kow ców w tych dzia ła niach.

War to pod kre ślić, że azbest jest za li cza ny do jed ne go
z dzie się ciu naj groź niej szych za nie czysz czeń na Zie mi.
Od dy cha nie po wie trzem, któ re za nie czysz czo ne jest
włók na mi azbe stu, po wo du je, że je go włók na tra fia ją do
płuc, w któ rych zo sta ją już na za wsze. Cho ro bo twór czy
wpływ azbe stu na ludz ki or ga nizm nie przy no si jed nak
na tych mia sto wych ob ja wów. Są one wi docz ne do pie ro
po wie lu la tach tj. po 20 – 50 la tach od mo men tu na ra -
że nia or ga ni zmu na kon takt z azbe stem. Azbest po wo -
du je m.in. py li cę azbe sto wą, ra ka płuc, ra ka oskrze li, czy
mię dzy bło nia ka opłuc nej czy otrzew nej. Na le ży pa mię -
tać, że im wię cej jest włó kien azbe stu w po wie trzu, któ -
rym się od dy cha, tym więk sze jest ry zy ko wy wo ła nia
cho rób, w efek cie któ rych każ de go ro ku na świe cie

umie ra ok. 100 ty się cy osób.
Źró dła mi uwal nia nia się azbe stu do śro do wi ska są:
• nie wła ści wie skła do wa ne od pa dy azbe sto we, w

tym tzw. dzi kie wy sy pi ska, szcze gól nie w la sach i
od kry tych wy ro bi skach,

• użyt ko wa nie wy ro bów azbe sto wych co w kon se -
kwen cji pro wa dzi do za nie czysz cze nia po wie trza
py łem azbe sto wym w wy ni ku: ko ro zji i me cha nicz -
nych uszko dzeń płyt azbe sto wo -ce men to wych,
ście ra nia tarcz sprzę gło wych i ha mul co wych,

• dnie wła ści we usu wa nie z da chów i ele wa cji wy ro -
bów za wie ra ją cych azbest,

• urzą dze nia grzew cze, wen ty la cyj ne, kli ma ty za cyj -
ne i izo la cje za wie ra ją ce azbest. Są to źró dła wy -
stę pu ją ce we wnątrz po miesz czeń. Co waż ne,
sto so wa nie wy ro bów azbe sto wych, a w kon se -
kwen cji moż li wość uwal nia nia włó kien azbe stu do
śro do wi ska, spo wo do wa ło wzrost za in te re so wa nia
wpły wem azbe stu na or ga nizm.

Środ ki prze zna cza ne na usu wa nie azbe stu po cho dzą 
z Prio ry te to we go Pro gra mu SYSTEM Na ro do we go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska: wspar cie dzia łań ochro ny
śro do wi ska i go spo dar ki wod nej re ali zo wa ne go przez
Wo je wódz kie Fun du sze Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej.

Kra jo wa Ra da PZD du żą wa gę przy wią zu je do eko lo -
gi za cji ROD. Jed nym z je go ele men tów jest tak że usu -
wa nie azbe stu z ich te re nów. Kra jo wa Ra da PZD ape lu je,
aby spra wę usu wa nia azbe stu z dzia łek dział kow cy, za -
rzą dy ROD i okrę go we za rzą dy po trak to wa ły prio ry te to -
wo, wy ko rzy stu jąc gmin ne do fi nan so wa nie do wy ko -
na nia te go w spo sób bez piecz ny i ni sko kosz to wy.

Szcze gó ło we in for ma cje i ter mi ny do ty czą ce skła da -
nia wnio sków o do fi nan so wa nie na usu nię cie azbe stu
moż na zna leźć na stro nach in ter ne to wych po szcze gól -
nych gmin.

KRAJOWA RADA PZD

4. Komunikat KR PZD w sprawie usuwania azbestu z terenów rodzinnych
ogrodów działkowych
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W uzu peł nie niu in for ma cji o zmia nach w pra wie pra -
cy za miesz czo nej w Biu le ty nie In for ma cyj nym  nr
8/2015 Kra jo wa Ra da PZD przed sta wia szer sze wy ja -
śnie nia na te mat zmian w umo wach ter mi no wych, któ re
mo gą być po moc ne w pra cy za rzą dy ROD.

W obo wią zu ją cym do dnia 22 lu te go 2016r. sta nie
praw nym prze rwa mię dzy umo wa mi na czas okre ślo ny,
dłuż sza niż 1 mie siąc „ze ro wa ła” li mit za war tych umów

ter mi no wych. Zgod nie z usta wą z 25 czerw ca 2015 r. 
o zmia nie usta wy Ko deks pra cy oraz nie któ rych in nych
ustaw od dnia 22 lu te go 2016 r. za wie ra nie umów na czas
okre ślo ny  pod le ga no wym li mi tom. Do li mi tu 3 umów
i 33 mie się cy trze ba bę dzie wli czać na wet umo wy sprzed
dłu giej prze rwy, je że li tyl ko przy pa da ły w no wym sta -
nie praw nym.

VIII. INFORMACJA O ZMIANACH W PRAWIE PRACY

UMOWY TERMINOWE

Li mit ilo ści umów

Li mit 3 umów obej mu je tak że umo wy trwa ją ce w dniu
wej ścia w ży cie zmian. Ozna cza to, że trwa ją ca w dniu
22 lu te go 2016r. pierw sza umo wa na czas okre ślo ny, bę -
dzie pierw szą umo wą we dług no we go li mi tu. Je że li zaś
22 lu te go 2016r. bę dzie trwa ła dru ga z umów na czas
okre ślo ny, to bę dzie ona tak że dru gą z no we go li mi tu  3
umów. W związ ku z tym  za rząd ROD bę dzie mógł za -
wrzeć z tym sa mym pra cow ni kiem już tyl ko jed ną ko -
lej ną umo wę na czas okre ślo ny. No we li za cja Ko dek su
pra cy prze wi du je, że umo wa o pra cę na czas okre ślo ny
za war ta od dnia wej ścia w ży cie no wych prze pi sów, lecz

w okre sie 1 mie sią ca od dnia roz wią za nia dru giej umo -
wy w sta rym sta nie praw nym jest uwa ża na za umo wę o
pra cę za war tą na czas nie okre ślo ny. 

Że by te go unik nąć prze rwa mię dzy dru gą umo wą za -
war tą we dług sta rych prze pi sów a trze cią umo wa na czas
okre ślo ny za war tą w no wym sta nie praw nym mu si być
dłuż sza niż mie siąc.

Nie bę dzie te go pro ble mu w przy pad ku, gdy dru ga
umo wa koń czy się już w no wym sta nie praw nym. Wte -
dy nie trze ba  już cze kać co naj mniej 31 dni z za war ciem
trze ciej umo wy. 

Je że li cho dzi o li mit trwa nia ko lej nych umów na czas
okre ślo ny w każ dym przy pad ku 33 mie sią ce bę dą li czo -
ne do pie ro od 22 lu te go 2016 r. Nie ma przy tym zna -
cze nia, czy trwa ją ca w tym dniu umo wa o pra cę bę dzie
pierw sza czy dru ga. Za rząd ROD po 22 lu te go 2016 r.
mo że za wrzeć z pra cow ni kiem ko lej ną umo wę trwa ją cą
mak sy mal nie do 33 mie się cy.

Li mi ty ogra ni cza ją ce za trud nie nie na pod sta wie umów
o pra cę na czas   okre ślo ny nie bę dą do ty czy ły umów za -
war tych w ce lu:

- za stęp stwa nie obec ne go pra cow ni ka,

- wy ko ny wa nia pra cy o cha rak te rze do ryw czym lub
se zo no wym,

- wy ko ny wa nia pra cy przez okres ka den cji.
lub gdy za rząd ROD, ja ko pra co daw ca wska że obiek -

tyw ne przy czy ny le żą ce po je go stro nie, uza sad nia ją ce
za war cie umo wy. W tym miej scu na le ży mieć świa do -
mość, że wska za nie pra cow ni ko wi w za war tej umo wie o
pra cę na czas okre ślo ny przy czyn obiek tyw nych uza sad -
nia ją cych prze kro cze nie li mi tu umów na czas okre ślo ny
na kła da na Za rząd ROD obo wią zek za wia do mie nia o
tym wła ści we go okrę go we go in spek to ra pra cy.

Li mit cza su

Okres wy po wie dze nia

W sys te mie praw nym obo wią zu ją cym przed wej ściem
w ży cie zmian umo wy na czas okre ślo ny dzie li ły się na
dwie ka te go rie. Ta kie, któ re moż na by ło roz wią zać za
dwu ty go dnio wym wy po wie dze niem i ta kie, któ rych nie
moż na by ło roz wią zać przed upły wem okre su, na któ ry
zo sta ły za war te. Zgod nie z no we li za cją Ko dek su pra cy
stro ny każ dej umo wy na czas okre ślo ny bę dą mo gły ją
roz wią zać za wy po wie dze niem nie za leż nie od cza su

trwa nia umo wy, bez ko niecz no ści uwzględ nia nia w tre -
ści umo wy klau zu li upraw nia ją cej stro ny do jej wy mó -
wie nia. Od 22 lu te go 2016r. dłu gość okre su wy po wie -
dze nia umów na czas okre ślo ny za le ży od okre su za trud -
nie nia u pra co daw cy, są ta kie sa me jak dla umów o pra -
cę na czas nie okre ślo ny.

W przy pad ku gdy stro ny za wrą umo wę o pra cę na czas
okre ślo ny przed zmia ną usta wy i bę dzie ona obo wią zy -
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wać 22 lu te go 2016r. do okre su wy po wie dze nia na le ży
li czyć za kła do wy staż pra cy do pie ro od dnia wej ścia w
ży cie no we li za cji.

Gdy umo wa na czas okre ślo ny bę dzie za war ta już po

wej ściu w ży cie zmie nio nych prze pi sów trze ba bę dzie
brać pod uwa gę po przed nie okre sy za trud nie nia sprzed
no we li za cji.

Umo wa na za stęp stwo

Po cząw szy od 22 lu te go 2016r. nie ma już  od ręb ne go
ro dza ju umo wy o pra cę na za stęp stwo. Umo wa na za -
stęp stwo jest ro dza jem umo wy na czas okre ślo ny, za war -
tej w ce lu za stęp stwa pra cow ni ka w cza sie je go
uspra wie dli wio nej nie obec no ści w pra cy. Ze wzglę du na
cel, dla ja kie go zo sta nie za war ta nie ule gnie prze kształ -
ce niu w umo wę na czas nie okre ślo ny po mi mo prze kro -
cze nia 33 mie sięcz ne go okre su jej trwa nia. Ta ką umo wę
moż na roz wią zać w każ dej chwi li za po ro zu mie niem

stron, za wy po wie dze niem lub bez wy po wie dze nia.
Trze ba bę dzie sto so wać okre sy wy po wie dze nia wła ści we
dla umów na czas nie okre ślo ny, czy li za leż ne od dłu go -
ści okre su za trud nie nia.

Pod sta wa praw na:
- art. 25¹, art. 36 § 1,   usta wy z 26 czerw ca 1974r. –

Ko deks pra cy ( tekst jed no li ty: Dz.    U. z  2014r. poz.
1502 ze zm.)

Art. 25 ¹ [Ko lej na umo wa na czas okre ślo ny]

§ 1. Okres za trud nie nia na pod sta wie umo wy  o pra cę
na czas okre ślo ny , a tak że łącz ny okres za trud nie -
nia na pod sta wie umów o pra cę na czas okre ślo ny
za wie ra nych mię dzy ty mi sa my mi stro na mi sto sun -
ku pra cy, nie mo że prze kra czać 33 mie się cy, a łącz -
na licz ba tych umów nie mo że prze kra czać trzech.

§ 2. Uzgod nie nie mię dzy stro na mi w trak cie trwa nia
umo wy o pra cę na czas okre ślo ny dłuż sze go okre -
su wy ko ny wa nia pra cy na pod sta wie tej umo wy
uwa ża się za za war cie, od dnia na stę pu ją ce go po
dniu, w któ rym mia ło na stą pić jej roz wią za nie, no -
wej umo wy o pra cę na czas okre ślo ny w ro zu mie -
niu § 1.

§ 3. Je że li okres za trud nie nia na pod sta wie umo wy o
pra cę na czas okre ślo ny jest dłuż szy niż okres, o
któ rym mo wa w § 1, lub je że li licz ba za war tych
umów jest więk sza niż licz ba umów okre ślo nych w
tym prze pi sie, uwa ża się, że pra cow nik, od po wied -
nio od dnia na stę pu ją ce go po upły wie okre su, o któ -
rym mo wa w § 1, lub od dnia za war cia czwar tej
umo wy o pra cę na czas okre ślo ny, jest za trud nio ny

na pod sta wie umo wy o pra cę na czas nie okre ślo ny.
§ 4. Prze pi su § 1 nie sto su je się do umów o pra cę za -

war tych na czas okre ślo ny:
1) w ce lu za stęp stwa pra cow ni ka w cza sie je go

uspra wie dli wio nej nie obec no ści w pra cy,
2) w ce lu wy ko ny wa nia pra cy o cha rak te rze do ryw -

czym lub se zo no wym,
3) w ce lu wy ko ny wa nia pra cy przez okres ka den cji,
4) w przy pad ku gdy pra co daw ca wska że obiek tyw -

ne przy czy ny le żą ce po je go stro nie – je że li ich
za war cie w da nym przy pad ku słu ży za spo ko je niu
rze czy wi ste go okre so we go za po trze bo wa nia i jest
nie zbęd ne w tym za kre sie w świe tle oko licz no ści
za war cia umo wy.

§ 5. Pra co daw ca za wia da mia wła ści we go in spek to ra
pra cy, w for mie pi sem nej lub elek tro nicz nej, o za -
war ciu umo wy o pra cę, o któ rej mo wa w § 4 pkt 4,
wraz ze wska za niem przy czyn za war cia ta kiej umo -
wy, w ter mi nie 5 dni ro bo czych od dnia jej za war -
cia.

Art. 36  [ Okres wy po wie dze nia ]

§ 1. Okres wy po wie dze nia umo wy o pra cę za war tej
na czas nie okre ślo ny i umo wy o pra cę za war tej na
czas okre ślo ny jest uza leż nio ny od okre su za trud -
nie nia u da ne go pra co daw cy i wy no si:

1) dwa ty go dnie, je że li pra cow nik był za trud nio ny
kró cej niż 6 mie się cy,

2) 1 mie siąc, je że li pra cow nik był za trud nio ny co
naj mniej 6 mie się cy,

3) 3 mie sią ce, je że li pra cow nik był za trud nio ny co
naj mniej 3 la ta.



IX. SPROSTOWANIE

In for mu je my, że w Biu le ty nie In for ma cyj nym 8/2015
nr 270 na stro nie 21 w ma te ria le dot. Uchwa ły nr
281/2015 Pre zy dium KR PZD z dnia 5 li sto pa da 2015 r.
w spra wie wy tycz nych do spo so bu okre śla nia okrę gów
PZD oraz ROD w kon tak tach z pod mio ta mi ze wnętrz -
ny mi w wy ni ku błę du dru kar skie go na stą pi ła po mył ka
w wy ja śnie niach do uchwa ły. W za miesz czo nym wzo -
rze dla ROD po mi nię to in for ma cję do ty czą cą są du re je -
stro we go.

Po praw ny wzór ozna cza nia ROD w ko re spon den cji
to:

Pol ski Zwią zek Dział kow ców sto wa rzy sze nie ogro do -
we w War sza wie

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Re laks” w Wej he ro wie
ul. Ślą ska 11, 80 – 788 Wej he ro wo
NIP 523-25-15-809
Sąd Re jo no wy dla m. st. War sza wy KRS nr

0000293886
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