
I. VIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

1. Informacja
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W dniu 29 czerw ca 2016 r. w War sza wie od by ło się
VIII po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD, któ re mu prze -
wod ni czył Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes PZD. W po sie -
dze niu uczest ni czy ła Ma ria Fojt Prze wod ni czą ca Kra -
jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej oraz dy rek to rzy i kie row ni cy
biur okrę gów.

Pre zes PZD po in for mo wał ze bra nych o ak tu al nej sy tu -
acji, w tym o ko lej nych dzia ła niach po dej mo wa nych
przez RPO, a tak że in nych wy da rze niach sta no wią cych
za gro że nie dla usta wy o ROD, dział kow ców i ogro dów.
Przed sta wił pre ce den so wą de cy zję bur mi strza Zą bek
(woj. ma zo wiec kie), któ ry od mó wił re ali za cji art. 76 w
sto sun ku do ROD „Ka cze niec”, stwier dza jąc, że ogród
nie speł nia wy mo gów usta wy o ROD, bo przy po mi na
osie dle z za mel do wa ny mi miesz kań ca mi. W rze czy wi -
sto ści bu dow nic two po nadnor ma tyw ne w tym ogro dzie
to spo ra dycz ne przy pad ki, a nie wiel ka grup ka osób zo -
sta ła za mel do wa na przez bur mi strza Zą bek. Pre zes
przed sta wił tak że wy po wie dzi Pre ze sa NIK pod czas ko -
mi sji sej mo wej do ty czą cej usta le nia pla nu kon tro li NIK
oraz za mie rzeń dot. ogro dów dział ko wych.

Kra jo wa Ra da PZD za twier dzi ła, na wnio sek Kra jo -
wej Ko mi sji Re wi zyj nej, spra woz da nie fi nan so we PZD
za 2015 r., po wy słu cha niu po zy tyw nej opi nii Ko mi sji
Po li ty ki Fi nan so wej oraz pro to ko łu z ba da nia spra woz -

da nia przed sta wio ne go przez Prze wod ni czą cą Kra jo wej
Ko mi sji Re wi zyj nej.

Kra jo wa Ra da wy słu cha ła oce ny okrę gów do ko na nej
przez Pre zy dium KR PZD na pod sta wie kry te riów przy -
ję tych przez KR PZD w li sto pa dzie 2015 r. i uzna ła za
ko niecz ne po wtó rze nie ta kiej oce ny we dług tych sa mych
kry te riów do koń ca I pół ro cza 2017 r.

Kra jo wa Ra da do ko na ła oce ny wal nych ze brań spra -
woz daw czych, któ re od by ły się w 2016 r. w ROD. W
przy ję tej w tej spra wie uchwa le Kra jo wa Ra da uzna ła,
że wal ne ze bra nia w tym ro ku by ły do brze przy go to wa -
ne i prze pro wa dzo ne, co w efek cie prze ło ży ło się na wy -
ko na nie obo wiąz ków sta tu to wych przez wal ne w ROD.

Szcze gól ne za in te re so wa nie i nie po kój wzbu dza sto -
so wa nie przez gmi ny za pi sów zno we li zo wa nej usta wy o
utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach w sto sun ku
do ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Kra jo wa Ra da za -
po zna ła się z in for ma cją obej mu ją cą ca ły kraj na te mat
sto so wa nych przez gmi ny sta wek opłat za wy wóz od pa -
dów. Kra jo wa Ra da pod ję ła uchwa łę wska zu jąc or ga nom
Związ ku kie run ki dal sze go po ste po wa nia w tej spra wie.

Po nad to Kra jo wa Ra da nada ła do tych cza so we mu
Okrę go wi PZD w Gdań sku na zwę Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców Okręg Po mor ski w Gdań sku oraz za re je stro wa -
ła re gu la min OZ PZD w Go rzo wie Wlkp.

2. Porzàdek obrad

1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Przy ję cie po rząd ku po sie dze nia.
3. Wy bór ko mi sji uchwał i wnio sków.
4. Stwier dze nie pra wo moc no ści ob rad.
5. Ak tu al na sy tu acja ogro dów i Związ ku zwią za na z

wy stą pie niem Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich do
Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go. In for ma cje z
okrę gów. 

6. Spra woz da nie fi nan so we PZD za 2015 r.
1) przed sta wie nie spra woz da nia,
2) opi nia Ko mi sji Po li ty ki Fi nan so wej KR PZD,
3) oce na i wnio ski Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej

PZD.
7. Dys ku sja.
8. Oce na okrę gów we dług kry te riów przy ję tych przez

Kra jo wą Ra dę Uchwa łą Nr 2/IV/2015.
9. Dys ku sja.

10. Oce na wal nych ze brań spra woz daw czych w ROD
w 2016 r.

11. Dys ku sja
12. In for ma cja w spra wie funk cjo no wa nia usta wy 

o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nie w za -
kre sie opłat za śmie ci w ROD. Oce na i wnio ski.

13. Dys ku sja.
14. Nada nie na zwy Okrę go wi w Gdań sku.
15. Re je stra cja re gu la mi nu OZ PZD w Go rzo wie Wlkp.
16. Pod ję cie uchwał.
17. Spra wy róż ne.
18. Za koń cze nie po sie dze nia.



2

1. Bar ba ra Ko rol czuk – Wro cław
Prze wod ni czą ca

2. Iza be la Oże gal ska – Łódz ki
3. Agniesz ka Sycz – Pod kar pac ki

4. An drzej Boj ko – Pod la ski
5. Jó zef No ski – Ślą ski
6. Cze sław Smo czyń ski – Gdańsk
7. Sta ni sław Za wad ka – Ma zo wiec ki

3. Komisja Uchwa∏ i wniosków

Oce nę przy go to wa no na pod sta wie prze sła nych przez
wszyst kie okrę gi in for ma cji z wal nych ze brań. Wszyst -
kie okrę gi przed sta wi ły pro ces przy go to wa nia wal nych
ze brań, w tym na ra dy z za rzą da mi ROD, szko le nia ze -
spo łów po wo ła nych do ob słu gi wal nych ze brań. Po in -
for mo wa no tak że o pro wa dze niu ka len da rza ze brań, aby
moż li we by ło za pla no wa nie ich ob słu gi przez  przed sta -
wi cie la okrę go we go za rzą du.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, jak co ro ku wy da ło
wy tycz ne i kom plet wzo rów uchwał do prze pro wa dze nia
wal nych ze brań. Wy jąt ko wo moż li we by ło opra co wa nie
ich na okres bie żą cej ka den cji, na co po zwo li ło wdro że -
nie usta wy z dnia 13 grud nia 2013 ro ku o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych oraz za re je stro wa nie w Kra jo -
wym Re je strze Są do wym sta tu tu PZD uchwa lo ne go na
XII Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów PZD. 

Kra jo wa Ra da PZD wy da ła rów nież bro szu rę pt. „Wy -
tycz ne i dru ki do prze pro wa dze nia wal nych ze brań spra -
woz daw czych w ROD w la tach 2016-2018” oraz
Biu le tyn In for ma cyj ny z wy tycz ny mi do prze pro wa dze -
nia wal nych ze brań oraz pa kie tem for mu la rzy, któ re
prze ka za no do wszyst kich ROD. Po nad to Kra jo wa Ra da
wy dru ko wa ła i do star czy ła kart ki za pro szeń na wal ne w
ilo ści dla wszyst kich członków. Kosz ty wy da nia bro szu -
ry, za pro szeń i dru ków po nio sła KR PZD. 

We wszyst kich okrę gach po wo ła no ze spo ły do ob słu -
gi wal nych ze brań skła da ją ce się z człon ków okrę go -
wych za rzą dów, człon ków okrę go wych ko mi sji re wi -
zyj nych oraz pra cow ni ków me ry to rycz nych okrę gów.
Człon ko wie ze spo łów do ob słu gi wal nych ze brań spra -
woz daw czych zo sta li do brze prze szko le ni na or ga ni zo -
wa nych przez okrę gi na ra dach szko le nio wych. Prze-
pro wa dzo no rów nież cykl szko leń dla człon ków za rzą -
dów ROD i ko mi sji re wi zyj nych. Pod czas szko leń oma -
wia no przede wszyst kim spo sób pra wi dło we go przy go -
to wa nia do ku men tów spra woz daw czych, pro jek tów
uchwał oraz obo wiąz ki za rzą dów wy ni ka ją ce ze sta tu tu
PZD, ze wnętrz ne moż li wo ści fi nan so wa nia in we sty cji 

w ROD oraz Otwar ty Pro gram Roz wo ju Spo łecz ne go
ROD. Kła dzio no na cisk na ak tu al ną, znów nie po ko ją cą
i groź ną, sy tu ację Związ ku wy ni ka ją cą z wy stą pień
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich do Mi ni stra In fra struk -
tu ry i Mi ni stra Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej.
Przy go to wa nie osób wy zna czo nych do ob słu gi wal nych
ze brań, a szcze gól nie kon tak ty tych osób z za rzą da mi
ROD w okre sie przy go to wy wa nia wal nych ze brań przy -
czy ni ły się do du żo wyż sze go niż w la tach po przed nich
ich po zio mu me ry to rycz ne go.

Okrę gi oce ni ły, że pod czas te go rocz nej kam pa nii spra -
woz daw czej ze bra nia na ogół zo sta ły przy go to wa ne 
i zwo ła ne pra wi dło wo, za rów no od stro ny me ry to rycz -
nej, jak i for mal nej.

Za rzą dy ROD i ko mi sje re wi zyj ne po praw nie przy go -
to wa ły na wal ne ze bra nia do ku men ty spra woz daw cze 
z dzia łal no ści za rok 2015 oraz pro jek ty uchwał na rok
2015. 

Łącz nie od by ło się 4 635 wal nych ze brań i 76 kon fe -
ren cji de le ga tów. Wal ne ze bra nia nie od by ły się w 33
ROD.  Głów nie cho dzi tu taj o te ogro dy, wo bec któ rych
OZ przy go to wu ją wnio ski o wy kre śle nie z Re je stru
ROD.

W sta tu to wym ter mi nie, do 15 ma ja 2016 r. od by ło się
4 498 ze brań, po ter mi nie za zgo dą pre zy dium OZ - 61
ze brań.

Wal ne ze bra nia od by te w I ter mi nie mu sia ły mieć fre -
kwen cję po nad 50%, ta kich ze brań by ło 281, co sta no wi
6,06% od by tych ze brań.  Naj wię cej ze brań w I ter-
mi nie od by ło się w Okrę gu Ma ło pol skim – 33, w Byd -
gosz czy – 31,  w Ślą skim - 29, a naj mniej w Go rzo wie
Wlkp. i Słup sku – 1. W 9 okrę gach przed sta wi cie le po -
wo ła nych przez OZ ze spo łów ob słu ży li wszyst kie ze bra -
nia: El blag, Ka lisz, Opol ski, Pod kar pac ki, Pod la ski,
Po znań, Słupsk, Su dec ki, Szcze cin, War miń sko -Ma zur -
ski.

Fre kwen cja człon ków PZD na wal nych ze bra niach
spra woz daw czych kształ to wa ła się w gra ni cach  od 4,4%

4. Ocena walnych zebraƒ sprawozdawczych

Oce na wal nych ze brań spra woz daw czych  w ROD w ro ku 2016
(Opra co wa nie na pod sta wie in for ma cji przed sta wio nej 

na VIII po sie dze niu KR PZD w dniu 29 czerw ca 2016 ro ku)
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w jed nym z ogro dów Pod kar pac kich do na wet 100% 
w ROD  w To ruń sko -Wło cław skim i Łódz kim. Na kon -
fe ren cjach de le ga tów wy no si ła od 55% w jed nym 
z ogro dów w Ka li szu do 92% w Su dec kim. Więk szość
okrę gów oce nia, że fre kwen cja na ze bra niach kształ to -
wa ła się na po dob nym po zio mie jak w po przed nich la -
tach. 

W dys ku sjach pro wa dzo nych na wal nych ze bra niach
po ja wia ły się te ma ty do ty czą ce:

• Prze strze ga nia no we go sta tu tu, re gu la mi nu ROD
(psy, ko ty, prze ra sta ją ce ga łę zie, ży wo pło ty, za kłó -
ca nie spo ko ju, grill, spa la nie, wy łą cza nie prą du na
zi mę); 

• Prze no sze nia praw do dział ki;
• Bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go, za miesz ki wa -

nia i mel do wa nie; 
• Trud no ści w kon tro li dzia łek za miesz ka łych i z po -

nadnor ma tyw ny mi bu dow la mi;
• Wy so kości opłat ogro do wych; 
• De wa sta cji i kra dzie że w ogro dach;
• Za da ń in we sty cyj nych i re mon to wych – po zy ski wa -

nie środ ków na ich re ali za cję, do ta cje z OZ i KR,
środ ków unij nych i sa mo rzą dów;

• Re gu la cji praw nej grun tów z art. 76;
• Bez pie czeń stwa w ROD;
• Za go spo da ro wa nia wol nych dzia łek;
• Wjaz dów na te ren ROD i par ko wa nia sa mo cho dów

na ale jach;
• Za go spo da ro wa nia ścię tych ga łę zi i sko szo nej tra -

wy wo bec du żych kosz tów wy wo zu śmie ci;  
• Nisz cze nia dzia łek przez dzi kie zwie rzę ta.
Po za wy żej wy mie nio ny mi te ma ta mi dział kow cy in te -

re so wa li się  spra wa mi ogól no związ ko wy mi i ak tu al ny -
mi wy da rze nia mi do ty czą cy mi za miesz ki wa nia i
bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go oraz za gro że nia
zwią za ne go z wy stą pie niem RPO.

Wal ne ze bra nia po wta rza no spo ra dycz nie, za le d wie
30 w ca łym kra ju. Przy czy na mi by ło głów nie nie pra wi -
dło we za wia do mie nie człon ków PZD,  nie zawiado-
mie nie wszyst kich upraw nio nych do udzia łu w ze bra niu,
czy też brak oce ny spra woz da nia me ry to rycz ne go za rzą -
du przez ko mi sje re wi zyj ne ogro dów. Po wszech-
ne sta ło się za wia da mia nie zgod ne ze sta tu tem PZD, ale
ujaw nio no kil ka przy pad ków nie zgod ne go ze sta tu tem
zwo ła nia wal ne go ze bra nia po przez nie wła ści we do rę -
cze nie.

Na te go rocz nych wal nych ze bra niach w 717 ROD
prze pro wa dzo no wy bo ry uzu peł nia ją ce do or ga nów
ROD oraz za mia ny człon ków za rzą dów. Ślą ski po in for -
mo wał o wy bo rach uzu peł nia ją cych do za rzą dów ROD
w 296 ROD, a Po znań w 55 ROD. W Su dec kim na stą pi -
ło 8 za mian do ko op to wa nych człon ków za rzą dów, a  w
Ko sza li nie 6. 

Okręg Pod la ski za uwa żył, że moż li wość za mia ny

wcze śniej do ko op to wa ne go człon ka or ga nu spra wia za -
rzą dom pro ble my.  By wa ły przy pad ki, że choć wal ne ze -
bra nie nie za ne go wa ło de cy zji za rzą du sprzed kil ku
mie się cy o do ko op to wa niu no we go człon ka, de cy do wa -
no się na po wo ła nie ko mi sji wy bor czej, pod ję cie uchwa -
ły o wy ni kach wy bo rów uzu peł nia ją cych oraz uchwa ły
w spra wie za mia ny człon ka, cho ciaż nie by ło ku te mu
prze sła nek. 

Prze pro wa dzo na przez okrę gi oce na me ry to rycz na
wal nych ze brań wy ka za ła nie wiel ką ilość uchwał w 15
okrę gach wy ma ga ją cych uchy le nia bądź stwier dze nia
nie waż no ści.

Cią gle do mi nu ją po dob ne błę dy jak w la tach ubie głych
– ob cią ża nie dział kow ców opła ta mi nie prze wi dzia ny mi
w pra wie związ ko wym, uchwa la nie prac na rzecz ogro -
du, ob cią ża nie opła tą ener ge tycz ną lub wod ną dział kow -
ców nie ko rzy sta ją cych z ener gii lub wo dy ogro do wej;
uchwa la nie ka ry za zwło kę w opła tach wyż szej niż od -
set ki usta wo we; ob ni ża nie opłat nie któ rym dział kow -
com, po dej mo wa nie uchwał za strze żo nych do kom -
pe ten cji in nych or ga nów Związ ku, np. wy so ko ści opła -
ty in we sty cyj nej dla no we go dział kow ca, skład ki człon -
kow skiej, czy też od wo ła nia pre ze sa i wi ce pre ze sa
za rzą du. Pod kre śle nia wy ma ga fakt, że są to nie licz ne
przy pad ki i pre zy dia okrę go wych za rzą dów pod ję ły wła -
ści we de cy zje.

Po stu la ty pod ad re sem okrę gu i Kra jo wej Ra dy to
m. in.:

• dal sza sku tecz na obro na praw dział kow ców, rów -
nież w od nie sie niu do pro jek tu usta wy o opła cie au -
dio wi zu al nej;

• po moc fi nan so wa w pro wa dze niu in we sty cji i re -
mon tów;

• po moc praw na w roz wią zy wa niu pro ble mów we -
wnątrz ogro du;

• po moc w roz wią za niu pro ble mu wy so kich opłat za
wy wóz od pa dów z ROD.

W trak cie ze brań nie od no to wa no ne ga tyw nych wy po -
wie dzi w od nie sie niu do spraw po dej mo wa nych przez
Zwią zek. Dział kow cy do ce nia ją szcze gól nie sta bi li za cję
praw ną Związ ku dzię ki uchwa le niu i re je stra cji sta tu tu
PZD, uchwa le niu re gu la mi nu ROD, usta wie o ROD i no -
we li za cji usta wy Pra wo bu dow la ne, ak cep tu ją dzia ła nia
po dej mo wa ne przez Zwią zek, zga dza ją się ze sta no wi -
skiem Związ ku od no śnie za miesz ku ją cych na dział kach
i po sia da ją cych po nadnor ma tyw ne al ta ny, de kla ru ją po -
zo sta nie w struk tu rach PZD, po nie waż wi dzą ko rzy ści 
z po zo sta nia w za ufa nej, sil nej or ga ni za cji.

Z uwa gi na  wy stą pie nia RPO i su ge stie no we li za cji
usta wy o ROD, dział kow cy po now nie sy gna li zu ją za sad -
ność ist nie nia sil nej ogól no pol skiej or ga ni za cji zdol nej
bro nić ich ele men tar nych praw. W tej spra wie pod ję to
sta no wi ska, ape le, li sty, któ re kie ro wa no przede wszyst -
kim Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, Mi ni stra In fra struk -
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tu ry oraz Mi ni stra Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej.
Wy stą pie nia, któ re tra fi ły do KR PZD zo sta ły za miesz -
czo ne na stro nie in ter ne to wej i w Biu le ty nach In for ma -
cyj nych. 

Wszyst kie okrę gi in for mu ją o do brej at mos fe rze na
wal nych ze bra niach. Wpraw dzie na ze bra niach po ja wia -
ła się oży wio na dys ku sja, ale wy ni ka ła  z te ma tów do ty -
czą cych we wnętrz nych spraw ogro du głów nie w
spra wach opłat. 

Na dal po peł nia ne są błę dy w przy go to wa niu, zwo -
ła niu i prze pro wa dze niu wal nych ze brań:

1) Zda rza się, że nie są wy ko rzy sty wa ne dru ki opra co -
wa ne i prze sła ne przez KR PZD do każ de go ogro du.
Okrę gi in for mu ją, że w ogro dach, w któ rych ko rzy -
sta no z dru ków i wy tycz nych, ze bra nia zo sta ły prze -
pro wa dzo ne po praw nie i pod ję to pra wi dło we
uchwa ły, w tych któ re sa mo dziel nie two rzy ły
uchwa ły nie zbęd na by ła in ge ren cja pre zy dium okrę -
go we go za rzą du.

2) Usta la nie opłat nie ma ją cych od nie sie nia w pra wie
związ ko wym. Ta kie uchwa ły są z mo cy pra wa nie -
waż ne i pre zy dia okrę go wych za rzą dów win ny to
stwier dzać.

Dzia ła nia OZ przed wal ny mi ze bra nia mi ma ją bar dzo
du ży wpływ na prze bieg kam pa nii spra woz daw czej 
w ROD. Do bre przy go to wa nie osób ob słu gu ją cych wal -
ne ze bra nia, za rzą dów ROD i ko mi sji re wi zyj nych, na ra -
dy i szko le nia pro wa dzo ne przez okrę gi, z uwzględ-
nie niem wy tycz nych Pre zy dium KR PZD, skut ku je po -

zy tyw ny mi wy ni ka mi więk szo ści wal nych ze brań.  Prak -
ty ko wa ne w PZD me to dy przy go to wań do kam pa nii wal -
nych ze brań są sku tecz ne, z ro ku na rok przy no szą ce
co raz wię cej po zy tyw nych efek tów, dla te go na le ży je
kon ty nu ować w ko lej nych la tach. 

Okrę gi oce ni ły, że wal ne ze bra nia w 2016 ro ku by ły 
w więk szo ści do brze przy go to wa ne. Przy czy ni ły się do
te go przede wszyst kim za rzą dy ROD, któ re przy go to wy -
wa ły je w opar ciu o ma te ria ły wy da ne przez KR PZD
wspo ma ga ne przez człon ków ze spo łów do ob słu gi wal -
nych ze brań po wo ła nych przez OZ oraz prze pro wa dzo -
ne szko le nia. 

W te go rocz nej kam pa nii spra woz daw czej bar dzo du że
zna cze nie miał udział osób ob słu gu ją cych ze stro ny OZ,
któ rych ro la po le ga ła rów nież na prze ka za niu wie dzy o
ak tu al nej sy tu acji Związ ku.  W więk szo ści okrę gów oso -
by ob słu gu ją ce by ły do brze przy go to wa ne, dzię ki cze -
mu dział kow cy stwier dza li, że do wie dzie li się od nich
wszyst kie go, co po win ni wie dzieć o no wym za gro że niu. 

Wal ne ze bra nia spra woz daw cze w 2016 ro ku wy peł -
ni ły sta tu to we obo wiąz ki, a po je dyn cze przy pad ki od -
stępstw od za sad usta lo nych zo sta ły prze ana li zo wa ne i
wy eli mi no wa ne przez pre zy dia okrę go wych za rzą dów. 

Ja kość od by tych ze brań spra woz daw czych w ROD
oraz więk szość wnio sków z po stu la tów dział kow ców
wno szo nych na tych ze bra niach, a tak że opi nie za rzą dów
ROD wska zu ją, że w dal szej dzia łal no ści Związ ku na le -
ży kon ty nu ować do tych cza so we dzia ła nia i do bre prak -
ty ki, któ re są bar dzo po moc ne dla pra wi dło we go
funk cjo no wa nia ROD.

War sza wa, 29 czerw ca 2016 r. 

In for ma cja w spra wie funk cjo no wa nia w ro dzin nych ogro dach dział ko wych usta wy o utrzy ma niu
czy sto ści i po rząd ku w gmi nach, w tym za kre sie opłat za śmie ci

5. Informacja w sprawie funkcjonowania ustawy o utrzymaniu porzàdku 
i czystoÊci w gminie w zakresie opłat za Êmieci

Wprowadzenie

Od 1 lip ca 2013 r. tj. pra wie 3 la ta obo wią zu je zno we -
li zo wa na usta wa z dnia 1 lip ca 2011 r. o utrzy ma niu czy -
sto ści i po rząd ku w gmi nach, któ ra ob ję ła wie le ro-
dzin nych ogro dów dział ko wych i wpro wa dzi ła re wo lu -
cję śmie cio wą w ROD. 

Do naj waż niej szych zmian, któ re wpro wa dzi ła no we -
li za cja tzw. usta wy śmie cio wej na le żą:

• wy wo zem śmie ci prze sta ły zaj mo wać się pry wat ne
fir my wy bra ne przez za rzą dy ROD, a za czę ły fir my
wy ło nio ne przez gmi ny w dro dze prze tar gu. 
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• wy wóz śmie ci prze stał od by wać się na pod sta wie
umów za wie ra nych przez za rzą dy ROD z pry wat -
ny mi fir ma mi od bie ra ją cy mi śmie ci, a za czął na
pod sta wie de kla ra cji opła ty za go spo da ro wa nie od -
pa da mi ko mu nal ny mi, któ re ma ją obo wią zek wy -
peł nia nia i skła da nia do urzę dów gmin/ miast
za rzą dy ROD.

• czę sto tli wość wy wo zu śmie ci prze sta ła być usta la na
in dy wi du al nie (w za leż no ści od po trzeb ROD), lecz
zo sta ła „od gór nie” na rzu co na przez gmi ny. Czę sto -
tli wość wy wo zu śmie ci usta la na w har mo no gra mie,
za zwy czaj za kła da wy wóz śmie ci z te re nów ROD
1, 2, 4 al bo 8 ra zy w mie sią cu. 

• bar dzo zróż ni co wa no staw ki na wy wóz śmie ci po se -
gre go wa nych i nie po se gre go wa nych. Gdy od bio rem
śmie ci zaj mo wa ły się pry wat ne fir my, w wie lu przy -
pad kach ist nia ła moż li wość wy bo ru se gre ga cji
śmie ci, ale róż ni ce w staw kach nie by ły tak ra żą ce. 

• w wie lu gmi nach zo sta ły wpro wa dzo ne dla ROD
nor my gro ma dze nia od pa dów, któ re za kła da ją ilość
śmie ci, któ re bę dą do wy wie zie nia z te re nów ROD
(nie za leż nie od rze czy wi stej ilo ści śmie ci, któ re po -
wsta ły na te re nie ogro dów)1

• stwo rzo no punk ty se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów
wiel ko ga ba ry to wych (ta kich jak sta ra pral ka, roz pa -
da ją ce się me ble), jak rów nież zu ży te go sprzę tu
elek trycz ne go i elek tro nicz ne go.

• w wie lu gmi nach po sta no wio no w spo sób szcze gól -
ny po trak to wać od pa dy zie lo ne tj. wpro wa dzo no
moż li wość nie od płat ne go od da nia wor ków np. ze
sko szo ną tra wą.

• wzro sły opła ty za wy wóz śmie ci z te re nów ROD

Na to miast w dniu 1 lu te go 2015 r. we szła w ży cie ko -
lej na no we li za cja usta wy śmie cio wej tj. usta wa z dnia
28.11.2014 r. o zmia nie usta wy o utrzy ma niu czy sto ści 
i po rząd ku w gmi nach, któ ra wpro wa dzi ła ry czał to wą
opła tę za wy wóz śmie ci z nie ru cho mo ści, na któ rych
znaj du ją się dom ki let ni sko we, lub in nych nie ru cho -
mo ści wy ko rzy sty wa nych na ce le re kre acyj no -wy po -
czyn ko we. Zgod nie z w/w usta wą, opła tę ry czał to wą
do ce lo wo ma przy jąć każ da gmi na/mia sto. Ry czał to wa
opła ta za wy wóz śmie ci ozna cza, że opła ta ta jest okre -
śla na bez usta la nia okre su prze by wa nia na da nej nie ru -
cho mo ści i fak tycz ne go cza su wy twa rza nia od pa dów czy
też bez usta la nia fak tycz nie wy two rzo nej ilo ści od pa -
dów. Jest rocz na i wy li cza na ja ko ilo czyn śred niej ilo ści
od pa dów po wsta ją cych na nie ru cho mo ści, wy ra żo nej w
licz bie po jem ni ków oraz staw ce opła ty za go spo da ro wa -
nie od pa da mi ko mu nal ny mi. 

Po trzech mie sią cach od wej ścia w ży cie prze pi sów do -
ty czą cych opła ty ry czał to wej tj. w dniu 30 kwiet nia 2015 r.
Mi ni ster Śro do wi ska opu bli ko wał na stro nie in ter ne to -
wej Mi ni ster stwa Śro do wi ska swo je sta no wi sko2 w tej
spra wie. W sta no wi sku tym, zde fi nio wał po ję cie dom ku
let ni sko we go oraz nie ru cho mo ści wy ko rzy sty wa nych na
ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we i wska zał, że ogro dy
dział ko we za li cza ją się do nie ru cho mo ści wy ko rzy -
sty wa nych na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we, 
o czym zda niem Mi ni stra świad czy art. 3 usta wy z dnia
13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Z tym, że je że li ogro dy dział ko we są wy ko rzy sty wa ne
w ce lu za miesz ki wa nia – wów czas pod pa da ją pod ka te -
go rię nie ru cho mo ści, na któ rych za miesz ku ją miesz kań -
cy. W ta kim też przy pad ku na le ży po no sić opła tę za
go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi we dług sta wek
okre ślo nych dla nie ru cho mo ści, na któ rych za miesz ku ją
miesz kań cy, a nie staw kę ry czał to wą. Zgod nie ze sta no -
wi skiem Mi ni stra, w przy pad ku ogro dów dział ko wych
śred nia ilość od pa dów prze li czo na na licz bę  po jem ni -
ków mo że zo stać usta lo na z uwzględ nie niem licz by dzia -
łek i te re nu ogól ne go - zgod nie z ich de fi ni cją okre ślo ną
w usta wie o ROD. 

W prak ty ce, wpro wa dze nie opła ty ry czał to wej po zba -
wi ło za rzą dy ROD pra wa do sa mo dziel ne go de cy do wa -
nia o ilo ści śmie ci, któ re bę dą do wy wie zie nia z te re nów
ROD oraz wy so ko ści opła ty za ich od biór. Do tej po ry,
za rzą dy ROD w de kla ra cji opła ty za go spo da ro wa nie od -
pa da mi ko mu nal ny mi mo gły sa me wska zy wać ilość
śmie ci, za któ re bę dą pła cić (po przez po mno że nie licz by
po jem ni ków/kon te ne rów o okre ślo nej po jem no ści przez
staw kę za wy wóz śmie ci). Cza sa mi by ło to ogra ni czo ne
po przez na rzu ce nie przez gmi ny/ogro dy mi ni mal nej ilo -
ści śmie ci, któ re mu sia ły być za de kla ro wa ne do wy wie -
zie nia z te re nów ROD (lub mi ni mal nej po jem no ści
po jem ni ków). Na to miast wpro wa dze nie opła ty ry czał to -
wej zu peł nie po zba wi ło ogro dy wpły wu na ilość śmie ci,
któ re bę dą od bie ra ne z te re nów ROD. Za rzą dy ROD ma -
ją tyl ko obo wią zek zło że nia de kla ra cji i okre śle nia 
w niej, czy śmie ci bę dą se gre go wa ne czy też nie – co
wy łącz nie wa run ku je wy so kość opła ty za wy wóz śmie -
ci z te re nów ROD. Okre śle nie staw ki ry czał to wej i tym
sa mym wy so ko ści opła ty na le ży do wy łącz nej dys po zy -
cji gmi ny/mia sta, któ re okre śla ją ją we dług wła snych
kry te riów. 

Po wej ściu w ży cie zno we li zo wa nej usta wy śmie cio -
wej tj. od 1 lu te go 2015 r. ra dy miast i gmin za czę ły stop -
nio wo uchwa lać ry czał to wą opła tę za wy wóz śmie ci 

1dotyczy ROD, które nie zostały objęte ryczałtową opłatą za wywóz śmieci
2Opublikowane na stronie internetowej PZD w dniu 22.05.15 r. Dodatkowo o wprowadzeniu opłaty ryczałtowej KR PZD poinformowała w

komunikatach z dnia 14 kwietnia i 12 maja 2015 r. (na stronie internetowej PZD)
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z nie ru cho mo ści, na któ rych znaj du ją się dom ki let ni sko -
we, lub in nych nie ru cho mo ści wy ko rzy sty wa nych na ce -
le re kre acyj no -wy po czyn ko we, w tym ro dzin nych ogro-
dów dział ko wych. Ko lej ny, no wy sys tem usta la nia opłat
za wy wóz śmie ci z te re nów ROD, w tym nie ocze ki wa -
ny wzrost opłat wy wo łał ogrom ne po ru sze nie wśród
ROD i dział kow ców. Te mat ten stał się przed mio tem nie -
mal każ de go wal ne go ze bra nia w ROD. Do Kra jo wej
Ra dy za czę ły ma so wo na pły wać z ogro dów i dział kow -
ców wia do mo ści o hor ren dal nych opła tach za wy wóz
śmie ci, któ re w nie któ rych przy pad kach wzro sły na wet
o 600%. W tym te ma cie po ja wi ły się licz ne in for ma cje
pra so we. Wła sne ma te ria ły pu bli ko wa ła rów nież KR
PZD i OZ PZD. 

W ten spo sób, w ro dzin nych ogro dach dział ko wych
wy kształ ci ły się 4 sys te my roz li cza nia wy wo zu śmie ci: 

I. we dług ogól nych za sad wy wo zu śmie ci wy ni ka ją -
cych z usta wy tzw. „śmie cio wej” (art. 6j ust. 3)

II. po przez uisz cza nie ry czał to wej opła ty za wy wóz
śmie ci wy ni ka ją cej z usta wy tzw. „śmie cio wej” 
(art. 6j ust. 3b)

III. na pod sta wie in dy wi du al nych umów z pry wat ny mi
fir ma mi 

IV. brak umów na wy wóz śmie ci i po zby wa nie się
śmie ci we wła snym za kre sie. 

W związ ku po wyż szym, a zwłasz cza wpro wa dze niem
od 1 lu te go 2015 r. nie ko rzyst nej ry czał to wej opła ty za
wy wóz śmie ci, Kra jo wa Ra da PZD po sta no wi ła zba dać
wy miar te go pro ble mu, usta lić je go przy czy ny i skut ki
(zwłasz cza fi nan so we) oraz zba dać, jak re agu ją na ten
pro blem za rzą dy ROD i dział kow cy.

W ra mach po wyż sze go ba da nia, w dniu 26.03.2016 r.
KR PZD zwró ci ła się do Okrę go wych Za rzą dów PZD o
usta le nie i prze ka za nie do KR PZD in for ma cji w na stę -
pu ją cym za kre sie:

1) jak funk cjo nu je w ROD usta wa o utrzy ma niu czy -
sto ści i po rząd ku w gmi nach i ja kie wy ni ka ją z niej
pro ble my dla ogro dów i dział kow ców? 

2) ile ROD zo sta ło ob ję tych za sa da mi wy wo zu śmie ci
wy ni ka ja cy mi z usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po -
rząd ku w gmi nach, w tym – ile ROD, zo sta ło ob ję -
tych ry czał to wą opła tą za wy wóz śmie ci? 

3) ile wy no szą rocz ne ry czał to we opła ty za wy wóz
śmie ci na te re nach po szcze gól nych ROD (za śmie -
ci se gre go wa ne i śmie ci nie se gre go wa ne) w prze li -
cze niu na jed ną dział kę ro dzin ną? O ile wzro sły te
opła ty? Jak wy glą da ją za sa dy ich uisz cza nia? 

4) jak za rzą dy ROD i dział kow cy oce nia ją sys tem wy -
wo zu śmie ci na te re nach ROD? Ja kie wy stę pu ją 
z tym zwią za ne pro ble my? 

5) ja kie za rzą dy ROD i Okrę go we Za rzą dy PZD po -
dej mu ją dzia ła nia w za kre sie pro ble mów zwią za -
nych z wy wo zem śmie ci w ROD (spo tka nia 
z wła dza mi miast, udział w se sjach ra dy miast)? Czy
prze no szą one ja kieś re zul ta ty? 

6) ja kie OZ PZD ma ją wnio ski oraz pro po zy cje dzia -
łań w tym te ma cie?

Przy przy go to wa niu in for ma cji KR PZD po pro si ła OZ
PZD o za po zna nie się z usta wą z dnia 13 wrze śnia 1996
r. o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach (z późń.
zm.) oraz uchwa łą nr 224/2015 Pre zy dium KR PZD 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 wą3

Ter min na wy ko na nie w/w ba da nia przez OZ PZD zo -
stał wy zna czo ny na dzień 22.04.2016.r . 

Na pod sta wie wy ni ków ba dań OZ PZD zo sta ła przy go -
to wa na przed mio to wa In for ma cja w spra wie funk cjo -
no wa nia w ro dzin nych ogro dach dział ko wych usta wy
o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach, w tym
za kre sie opłat za śmie ci. 

3dostępna na stronie internetowej PZD: http://pzd.pl/sprawy-gospodarki-gruntami-oraz-likwidacje-rod.html.

Funk cjo no wa nie w ROD usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach 
i wy ni ka ją ce z niej pro ble my

Usta wa o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach
funk cjo nu je bar dzo róż nie, w za leż no ści od da ne go
ROD. Są ogro dy, w któ rych za sa dy wy ni ka ją ce z usta wy
są re ali zo wa ne bez więk szych pro ble mów tj. 

• za rzą dy ROD przy skła da niu de kla ra cji do ty czą cych
od bio ru od pa dów ko mu nal nych pra wi dło wo wy peł -

nia ją de kla ra cje i ter mi no wo roz li cza ją wy wóz
śmie ci. 

• aby nie pła cić za okres, kie dy dział kow ców nie ma
na dział kach za rzą dy ROD bez kło po tów do ko nu ją
od po wied niej ko rek ty de kla ra cji (nie do ty czy ROD,
gdzie zo sta ła wpro wa dzo na ry czał to wa) al bo gmi -
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ny od gór nie usta la ją, za ja kie okre sy za rzą dy ROD
ma ją pła cić. Wów czas nie ma ko niecz no ści ko ry go -
wa nia de kla ra cji, kie dy dział kow ców na te re nie
ROD nie ma 

• w ce lu zmniej sze nia opłat za śmie ci, za rzą dy ROD
de kla ru ją mniej szą ilość śmie ci do wy wie zie nia z te -
re nów ROD i okre so wo za ma wia ją kon te ne ry

• za rzą dy ROD i dział kow cy prze strze ga ją za sad se -
gre ga cji śmie ci

• za rzą dy ROD dba ją o po rzą dek wo kół skła do wisk
śmie ci 

• tam, gdzie za rzą dy ROD za de kla ro wa ły se gre ga cję
śmie ci gmi ny/mia sta po ma ga ją ROD - do star cza ją
in dy wi du al nym dział kow com wor ki np. na szkło,
pa pier, pla stik; za pew nia ją bez płat ny od biór śmie ci
se gre go wa nych; na swój koszt usta wia ją w ROD po -
jem ni ki na od pa dy se gre go wa ne, czi pu ją po jem ni ki
w ce lu kon tro li, czy fak tycz nie jest pro wa dzo na se -
gre ga cja, a w przy pad ku bra ku są na kła da ne wyż -
sze opła ty (np. w Bra nie wie i Pa słę ku); or ga ni zu ją
ak cje zbie ra nia od pa dów zie lo nych (np. w Kra ko -
wie) 

• w ce lu uspraw nie nia se gre ga cji śmie ci za rzą dy ROD
we wła snym za kre sie (od płat nie) za opa tru ją dział -
kow ców w wor ki na po szcze gól ne ro dza je od pa dów 

• w ce lu zni we lo wa nia pro ble mów dzi kich wy sy pisk,
gmi ny za pew nia ją bez płat ny od biór od pa dów kil ka
ra zy w ro ku (np. w Tcze wie). 

• w ROD, gdzie wy stę pu je du żo wol nych dzia łek
gmi ny/mia sta lub ich związ ki zwol ni ły za rzą dy
ROD z roz li cza nia wy wo zu śmie ci z tych ogro dów 

• w ROD, gdzie wy stę pu je ma ła licz ba dzia łek gmi -
ny/mia sta lub ich związ ki ob ni ży ły nor my gro ma -
dze nia od pa dów ko mu nal nych. 

Są jed nak ogro dy, w któ rych usta wa tzw. śmie cio wa
wy wo łu je wie le pro ble mów: 

• za rzą dy ROD w de kla ra cjach do ty czą cych od bio ru
od pa dów ko mu nal nych wska zu ją, że w ROD bę dzie
pro wa dzo na se gre ga cja śmie ci, któ ra nie jest pro wa -
dzo na al bo jest pro wa dzo na w zni ko mym stop niu 

• na gmin ne wy rzu ca nie od pa dów zie lo nych do kon te -
ne rów za miast kom po stow ni ków, co po wo du je wyż -
sze kosz ty. Od pa dy czę sto nie miesz czą się w kom -
po stow ni kach 

• wy rzu ca nie do kon te ne rów od pa dów nie ty po wych
np. wóz ków dzie cię cych, me bli, sprzę tu AGD, co
zwięk sza kosz ty wy wo zu śmie ci 

• wy stę pu ją ce zja wi sko pod rzu ca nia śmie ci przez
miesz kań ców miast do kon te ne rów ogro do wych al -
bo w po bli żu ROD np4. przy ROD Wy tchnie nie we
Wro cła wiu, w Kiel cach, w Ostro łę ce. Te pro ble my
są naj czę ściej po ru sza ne w me diach, gdzie kre owa -
ny jest nie praw dzi wy ob raz ogro dów i dział kow ców
ja ko two rzą cych nie le gal ne wy sy pi ska śmie ci.

• nie ter mi no we od bie ra nie śmie ci przez fir my wy wo -
żą ce śmie ci co po wo du je ster ty od pa dów wo kół po -
jem ni ków

• w ce lu zmniej sze nia opłat za śmie ci za rzą dy ROD
za ma wia ją zbyt ma łe po jem ni ki, co po wo du je prze -
peł nia nie po jem ni ków i usta wia nie wor ków pod po -
jem ni ka mi np5. w Wał czu, w Słup sku

• na rzu ca nie przez gmi ny/mia sta nie ade kwat nych do
po trzeb ROD norm gro ma dze nia od pa dów ko mu -
nal nych np. we Wro cła wiu – 40 l od dział ki ty go -
dnio wo (w przy pad ku od pa dów nie se gre go wa nych),
w Gdań sku - 20 l od dział ki ty go dnio wo 

• na rzu ca nie przez gmi ny/mia sta nie ade kwat nych do
po trzeb ROD mi ni mal nych po jem no ści po jem ni ków
np. w Gdań sku - co naj mniej 1 po jem nik o po jem -
no ści 1100 l

• dział kow ców nie stać na wy so kie opła ty za wy wóz
śmie ci

4 wynika z doniesień prasowych 
5wynika z doniesień prasowych 

Za sa dy uisz cza nia i wy so kość opłat za wy wóz śmie ci z te re nów ROD wy ni ka ją ce z usta wy 
o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach, w tym opła ta ry czał to wa

Zgod nie z in for ma cja mi uzy ska ny mi od OZ PZD oraz
z urzę dów wy bra nych gmin/miast usta lo no, że za sa da mi
wy ni ka ją cy mi z usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd -
ku w gmi nach zo sta ło ob ję tych 2836 ROD o pow.
24435,8925 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 539681.
Sta no wi to 60,40% ROD ogó łem, 59,62% po wierzch ni
ogó łem oraz 59,51% licz by dzia łek ogó łem. Zo sta ły one

wpro wa dzo ne na te re nie 25 Okrę go wych Za rzą dów PZD
(po za OZ PZD w Go rzo wie Wlkp.)

W ra mach te go:
• 806 ROD o po wierzch ni 6260, 3882 ha i licz bie

dzia łek ro dzin nych - 136 491 jest ob ję tych ry czał to -
wą opła tą za wy wóz śmie ci, o któ rej mo wa w art. 6j
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ust. 3b. Sta no wi to 17,17% ROD ogó łem, 15,27%
po wierzch ni ogó łem oraz 25,29% licz by dzia łek
ogó łem.
Opła ta ry czał to wa zo sta ła wpro wa dzo na na te re nie
19 Okrę go wych Za rzą dów PZD. Nie zo sta ła wpro -
wa dzo na na te re nie OZ PZD w Go rzo wie Wlkp., 
w Pi le, Pod kar pac kie go, w Słup sku, Świę to krzy -
skie go, War miń sko -Ma zur skie go i w Zie lo nej Gó -
rze. 

• 2030 ROD o po wierzch ni 18175,5043 ha ha i licz -
bie dzia łek ro dzin nych - 403190 ob ję tych jest opła -
tą, o któ rej mo wa w art. 6j ust. 3.
Ogól ne za sa dy wy ni ka ją ce z tzw. usta wy śmie cio -
wej zo sta ły wpro wa dzo ne na te re nie 23 Okrę go -
wych Za rzą dów PZD. Nie zo sta ły wpro wa dzo ne na
te re nie OZ PZD w Czę sto cho wie, Go rzo wie Wlkp.
i Ka li szu. 

Po zo sta łe ogro dy (1859 o pow. 16552,7704 ha i licz -
bie dzia łek - 367206) roz li cza ją wy wóz śmie ci na pod sta -
wie in dy wi du al nych umów z pry wat ny mi fir ma mi al bo
za pew nia ją od biór śmie ci we wła snym za kre sie. 

OZ PZD w Byd gosz czy
W OZ PZD w Byd gosz czy opła tą ry czał to wą zo sta ło

ob ję tych 78 ROD o łącz nej pow. 512,1383 ha i licz bie
dzia łek ro dzin nych - 10809.

Na te re nie OZ PZD w Byd gosz czy ry czał to wa opła ta
za wy wóz śmie ci zo sta ła wpro wa dzo na na te re nie gmi -
ny/mia sta:

• Byd goszcz, w sto sun ku do 62 ROD o pow.
417,5953 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 9065.
Opła tę ry czał to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo -
no w wy so ko ści 159 zł (za dział kę), a za śmie ci se -
gre go wa ne - 53 zł (za dział kę). 

• Ko ro no wo, w sto sun ku do 15 ROD o pow. 91,6430
ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 1701. Opła tę ry -
czał to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy -
so ko ści 144 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne
- 72 zł (za dział kę). 

• Gą sa wa, w sto sun ku do 1 ROD o pow. 2,9000 ha i
licz bie dzia łek ro dzin nych - 43. Opła tę ry czał to wą
za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
200 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne 
- 150 zł (za dział kę). 

W ta kich gmi nach/mia stach jak Ja no wiec Wiel ko pol -
ski, Sę pól no Kra jeń skie, Krusz wi cy, Strzel nie, Ła bi szyn,
Kcy nia, Mo gil no, Tu cho la pod ję to uchwa łę, że wpro wa -
dze niu ry czał to wej opła ty za wy wóz śmie ci m.in. z nie -
ru cho mo ści nie za miesz ka łych, wy ko rzy sty wa nych na
ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we, ale nie ob ję to ni mi
ROD. Ogro dy w tych gmi nach pła cą na rzecz gmin opła -
ty w in nej wy so ko ści np. Ra da Miej ska w Ja now cu Wiel -

ko pol skim usta li ła ry czał to wą opła tę za wy wóz śmie ci -
180 zł za śmie ci zmie sza ne i 90 zł za śmie ci nie se gre go -
wa ne. Na to miast fak tycz nie od dział ki uisz cza na jest
rocz na opła ta w wy so ko ści 1 zł. Na to miast w Sę pól nie
Kra jeń skim, usta lo no ry czał to wą opła tę za wy wóz śmie -
ci - 250 zł za śmie ci zmie sza ne i 125 zł za śmie ci nie se -
gre go wa ne. Na to miast fak tycz nie od dział ki uisz cza na
jest rocz na opła ta w wy so ko ści 10 zł.

Śred nia, rocz na wy so kość opła ty ry czał to wej na te -
re nie OZ PZD wy no si ok. 157 zł za śmie ci zmie sza ne
(od dział ki) i za śmie ci se gre go wa ne - ok. 58 zł.

OZ PZD w Czę sto cho wie
Na te re nie OZ PZD w Czę sto cho wie ry czał to wą opła -

tę za wy wóz śmie ci z te re nów ROD wpro wa dzi ła wy -
łącz nie Gmi na Miej ska Czę sto cho wa. W Czę sto cho wie
opła ta ta obej mu je 35 ROD o pow. 346,4435 ha i licz bie
dzia łek ro dzin nych - 6052. Opła tę ry czał to wą za śmie ci
nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści 43,33 zł (za dział -
kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 36,40 zł (za dział kę). Ter -
min uisz cze nia tej opła ty zo stał usta lo ny do 30 czerw ca
(pierw sza ra ta w wy so ko ści po ło wy kwo ty) i do 30 grud -
nia (dru ga ra ta w wy so ko ści po ło wy kwo ty). Wpro wa -
dze nie ry czał tu w 2015 r. pod nio sło kosz ty wy wo zu
śmie ci o 30% w sto sun ku do śmie ci se gre go wa nych i
40% w sto sun ku do śmie ci zmie sza nych (w po rów na niu
z 2014 r.)

Śred nia, rocz na wy so kość opła ty ry czał to wej na te -
re nie OZ PZD wy no si ok. 43 zł za śmie ci zmie sza ne
(od dział ki) i za śmie ci se gre go wa ne - ok. 36 zł. 

OZ PZD w El blą gu
Na te re nie OZ PZD w El blą gu ry czał to wa opła ta za

wy wóz śmie ci zo sta ła wpro wa dzo na wy łącz nie na te re -
nie mia sta El bląg, w sto sun ku do 56 ROD o pow.
261,7623 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 6754. Opła tę
ry czał to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so -
ko ści 15 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne 
- 10,50 zł (za dział kę). Ter min uisz cze nia tej opła ty zo -
stał usta lo ny do 30 li sto pa da każ de go ro ku, za bie żą cy
rok ka len da rzo wy. 

Po mi mo, że za rzą dy ROD w de kla ra cjach opła ty ry -
czał to wej za wy wóz śmie ci nie mu szą wska zy wać po -
jem no ści i licz by po jem ni ków, któ re bę dą od bie ra ne 
z te re nów ROD, Gmi ny zbie ra ją in for ma cje co do ilo ści
po sia da nych po jem ni ków w da nym ROD. Wo bec ta kich
prak tyk OZ PZD na bie żą co mo ni to ru je roz wój sy tu acji
i in for mu je wła dze mia sta o bra ku uza sad nie nia do zbie -
ra nia ta kich in for ma cji. Na to miast UM twier dzi, że jest
to po dyk to wa ne ko niecz no ścią prze ka za nia tych da nych
do fir my wy wo zo wej. We dług OZ PZD UM zbie ra in -
for ma cję, w ce lu pod wyż sze nia opła ty ry czał to wej za
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wy wóz śmie ci na wy pa dek, gdy by zmie ni ły się staw ki u
fir my wy wo zo wej. 

Śred nia, rocz na wy so kość opła ty ry czał to wej na te -
re nie OZ PZD wy no si 15 zł za śmie ci zmie sza ne (od
dział ki) i za śmie ci se gre go wa ne - ok. 10 zł.

OZ PZD w Gdań sku
Na te re nie OZ PZD w Gdań sku ry czał to wą opła tę za

wy wóz śmie ci z te re nów ROD wpro wa dzi ło wy łącz nie
Mia sto Puck. W Puc ku opła ta ta obej mu je 1 ROD o pow.
11,7542 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 281. Opła tę ry -
czał to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko -
ści 192 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 144 zł
(za dział kę). Fak tycz nie od dział ki po bie ra na jest rocz na
opła ta w wy so ko ści 13,66 zł (za śmie ci nie se gre go wa -
ne). Wy ni ka to z te go, że w mie ście Puck pod ję to uchwa -
łę o wpro wa dze niu ry czał to wej opła ty za wy wóz śmie ci
m.in. z nie ru cho mo ści nie za miesz ka łych, wy ko rzy sty -
wa nych na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we, ale przy ję -
to, że opła ta ta od no si do ca ło ści ROD, a nie do
po szcze gól nej dział ki ro dzin nej. 

W ta kich gmi nach/mia stach jak Gdańsk oraz Pra bu ty
pod ję to uchwa łę, że wpro wa dze niu ry czał to wej opła ty
za wy wóz śmie ci m.in. z nie ru cho mo ści nie za miesz ka -
łych, wy ko rzy sty wa nych na ce le re kre acyj no -wy po czyn -
ko we, ale nie ob ję to ni mi ROD.

Śred nia, rocz na wy so kość opła ty ry czał to wej na te -
re nie OZ PZD wy no si ok. 14 zł za śmie ci zmie sza ne
(od dział ki). 

OZ PZD w Go rzo wie Wlkp.
Na te re nie OZ PZD w Go rzo wie Wlkp. wszyst kie

ogro dy roz li cza ją wy wóz śmie ci na pod sta wie in dy wi -
du al nych umów al bo za pew nia ją od biór śmie ci we wła -
snym za kre sie (np. ROD w Mię dzy rze czu).

OZ PZD w Ka li szu
W OZ PZD w Ka li szu opła tą ry czał to wą zo sta ło ob ję -

tych 36 ROD o łącz nej pow. 163,3548 ha i licz bie dzia -
łek ro dzin nych - 3863.

Na te re nie OZ PZD w Ka li szu ry czał to wa opła ta za
wy wóz śmie ci zo sta ła wpro wa dzo na na te re nie gmi -
ny/mia sta:

• Tu rek, w sto sun ku do 12 ROD o pow. 49,9559 ha i
licz bie dzia łek ro dzin nych - 1275. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
22 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne 
- 13,10 zł (za dział kę). 

• Ple szew, w sto sun ku do 11 ROD o pow. 39,4532 ha 
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 1050. Opła tę ry czał to wą
usta lo no za śmie ci se gre go wa ne - 12 zł (za dział kę). 

• Ja ro cin, w sto sun ku do 8 ROD o pow. 36,6735 ha 
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 978. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
20 zł (za dział kę.

• Kęp no, w sto sun ku do 5 ROD o pow. 37,3722 ha i
licz bie dzia łek ro dzin nych - 560. Opła tę ry czał to wą
za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści 
24 zł (za dział kę).

Zgod nie z in for ma cją OZ PZD, w Ja ro ci nie, Ple sze wie
i Kęp nie uchwa lo no wy łącz nie jed ną ry czał to wą opła tę
za śmie ci (se gre go wa ne al bo nie se gre go wa ne). 

Śred nia, rocz na wy so kość opła ty ry czał to wej na te -
re nie OZ PZD wy no si ok. 22 zł za śmie ci zmie sza ne
(od dział ki) i za śmie ci se gre go wa ne - ok. 15 zł. 

OZ PZD w Ko sza li nie 
Na te re nie OZ PZD w Ko sza li nie ry czał to wa opła ta za

wy wóz śmie ci zo sta ła wpro wa dzo na na te re nie mia -
sta/gmi ny Bia ło gard, w sto sun ku do 8 ROD o pow.
71,45 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 1486. Opła tę ry -
czał to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko -
ści 91,60 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne 
- 58,62 zł (za dział kę). 

W ta kich Gmi nach/ Mia stach jak Dar ło wo i Cza pli nek
mi mo pod ję cia uchwa ły o wpro wa dze niu ry czał to wej
opła ty za wy wóz śmie ci m.in. z nie ru cho mo ści nie za -
miesz ka łych, wy ko rzy sty wa nych na ce le re kre acyj no -
-wy po czyn ko we prze pi sa mi tych uchwał nie ob ję to
ROD. Przy ję to, że ROD ma ją roz li czać wy wóz śmie ci
jak nie ru cho mo ści nie za miesz ka łe, na któ rych po wsta ją
od pa dy ko mu nal ne al bo mo gą za wie rać in dy wi du al ne
umo wy na wy wóz śmie ci. 

Śred nia, rocz na wy so kość opła ty ry czał to wej na te -
re nie OZ PZD wy no si ok. 92 zł za śmie ci zmie sza ne
(od dział ki) i za śmie ci se gre go wa ne - ok. 59 zł. 

OZ PZD w Le gni cy
Na te re nie OZ PZD w Le gni cy ry czał to wa opła ta za

wy wóz śmie ci zo sta ła wpro wa dzo na na te re nie gmi -
ny/mia sta Bo le sła wiec, w sto sun ku do 16 ROD o pow.
113,6832 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 3052. Opła tę
ry czał to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so -
ko ści 40,20 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne -
31,20 zł (za dział kę). Ter min uisz cze nia  - jed no ra zo wo,
do 15 paź dzier ni ka. 

Opła ty ry czał to we za wy wóz śmie ci w sto sun ku do
ubie głe go ro ku wzro sły o 100%. Funk cjo nu je ty go dnio -
wy cykl od bio ru od pa dów ko mu nal nych. 

Śred nia, rocz na wy so kość opła ty ry czał to wej na te -
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re nie OZ PZD wy no si ok. 40 zł za śmie ci zmie sza ne
(od dział ki) i za śmie ci se gre go wa ne - ok. 31 zł. 

OZ PZD w Lu bli nie
Na te re nie OZ PZD w Lu bli nie opła ta ry czał to wa zo -

sta ła wpro wa dzo na na te re nie mia sta Chełm, w sto sun -
ku do 13 ROD o pow. 77,7438 ha i licz bie dzia łek
ro dzin nych - 2315. Opła tę ry czał to wą za śmie ci nie se -
gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści 30 zł (za dział kę), a za
śmie ci se gre go wa ne - 15 zł (za dział kę). Ter min uisz cze -
nia tej opła ty zo stał usta lo ny do 25 lip ca każ de go ro ku,
za bie żą cy rok ka len da rzo wy. 

We Wło da wie, wła dze mia sta pod ję ły uchwa łę w spra -
wie przy ję cia ry czał to wej opła ty za wy wóz od pa dów
m.in. z nie ru cho mo ści wy ko rzy sty wa nych na ce le re kre -
acyj no -wy po czyn ko we go, ale nie ob ję ły nią ROD.

W nie dłu gim cza sie opła ta ry czał to wa obej mie rów -
nież ROD w Za mo ściu. Rad ni mia sta pod ję li uchwa łę,
w któ rej okre śli li opła tę ry czał to wą za wy wóz śmie ci
nie se gre go wa nych - 16 zł (za dział kę) i se gre go wa nych
- 11 zł (za dział kę). 

Śred nia, rocz na wy so kość opła ty ry czał to wej na te -
re nie OZ PZD wy no si 30 zł za śmie ci zmie sza ne (od
dział ki) i za śmie ci se gre go wa ne - 15 zł. 

OZ PZD Łódz ki
W OZ PZD Łódz kim opła tą ry czał to wą zo sta ło ob ję -

tych 119 ROD o łącz nej pow. 872,92 ha i licz bie dzia łek
ro dzin nych - 19241. 

Na te re nie OZ PZD Łódz kie go ry czał to wa opła ta za
wy wóz śmie ci zo sta ła wpro wa dzo na na te re nie gmi -
ny/mia sta:

• Łódź, w sto sun ku do 99 ROD o pow. 712,19 ha i
licz bie dzia łek ro dzin nych - 16 068. Opła tę ry czał -
to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so -
ko ści 56 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne -
28 zł (za dział kę). Ter min uisz cze nia - jed no ra zo wo,
do 15 paź dzier ni ka. 

• Skier nie wi ce, w sto sun ku do 5 ROD o pow. 36,42
ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 863. Opła tę ry czał -
to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so -
ko ści 15 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne -
7,50 zł (za dział kę). Ter min uisz cze nia  - jed no ra zo -
wo, do 30 wrze śnia. 

• Ozor ków, w sto sun ku do 1 ROD o pow. 20,67 ha 
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 418. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
240 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne 
- 120 zł (za dział kę). Ter min uisz cze nia  - jed no ra -
zo wo, do 10 paź dzier ni ka. 

• Zgierz, w sto sun ku do 6 ROD o pow. 52,27 ha i

licz bie dzia łek ro dzin nych - 866. Opła tę ry czał to wą
za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
179,96 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne -
172,64 zł (za dział kę). Ter min uisz cze nia  - jed no ra -
zo wo, do 5 li sto pa da. 

• Stry ków, w sto sun ku do 2 ROD o pow. 23,93 ha 
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 421. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
163,28 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne -
89,93 zł (za dział kę). Ter min uisz cze nia  - jed no ra -
zo wo, do 10 paź dzier ni ka. 

• Pęcz niew, w sto sun ku do 1 ROD o pow. 4,88 ha i
licz bie dzia łek ro dzin nych - 74. Opła tę ry czał to wą
za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
126 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 84 zł
(za dział kę). Ter min uisz cze nia  - jed no ra zo wo, do
31 mar ca. 

• Ra wa Ma zo wiec ka, w sto sun ku do 5 ROD o pow.
22,57 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 531. Opła tę
ry czał to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w
wy so ko ści 288 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go -
wa ne - 144 zł (za dział kę). Ter min uisz cze nia  - jed -
no ra zo wo, do 30 wrze śnia. 

W Ło dzi, w 77 ROD w 2016r. na stą pił wzrost opłat od
1 dział ki ro dzin nej za od biór od pa dów ko mu nal nych nie -
se gre go wa nych. Śred nia wy so kość opłat od 1 dział ki ro -
dzin nej w 2015r. wy no si ła 28,10 zł, a po wpro wa dze niu
w 2016 ro ku opła ty ry czał to wej w wy so ko ści 56,00 zł
na stą pił wzrost opłat o 27,89 zł od 1 dział ki, co da je 98,9
% wzro stu. Naj więk szy wzrost opłat za śmie ci zmie sza -
ne na stą pił w ROD Sie lan ka w Ło dzi (656,70 %), ROD
Teo fi lek w Ło dzi (677,80%), ROD Sa turn w Ło dzi (998
%). Na to miast zmniej sze nie opłat wy stą pi ło w przy pad -
ku 10 ROD, w któ rych śred nia wy so kość opłat od dział -
ki w 2015 r. wy no si ła 69,60 zł, a po wpro wa dze niu 
w 2016 ro ku opła ty ry czał to wej ule gła zmniej sze niu 
o 13,60 zł, co da je 19,5 %.spad ku. W ROD Mor wa 
w Ło dzi wy so kość opłat za wy wóz śmie ci nie se gre go -
wa nych zmniej szy ła się o 50%. 

Na to miast w za kre sie opła ty za śmie ci se gre go wa ne,
w 8 ROD po ło żo nych na te re nie Mia sta Ło dzi na stą pił w
2016r. wzrost opłat od 1 dział ki ro dzin nej. Śred nia wy -
so kość opłat od 1 dział ki ro dzin nej w 2015r. wy no si ła
16,40 zł, a po wpro wa dze niu w 2016 ro ku opła ty ry czał -
to wej w wy so ko ści 28,00 zł na stą pił wzrost opłat o 11,60
zł od 1 dział ki, co da je 70,7 % wzro stu. W naj gor szej sy -
tu acji zna lazł się ROD Elek tro mon taż, gdzie opła ty
wzro sły o 225,6 %. Na to miast zmniej sze nie opłat wy stą -
pi ło tyl ko w przy pad ku 2 ROD, w któ rych śred nia wy so -
kość opłat od dział ki w 2015 r. wy no si ła 33,10 zł, a po
wpro wa dze niu w 2016 ro ku opła ty ry czał to wej ule gła
zmniej sze niu o 5,10 zł, co da je 15,4 % spad ku. Przy kła -
do wo, w ROD Po lan ka w Ło dzi opła ta za od biór śmie ci
se gre go wa nych zmniej szy ła się o 24,3 %. 
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Znacz ny wzrost opłat za od biór od pa dów ko mu nal -
nych nie zbie ra nych w spo sób se lek tyw ny spo wo do wał,
że 27 ROD ce lem ich ob ni że nia po sta no wi ło w 2016 ro -
ku przejść na ich se gre ga cję. Na to miast w 3 ROD, se -
gre ga cja od pa dów pro wa dzo na w 2015 ro ku nie spraw-
dzi ła się i dla te go ogro dy te po sta no wi ły w ro ku bie żą -
cym zło żyć do Urzę du Mia sta de kla ra cję na od biór od -
pa dów nie se gre go wa nych. 

W ROD „Mi le nium” w Ło dzi, pre zes za rzą du zło żył
de kla ra cję, ale nie pra wi dło wo wy li czył w niej opła tę za
wy wóz od pa dów. Mia sto we zwa ło ogród co uisz cze nia
opła ty, któ ra prze ro sła moż li wo ści fi nan so we ROD. Po -
wsta ły za le gło ści fi nan so we, ogród od wo ły wał się od
opła ty. Osta tecz nie ogród mu si za pła cić tyl ko część na -
leż no ści (po nad 62 tyś. zł + od set ki), z moż li wo ścią
wnie sie nia w ra tach. W ROD im. Wa ryń skie go w Ło dzi,
za rząd wbrew obo wiąz ki nie zło żył do Urzę du de kla ra -
cji śmie cio wej, a od pa dy zo sta ły za go spo da ro wy wa ne
przez dział kow ców we wła snym za kre sie. 

Po za Ło dzią, w Gmi nie Zgierz śred nia wy so kość opłat 
od 1 dział ki ro dzin nej wy no si ła 46,45 zł od dział ki. 
W wy ni ku ob ję cia od bio rem od pa dów przez Gmi nę 
i usta le nia staw ki ry czał to wej na stą pił wzrost opłat śred -
nio na 1 dział kę o kwo tę 133,51 zł, co sta no wi 287,4%
wzro stu. W Gmi nie Stry ków śred ni wzrost opłat od
dział ki wy no si 123,63 zł, co da je 311,8% wzro stu. W Ra -
wie Ma zo wiec kiej tyl ko 1 ROD miał za war tą umo wę na
od biór od pa dów ko mu nal nych, w po zo sta łych 4 ROD
od pa dy by ły przez dział kow ców za go spo da ro wy wa ne
we wła snym za kre sie. Zaś w 5 ROD znaj du ją cych się w
Skier nie wi cach i 1 ROD na te re nie Gmi ny Ozor ków
opła ty ry czał to we zo sta ły wpro wa dzo ne w ro ku ubie -
głym i nie ule gły zmia nie w ro ku bie żą cym. 

Śred nia, rocz na wy so kość opła ty ry czał to wej na te -
re nie OZ PZD wy no si ok. 74 zł za śmie ci zmie sza ne
(od dział ki) i za śmie ci se gre go wa ne - ok. 42 zł. 

OZ PZD Ma ło pol ski
W OZ PZD Ma ło pol skim opła tą ry czał to wą zo sta ło

ob ję tych 29 ROD o łącz nej pow. 158,3164 ha i licz bie
dzia łek ro dzin nych - 3637.

Na te re nie OZ PZD Ma ło pol skie go ry czał to wa opła ta
za wy wóz śmie ci zo sta ła wpro wa dzo na na te re nie gmi -
ny/mia sta:

• Gry bów, w sto sun ku do 1 ROD o pow. 1,4032 ha 
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 36. Opła tę ry czał to wą
za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
180 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne 
- 120 zł (za dział kę). 

• Wol brom, w sto sun ku do 2 ROD o pow. 18,1924
ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 441. Opła tę ry czał -
to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so -

ko ści 15 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne 
- 10 zł (za dział kę). 

• Bu kow no, w sto sun ku do 1 ROD o pow. 6,9728 ha
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 184. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
63 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 36 zł
(za dział kę). 

• Wa do wi ce, w sto sun ku do 4 ROD o pow. 19,7039
ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 496. Opła tę ry czał -
to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so -
ko ści 120 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne 
- 60 zł (za dział kę). 

• Biecz, w sto sun ku do 1 ROD o pow. 5,9638 ha 
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 74. Opła tę ry czał to wą
za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
120 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 72 zł
(za dział kę). 

• Gor li ce, w sto sun ku do 8 ROD o pow. 33,4696 ha 
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 919. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
192 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne 
- 100,80 zł (za dział kę). 

• Chrza nów, w sto sun ku do 8 ROD o pow. 35,2217
ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 864. Opła tę ry czał -
to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so -
ko ści 31 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne -
17 zł (za dział kę). 

• Li biąż, w sto sun ku do 2 ROD o pow. 7,0650 ha 
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 229. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści 
31 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 17 zł
(za dział kę). 

• Trze bi nia, w sto sun ku do 2 ROD o pow. 30,3240
ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 394. Opła tę ry czał -
to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so -
ko ści 31 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne -
17 zł (za dział kę).

Śred nia, rocz na wy so kość opła ty ry czał to wej na te -
re nie OZ PZD wy no si ok. 96 zł za śmie ci zmie sza ne
(od dział ki) i za śmie ci se gre go wa ne - ok. 52 zł. 

OZ PZD Ma zo wiec ki
W OZ PZD Ma zo wiec kim opła tą ry czał to wą zo sta ło

ob ję tych 15 ROD o łącz nej pow. 217,5481 ha i licz bie
dzia łek ro dzin nych - 4077.

Na te re nie OZ PZD Ma zo wiec kie go ry czał to wa opła -
ta za wy wóz śmie ci zo sta ła wpro wa dzo na na te re nie
gmi ny/mia sta:

• Pia secz no, w sto sun ku do 10 ROD o pow. 190,3852
ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 3547. Opła tę ry -
czał to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy -
so ko ści 125 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne
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- 85 zł (za dział kę). Opła ty uisz cza ne w dwóch ra -
tach tj. do koń ca ma ja i do koń ca wrze śnia. Wzrost
opłat za śmie ci o ok.40%.

• Ra dzy min, w sto sun ku do 1 ROD o pow. 4,9938 ha
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 111. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
200 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne 
- 120 zł (za dział kę). Opła ta uisz cza na jed no ra zo wo,
do koń ca mar ca. Opła ty wzro sły o ok. 30%.

• War ka, w sto sun ku do 2 ROD o pow. 8,7201 ha 
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 213. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
0,03 zł za m2 (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne
- 0,05 zł za m2 (za dział kę). Opła ty uisz cza ne 
w dwóch ra tach tj. do koń ca ma ja i do koń ca wrze -
śnia. Wzrost opłat za śmie ci o 12,19 zł. 

• Ce głów, w sto sun ku do 2 ROD o pow. 13,4490 ha 
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 206. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
270 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 90 zł
(za dział kę). Opła ty uisz cza ne w dwóch ra tach tj. do
koń ca ma ja i do koń ca wrze śnia. Wzrost opłat za
śmie ci nie se gre go wa ne o 12,19 zł. 

W Oża ro wie Ma zo wiec kim i Ło cho wie wła dze mia sta
pod ję ły uchwa łę w spra wie przy ję cia ry czał to wej opła ty
za wy wóz od pa dów m.in. z nie ru cho mo ści wy ko rzy sty -
wa nych na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we go, ale nie
ob ję ły nią ROD. ROD roz li cza ją wy wóz śmie ci na pod -
sta wie in dy wi du al nych umów. 

Śred nia, rocz na wy so kość opła ty ry czał to wej na te -
re nie OZ PZD wy no si ok. 132 zł za śmie ci zmie sza ne
(od dział ki) i za śmie ci se gre go wa ne - ok. 82 zł. 

OZ PZD w Opo lu
W OZ PZD w Opo lu opła tą ry czał to wą zo sta ło ob ję -

tych 5 ROD o łącz nej pow. 122,5701 ha i licz bie dzia łek
ro dzin nych - 2717. 

Na te re nie OZ PZD Opol skie go ry czał to wa opła ta za
wy wóz śmie ci zo sta ła wpro wa dzo na na te re nie gmi -
ny/mia sta:

• Na my słów, w sto sun ku do 1 ROD o pow. 167,4880
ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 1362. Opła tę ry -
czał to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy -
so ko ści 25 zł (za dział kę) (OZ PZD nie wska zał
opła ty za śmie ci se gre go wa ne). Opła ta jed no ra zo wa
wno szo na do 15 stycz nia. 

• Strze lec Opol skich, w sto sun ku do 4 ROD o pow.
55,0821 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 1355.
Opła tę ry czał to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo -
no w wy so ko ści 40 zł (za dział kę), (OZ PZD nie
wska zał opła ty za śmie ci se gre go wa ne).Opła ta jed -
no ra zo wa wno szo na do 15 wrze śnia. 

W Głu cho ła zach, Ny sie, Opo lu, Ole śnie, Klucz bor ku
wła dze mia sta pod ję ły uchwa łę w spra wie przy ję cia ry -
czał to wej opła ty za wy wóz od pa dów m.in. z nie ru cho -
mo ści wy ko rzy sty wa nych na ce le re kre acyj no -wy-
po czyn ko we go, ale nie ob ję ły nią ROD. Więk szość tych
ROD roz li cza wy wóz śmie ci ja ko nie ru cho mo ści nie za -
miesz ka łe czy li we dług za sad ogól nych usta wy tzw.
śmie cio wej. 

Śred nia, rocz na wy so kość opła ty ry czał to wej na te -
re nie OZ PZD wy no si ok. 37 zł za śmie ci zmie sza ne
(od dział ki).

OZ PZD w Pi le
W ta kich Gmi nach/ Mia stach jak Ro goź no, Wą gro wiec

i Zło tów mi mo pod ję cia uchwa ły o wpro wa dze niu ry -
czał to wej opła ty za wy wóz śmie ci m.in. z nie ru cho mo -
ści nie za miesz ka łych, wy ko rzy sty wa nych na ce le re kre-
acyj no -wy po czyn ko we prze pi sa mi tych uchwał nie ob ję -
to ROD. Przy ję to, że ROD ma ją roz li czać wy wóz śmie -
ci jak nie ru cho mo ści nie za miesz ka łe, na któ rych po w-
sta ją od pa dy ko mu nal ne al bo mo gą za wie rać in dy wi du -
al ne umo wy na wy wóz śmie ci. 

OZ PZD Pod kar pac ki
Na te re nie OZ PZD Pod kar pac kie go nie wpro wa dzo no

opła ty ry czał to wej na wy wóz śmie ci z te re nów ROD. 
Acz kol wiek w Ustrzy kach Dol nych wła dze mia sta

pod ję ły uchwa łę w spra wie przy ję cia ry czał to wej opła ty
za wy wóz od pa dów m.in. z nie ru cho mo ści wy ko rzy sty -
wa nych na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we go, ale nie
ob ję ły nią ROD.

OZ PZD Pod la ski
W OZ PZD Pod la skim opła tą ry czał to wą zo sta ło ob ję -

tych 10 ROD o łącz nej pow. 83,97 ha i licz bie dzia łek
ro dzin nych - 1536. 

Na te re nie OZ PZD Pod la skie go ry czał to wa opła ta za
wy wóz śmie ci zo sta ła wpro wa dzo na na te re nie gmi -
ny/mia sta:

• Juch no wiec Ko ściel ny, w sto sun ku do 2 ROD o
licz bie dzia łek ro dzin nych - 294. Opła tę ry czał to wą
za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści 90
zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 55 zł (za
dział kę). 

• Ła py, w sto sun ku do 1 ROD o licz bie dzia łek ro -
dzin nych - 336. Opła tę ry czał to wą za śmie ci nie se -
gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści 26 zł (za dział kę),
a za śmie ci se gre go wa ne - 15 zł (za dział kę). 

• Go niądz, w sto sun ku do 1 ROD o i licz bie dzia łek
ro dzin nych - 55. Opła tę ry czał to wą za śmie ci nie se -
gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści 307 zł (za dział -
kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 170 zł (za dział kę). 
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• Su wał ki, w sto sun ku do 2 ROD o licz bie dzia łek ro -
dzin nych - 385. Opła tę ry czał to wą za śmie ci nie se -
gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści 12 zł (za dział kę),
a za śmie ci se gre go wa ne - 6 zł (za dział kę). 

• Au gu stów, w sto sun ku do 1 ROD o licz bie dzia łek
ro dzin nych - 106. Opła tę ry czał to wą za śmie ci nie -
se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści 204 zł (za dział -
kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 138 zł (za dział kę). 

• Moń ki, w sto sun ku do 3 ROD o licz bie dzia łek ro -
dzin nych - 360. Opła tę ry czał to wą za śmie ci nie se -
gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści od 2-8 zł (za
dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 1-4 zł (za dział -
kę)*. 

*w Mie ście Moń ki pod ję to uchwa łę o wpro wa dze niu
ry czał to wej opła ty za wy wóz śmie ci m.in. z nie ru cho -
mo ści nie za miesz ka łych, wy ko rzy sty wa nych na ce le re -
kre acyj no -wy po czyn ko we. Przed mio to wą uchwa łą ob ję -
to ro dzin ne ogro dy dział ko we, ale przy ję to, że opła ta ry -
czał to wa za śmie ci nie se gre go wa ne w wy so ko ści 432 zł
i za śmie ci se gre go wa ne 216 zł od no si się do ca ło ści
ROD, a nie do po szcze gól nej dział ki ro dzin nej. 

Śred nia, rocz na wy so kość opła ty ry czał to wej na te -
re nie OZ PZD wy no si ok. 76 zł za śmie ci zmie sza ne
(od dział ki) i za śmie ci se gre go wa ne - ok. 45 zł. 

OZ PZD w Po zna niu
W OZ PZD w Po zna niu opła tą ry czał to wą zo sta ło ob -

ję tych 128 ROD o łącz nej pow. 1255,9953 ha i licz bie
dzia łek ro dzin nych - 25387. 

Na te re nie OZ PZD w Po zna niu ry czał to wa opła ta za
wy wóz śmie ci zo sta ła wpro wa dzo na na te re nie gmi -
ny/mia sta:

• Po znań, w sto sun ku do 86 ROD o pow. 805,4478
ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 18547. Opła tę ry -
czał to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy -
so ko ści 204 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne
- 96 zł (za dział kę). 

• Obor ni ki, w sto sun ku do 2 ROD o pow. 25,0997 ha
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 667. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
204 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 96 zł
(za dział kę). 

• Buk, w sto sun ku do 3 ROD o pow. 15,2593 ha i
licz bie dzia łek ro dzin nych - 292. Opła tę ry czał to wą
za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
204 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 96 zł
(za dział kę). 

• Czer wo nak, w sto sun ku do 4 ROD o pow. 23,2522
ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 569. Opła tę ry czał -
to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so -
ko ści 204 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne -
96 zł (za dział kę). 

• Ko strzyn Wiel ko pol ski, w sto sun ku do 2 ROD o
pow. 9,15 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 161.
Opła tę ry czał to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo -
no w wy so ko ści 204 zł (za dział kę), a za śmie ci se -
gre go wa ne - 96 zł (za dział kę). 

• Po bie dzi ska, w sto sun ku do 6 ROD o pow.
120,0986 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 2114.
Opła tę ry czał to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo -
no w wy so ko ści 204 zł (za dział kę), a za śmie ci se -
gre go wa ne - 96 zł (za dział kę). 

• Swa rzędz, w sto sun ku do 5 ROD o pow. 46,158  ha
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 935. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
204 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 96 zł
(za dział kę). 

• Kór nik, w sto sun ku do 6 ROD o pow. 90,7221 ha 
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 161. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści 
45 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 30 zł
(za dział kę). 

• Sza mo tu ły, w sto sun ku do 10 ROD o pow. 60,8232
ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 1064. Opła tę ry -
czał to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy -
so ko ści 104,61 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre-
go wa ne - 69,75 zł (za dział kę). 

• Wą gro wiec -Sko ki, w sto sun ku do 4 ROD o pow.
59,9844 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 877. Opła -
tę ry czał to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w
wy so ko ści 228 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go -
wa ne - 114 zł (za dział kę). 

W/w gmi nach/mia stach usta lo no, że opła ta ry czał to wa
mo że być wno szo na w raz w ro ku lub też mo że zo stać
roz ło żo na na mie sięcz ne ra ty. W bar dzo wie lu przy pad -
kach wy so kość opła ty ry czał to wej jest kil ku krot nie wyż -
sza w po rów na niu z wy so ko ścią opłat do tych czas
obo wią zu ją cych (dział kow cy pła ci li za fak tycz nie wy -
pro du ko wa na ilość od pa dów ko mu nal nych). Śred ni
koszt wy wo zu od pa dów z 40 ogro dów, któ re ob słu gu je
Zwią zek Mię dzyg min ny Go spo dar ka Od pa da mi Aglo -
me ra cji Po znań skiej wy no sił 60 zł w prze li cze niu na
dział kę, na rok. Opła ta naj niż sza wy no si ła do tych czas na
rok 10,80 zł w przy pad ku dział kow ców z ROD im. Ko -
sy nie rów Bu kow skich w Bu ku, a naj wyż sza w kil ku
ogro dach po znań skich, gdzie opła ta oscy lo wa ła w gra -
ni cach 150 zł. Niż sze opła ty za zwy czaj funk cjo no wa ły w
mniej szych ogro dach dział ko wych. To po ka zu je, że
wpro wa dze nie opła ty ry czał to wej, rów nej dla wszyst kich
dział kow ców, nie za leż nie od wiel ko ści ogro du, jest
szcze gól nie krzyw dzą ce dla śred nich i ma łych ROD.
Wy ją tek sta no wi gmi na Kór nik, gdzie wy so kość opła ty
ry czał to wej nie sta no wi znacz nej róż ni cy w po rów na niu
z opła ta mi z lat po przed nich. 



14

W Gmi nie Gnie zno, wła dze mia sta pod ję ły uchwa łę w
spra wie przy ję cia ry czał to wej opła ty za wy wóz od pa dów
m.in. z nie ru cho mo ści wy ko rzy sty wa nych na ce le re kre -
acyj no -wy po czyn ko we go, ale nie ob ję ły nią ROD (ROD
roz li cza ją się wg ogól nych za sad, ja ko nie ru cho mo ści
nie za miesz ka łe). 

Śred nia, rocz na wy so kość opła ty ry czał to wej na te -
re nie OZ PZD wy no si ok. 189 zł za śmie ci zmie sza ne
(od dział ki) i za śmie ci se gre go wa ne - ok. 91 zł. 

OZ PZD w Słup sku
Na te re nie OZ PZD w Słup sku nie wpro wa dzo no opła -

ty ry czał to wej na wy wóz śmie ci z te re nów ROD. 

Jed nak że w Człu cho wie i Czar ne wła dze mia sta pod -
ję ły uchwa łę w spra wie przy ję cia ry czał to wej opła ty za
wy wóz od pa dów m.in. z nie ru cho mo ści wy ko rzy sty wa -
nych na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we go, ale nie ob -
ję ły nią ROD. Ogro dy w tych gmi nach pła cą ry czał to wą
opła tę, ale usta lo ną na wy ne go cjo wa nych a gmi na mi wa -
run kach np. w Człu cho wie - 10 zł rocz nie od dział ki za
śmie ci se gre go wa ne, a Czar nem - 11 zł rocz nie od dział -
ki za śmie ci se gre go wa ne. 

OZ PZD Su dec ki
W OZ PZD Su dec kim opła tą ry czał to wą zo sta ło ob ję -

tych 21 ROD o łącz nej pow. 355,2196 ha i licz bie dzia -
łek ro dzin nych - 8685. 

Na te re nie OZ PZD Su dec kim ry czał to wa opła ta za
wy wóz śmie ci zo sta ła wpro wa dzo na na te re nie gmi -
ny/mia sta:

• Świd ni cy, w sto sun ku do 15 ROD o pow. 182,8891
ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 4865. Opła tę ry -
czał to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy -
so ko ści 10 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne
- 6 zł (za dział kę). 

• Bie la wie, w sto sun ku do 6 ROD o pow. 146,1981
ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 2442. Opła tę ry -
czał to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy -
so ko ści 3 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne -
2 zł (za dział kę). 

Śred nia, rocz na wy so kość opła ty ry czał to wej na te -
re nie OZ PZD wy no si ok. 8 zł za śmie ci zmie sza ne (od
dział ki) i za śmie ci se gre go wa ne - ok. 5 zł. 

OZ PZD w Szcze ci nie
W OZ PZD w Szcze ci nie opła tą ry czał to wą zo sta ło ob -

ję tych 18 ROD o łącz nej pow. 246,9710 ha i licz bie dzia -
łek ro dzin nych - 4778. 

Na te re nie OZ PZD w Szcze ci nie ry czał to wa opła ta za
wy wóz śmie ci zo sta ła wpro wa dzo na na te re nie gmi -

ny/mia sta:
• Choszcz no, w sto sun ku do 6 ROD o pow. 57,1532

ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 1274. Opła tę ry -
czał to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy -
so ko ści 23 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne
- 15 zł (za dział kę). Opła ty ade kwat ne do ilo ści
śmie ci wy twa rza nych na te re nie ROD.

• Gry fi ce, w sto sun ku do 9 ROD o pow. 114,4589 ha
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 2040. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
18 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 15 zł
(za dział kę). 

• Ka mień Po mor ski, w sto sun ku do 1 ROD o pow.
12,4110 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 252. (OZ
PZD nie wska zał opła ty ry czał to wej za śmie ci se gre -
go wa ne i nie se gre go wa ne)

• Py rzy ce, w sto sun ku do 1 ROD o pow. 55,5680 ha
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 1092. (OZ PZD nie
wska zał opła ty ry czał to wej za śmie ci se gre go wa ne i
nie se gre go wa ne)

• Star gard, w sto sun ku do 1 ROD o pow. 7,3799 ha
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 120. (OZ PZD nie
wska zał opła ty ry czał to wej za śmie ci se gre go wa ne i
nie se gre go wa ne). 

W My śli bo rzu i Mię dzyz dro jach wła dze mia sta pod -
ję ły uchwa łę w spra wie przy ję cia ry czał to wej opła ty za
wy wóz od pa dów m.in. z nie ru cho mo ści wy ko rzy sty wa -
nych na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we, ale nie ob ję ły
nią ROD. To sa mo do ty czy ROD w Gry fi nie, któ re mi -
mo przy ję cia ry czał to wej opła ty za wy wóz od pa dów
m.in. z nie ru cho mo ści wy ko rzy sty wa nych na ce le re kre -
acyj no -wy po czyn ko we po trak to wa ły ogro dy we dług
ogól nych za sad tj. ja ko nie ru cho mo ści nie za miesz ka łe.
Na to miast w Gmi nie Go le niów uchwa lo no ry czał to wą
opła tę za wy wóz śmie ci od no szą cą się bez po śred nio do
te re nów ROD, któ re wej dzie w ży cie z dniem 1 stycz nia
2017 r. z na stę pu ją cym za pi sem „rocz na ry czał to wa
opła ta za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi dla
nie ru cho mo ści, na któ rych znaj du ją się ro dzin ne ogro dy
dział ko we, sta no wi ilo czyn ilo ści dzia łek i staw ki opła ty
za śmie ci nie se gre go wa ne - 40 zł, za śmie ci se gre go wa -
ne - 35 zł”. 

Śred nia, rocz na wy so kość opła ty ry czał to wej na te -
re nie OZ PZD wy no si ok. 20 zł za śmie ci zmie sza ne
(od dział ki) i za śmie ci se gre go wa ne - ok. 15 zł. 

OZ PZD Ślą ski
W OZ PZD Ślą skie go opła tą ry czał to wą zo sta ło ob ję -

tych 202 ROD o łącz nej pow.1276,03 ha i licz bie dzia -
łek ro dzin nych - 30766.

Na te re nie OZ PZD Ślą skie go ry czał to wa opła ta za
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wy wóz śmie ci zo sta ła wpro wa dzo na na te re nie gmi -
ny/mia sta:

• Knu rów, w sto sun ku do 10 ROD o pow. 61,36  ha
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 1643. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
121,70 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne -
43,50 zł (za dział kę). 

• Biel sko -Bia ła, w sto sun ku do 29 ROD o pow.
168,80 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 3437. Opła -
tę ry czał to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w
wy so ko ści 60 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa -
ne - 30 zł (za dział kę). Ter min uisz cze nia - do 15 lip -
ca. 

• Cie szyn, w sto sun ku do 10 ROD o pow. 45,73 ha 
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 1080. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
59,80 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne 
- 46 zł (za dział kę). Ter min uisz cze nia - do 15 lip ca. 

• Ustroń, w sto sun ku do 4 ROD o pow. 11,83 ha 
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 238. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
64,50 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne 
- 43 zł (za dział kę). 

• Ty chy, w sto sun ku do 36 ROD o pow. 135,46 ha 
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 4098. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
75 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 54 zł
(za dział kę). Ter min uisz cze nia - do 31 lip ca.

• Mi ko łów, w sto sun ku do 8 ROD o pow. 28,59 ha 
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 614. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
50 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 25 zł
(za dział kę). 

• Bie ruń, w sto sun ku do 3 ROD o pow. 13,32 ha 
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 353. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
80 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 50 zł
(za dział kę). 

• Za brze, w sto sun ku do 30 ROD o pow. 338,70 ha i
licz bie dzia łek ro dzin nych - 7324. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
50 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 36 zł
(za dział kę). 

• Cho rzów, w sto sun ku do 29 ROD o pow. 203,59 ha
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 5084. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
72 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 48 zł
(za dział kę). 

• Ra ci bórz, w sto sun ku do 15 ROD o pow. 89,4800
ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 2334. Opła tę ry -
czał to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy -
so ko ści 25 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne
- 12,50 zł (za dział kę). 

• Ryb nik, w sto sun ku do 10 ROD o pow. 66,03 ha 

i licz bie dzia łek ro dzin nych - 1651. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
60 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 30 zł
(za dział kę). 

• Ja strzę bie -Zdrój, w sto sun ku do 18 ROD o pow.
113,14 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 2910. Opła -
tę ry czał to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w
wy so ko ści 27 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa -
ne - 17 zł (za dział kę). 

Śred nia, rocz na wy so kość opła ty ry czał to wej na te -
re nie OZ PZD wy no si ok. 60 zł za śmie ci zmie sza ne
(od dział ki) i za śmie ci se gre go wa ne - ok. 37 zł. 

OZ PZD Świę to krzy ski
Na te re nie OZ PZD Świę to krzy skie go nie wpro wa dzo -

no opła ty ry czał to wej na wy wóz śmie ci z te re nów ROD. 
Je dy nie w Gmi nie Koń skie i Gmi nie Ję drze jów wła -

dze mia sta pod ję ły uchwa łę w spra wie przy ję cia ry czał -
to wej opła ty za wy wóz od pa dów m.in. z nie ru cho mo ści
wy ko rzy sty wa nych na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we -
go, ale nie ob ję ły nią ROD.

OZ PZD To ruń sko -Wło cław ski
W OZ PZD To ruń sko -Wło cław skim opła tą ry czał to wą

zo sta ło ob ję tych 16 ROD o łącz nej pow.138,65 ha i licz -
bie dzia łek ro dzin nych - 2423.

Na te re nie OZ PZD To ruń sko -Wło cław skie go ry czał -
to wa opła ta za wy wóz śmie ci zo sta ła wpro wa dzo na na
te re nie gmi ny/mia sta:

• Wą brzeź no, w sto sun ku do 3 ROD o pow. 13,3100
ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 288. Opła tę ry czał -
to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so -
ko ści 72 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne -
36 zł (za dział kę). 

• Ła sin, w sto sun ku do 1 ROD o pow. 6,8500 ha 
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 154. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
24 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 12 zł
(za dział kę). 

• Ry pin, w sto sun ku do 4 ROD o pow. 36,8400 ha 
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 564. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
10 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 5 zł (za
dział kę). 

• Chełm no, w sto sun ku do 7 ROD o pow. 77,45 ha 
i licz bie dzia łek ro dzin nych - 1344. Opła tę ry czał to -
wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy so ko ści
48 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne - 30 zł
(za dział kę). 

• Ra dzyń Cheł miń ski, w sto sun ku do 1 ROD o pow.
4,2 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 73. Opła tę ry -
czał to wą za śmie ci nie se gre go wa ne usta lo no w wy -
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so ko ści 48 zł (za dział kę), a za śmie ci se gre go wa ne
- 30 zł (za dział kę). 

Śred nia, rocz na wy so kość opła ty ry czał to wej na te -
re nie OZ PZD wy no si ok. 41 zł za śmie ci zmie sza ne
(od dział ki) i za śmie ci se gre go wa ne - ok. 24 zł. 

OZ PZD War miń sko -Ma zur ski
Na te re nie OZ PZD War miń sko-Ma zur skie go nie

wpro wa dzo no opła ty ry czał to wej na wy wóz śmie ci z te -
re nów ROD. 

Acz kol wiek w Bi skup cu, Su szu, Pi szu, Gi życ ku i
Ostró dzie wła dze mia sta/gmi ny pod ję ły uchwa łę w spra -
wie przy ję cia ry czał to wej opła ty za wy wóz od pa dów
m.in. z nie ru cho mo ści wy ko rzy sty wa nych na ce le re kre -
acyj no -wy po czyn ko we go, ale nie ob ję ły nią ROD.

OZ PZD we Wro cła wiu
Na te re nie OZ PZD we Wro cła wiu  nie wpro wa dzo no

opła ty ry czał to wej na wy wóz śmie ci z te re nów ROD. 
Acz kol wiek w Wo ło wie i Oła wie wła dze mia sta/gmi -

ny pod ję ły uchwa łę w spra wie przy ję cia ry czał to wej
opła ty za wy wóz od pa dów m.in. z nie ru cho mo ści wy ko -
rzy sty wa nych na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we go, ale
nie ob ję ły nią ROD. 

OZ PZD w Zie lo nej Gó rze
Na te re nie OZ PZD w Zie lo nej Gó rze nie wpro wa dzo -

no opła ty ry czał to wej na wy wóz śmie ci z te re nów ROD. 

Acz kol wiek w Gu bi nie, By to mie Od rzań skim, Kar go -
wej, Ko żu cho wie, No wej So li, No wym Mia stecz ku, Sła -
wie, Szlich tin go wej, Wscho wej i Ba bi mo ście wła dze
mia sta/gmi ny pod ję ły uchwa łę w spra wie przy ję cia ry -
czał to wej opła ty za wy wóz od pa dów m.in. z nie ru cho -
mo ści wy ko rzy sty wa nych na ce le re kre acyj no -wy po-
czyn ko we go, ale nie ob ję ły nią ROD.

1 Bia ły stok ogól ne za sa dy wy ni ka ją ce z usta wy tzw. śmie cio wej 55-65

2 Byd goszcz opła ta ry czał to wa 159 (zmie sza ne)
53 (se gre go wa ne)

3 Gdańsk ogól ne za sa dy wy ni ka ją ce z usta wy tzw. śmie cio wej 15-50 

4 Go rzów Wlkp. na pod sta wie in dy wi du al nych umów 30

5 Lu blin ogól ne za sa dy wy ni ka ją ce z usta wy tzw. śmie cio wej 11

6 Łódź opła ta ry czał to wa 56 (zmie sza ne)
28 (se gre go wa ne)

7 Ka to wi ce ogól ne za sa dy wy ni ka ją ce z usta wy tzw. śmie cio wej 25-52

8 Kiel ce ogól ne za sa dy wy ni ka ją ce z usta wy tzw. śmie cio wej 15

9 Kra ków ogól ne za sa dy wy ni ka ją ce z usta wy tzw. śmie cio wej 18

10 Olsz tyn ogól ne za sa dy wy ni ka ją ce z usta wy tzw. śmie cio wej 25 

11 Opo le ogól ne za sa dy wy ni ka ją ce z usta wy tzw. śmie cio wej 15-70

12 Po znań opła ta ry czał to wa 204 (zmie sza ne)
96 (se gre go wa ne)

13 Rze szów ogól ne za sa dy wy ni ka ją ce z usta wy tzw. śmie cio wej 16,40

14 Szcze cin in dy wi du al ne umo wy 7,78 - 90

15 War sza wa ogól ne za sa dy wy ni ka ją ce z usta wy tzw. śmie cio wej 40

16 Wro cław ogól ne za sa dy wy ni ka ją ce z usta wy tzw. śmie cio wej 10-150 

Za sa dy roz li cza nia wy wo zu śmie ci na przy kła dzie miast (wo je wódz kich): 

L.p. Mia sto Sys tem roz li cza nia wy wo zu śmie ci Śred nia rocz na opła ta 
od dział ki (zł)
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Wysokość opłat ryczałtowych w poszczególnych OZ PZD

Średnia, roczna ryczłtowa opłata za wywóz śmieci segregowanych (od działki, w zł)
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Po zy tyw nie oce nia ją za sa dy wy wo zu śmie ci z te re nów
ROD za rzą dy ROD i dział kow cy z te re nu dzia ła nia OZ
PZD w Czę sto cho wie (w czę ści), w El blą gu, OZ w Ka -
li szu, OZ PZD Ma zo wiec ki, OZ PZD Pod la ski, OZ PZD
w Szcze ci nie (część), OZ PZD Su dec ki 

Uza sad nie nie:
1) niż sze, zbli żo ne al bo nie wie le wyż sze opła ty za wy -

wóz śmie ci od tych, któ re by ły uisz cza nie pry wat -
nym fir mom na pod sta wie in dy wi du al nych umów
al bo od tych, któ re usta la ła gmi na/mia sto wpro wa -
dza jąc nor my gro ma dze nia od pa dów ko mu nal nych 

2) wy po sa że nie ROD w ogól no ogro do we po jem ni ki
na śmie ci, któ rych wcze śniej nie by ło 

3) moż li wość zmniej sze nia opłat za śmie ci po przez se -
gre ga cję śmie ci 

Ne ga tyw nie oce nia ją za sa dy wy wo zu śmie ci z te re -
nów ROD za rzą dy ROD i dział kow cy z te re nu dzia ła nia
OZ PZD w Byd gosz czy, w Czę sto cho wie (w czę ści), OZ
PZD w Le gni cy, OZ PZD w Ło dzi, OZ PZD w Opo lu,
OZ PZD w Pi le, OZ PZD Pod kar pac ki, OZ PZD Pod la -
ski (w czę ści), OZ PZD w Po zna niu, OZ PZD w Szcze -
ci nie (część), OZ PZD Ślą skie go, OZ PZD

Świę to krzy ski, OZ PZD To ruń sko -Wło cław ski. 
Uza sad nie nie:
1) wzrost/ za wy żo ne opła ty za wy wóz śmie ci 
2) nie spra wie dli wa jed na ko wa opła ta za wy wóz śmie -

ci od każ de go dział kow ca, któ rzy pro du ku ją śmie ci
w róż niej ilo ści 

3) ko niecz ność „wy twa rza nia” śmie ci rów nież na te -
re nie tych ROD, któ re wcze śniej nie mia ły pod pi sa -
nych umów na wy wóz śmie ci (dział kow cy we
wła snym za kre sie usu wa li śmie ci np. za bie ra li do
śmiet ni ków przy do mo wych al bo kom po sto wa li czę -
ści ro ślin ne), a kon te ne ry by ły za ma wia ne okre so wo 

4) zbyt czę sty wy wóz śmie ci (raz w ty go dniu) al bo nie -
ter mi no wy

5) ko niecz ność pła ce nia za śmie ci za ca ły rok, a nie za
mie sią ce, w któ rych dział kow cy są na dział kach 

6) ko niecz ność uisz cza nia po dwój nej opła ty za wy wóz
śmie ci (za śmie ci do mo we i za śmie ci ogro do we) 

7) bar dzo trud na do wy eg ze kwo wa nia se gre ga cja
śmie ci, któ ra umoż li wia ob ni że nie kosz tów za wy -
wóz śmie ci z te re nów ROD 

8) nad mier na biu ro kra cja zwią za na z wy peł nia niem 
i skła da niem de kla ra cji w za kre sie opła ty za go spo -
da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi.

Oce na za sad wy wo zu śmie ci z te re nów ROD wy ni ka ją ca z usta wy tzw. śmie cio wej 
przez za rzą dy ROD i dział kow ców

Dzia ła nia po dej mo wa ne przez OZ PZD i za rzą dy ROD w za kre sie pro ble mów zwią za nych
z wy wo zem śmie ci z ROD 

1) pro wa dze nie z wła dza mi miast/gmin lub ich
związ ka mi po wo ła ny mi do go spo da ro wa nia od pa -
da mi ko mu nal ny mi oso bi stych roz mów, spo tkań lub
ko re spon den cji w spra wie prze pi sów pra wa miej -
sco we go do ty czą cych wy wo zu śmie ci (OZ PZD 
w Go rzo wie Wlkp., OZ PZD w Le gni cy, OZ w Lu -
bli nie, OZ PZD Ma zo wiec ki, OZ PZD w Opo lu, OZ
PZD w Pi le, OZ PZD Pod kar pac ki, OZ PZD Pod la -
ski, OZ PZD w Po zna niu, OZ PZD w Słup sku, OZ
PZD Su dec ki, OZ PZD w Szcze ci nie, OZ PZD Ślą -
ski, OZ PZD Świę to krzy ski, OZ PZD we Wro cła wiu,
OZ PZD w Zie lo nej Gó rze)

2) pro wa dze nie roz mów z par la men ta rzy sta mi w
spra wie prze pi sów pra wa miej sco we go do ty czą cych
wy wo zu śmie ci np. OZ PZD w Czę sto cho wie z roz -
ma wiał z po słem po przed niej ka den cji - Mar kiem
Bal tem, co za skut ko wa ło wnie sie niem przez klub
SLD pro jek tu zmia ny usta wy o utrzy ma niu czy sto ści
i po rząd ku w gmi nach (nie tra fił pod ob ra dy Sej mu),
OZ PZD w Po zna niu roz ma wiał z po słem Krzysz to -
fem Pa szy kiem (PSL), któ ry wniósł w tej spra wie in -
ter pe la cję po sel ską do Mi ni stra Śro do wi ska. W dniu
28.04.16 r. wpły nę ła od po wiedź, w któ rej p. Sła wo -

mir Ma zu rek - Pod se kre tarz Sta nu MŚ po in for mo -
wał, że wpro wa dze nie opła ty ry czał to wej by ła za -
wnio sko wa ne prze gmi ny, któ re zgła sza ły pro ble my
z na li cza niem i eg ze kwo wa niem opłat z te go ty pu
nie ru cho mo ści. Jed no cze śnie Pod se kre tarz za zna -
czył, że ry czał po wi nien być okre ślo ny w spo sób ra -
cjo nal ny, z uwzględ nie niem śred niej ilo ści od pa dów
ko mu nal nych. Ak tu al nie w Mi ni ster stwie Śro do wi -
ska pro wa dzo na jest ana li za skut ków prze pi sów
usta wy w za kre sie w/w za gad nie nia.  

3) uczest ni cze nie w se sjach ra dy mia sta/gmi ny (lub po -
sie dze niach ko mi sji), kie dy uchwa la ne/zmie nia ne są
prze pi sy pra wa miej sco we go do ty czą ce wy wo zu
śmie ci i zgła sza nie od po wied nich wnio sków i uwag
(OZ PZD w Byd goszcz, OZ w Ka li szu, OZ PZD Ma -
zo wiec ki, OZ PZD Su dec ki)

4) po dej mo wa nie dzia łań zwią za nych ze zmia ną nie ko -
rzyst nych prze pi sów miej sco wych od no szą cych się
do wy wo zu śmie ci z te re nów ROD po przez m.in.
wy stą pie nia do wo je wo dy i Re gio nal nej Izby Ob ra -
chun ko wej o pod ję cie dzia łań nad zor czych i uchy -
le nie uchwał (OZ PZD w Ło dzi)

5) mo ni to ro wa nie zmian w prze pi sach miej sco wych
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do ty czą cych go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal -
ny mi i szyb kie re ago wa nie, gdy za cho dzi ta ka po -
trze ba (OZ PZD w Lu bli nie, OZ PZD w Opo lu, OZ
PZD Ślą ski) 

6) re zy gna cja z wy wo zu od pa dów zie lo nych przez
gmi ny i or ga ni zo wa nie wła snych kom po stow ni ków
ogól no -ogro do wych (OZ PZD w Byd gosz czy)

7) re zy gna cja z wy wo zu od pa dów zie lo nych przez
gmi ny, za kup wła snych kon te ne rów i zle ca nie ich
wy wo zu przez tań sze fir my wy wo zo we (OZ PZD w
Ka li szu)

8) za kup i uży wa nie roz drab niar ki do ga łę zi (OZ PZD w
Byd gosz czy, OZ PZD w Ka li szu, OZ PZD Su dec ki -
np. ROD „Pod zam cze” w Wał brzy chu) al bo za ma wia -
nie kil ka ra zy w ro ku usług roz drab nia nia ga łę zi przez
spe cja li stycz ne fir my (OZ PZD w Ka li szu)

9) dzia ła nia edu ka cyj ne, w tym na szko le niach i na ra -
dach z za rzą da mi i dział kow ca mi np. OZ PZD Świę -
to krzy ski po sta no wił wziąć udział w otwar tym
kon kur sie ofert ogło szo nym przez Pre zy den ta Mia -
sta Kiel ce na re ali za cję jed ne go za da nia pu blicz ne -
go pn „In spi ro wa nie i pro wa dze nie dzia łań o
cha rak te rze in for ma cyj no -edu ka cyj nym z za kre su
po stę po wa nia z wy twa rza ny mi na te re nie ROD od -
pa da mi ko mu nal ny mi”, ROD Za ci sze w Ża ga niu
zor ga ni zo wał na te re nie ogro du zbiór kę od pa dów
wiel ko ga ba ry to wych, OZ PZD w Pi le przy współ -
udzia le Związ ku Mię dzyg min ne go PRGOK opra co -
wa li ulot kę edu ka cyj ną ad re so wa ną do dział kow ców
do ty czą cą utrzy ma nia po rząd ku na dział kach, OZ
PZD w Zie lo nej Gó rze przed sta wiał na ogro dzie
moż li wo ści za go spo da ro wa nia od pa dów zie lo nych. 

Suk ce sy PZD zwią za ne ze zmia ną opłat za wy wóz śmie ci z te re nów ROD

OZ PZD w Byd gosz czy
Efek tem uczest ni cze nia przed sta wi cie li ROD w po sie -

dze niach Ra dy Gmi ny Ko ro no wo by ło ob ni że nie wy so -
ko ści opłat za śmie ci ze 130 zł na 73 zł. Dzię ki udzia ło wi
przed sta wi cie li ROD w se sji Ra dy Mia sta w Byd gosz czy
uda ło się ob ni żyć opła ty z pla no wa nych 90 zł do
53 zł. 

OZ PZD w Le gni cy
W związ ku z wy stą pie nia mi OZ PZD do władz miast

i gmin o zmniej sze nie opłat oraz zmia nę re gu la mi nu
utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku w gmi nach uda ło się za -
cho wać do tych cza so we za sa dy wy wo zu śmie ci lub
zmniej szo no opła ty za wy wóz śmie ci na te re nie Mia sta
Le gni ca i Gry fo wa Ślą skie go. Ist nie ją rów nież Mia -
sta/Gmi ny, któ re z wła snej ini cja ty wy z chwi lą wej ścia w
ży cie no we li za cji usta wy śmie cio wej z 1 lip ca 2011 r. od
ra zu zwol ni ły ROD z za sad wy wo zu śmie ci wy ni ka ją -
cych z w/w usta wy np. Lu bań, Cho cia nów, Ści na wa,
Za wi dów, Wleń, Choj nów, Pro cho wi ce, Grę bo ci ce,
Gro mad ka, Koź li ce, Le gnic kie Po le, Lu bo mierz, Ła -
go szów Ma ły, Mił ko wi ce, Mirsk, Pieńsk, Ra dwa ni ce,
Wil ków. Jed nak że ja ko wa ru nek zwol nie nia po sta wi ły
dba nie o po rzą dek i czy stość w ogro dach. 

OZ PZD w Lu bli nie
Dział kow cy wy ne go cjo wa li z wła dza mi mia sta Cheł -

ma wy so kość za da wa la ją cej ich ry czał to wej opła ty za
śmie ci. 

OZ PZD w Ło dzi
Uda ło się ob ni żyć opła ty za śmie ci, cho ciaż w nie za da -

wa la ją cym stop niu w Gmi nie Zgierz. Po po wzię ciu in -
for ma cji o wpro wa dze niu wy gó ro wa nych opłat ry czał-
to wych za od biór od pa dów za rów no za rzą dy ROD jak 

i Okrę go wy Za rząd Łódz ki pod ję ły licz ne czyn no ści i
dzia ła nia ma ją ce na ce lu zmia nę tych nie ko rzyst nych
prze pi sów. W pierw szej ko lej no ści wy stą pio no do Urzę -
du Gmi ny o wy ja śnie nia, po da nie me tod, spo so bu i da -
nych na pod sta wie któ rych usta lo na zo sta ła ry czał to wa
staw ka opła ty za od pa dy. Zwró co no się rów nież o po -
moc i wspar cie do Ra dy Gmi ny, a w osta tecz no ści  za -
skar żo no uchwa łę do Re gio nal nej Izby Ob ra chun ko wej
w Ło dzi. Jed nak że or gan ten, nie wy dał roz strzy gnię cia
w spra wie po nie waż roz strzy gnię cie za pa dło wy ro kiem
Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go, któ ry stwier -
dził nie waż ność Uchwa ły Ra dy Gmi ny usta la ją cej staw -
ki opłat za od pa dy od 1 dział ki w wy so ko ściach: 203,36
zł przy se gre ga cji od pa dów i 217,76 zł przy od pa dach
zmie sza nych. Przed mio to wa uchwa ła zo sta ła za skar żo na
do Są du przez wła ści cie la dom ku let ni sko we go z te re nu
Gmi ny. W wy ni ku po wyż szych oko licz no ści Ra da Gmi -
ny, pod ko niec li sto pa da 2015r., pod ję ła ko lej ną uchwa -
łę w spra wie sta wek opłat, któ re tym ra zem usta lo no, na
po zio mie: 172,64 zł od dział ki przy se lek cji od pa dów i
179,96  zł od dział ki przy od pa dach zmie sza nych. Zda -
niem za rzą dów ROD rów nież i te no we staw ki opłat są
zbyt wy so kie i nie do przy ję cia przez dział kow ców. Dla -
te go też po wo ła ne przez Pre zy dium OZŁ PZD Ko le gium
Pre ze sów Za rzą dów ROD w Gmi nie Zgierz wy stą pi ło
do Wo je wo dy Łódz kie go o wszczę cie po stę po wa nia nad -
zor cze go wo bec przed mio to wej uchwa ły, jej unie waż -
nie nie oraz wstrzy ma nie wy ko nal no ści. Wo je wo da
prze ka zał spra wę do Re gio nal nej Izby Ob ra chun ko wej
w Ło dzi. Roz strzy gnię cia na chwi lę obec ną brak. Z po -
wyż sze go wy su wa się wnio sek, że moż li wo ści współ -
pra cy i ne go cja cji or ga nów PZD (w tym za rzą dów ROD)
z or ga na mi sa mo rzą dów lo kal nych są ogra ni czo ne, a tryb
od wo ław czy (za skar że nia) po cią ga za so bą dłu gi okres
ocze ki wa nia na wy ni ki prze pro wa dzo nych przez or ga ny
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po stę po wań ad mi ni stra cyj nych. Nie jed no krot nie nie
przy no szą one rów nież ocze ki wa nych skut ków i wy -
mier nych re zul ta tów.

OZ PZD Ma zo wiec ki
Suk ces w Płoc ku. W dniu 29 grud nia 2015 ro ku Rad -

ni Mia sta Płoc ka prze gło so wa li pro jekt uchwa ły, któ ra
wpro wa dzi ła wy ją tek, że z te re nów nie ru cho mo ści, na
któ rych znaj du ją się dom ki let ni sko we lub in ne nie ru -
cho mo ści wy ko rzy sty wa ne na ce le re kre acyj no -wy po -
czyn ko we, wy ko rzy sty wa ne je dy nie przez część ro ku nie
bę dą od bie ra ne od pa dy ko mu nal ne. Roz mo wy po mię dzy
pre ze sa mi płoc kich ogro dów dział ko wych, w ra mach ko -
le gium pre ze sów, a wła dza mi mia sta trwa ły pra wie pół
ro ku. Od by ły się 4 spo tka nia w tej spra wie. W lip cu 2015 r.
pre ze si wy sto so wa li list otwar ty do wszyst kich rad nych
i wło da rzy mia sta, na gło śni li spra wę w lo kal nych me -
diach z wy ja śnie niem pro ble mu i proś bą o pod ję cie z ni -
mi roz mów. W sierp niu 2015 r. na te re nie jed ne go 
z ogro dów De le ga tu ra Re jo no wa w Płoc ku zor ga ni zo -
wa ła ko lej ne spo tka nie wszyst kich pre ze sów z Pre zy den -
tem Mia sta. Uchwa ła Ra dy Mia sta w uza sad nie niu
za wie ra m.in. ar gu men ty dział kow ców: „…okre śle nie
wy ma ga nej ilo ści po jem ni ków i czę sto tli wo ści ich wy wo -
zu jest trud ne do osza co wa nia z uwa gi na bez po śred ni
zwią zek z po ra mi ro ku, a szcze gól nie z po go dą, któ ra
sprzy ja lub nie, ko rzy sta niu z ogród ków dział ko wych.” 

OZ PZD w Opo lu
W Gmi nie Kę dzie rzyn-Koź le, dzię ki ak tyw ne mu mo -

ni to ro wa niu sy tu acji do ty czą cej opłat za śmie ci, uda ło
się utrzy mać wy so kość opłat na ta kim sa mym po zio mie
i na ra zie od stą pio no od po my słu wpro wa dze nia ry czał -
tu za wy wóz śmie ci z te re nów ROD. 

OZ PZD w Pi le
Po 6 spo tka niach z udzia łem OZ PZD w Pi le, Ko le -

gium Pre ze sów w Pi le oraz Związ ku Mię dzyg min ne go
PRGOK w Pi le uda ło się zmniej szyć nor my gro ma dze -
nia od pa dów dla 39 ROD w Pi le i oko li cach, gdzie wy -
stę pu je nie mniej niż 100 dzia łek ro dzin nych oraz
zwol nić cał ko wi cie z opłat ROD o zni ko mej licz bie dzia -
łek. 

OZ PZD w Po zna niu
OZ PZD, za rzą dy ROD oraz ko le gia pre ze sów wy ra ża -

ły swo je nie za do wo le nie z po wo du zmia ny sys te mu
opłat po przez sta no wi ska i li sty kie ro wa ne do Wo je wo -
dy Wiel ko pol skie go. Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna -

niu po dej mo wał licz ne roz mo wy przede wszyst kim ze
Związ kiem Mię dzyg min nym Go spo dar ka Od pa da mi
Aglo me ra cji Po znań skiej, któ ry ob słu gu je po nad 100
ROD na sze go Okrę gu. Pod czas po sie dze nia Okrę go we -
go Za rzą du w dniu 14 mar ca 2016 r. wy sto so wa no sta no -
wi sko w spra wie ry czał to wych sta wek opłat za
go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Po nad to skie ro wa no pi smo do
Prze wod ni czą ce go Zgro ma dze nia Związ ku Mię dzyg -
min ne go GOAP Ma ria na Szku dlar ka. Roz mo wy z przed -
sta wi cie la mi GOAP- u by ły pro wa dza ne rów nież przy
udzia le wi ce pre zy den ta Mia sta Po zna nia – Ję drze ja So -
lar skie go. W wy ni ku dzia łań OZ PZD i za rzą du ROD
uda ło się ob ni żyć wy so kość ry czał to wej opła ty za wy -
wóz śmie ci z te re nów ROD ob słu gi wa nych przez Zgro -
ma dze nie Związ ku Mię dzyg min ne go GOAP (za śmie ci
se gre go wa ne ze 198 zł na 98 zł) - Po znań i oko li ce. Jed -
nak że wy so kość tych opłat w dal szym cią gu jest nie za -
do wa la ją ca. 

OZ PZD w Słup sku
Okrę go wy Za rząd PZD w Słup sku jak rów nież za rzą -

dy ROD przez wie le lat po dej mo wa ły dzia ła nia ma ją ce
na ce lu roz wią zy wa nie pro ble mów wy stę pu ją cych z wy -
wo zem śmie ci z te re nu ROD . Przed sta wi cie le ROD spo -
ty ka li się z wła dza mi mia sta. W dniu 19 kwiet nia 2016 r.
w Urzę dzie Mia sta w Słup sku od by ło się spo tka nie  
z ini cja ty wy Pa na Pre zy den ta w spra wie sprzą ta nia mia -
sta. Po kło siem te go spo tka nia jest na stęp ne spo tka nie 
u Pa na Pre zy den ta Mia sta Słup ska z Pre ze sa mi za rzą -
dów ROD w spra wie: pro po zy cji ze stro ny za rzą dów do -
ty czą cych za sad i spo so bu go spo da ro wa nia od pa da mi na
te re nie mia sta Słup ska. W Lę bor ku, za spra wą dzia łań
rad nych dział kow ców, uchwa łą ra dy mia sta wszyst kie
lę bor skie ogro dy zo sta ły wy łą czo ne spod dzia ła nia usta -
wy śmie cio wej. 

Dzię ki tym dzia ła niom ro dzin ne ogro dy dział ko we po -
ło żo ne na te re nie mia sta Słup ska i Lę bor ka nie są ob ję te
ry czał to wą opła tą za wy wóz śmie ci ani ogól ny mi za sa -
da mi, usu wa ją śmie ci we wła snym za kre sie co znacz nie
ob ni ża kosz ty. 

OZ PZD Ślą ski
Na se sji ra dy mia sta w Cho rzo wie6 pod ję to uchwa łę

w spra wie ob ni że nia rocz nej opła ty za wy wóz śmie ci 
z te re nów ROD (23 zł mniej za śmie ci zmie sza ne i 18 zł
mniej za śmie ci se gre go wa ne). Rad ni uzna li, że ostat nia
pod wyż ka za śmie ci tj. 60% se gre go wa ne i 130% zmie -
sza ne by ła za wy so ka. 

6wynika z doniesień prasowych
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1. Wy stą pie nie do Mi ni stra Śro do wi ska w spra wie
zmia ny obo wią zu ją cych prze pi sów do ty czą cych go -
spo dar ki od pa da mi a od no szą cych się do ROD (OZ
PZD Le gni ca)

2. Po win ny być do ko na ne zmia ny le gi sla cyj ne pra wa
go spo dar ki od pa da mi. Zda niem Okrę go we go Za rzą -
du Łódz kie go ro dzin ne ogro dy dział ko we win ny
być wy łą czo ne z opłat ry czał to wych, a od biór od -
pa dów przez Mia sta/Gmi ny wi nien być roz li cza ny
na pod sta wie ilo ści wy wie zio nych po jem ni ków, ich
po jem no ści i czę sto tli wo ści wy wo zu. Naj bar dziej
ko rzyst nym roz wią za niem dla ogro dów i dział kow -
ców są in dy wi du al ne umo wy za wie ra ne mie dzy za -
rzą dem ogro du a fir mą re ali zu ją cą usłu gi od bio ru i
wy wo zu od pa dów, jak to ma miej sce w nie któ rych
Mia stach i Gmi nach (OZ PZD Łódz ki)

3. Do sto so wa nie za pi sów usta wy o utrzy ma niu czy sto -
ści i po rząd ku w gmi nach do spe cy fi ki ro dzin nych
ogro dów dział ko wych po przez or ga ni za cję spo tkań
z par la men ta rzy sta mi w tym te ma cie bądź wy stą pie -
nie z oby wa tel ską ini cja ty wą usta wo daw czą (OZ
PZD w Opo lu)

4. Po wo ła nie na szcze blu kra jo wym Ko mi te tu Obro ny
Ogro dów Dział ko wych i bar dzo szyb kie przy stą pie -
nie do przy go to wa nia oby wa tel skie go pro jek tu
zmia ny usta wy śmie cio wej, wpro wa dza jąc w nim
przy ja zne dział kow com za pi sy (OZ PZD w Po zna -
niu)

5. ROD po win ny zo stać za li czo ne do te re nów nie za -
miesz ka łych, na któ rych po wsta ją od pa dy ko mu nal -

ne i roz li czać się we dług ogól nych za sad wy ni ka ją -
cych z usta wy „śmie cio wej” tj. we dług ilo ści fak -
tycz nie wy pro du ko wa nych od pa dów (OZ PZD
Su dec ki)

6. Sta łe mo ni to ro wa nie zmian w usta wie o utrzy ma niu
czy sto ści i po rząd ku w gmi nach i wcze śniej sze po -
dej mo wa nie in ter wen cji, jesz cze przed pod ję ciem
przez rad nych miast i gmin sto sow nej uchwa ły.
Uczest ni cze nie w pra cach rad nych miast i gmin do -
ty czą cych usta la nia/zmia ny za sad wy wo zu śmie ci z
te re nów ROD i zgła sza nie sto sow nych po stu la tów
(OZ PZD Ślą ski). 

7. Naj lep szym roz wią za niem by ło by cał ko wi te zwol -
nie nie dział kow ców z opłat za śmie ci i wpro wa dze -
nie za sa dy, że od pa dy or ga nicz ne na le ży kom po s-
to wać, a po zo sta łe od pa dy za bie rać do po bli skich
śmiet ni ków chro niąc wła sną dział kę oraz te ren
ogro du od śmie ci ko mu nal nych (OZ PZD Świę to -
krzy ski) 

8. Roz po wszech nia nie wśród dział kow ców wie dzy o
se gre ga cji śmie ci; na wią za nie lep szej współ pra cy z
fir ma mi od bie ra ją cy mi śmie ci w za kre sie har mo no -
gra mu ich od bio ru; przy ję cie przez za rzą dy ROD
od po wie dzial no ści za fakt wła ści we go i ter mi no we -
go wy peł nia nia de kla ra cji w za kre sie go spo dar ki od -
pa da mi; do pro wa dze nie do po pra wy sy tu acji w
za kre sie peł ne go za bez pie cze nia ROD w od po wied -
nie po jem ni ki lub kon te ne ry (OZ PZD we Wro cła -
wiu). 

Wnio ski OZ PZD w spra wie wy wo zu śmie ci z te re nów ROD

Wnio ski za rzą dów ROD w spra wie wy wo zu śmie ci z te re nów ROD

1. Pod ję cie ini cja ty wy usta wo daw czej z spra wie zmia -
ny prze pi sów usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po -
rząd ku w gmi nach i wy łą cze nie z niej ro dzin nych

ogro dów dział ko wych (ROD Wi chro we Wzgó rze 
w Zgie rzu, ROD Ustro nie w Sie dl cach)

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Na te re nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych wy -
kształ ci ły się 4 sys te my roz li cza nia wy wo zu śmie ci: 
1) we dług ogól nych za sad wy wo zu śmie ci wy ni ka -

ją cych z usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd -
ku w gmi nach (art. 6 j ust. 3)

2) po przez uisz cza nie ry czał to wej opła ty za wy wóz
śmie ci wy ni ka ją cej z usta wy o utrzy ma niu czy -
sto ści i po rząd ku w gmi nach (art. 6 j ust. 3b)

3) na pod sta wie in dy wi du al nych umów z pry wat ny -
mi fir ma mi 

4) brak pod pi sa nych umów na wy wóz śmie ci i po -
zby wa nie się śmie ci we wła snym za kre sie. 

2. Usta wą o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku 
w gmi nach zo sta ło ob ję tych 2836 ROD o pow.
24435,8925 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych 
- 539681. Sta no wi to 60,40% ROD ogó łem,
59,62% po wierzch ni ogó łem oraz 59,51% licz by
dzia łek ogó łem. 

3. W ra mach te go 806 ROD o po wierzch ni 6260, 3882
ha i licz bie dzia łek ro dzin nych - 136 491 zo sta ło ob -
ję tych ry czał to wą opła tą za wy wóz śmie ci, o któ rej
mo wa w art. 6j ust. 3b. Sta no wi to 17,17% ROD
ogó łem, 15,27% po wierzch ni ogó łem oraz 25,29%
licz by dzia łek ogó łem. Opła ta ry czał to wa zo sta ła
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wpro wa dzo na na te re nie 19 Okrę go wych Za rzą dów
PZD. Nie zo sta ła wpro wa dzo na na te re nie OZ PZD
w Go rzo wie Wlkp., w Pi le, Pod kar pac kie go, w
Słup sku, Świę to krzy skie go, War miń sko -Ma zur skie -
go i w Zie lo nej Gó rze. 

4. Staw ki opła ty ry czał to wej za go spo da ro wa nie od pa -
da mi ko mu nal ny mi na nie ru cho mo ściach wy ko rzy -
sty wa nych na ce le re kre acyj no wy po czyn ko we, w
tym ROD są bar dzo zróż ni co wa ne. Naj wyż sze staw -
ki opła ty wy stę pu ją na te re nie OZ PZD w Po zna niu,
w Byd gosz czy i Ma zo wiec kim, a naj niż sze na te re -
nie OZ PZD Su dec kim, w Gdań sku i El blą gu. Są
one rów nież bar dzo skraj ne. Za śmie ci zmie sza ne,
naj niż sza staw ka rocz na wy no si 2 zł (od dział ki) 
w Moń kach, a naj wyż sza 307 zł (od dział ki) w Go -
nią dzu (OZ PZD Pod la ski). Na to miast za śmie ci se -
gre go wa ne naj niż sza staw ka rocz na wy no si 1 zł (od
dział ki) w Moń kach, a naj wyż sza 172,64 zł (od
dział ki) w Zgie rzu (OZ PZD Łódz ki). Wy so kość
opłat ry czał to wych w po rów na niu z opła ta mi wy ni -
ka ją cy mi z za sad ogól nych usta wy tzw. śmie cio wej
oraz z in dy wi du al nych umów jest wyż sza. 

5. W du żych mia stach obo wią zu ją róż ne sys te my wy -
wo zu śmie ci i róż ne wy so ko ści opłat za wy wóz
śmie ci. Opła ta ry czał to wa obo wią zu je na te re nie
ROD w Byd gosz czy, w Ło dzi i w Po zna niu. Naj -
wyż sza, śred nia rocz na opła ta za dział ki obo wią zu -
je na te re nie ROD ob ję tych opła tą ry czał to wą tj. w
Po zna niu i Byd gosz czy. 

6. Ro dzin ne ogro dy dział ko we są róż nie trak to wa ne
przez gmi ny/mia sta w za kre sie za sad wy wo zu śmie -
ci. Wpro wa dze nie lub brak wpro wa dze nia ry czał to -
wej opła ty za wy wóz śmie ci czę sto za le ży od
po li ty ki da nej gmi ny/mia sta oraz współ pra cy z ROD
i OZ. Tam, gdzie współ pra ca do brze się ukła da, wie -
le gmin/miast nie po dej mu je uchwał o wpro wa dze -
niu opła ty ry czał to wej za wy wóz śmie ci dla
nie ru cho mo ści nie za miesz ka łych wy ko rzy sty wa -
nych na ce le re kre acyj no wy po czyn ko we al bo mi -
mo pod ję cia ta kiej uchwa ły nie obej mu je nią ROD
i ze zwa la (nie for mal nie), aby ROD po no si ły opła ty
w niż szej wy so ko ści. Gmi ny/mia sta róż nie rów nież
in ter pre tu ją za pi sy sa mej usta wy tzw. śmie cio wej w
za kre sie opła ty ry czał to wej za wy wóz śmie ci z te re -
nów ROD. Część z nich (więk szość) uwa ża, że opła -

ta ry czał to wa za wy wóz śmie ci dla nie ru cho mo ści
nie za miesz ka łych wy ko rzy sty wa nych na ce le re kre -
acyj no wy po czyn ko we od no si się ROD (a w ra mach
ogro du do po szcze gól nej dział ki ro dzin nej). In ne
gmi ny/mia sta uwa ża ją, że nie od no si się do ROD
tyl ko do ta kich nie ru cho mo ści, któ re ma ją ty po wo
cha rak ter re kre acyj ny i gdzie wy stę pu ją np. dom ki
let ni sko we. In na część gmin/miast twier dzi, że opła -
ta ry czał to wa od no si się do ca łej nie ru cho mo ści zaj -
mo wa nej przez RPD, a nie po szcze gól nej dział ki
ro dzin nej. 

7. Usta wa o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi -
nach funk cjo nu je w ROD nie jed na ko wo. Są ogro -
dy, w któ rych za sa dy wy ni ka ją ce z w/w usta wy
re ali zo wa ne są bez trud no ści. Są rów nież ogro dy,
gdzie wy stę pu ją znacz ne pro ble my. Wśród naj częst -
szych pro ble mów wy mie nia ne są: trud na do wy eg -
ze kwo wa nia se gre ga cja śmie ci, prze peł nio ne
po jem ni ki na śmie ci, wy stę pu ją ce zja wi sko pod rzu -
ca nia śmie ci przez oko licz nych miesz kań ców, wy -
gó ro wa ne opła ty za śmie ci.

8. Oce na za sad wy wo zu śmie ci wy ni ka ją ca z usta wy o
utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach jest róż -
na. Są ogro dy, któ re nie zgła sza ją za strze żeń do
usta wy tzw. „śmie cio wej”. W szcze gól no ści do ty -
czy to tych ogro dów, w któ rych opła ty za śmie ci po -
zo sta ły za tym sa mym po zio mie al bo wzro sły
nie znacz nie. Po zo sta łe ogro dy są ne ga tyw nie oce -
nia ją usta wę tzw. śmie cio wą (z uwa gi na dia me tral -
ny wzrost opłat za śmie ci). 

9. OZ PZD i za rzą dy ROD pro wa dzą róż no rod ne dzia -
ła nia w za kre sie pro ble mów zwią za nych z wy wo -
zem śmie ci z te re nów ROD. Przede wszyst kim są to
spo tka nia z rad ny mi gmin/miast oraz związ ka mi po -
wo ła ny mi do go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal -
ny mi na te re nie da nej gmi ny. Część z tych roz mów,
spo tkań, ko re spon den cji przy no si re zul ta ty w po sta -
ci ob ni że nia opła ty za wy wóz śmie ci al bo utrzy ma -
nia jej na do tych cza so wym po zio mie (tam gdzie jest
ona za da wa la ją ca). 

10. Wnio ski z spra wie za sad wy wo zu śmie ci z te re nów
ROD zgło si ło w ba da niu 8 OZ PZD i 2 ROD.
Głów nie do ty czą one pod ję cia przez PZD dzia łań
zmie rza ją cych do zmia ny usta wy o utrzy ma niu czy -
sto ści i po rząd ku w gmi nach, na ko rzyść ROD 
i dział kow ców. 

War sza wa, dnia 21.06.16 r. 
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Usta wa nie de fi niu je po ję cia dom ku let ni sko we go oraz
nie ru cho mo ści wy ko rzy sty wa nej na ce le re kre acyj no -
-wy po czyn ko we. W związ ku z po wyż szym po ję ciom
tym na le ży nadać zna cze nie przy ję te w ję zy ku po tocz -
nym. Dom ki let ni sko we nie słu żą do za spo ka ja nia pod -
sta wo wych po trzeb miesz ka nio wych tyl ko do ce lów
zwią za nych z wy po czyn kiem. In ne nie ru cho mo ści wy -
ko rzy sty wa ne na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we sta -
no wią do syć otwar tą ka te go rię nie ru cho mo ści, o
za li cze niu do któ rej de cy du ją peł nio ne funk cje - miesz -
czą się tu np. ogród ki dział ko we (zgod nie z art. 3 pkt 1
usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) pod sta wo wy mi
ce la mi ro dzin ne go ogro du dział ko we go jest m.in. za spo -
ka ja nie 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).

Za sad ni czo nie ru cho mo ści, na któ rych znaj du ją się
dom ki let ni sko we, lub in ne nie ru cho mo ści wy ko rzy sty -
wa ne na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we, nie są wy ko -
rzy sty wa ne do za miesz ki wa nia, tyl ko w ce lu cza so we go
prze by wa nia w związ ku z wy po czyn kiem. Dla te go też
są za li cza ne do ka te go rii nie ru cho mo ści, na któ rych nie
za miesz ku ją miesz kań cy, ale po wsta ją na nich od pa dy
ko mu nal ne. Istot ne jest tu nie prze zna cze nie nie ru cho -
mo ści (np. w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go), tyl ko fak tycz ne funk cje, ja kie peł nią,
fak tycz ny spo sób ich wy ko rzy sta nia. Je że li nie ru cho mo -
ści te są wy ko rzy sty wa ne w ce lu za miesz ki wa nia - wów -
czas pod pa da ją pod ka te go rię nie ru cho mo ści, na któ rych
za miesz ku ją miesz kań cy, w sto sun ku do któ rych gmi na
jest obo wią za na zor ga ni zo wać od bie ra nie od pa dów ko -
mu nal nych. W ta kim też przy pad ku wła ści ciel nie ru cho -
mo ści jest obo wią za ny po no sić opła tę za
go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi wg sta wek
okre ślo nych dla nie ru cho mo ści, na któ rych za miesz ku ją
miesz kań cy, a nie staw kę ry czał to wą. Istot ny dla po wsta -
nia te go obo wiąz ku jest bo wiem stan fak tycz ne go za -
miesz ki wa nia.

Na le ży zwró cić uwa gę, że no we li za cja usta wy wpro -
wa dzo na usta wą z dnia 28 li sto pa da 2014 r. o zmia nie
usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach
oraz nie któ rych in nych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87)
da je moż li wość usta le nia ry czał to wej staw ki opła ty od
nie ru cho mo ści, na któ rych są dom ki let ni sko we lub od
in nych nie ru cho mo ści wy ko rzy sty wa nych na ce le re kre -
acyj no -wy po czyn ko we (no wo do da ny art. 6j ust. 3b), z
tym, że prze pis ten do ty czy nie ru cho mo ści, w sto sun ku
do któ rych ra da gmi ny pod ję ła uchwa łę o od bie ra niu od -
pa dów ko mu nal nych na pod sta wie art. 6c ust. 2. Zgod nie

z art.  6c ust.  2 usta wy o utrzy ma niu  czy sto ści  i  po rząd -
ku  w gmi nach  w  sto sun ku do nie ru cho mo ści, na któ -
rych nie za miesz ku ją miesz kań cy, gmi na ma moż li wość
prze ję cia od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych wy twa rza -
nych na tych nie ru cho mo ściach (przy czym mo że też ta -
ką uchwa łę pod jąć w sto sun ku do wszyst kich lub tyl ko
nie któ rych ka te go rii nie ru cho mo ści). Po nie waż nie ru -
cho mo ści z dom ka mi let ni sko wy mi i in ne wy ko rzy sty -
wa ne na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we za sad ni czo
sta no wią nie ru cho mo ści, na któ rych nie za miesz ku ją
miesz kań cy, od wo li ra dy gmi ny za le ży ob ję cie ich zor -
ga ni zo wa nym przez gmi nę sys te mem od bie ra nia od pa -
dów ko mu nal nych lub nie. Je że li ra da gmi ny po dej mie
na pod sta wie art. 6c ust. 2 uchwa łę obej mu ją cą te nie ru -
cho mo ści - jest obo wią za na tak że uchwa lić ry czał to wą
staw kę opła ty, dla ta kich nie ru cho mo ści. Je że li ra da gmi -
ny ta kiej uchwa ły nie po dej mie - wła ści cie le tych nie ru -
cho mo ści są obo wią za ni do po zby wa nia się od pa dów
ko mu nal nych zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi w art. 6
ust. 1 usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi -
nach - po przez za war cie umo wy z pod mio tem upraw nio -
nym do od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych od wła ści cie li
nie ru cho mo ści. W ta kim przy pad ku oczy wi ście wła ści -
cie le nie ru cho mo ści nie skła da ją de kla ra cji i nie wno szą
opłat za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi na
rzecz gmi ny, tyl ko pła cą opła tę za usłu gę wy ko ny wa ną
przez wy bra ny przez te goż wła ści cie la pod miot oraz są
obo wią za ni po sia dać do wo dy po twier dza ją ce wy ko na -
nie tych obo wiąz ków (umo wa i do wo dy pła ce nia za
usłu gi). Na pod sta wie art. 6 ust. 2 usta wy o utrzy ma niu
czy sto ści i po rząd ku w gmi nach ra da gmi ny okre śla, w
dro dze uchwa ły, gór ne staw ki opłat po no szo nych przez
wła ści cie li nie ru cho mo ści za wy żej wy mie nio ne usłu gi
(ce ny usta la ne przez przed się bior ców nie mo gą te go li -
mi tu prze kro czyć). Je że li wła ści cie le tych nie ru cho mo ści
nie ko rzy sta ją z usług pod mio tu od bie ra ją ce go od pa dy
ko mu nal ne, wójt, bur mistrz lub pre zy dent mia sta wy da -
je de cy zję, o któ rej mo wa w art. 6 ust. 7 usta wy o utrzy -
ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach za od bie ra nie
od pa dów „za stęp czo” przez gmi nę.

W przy pad ku ob ję cia przez gmi nę zor ga ni zo wa nym
przez nią sys te mem od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych
nie ru cho mo ści z dom ka mi let ni sko wy mi i in nych wy ko -
rzy sty wa nych na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we przez
część ro ku, na gmi nie cią ży obo wią zek pod ję cia uchwa -
ły okre śla ją cej ry czał to wą staw kę opła ty za go spo da ro -
wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi. Art. 6j ust. 3b i 3c
usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach za -
wie ra ją na stę pu ją ce wy tycz ne do usta le nia ry czał to wej
staw ki opła ty:

STA NO WI SKO 
w  spra wie po no sze nia opła ty ry czał to wej w przy pad ku nie ru cho mo ści, na któ rych znaj du ją się dom ki

let ni sko we, lub in nych nie ru cho mo ści wy ko rzy sty wa nych na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we
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1) jest   uchwa la na   za   rok   od   dom ku   let ni sko -
we go   lub   od   in nej   nie ru cho mo ści wy ko rzy sty wa nej
na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we.

2) jest usta la na ja ko ilo czyn śred niej ilo ści od pa dów
po wsta ją cych na nie ru cho mo ściach, o któ rych mo wa w
ust. 3b, na ob sza rze gmi ny, wy ra żo nej w licz bie po jem -
ni ków oraz staw ki opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi, o któ rej mo wa w art. 6k ust. 1 pkt 2 (jest
to staw ka opła ty za po jem nik o okre ślo nej po jem no ści).

Wpro wa dze nie te go prze pi su ma uła twić usta la nie
opła ty - ma ono mieć cha rak ter ry czał to wy bez usta la nia
okre su prze by wa nia na da nej nie ru cho mo ści i fak tycz -
ne go cza su wy twa rza nia od pa dów na niej czy usta la nia
fak tycz nie wy two rzo nej ilo ści od pa dów. Przy usta la niu
śred niej ilo ści od pa dów wy twa rza nych na nie ru cho mo -
ściach, o któ rych mo wa w art. 6j ust. 3b usta wy o utrzy -
ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach na le ży
uwzględ nić treść obo wią zu ją ce go w da nej gmi nie re gu -
la mi nu utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku na te re nie gmi -
ny, o któ rym mo wa w art. 4 ust. 1 tej usta wy. Okre śla ne
w re gu la mi nie wy ma ga nia w za kre sie utrzy ma nia czy -
sto ści i po rząd ku na te re nie nie ru cho mo ści obej mu ją:

1) ro dzaj i mi ni mal ną po jem ność po jem ni ków prze -
zna czo nych do zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych na te re -
nie nie ru cho mo ści, przy uwzględ nie niu:

a) śred niej ilo ści od pa dów ko mu nal nych wy twa rza -
nych w go spo dar stwach do mo wych bądź w in nych źró -
dłach,

b) licz by osób ko rzy sta ją cych z tych po jem ni ków;

2) czę sto tli wość i spo sób po zby wa nia się od pa dów
ko mu nal nych z te re nu nie ru cho mo ści.

W związ ku z po dej mo wa niem uchwa ły na pod sta wie
art. 6j ust. 3b ko niecz nym mo że oka zać się wpro wa dze -
nie nie zbęd nych zmian tak że w re gu la mi nie.

I tak w przy pad ku ogro dów dział ko wych śred nia ilość
od pa dów prze li czo na na licz bę po jem ni ków mo że zo stać
usta lo na z uwzględ nie niem licz by dzia łek i te re nu ogól -
ne go. Zgod nie z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych przez ro dzin ny ogród dział ko wy na le ży ro zu mieć
wy dzie lo ny ob szar lub ob sza ry prze zna czo ne na ce le ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, skła da ją ce się z dzia -
łek i te re nu ogól ne go, słu żą ce do wspól ne go ko rzy sta nia
przez dział kow ców, wy po sa żo ne w in fra struk tu rę ogro -
do wą. Dział ka to pod sta wo wa jed nost ka prze strzen na ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go, któ rej po wierzch nia nie
mo że prze kra czać 500 m , słu żą ca za spo ka ja niu po trzeb
dział kow ca i je go ro dzi ny w za kre sie pro wa dze nia upraw
ogrod ni czych, wy po czyn ku i re kre acji. Isto tą opła ty ry -
czał to wej jest usta le nie rocz nej staw ki za ode bra nie od -
pa dów ko mu nal nych z uwzględ nie niem licz by
nie zbęd nych do ich ze bra nia i ode bra nia po jem ni ków
usta lo nych w opar ciu o re gu la min utrzy ma nia czy sto ści
i po rząd ku na te re nie gmi ny.

Jed no cze śnie   in for mu ję,   że   przed mio to wa   opi nia
za wie ra   sta no wi sko   Mi ni ster stwa Śro do wi ska, któ re
nie sta no wi wią żą cej in ter pre ta cji pra wa.

Dy rek tor De par ta men tu
Go spo dar ki Od pa da mi

/-/ Mał go rza ta Szym bor skaWar sza wa, 30 kwiet nia 2015 r.
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, po
za po zna niu się z wy ni ka mi oce ny okrę gów do ko na nej
przez Pre zy dium KR PZD stwier dza, że oce na by ła nie -
zwy kle po trzeb na, gdyż na pod sta wie wie lu zróż ni co wa -
nych kry te riów  otrzy ma no ob raz pra cy okrę gów –
okrę go we go za rzą du, pre zy dium okrę go we go za rzą du i
biu ra. Oce na po ka za ła ro lę, ja ką speł nia w swym śro do -
wi sku okręg, a tak że ja kość ob słu gi sta tu to wej ogro dów
i dział kow ców.

Kra jo wa Ra da PZD po dzie la po gląd Pre zy dium KR,
że na le ża ło od stą pić od oce ny we dług tych kry te riów,
któ re nie od zwier cie dla ły by wła ści we go za an ga żo wa nia
okrę gu, je go pra cy i wy ni ków, po nie waż w nie któ rych
przy pad kach efek ty nie za le żą tyl ko od okrę gu (współ -
pra ca z sa mo rzą da mi, ob słu ga praw na), al bo dzia łal ność
z da ne go za kre su od by wa się przede wszyst kim w ogro -
dach (dzia łal ność spo łecz na), czy też dzia łal ność ko mi -
sji pro ble mo wych ze wzglę du na rok wy bor czy i po -
wo ła nie ich, czę sto do pie ro pod ko niec 2015 r. 

Kra jo wa Ra da uzna je za wła ści we po sze rze nie przez
Pre zy dium KR PZD kry te riów oce ny o bar dzo istot ne 
z punk tu wi dze nia funk cjo no wa nia okrę gu kry te ria,
szcze gól nie do ty czą ce oce ny okrę go wych zjaz dów de le -
ga tów PZD i re gu la mi nów okrę go wych za rzą dów.

Wy ni ki oce ny okrę gów wska zu ją, że każ dy okręg po -
wi nien zwró cić szcze gól ną uwa gę na dzie dzi ny, w któ -
rych uzy skał ni skie oce ny, wy cią gnąć z te go wnio ski i
wdro żyć dzia ła nia, któ re wy eli mi nu ją w przy szło ści nie -
do cią gnię cia w funk cjo no wa niu okrę gu.

Oce na wska zu je jed nak i na ta ki aspekt, że mi mo du -
że go za an ga żo wa nia i pra cy ak ty wu, nie któ re okrę gi nie
są w sta nie za pew nić dział kow com i ogro dom peł nej fa -
cho wej ob słu gi pod wzglę dem praw nym, in we sty cyj -
nym, czy te re no wo -praw nym. Jest to nie moż li we z
przy czyn eko no micz nych, któ rych w obec nym sta nie or -
ga ni za cyj nym nie moż na wy eli mi no wać. 

Kra jo wa Ra da PZD wy ra ża za nie po ko je nie oce ną kil -

ku więk szych okrę gów, któ re ma ją po ten cjal ne wa run ki
do do brej i efek tyw nej pra cy, jed nak ich oce na jest nie -
ade kwat na do moż li wo ści i po trzeb. Te okrę gi win ny
szcze gól nej ana li zie pod dać wy ni ki oce ny, gdyż w spo -
sób przej rzy sty uka zu ją one dzie dzi ny dzia łal no ści, któ -
re na le ży na tych miast po pra wić.

Kra jo wa Ra da uzna je za ko niecz ne, aby ana li za wy ni -
ków oce ny da ne go okrę gu by ła przed sta wio na na po sie -
dze niu wszyst kich okrę go wych za rzą dów i by ła pod-
sta wą wy pra co wa nia i uchwa le nia pro gra mu dzia ła nia
eli mi nu ją ce go uchy bie nia w funk cjo no wa niu okrę gu.

Do ko na na oce na okrę gów jest ele men tem re ali za cji
Pro gra mu uchwa lo ne go przez XII Kra jo wy Zjazd De le -
ga tów PZD, któ ry zo bo wią zał Kra jo wą Ra dę do prze -
pro wa dze nia ana li zy funk cjo nal no ści okrę gów pod
ką tem wy peł nia nia obo wiąz ków sta tu to wych wo bec
dział kow ców i ogro dów. Kra jo wa Ra da zo sta ła zo bo wią -
za na przez Zjazd do po dej mo wa nia de cy zji w sy tu acjach
te go wy ma ga ją cych, uspraw nia ją cych funk cjo no wa nie
okrę gów i za pew nia ją cych im sa mo wy star czal ność fi -
nan so wą. Przed ło żo na oce na okrę gów wska zu je, że ko -
rek ty do ty czą ce funk cjo no wa nia okrę gów bę dą nie z-
będ ne i de cy zje po win ny za paść jesz cze w tej ka den cji.
Że by ana li za by ła wła ści wa ko niecz ne jest do ko na nie po -
wtór nej oce ny okrę gów na pod sta wie tych sa mych kry -
te riów, aby sta no wi ło to ma te riał po rów naw czy.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę Kra jo wa Ra da PZD upo -
waż nia Pre zy dium Kra jo wej Ra dy do do ko na nia po wtór -
nej oce ny funk cjo no wa nia okrę gów i wy peł nia nia przez
nie obo wiąz ków usta wo wych. W po wtór nej oce nie Pre -
zy dium KR PZD mo że wpro wa dzić do dat ko we kry te ria
o te ma ty i kie run ki dzia ła nia okrę gów istot ne dla dział -
kow ców i ogro dów.

Oce na do ko na na przez Pre zy dium KR PZD po win na
być przed ło żo na Kra jo wej Ra dzie PZD do koń ca czerw -
ca 2017 r.

6. Uchwały

UCHWAŁA Nr 2/VIII/2016
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 29 czerw ca 2016 r.
w spra wie wy ni ków oce ny funk cjo no wa nia okrę gów do ko na nej przez Pre zy dium KR PZD na pod sta -

wie kry te riów przy ję tych Uchwa łą Nr 2/IV/2015 KR PZD z dnia 25 li sto pa da 2015 r.

War sza wa, dnia 29 czerw ca 2016 r.

PRZEZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

I WICEPREZES
/-/Ta de usz JARZĘBAK
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W ter mi nie wy zna czo nym przez sta tut PZD, czy li do 15
ma ja, nie mal we wszyst kich ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych PZD od by ły się wal ne ze bra nia. Jest to naj wyż szy
or gan PZD w ROD, de cy du ją cy o naj waż niej szych dla
funk cjo no wa nia ROD spra wach, dla te go też do przy go to -
wa nia wal nych ze brań oraz pra wi dło we go prze pro wa dze -
nia Zwią zek przy wią zu je naj wyż szą wa gę. 

Ma jąc po wyż sze na uwa dze, Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy, okrę go we za rzą dy oraz za rzą dy ROD rze tel nie
przy go to wa ły te go rocz ną kam pa nię spra woz daw czą 
w ROD. 

Dzię ki wdro że niu usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz za re je stro wa niu
w Kra jo wym Re je strze Są do wym sta tu tu PZD uchwa lo -
ne go na XII Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów PZD w bie -
żą cym ro ku Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po raz
pierw szy wy da ło wy tycz ne i kom plet wzo rów uchwał do
prze pro wa dze nia wal nych ze brań na okres bie żą cej ka -
den cji.

Kra jo wa Ra da PZD wy da ła rów nież bro szu rę pt. „Wy -
tycz ne i dru ki do prze pro wa dze nia wal nych ze brań spra -
woz daw czych w ROD w la tach 2016-2018”, Biu le tyn
In for ma cyj ny z wy tycz ny mi oraz pa kie tem nie zbęd nych
for mu la rzy, jak rów nież za wia do mie nia na wal ne ze bra -
nia, któ re prze ka za no do wszyst kich ROD.

Okrę go we za rzą dy PZD po wo ła ły ze spo ły do ob słu gi
wal nych ze brań, prze pro wa dzi ły szko le nia człon ków za -
rzą dów, a tak że człon ków ze spo łów do ob słu gi ze brań.
Ich za an ga żo wa nie od nio sło ocze ki wa ne skut ki, bo wiem
wal ne ze bra nia wy peł ni ły sta tu to we obo wiąz ki: za twier -
dzi ły spra woz da nia za rzą dów ROD i ko mi sji re wi zyj -
nych, spra woz da nia fi nan so we za 2015 r., uchwa li ły plan
pra cy i za bez pie cza ją cy je go wy ko na nie pre li mi narz fi -
nan so wy na 2016 r., a tak że usta li ły nie zbęd ne opła ty na
za pew nie nie funk cjo no wa nia ogro du. W ogro dach pod -
no szo no spra wy do ty czą ce da ne go ROD, a więc in we -
sty cji i re mon tów, środ ków ze wnętrz nych na ich fi nan -
so wa nie, bez pie czeń stwa, po rząd ku, za miesz ki wa nia 
i sa mo wo li bu dow la nych na dział kach.

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że wal ne ze bra nia spra -
woz daw cze w ro ku 2016 od by ły się zgod nie z pra wem

związ ko wym i wy peł ni ły za da nia sta tu to we. We dług
oce ny więk szo ści okrę gów by ła to jed na z naj le piej przy -
go to wa nych i prze pro wa dzo nych kam pa nii wal nych ze -
brań spra woz daw czych w ostat nich la tach.  Przy czy ni ła
się do te go przede wszyst kim bar dzo do bra pra ca za rzą -
dów ROD, któ re przy go to wa ły wszel kie ma te ria ły spra -
woz daw cze, pro po zy cje na rok bie żą cy, prze ana li zo wa ły
wy so ko ści opłat, któ re po kry ją kosz ty funk cjo no wa nia
ROD. Dla każ de go za rzą du co ro ku jest to bar dzo waż -
ne, a za ra zem trud ne przed się wzię cie, dla te go wszyst -
kim człon kom za rzą dów ROD za an ga żo wa nych 
w przy go to wa nia do wal nych ze brań na le żą się wy ra zy
po dzię ko wa nia

Pra wi dło wy prze bieg kam pa nii spra woz daw czej 
w ROD to rów nież efekt sys te mo wych dzia łań KR PZD
i okrę go wych za rzą dów. Du ży udział mia ły rów nież oso -
by ob słu gu ją ce z ra mie nia OZ wal ne ze bra nia, któ re słu -
ży ły po mo cą w prze pro wa dze niu wal ne go ze bra nia, 
a tak że in for mo wa ły dział kow ców o ze wnętrz nych moż -
li wo ściach fi nan so wa nia in we sty cji w ROD, ko niecz no -
ści otwar cia się ROD dla spo łe czeń stwa, re ali za cji
Otwar te go Pro gra mu Roz wo ju Spo łecz ne go ROD, ale
przede wszyst kim o nie po ko ją cej i groź nej sy tu acji
Związ ku wy ni ka ją cej z wy stą pień Rzecz ni ka Praw Oby -
wa tel skich do Mi ni stra In fra struk tu ry i Mi ni stra Ro dzi -
ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej.

Kra jo wa Ra da PZD dzię ku je wszyst kim człon kom Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, któ rzy czyn nie uczest ni -
czy li w wal nych ze bra niach spra woz daw czych, dzię ki
cze mu współ de cy do wa li o funk cjo no wa niu swo je go
ogro du, je go przy szło ści i prze zna cze niu wpła ca nych
środ ków fi nan so wych.  

Kra jo wa Ra da PZD dzię ku je za rzą dom ROD za pra -
wi dło we przy go to wa nie i prze pro wa dze nie wal nych ze -
brań i wy peł nie nie za dań sta tu to wych.

Kra jo wa Ra da PZD skła da po dzię ko wa nia okrę go wym
za rzą dom PZD za za an ga żo wa nie w przy go to wa nie 
i prze pro wa dze nie te go rocz nych wal nych ze brań, 
a szcze gól ne po dzię ko wa nia kie ru je do osób, któ re z ra -
mie nia okrę gu uczest ni czy ły w wal nych ze bra niach spra -
woz daw czych. 

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

z dnia 29 czerw ca 2016 r.
w spra wie oce ny wal nych ze brań spra woz daw czych

w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w 2016 r.

War sza wa, dnia 29 czerw ca 2016 r.

PRZEZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

I WICEPREZES
/-/Ta de usz JARZĘBAK
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Kra jo wa Ra da PZD, dzia ła jąc na pod sta wie § 130 pkt
2 sta tu tu PZD, stwier dza co na stę pu je:

§ 1
Po za po zna niu się z In for ma cją w spra wie funk cjo no -

wa nia w ro dzin nych ogro dach dział ko wych usta wy 
o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach, w tym 
w za kre sie opłat za śmie ci stwier dza, iż:
1. Opła tą ry czał to wą wy ni ka ją cą z usta wy o utrzy ma -

niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach oraz ogól ny mi
za sa da mi z tej usta wy zo sta ło ob ję tych 2836 ROD o
pow. 24435,8925 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych -
539681. Sta no wi to 60,40% ROD ogó łem, 59,62%
po wierzch ni ogó łem oraz 59,51% licz by dzia łek
ogó łem. Po zo sta łe ogro dy roz li cza ją się na pod sta -
wie in dy wi du al nych umów z pry wat ny mi fir ma mi.
Usta wą o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku 
w gmi nach zo sta ła ob ję ta znacz na licz ba ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, któ ra w związ ku 
z obo wiąz kiem wpro wa dza nia przez gmi ny/mia -
sta opła ty ry czał to wej bę dzie sta le po więk szać
się.

2. Usta wa o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi -
nach jest róż nie in ter pre to wa na przez gmi ny/mia sta
w sto sun ku do ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Wpro wa dze nie lub brak wpro wa dze nia ry czał to -
wej opła ty za wy wóz śmie ci z te re nów ROD czę -
sto nie ma uza sad nie nia praw ne go, lecz za le ży od
po li ty ki da nej gmi ny/mia sta oraz współ pra cy 
z dział kow ca mi oraz struk tu ra mi PZD. 

3. róż nie in ter pre tu ją za pi sy sa mej usta wy o utrzy ma -
niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach w sto sun ku do
ROD. Przy czy ną te go sta nu rze czy jest brak ja -
snych i pre cy zyj nych prze pi sów usta wy o utrzy -
ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach od no-
szą cych się do ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Więk szość gmin/miast uwa ża, że opła ta ry czał to wa
za wy wóz śmie ci „dla nie ru cho mo ści nie za miesz -
ka łych wy ko rzy sty wa nych na ce le re kre acyj no wy -
po czyn ko we” od no si się do ROD (a w ra mach
ogro du do po szcze gól nej dział ki ro dzin nej). In ne
gmi ny/mia sta uwa ża ją, że nie ma za sto so wa nia do
ROD, tyl ko do ta kich nie ru cho mo ści, któ re ma ją ty -
po wo cha rak ter re kre acyj ny i gdzie wy stę pu ją np.
dom ki let ni sko we. Jesz cze in na część gmin/miast
twier dzi, że opła ta ry czał to wa od no si się do ca łej
nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez ROD, 
a nie po szcze gól nej dział ki ro dzin nej. 

4. Wy so kość opła ty ry czał to wej za wy wóz śmie ci z te -

re nów ROD przed sta wia się bar dzo skraj nie. Za
śmie ci zmie sza ne, opła ty te kształ tu ją się od 2 zł do
307 zł rocz nie od dział ki. Ozna cza to, że wy so kość
staw ki opła ty ry czał to wej za wy wóz śmie ci z te re -
nów ROD nie ma nic wspól ne go z ilo ścią śmie ci
fak tycz nie wy twa rza nych na te re nie ogro dów.
Staw ki te usta la ne są bez ana li zy, oce ny i kon sul -
ta cji z ro dzin ny mi ogro da mi dział ko wy mi. Są one
na rzu ca ne „od gór nie”, w za leż no ści od żą dań fi -
nan so wych fir my, któ rej gmi na/mia sto zle ca wy -
wóz śmie ci z te re nów ROD. 

5. Bar dzo zróż ni co wa ne są staw ki opła ty za wy wóz
śmie ci se gre go wa nych z te re nów ROD. Naj niż sza
rocz na staw ka od dział ki wy no si 1 zł, a naj wyż sza
172,64 zł. Staw ki opła ty ry czał to wej za wy wóz
śmie ci po se gre go wa nych rów nież nie są do pa so -
wa ne do ilo ści śmie ci fak tycz nie wy twa rza nych
na te re nie ogro dów. W szczegól no ści, gmi ny/mia -
sta nie bio rą pod uwa gę, że zde cy do wa na więk -
szość od pa dów zie lo nych tra fia do kom po s-
tow ni ka, w któ ry zgod nie z Re gu la mi nem ROD
wy po sa żo ne są dział ki ro dzin ne. 

6. Funk cjo no wa nie usta wy o utrzy ma niu czy sto ści 
i po rząd ku w gmi nach stwa rza wie le pro ble mów 
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych i jest ne ga tyw -
nie oce nia ne. Jest bar dzo krzyw dzą ce dla sa mych
dział kow ców, któ rzy pła cą za śmie ci bar dzo wy gó -
ro wa ne i nie spra wie dli we opła ty. Po zo sta wia rów -
nież wie le do ży cze nia ja kość usług świad czo nych
przez fir my, któ rym gmi ny zle ci ły wy wóz śmie ci 
z te re nów ROD m.in. nie ter mi no wy od biór śmie ci
z ogro dów. 

§ 2
Na pod sta wie sy tu acji w ROD zwią za nej z funk cjo no -

wa niem wy wo zu śmie ci wy ni ka ją cym z usta wy o utrzy -
ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach, w tym w za kre-
sie opłat uzna je się za ce lo we po dej mo wa nie przez za rzą -
dy ROD, przy współ pra cy z okrę go wy mi za rzą da mi na -
stę pu ją cych dzia łań:

1) sta łe mo ni to ro wa nie zmian w prze pi sach pra wa
miej sco we go od no szą cych się do wy wo zu śmie ci 
z te re nów ROD i szyb kie re ago wa nie, gdy za cho dzi
ta ka po trze ba,

2) ak tyw ny udział w po sie dze niach ra dy mia sta/gmi ny,
na któ rych po dej mo wa ne są uchwa ły w spra wie
wpro wa dze nia/zmia ny za sad wy wo zu śmie ci wy ni -
ka ją cych z usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd -

UCHWAŁA NR 4/VIII/2016
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 29 czerw ca 2016 r.
w spra wie za dań dla struk tur PZD zwią za nych z funk cjo no wa niem

w ROD usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach
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ku w gmi nach, w tym w za kre sie opła ty ry czał to -
wej,

3) po dej mo wa nie z wła dza mi miast/gmin oraz ich
związ ka mi, przy udzia le firm zaj mu ją cych się wy -
wo zem śmie ci roz mów w za kre sie zmia ny nie ko -
rzyst nych prze pi sów pra wa miej sco we go
do ty czą cych wy wo zu śmie ci z te re nów ROD, 

4) w przy pad ku pod ję cia przez ra dę mia sta/gmi ny nie -
ko rzyst nej uchwa ły do ty czą cej wy wo zu śmie ci z te -
re nów ROD nie zwłocz ne kie ro wa nie do or ga nów
nad zo ru (Wo je wo dy i Re gio nal nej Izby Ob ra chun -
ko wej) pi sem nych za strze żeń do tre ści w/w uchwa -
ły. W przy pad ku bra ku pod ję cia dzia łań za skar ża nie
tych uchwał do są du ad mi ni stra cyj ne go,

5) pro wa dze nie roz mów z lo kal ny mi po sła mi i se na to -
ra mi ce lem po zy ska nia od nich wspar cia w za kre sie
zmia ny nie ko rzyst nych prze pi sów pra wa do ty czą -
cych wy wo zu śmie ci z te re nów ROD,

6) pro wa dze nie se gre ga cji śmie ci, któ ra po zwo li na
zmniej sze nie opłat za wy wóz śmie ci oraz peł ne wy -
ko rzy sty wa nie kom po stow ni ków, któ re po zwo lą na
zmniej sze nie opłat za od pa dy zie lo ne,

7) pro wa dze nie wśród dział kow ców dzia łań edu ka cyj -
nych zwią za nych z go spo da ro wa niem od pa da mi, 
w tym za sa da mi se gre ga cji śmie ci, po zby wa nia się

z te re nu ROD od pa dów wiel ko ga ba ry to wych, za kła -
da nia i utrzy my wa nia kom po stow ni ków, roz drab -
nia nia ga łę zi. 

8) w związ ku z wy ro kiem Wo je wódz kie go Są du Ad mi -
ni stra cyj ne go w Gdań sku z dnia 15.04.2015 r. (I
SA/Gd 166/15) eg ze kwo wa nie, aby dział ko wiec,
któ ry wbrew prze pi som obo wią zu ją cym w PZD za -
miesz ku je na dział ce w ROD in dy wi du al nie opła cał
wy wóz śmie ci z dział ki w ROD. 

§ 3
Nie za leż nie od dzia łań, o któ rych mo wa w § 2, uzna je

się za za sad ne wy stą pie nie przez Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD do Mi ni stra Śro do wi ska oraz Mi ni stra In fra -
struk tu ry i Bu dow nic twa z wnio skiem o do sto so wa nie
za pi sów usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w
gmi nach do po trzeb ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych (uwzględ nia jąc spe cy fi kę ogro dów), w tym do -
pro wa dze nie, aby staw ki opła ty za wy wóz śmie ci by ły
ade kwat ne do ilo ści śmie ci fak tycz nie wy twa rza nych
na te re nach ogro dów. 

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 29 czerw ca 2016 r.

PRZEZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

I WICEPREZES
/-/Ta de usz JARZĘBAK

UCHWAŁA Nr 5/VIII/2016
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 29 czerw ca 2016 r.
w spra wie nada nia na zwy Okrę go wi PZD w Gdań sku

War sza wa, dnia 29 czerw ca 2016 r.

PRZEZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

I WICEPREZES
/-/Ta de usz JARZĘBAK

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 95 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Nadać do tych cza so we mu Okrę go wi PZD w Gdań sku na zwę

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
OKRĘG POMORSKI w GDAŃSKU

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 108 ust. 4 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Za re je stro wać re gu la min Okrę go we go Za rzą du PZD

w Go rzo wie Wlkp. uchwa lo ny w dniu 18 grud nia 2015
r. Re gu la min sta no wi za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

UCHWAŁA Nr 6/VIII/2016
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 29 czerw ca 2016 r.
w spra wie re je stra cji re gu la mi nu Okrę go we go Za rzą du PZD

w Go rzo wie Wlkp.

War sza wa, 29 czerw ca 2016 r.

PRZEZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Iza be la OŻEGALSKA

Kra jo we Dni Dział kow ca to wiel kie świę to ru chu dział -
ko we go, któ re co ro ku or ga ni zo wa ne jest pod ko niec wa -
ka cji. To rów nież oka zja do in te gra cji i spo tka nia
dział kow ców z ca łe go kra ju. W tym ro ku świę to wa nie bę -
dzie jesz cze bar dziej uro czy ste i do nio słe. Wspól nie cie -
szyć się bę dzie my nie tyl ko z dział ko wych plo nów oraz
kon kur so wych suk ce sów dział kow ców i ogro dów, ale też
hucz nie świę to wać bę dzie my uro dzi ny PZD.

Kra jo we Dni Dział kow ca po łą czo ne z uro czy sto ścią
35-le cia dzia łal no ści Związ ku od bę dą się 3 wrze śnia (tj.
so bo ta) br. w Za brzu. Ze wzglę du na ob cho dzo ny przez
Zwią zek w 2016 ro ku ju bi le usz ist nie nia, ob cho dy zy -
ska ją jesz cze bar dziej uro czy stą opra wę, a na bio rą cych
udział dział kow ców cze kać bę dzie wie le nie co dzien nych
i nie spo dzie wa nych atrak cji. Nie za brak nie uro dzi no we -
go tor tu i god ne go uczcze nia tej rocz ni cy, a tak że cza su
na skła da nie ży czeń oraz spo tka nie z ty mi, któ rzy przez
mi nio ne 35 lat god nie i pra co wi cie słu ży li na rzecz roz -
wo ju ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Każ dy uczest -
nik Kra jo wych Dni Dział kow ca bę dzie mógł wpi sać
swo je ży cze nia w spe cjal nie przy go to wa ną ju bi le uszo -
wą księ gę.

Im pre za or ga ni zo wa na jest przez PZD przy współ pra -
cy z Pre zy den tem Mia sta Za brze Mał go rza tą Mań ką -
-Szu lik oraz Okrę go wym Za rzą dem Ślą skim PZD. Z tej
oka zji za brzań skie uli ce zo sta ną przy stro jo ne fla ga mi
związ ko wy mi w bar wach zie lo no -żół tych.

Wśród za pro szo nych go ści są m.in. po li ty cy z re gio nu
i ca łe go kra ju, któ rzy de kla ru ją swo ją przy jaźń i po par -
cie dla ru chu dział ko we go, a tak że sta ją w obro nie in te -
re sów i praw dział kow ców. Po nad to wśród ho no ro wych
go ści po ja wią się za słu że ni dzia ła cze PZD, któ ry w mi -
nio nych 35 la tach z po świę ce niem pra co wa li na rzecz
wspól ne go do bra ogro dów dział ko wych i Związ ku. Za -
pla no wa no rów nież m.in. uro czy ste po sie dze nie Kra jo -
wej Ra dy PZD, w któ rej uczest ni czyć bę dą za pro sze ni
za słu że ni dzia ła cze PZD. Otrzy ma ją oni spe cjal nie przy -
go to wa ne pa miąt ko we od zna cze nia, a tak że dy plo my. Na
Kra jo wych Dniach Dział kow ca, jak co ro ku, obec ni bę -
dą tak że uczest ni cy kra jo wych kon kur sów „Wzo ro wa
Dział ka Ro ku 2016” i „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro -
ku 2016”. W tym uro czy stym dniu zo sta ną bo wiem ofi -
cjal nie ogło sze ni zwy cięz cy i lau re aci tych kon kur sów.
Or ga ni za to rzy prze wi du ją, że w Za brzu obec nych bę dzie

II. KRAJOWE DNI DZIAŁKOWCA 2016

Uroczyste Êwi´towanie Krajowych Dni Działkowca i Jubileuszu PZD
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bli sko 800 dział kow ców z ca łe go kra ju. Z oka zji tej wy -
jąt ko wej uro czy sto ści dział kow cy otrzy ma ją upo min ki
oraz przy go to wa ne spe cjal nie na tę uro czy stość ju bi le -
uszo we wy da nie „Zie lo nej Rzecz po spo li tej”. 

Za pla no wa no tak że wie le im prez to wa rzy szą cych, jak
rów nież do dat ko we sto iska i atrak cje zwią za ne z re gio -
nem ślą skim. W Za brzu dział kow cy bę dą mo gli zwie -
dzić nie tyl ko licz ne ogro dy, któ re są jed ną z naj-
pięk niej szych wi zy tó wek te go mia sta, ale też po znać ślą -
skie atrak cje, jak choć by zwie dzić za byt ko wą ko pal nię
wę gla ka mien ne go Gu ido, gdzie pre zen to wa na jest m.in.
hi sto ria ślą skie go gór nic twa i me to dy wy do by cia wę gla

z prze ło mu XIX i XX wie ku. Po nad to po ja wią się sto -
iska, na któ rych dział kow cy pre zen to wać bę dą hi sto rię
swo ich ROD oraz te go rocz ne plo ny. Bę dą tak że sto iska
ogrod ni cze i lo kal ne. To z pew no ścią nie ko niec atrak cji,
ja kie bę dą udzia łem wszyst kich świę tu ją cych ten wy jąt -
ko wy dzień w Za brzu dział kow ców i  za pro szo nych go -
ści. 

Kra jo we Dni Dział kow ca od bę dą się w Za brzu na te -
re nie obiek tu Ślą skie Ran czo przy ul. Sta ni sła wa We be -
ra 18. 

Za pra sza my wszyst kich do wspól ne go świę to wa nia!

UCHWAŁA Nr 213/2016
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 28 czerw ca 2016 r.
w spra wie or ga ni za cji Kra jo wych Dni Dział kow ca 2016

Kra jo we Dni Dział kow ca są bar dzo waż nym wy da rze -
niem dla dział kow ców i Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. Każ de go ro ku Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
or ga ni zu je Kra jo we Dni Dział kow ca kul ty wu jąc świę to
dział ko wych po lo nów i dział kow ców, któ re go tra dy cja
się ga okre su mię dzy wo jen ne go XX wie ku.  Do dat ko wo
rok 2016 jest ro kiem ju bi le uszu 35-le cia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Dla te go też chcąc uczcić świę to
Dział kow ców oraz Ju bi le usz Związ ku, Pre zy dium KR
PZD dzia ła jąc na pod sta wie § 134 ust. 2 pkt 1 sta tu tu
PZD po sta no wi ło: 

§ 1
Zor ga ni zo wać Kra jo we Dni Dział kow ca 2016 w dniu

3 wrze śnia 2016 ro ku w Za brzu na te re nie obiek tu Ślą -
skie Ran czo przy ul. Sta ni sła wa We be ra 18.

§ 2
Or ga ni za to rem Kra jo wych Dni Dział kow ca 2016 jest

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD oraz Okrę go wy Za rząd
Ślą ski PZD.

§ 3
Usta lić licz bę uczest ni ków Kra jo wych Dni Dział kow -

ca 2016 na 700 osób.  Naj licz niej szą re pre zen ta cję – 200
osób, bę dzie re pre zen to wać ja ko go spo darz Kra jo wych
Dni Dział kow ca 2016 - Okręg Ślą ski. Ilo ści uczest ni ków
z po szcze gól nych okrę gów zo sta ną usta lo ne przez or ga -
ni za to rów i prze ka za ne do okrę gów PZD.

§ 4
W skła dach de le ga cji okrę gów PZD na Kra jo we Dni

Dział kow ca 2016 bę dą uwzględ nie ni lau re aci kon kur -
sów kra jo wych „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku
2016” oraz „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2016”.

§ 5
Kosz ty zwią za ne z or ga ni za cją Kra jo wych Dni Dział -

kow ca 2016 zo sta ną po kry te ze środ ków bu dże to wych
KR PZD zgod nie z przy ję tym przez Pre zy dium KR PZD
kosz to ry sem.  Kosz ty zwią za ne z do jaz dem na uro czy -
stość de le ga cji po kry wa ją okrę gi PZD.

§ 6
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

War sza wa, 28 czerw ca 2016  r. 

PRZEZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

I WICEPREZES
/-/Ta de usz JARZĘBAK
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III. SPOTKANIE DELEGACJI PZD Z RZECZNIKIEM 
PRAW OBYWATELSKICH

W dniu 30 czerw ca 2016 r. Rzecz nik Praw Oby wa tel -
skich  dr Adam Bod nar spo tkał się z de le ga cją PZD. Zwią -
zek re pre zen to wa li Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki,
Se kre tarz PZD Iza be la Oże gal ska, Wi ce pre zes Okrę gu w
Po zna niu Ro bert Kli ma szew ski oraz rad co wie praw ni To -
masz Ter lec ki i Bar tło miej Piech. Ze stro ny RPO w spo -
tka niu uczest ni czy li rów nież dyr. Ka mil la Do łow ska,
na czel nik Ar tur Za lew ski oraz Mi chał Chy lak pra cow nik
z ze spo łu pr. cy wil ne go.

Przed mio tem spo tka nia by ło omó wie nie dzia łań po dej -
mo wa nych przez RPO w sto sun ku do ROD, PZD oraz
usta wy o ROD. Jak wy ni ka ło z roz mów, bez po śred nim
im pul sem do za ini cjo wa nia spo tka nia by ły li sty skie ro wa -
ne do RPO przez dział kow ców, w któ rych za kwe stio no -
wa li po dej mo wa ne prze zeń ini cja ty wy do ty czą ce ogro dów
dział ko wych. W szcze gól no ści do ty czy to po stu la tu ob ję -
cia ochro ną osób za miesz ku ją cych na te re nie ogro dów
dział ko wych oraz py ta nia praw ne go skie ro wa ne go przez
RPO do Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go, z któ re go
po śred nio wy ni ka m.in. po stu lat jed no znacz ne go przy pi -
sa nia nad zo ro wi bu dow la ne mu kom pe ten cji do ba da nia
le gal no ści al tan dział ko wych pod ką tem zgod no ści z pla -
na mi za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

Jak wy ja śni li przed sta wi cie le PZD, w po wszech nym od -
bio rze dział kow ców ini cja ty wy pod ję te przez RPO bu dzą
po waż ne wąt pli wo ści. Przyj mu jąc do wia do mo ści wy ja -
śnie nia RPO, co do je go in ten cji – wal ka z bez dom no ścią
oraz jed no znacz na wy kład nia prze pi sów bu dow la nych –
Pre zes PZD wska zał, iż po śred nie skut ki tych dzia łań mo -
gą być bar dzo groź ne dla  przy szło ści ROD oraz praw in -
dy wi du al nych dział kow ców. W od po wie dzi dr Bod nar
za pew nił, że je go ce lem nie jest le ga li zo wa nie, ani tym
bar dziej roz sze rza nie zja wi ska za miesz ki wa nia w ROD.
Jed no znacz nie stwier dził, że nie ak cep tu je te go zja wi ska,
jak rów nież przy pad ków sa mo wo li bu dow la nych w ogro -
dach dział ko wych. Z sa tys fak cją przyj mu jąc te za pew nie -
nia, przed sta wi cie le Związ ku pod kre śli li, że zde cy do wa na
re ak cja dział kow ców w tej spra wie by ła jed nak cał ko wi -
cie uza sad nio na. Za an ga żo wa nie RPO w spra wę osób za -
miesz ku ją cych na dział kach, bez jed no znacz ne go
wy ja śnie nia, że jest on prze ciw ny le ga li za cji te go zja wi -
ska, stwo rzy ło bo wiem wra że nie, że po pie ra on dzia ła nia
osób ła mią cych pra wo i wy ko rzy stu ją cych dział ki w ROD
na ce le sprzecz ne z ich prze zna cze niem. Jed no cze śnie E.
Kon drac ki pod kre ślił, że in ten cją PZD nie jest, i ni gdy nie
by ła na tych mia sto wa eks mi sja wszyst kich osób miesz ka -
ją cych na dział kach, bez oglą da nia się na ich sy tu ację ży -
cio wą. Przy wo łu jąc kon kret ne przy kła dy wspie ra nia przez
PZD sta rań o lo ka le so cjal ne dla ta kich osób, przy po mniał,

że Zwią zek po tra fi łą czyć w swych dzia ła niach wraż li -
wość spo łecz ną, ze sku tecz no ścią. Wy ja śnił jed nak, że
wśród za miesz ku ją cych w ROD na le ży wy raź nie roz róż -
nić oso by, któ re los zmu sił do ta kie go wy bo ru – zwy kle
trak tu ją one ten stan ja ko przej ścio wy i ak tyw nie sta ra ją
się po zy skać od gmi ny lo kal, do któ re go bę dą mo gły się
prze nieść – od tej gru py osób, któ ra bę dąc w nor mal nej
sy tu acji ma jąt ko wej, z pre me dy ta cją ła mią pra wo kie ru jąc
się wy łącz nie chę cią oszczęd no ści, czy wręcz czer pa nia
do dat ko wych ko rzy ści, np. po przez prze zna cza nie po sia -
da nych miesz kań na wy na jem. Jed no cze śnie przed sta wio -
no kon kret ne przy kła dy do wo dzą ce, że na wet po je dyn cze
przy pad ki za miesz ki wa nia na dział kach mo gą ro dzić ne -
ga tyw ne kon se kwen cje dla ogó łu dział kow ców re spek tu -
ją cych pra wo, jak np. pró ba wy ko rzy sta nia tej
oko licz no ści przez gmi nę ja ko pre tek stu do za kwe stio no -
wa nia ist nie nia ca łe go ogro du.

Od no sząc się do wnio sku RPO w przed mio cie in ter pre -
ta cji pra wa bu dow la ne go, przed sta wi cie le PZD zwró ci li
uwa gę, iż kon tro wer sje bu dzi nie ty le sam fakt sko rzy sta -
nia z pra wa do ini cjo wa nia po stę po wa nia, co po glą dy któ -
re za pre zen to wał na ich po par cie. Da ne PZD wska zu ją
bo wiem, że for so wa na przez biu ro RPO in ter pre ta cja mo -
że stwo rzyć pre tekst do za kwe stio no wa nia le gal no ści
prak tycz nie każ dej al ta ny, co ma ol brzy mie zna cze nie
zwłasz cza w kon tek ście pod wa że nia praw dział kow ców
do od szko do wań przy li kwi da cji ROD. Nie ste ty, po mi mo
po stu la tu PZD o wy co fa nie wnio sku z NSA, RPO w spo -
sób jed no znacz ny od mó wił roz wa że nia ta kiej moż li wo -
ści.

Od mien ne po glą dy na te mat po ten cjal nych skut ków do -
tych cza so wych dzia łań RPO dla bez pie czeń stwa ROD i
praw dział kow ców spra wi ły, że dys ku sja w trak cie spo -
tka nia by ła bar dzo oży wio na. Tym nie mniej kon klu zje, ja -
kie pa dły na sam ko niec, da ją na dzie ję na unik nię cie
nie po ro zu mień w przy szło ści.

Jed nym z za strze żeń pod nie sio nych przez PZD by ło to,
iż ini cju jąc dzia ła nia do ty czą ce tak waż nych dla dział kow -
ców za gad nień biu ro RPO nie po prze dzi ło ich ja kim kol -
wiek dia lo giem ze Związ kiem, ja ko naj bar dziej
re pre zen ta tyw nym part ne rem spo łecz nym w tym ob sza -
rze. Z ko lei treść do ku men tów sy gno wa nych przez RPO
uza sad nia od czu cie, że opar to je na po glą dach garst ki osób
za in te re so wa nych le ga li za cją sta nu sprzecz ne go z usta wą.
Wy ra ża jąc zro zu mie nie dla tych uwag dr. A. Bod nar za de -
kla ro wał, że w przy szło ści dzia ła nia kie ro wa nej prze zeń
in sty tu cji od no szą ce się do te ma ty ki ROD bę dą po prze -
dza ne szer szy mi kon sul ta cja mi spo łecz ny mi, w któ rych
PZD bę dzie miał moż li wość ak tyw ne go uczest ni cze nia.
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Przy zna jąc zaś, że przed sta wio ne przez PZD ar gu men ty
mo gą mieć zna cze nie dla roz strzy gnię cia spra wy przez
NSA, za pro po no wał, aby Zwią zek przy stą pił do po stę po -
wa nia w cha rak te rze tzw. „przy ja cie la są du”. Jed no cze -
śnie za de kla ro wał, że do ce nia jąc zna cze nie ROD i

do strze ga jąc do ro bek PZD dla roz wo ju tej waż nej dzie -
dzi ny ży cia spo łecz ne go, wi dzi po trze bę i moż li wość bez -
po śred nie go an ga żo wa nia się biu ra RPO w spra wy, w
któ rych Zwią zek wy stę pu je w obro nie praw dział kow ców
i ogro dów.

BP

Stanowiska i listy w sprawie wniosku RPO do NSA

Wy stą pie nie Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich do Na czel -
ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go, któ re mo że za wa żyć o le -
gal no ści se tek ty się cy ogro do wych al tan w ca łej Pol sce,
obu rzy ło śro do wi sko dział kow ców. Licz ne gło sy nie zro -
zu mie nia po sta wy RPO i pro te stów spły wa ją do biu ra
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich i Kra jo wej Ra dy PZD.
Dział kow cy oraz or ga ny PZD do ma ga ją się wy co fa nia
wnio sku Rzecz ni ka i od stą pie nia przez nie go od dzia łań na
szko dę ogrod nic twa dział ko we go.

Wie lo krot nie w li stach dział kow cy pod kre śla ją ra żą cy
brak wie dzy Rzecz ni ka w za kre sie funk cjo no wa nia ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych.  "Z ogrom nym nie do -
wie rza niem, ale i za że no wa niem czy ta łam Pań ski wnio sek
do Na czel ne go Sa du Ad mi ni stra cyj ne go, w któ rym to ewi -
dent nie sta ra się Pan wy pro wa dzić myl ną te zę, ja ko by al -
ta na dział ko wa mia ła by być zrów na na ce lem wy-
ko rzy sta nia z bu dyn kiem miesz kal nym. O myl nie wy snu -
tej li nii wy wo du sa mo wo li bu dow la nej, wy ma ga ją cej roz -
biór ki, gdy da ny obiekt nie jest zgod ny z pla nem
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go da ne go re jo nu, nie
wspo mnę. Sza now ny Pa nie, by móc za bie rać głos w ja -
kiej kol wiek spra wie, na le ży się z nią do głęb nie za po znać
oso bi ście” - pi sze Ma ria Felt z ROD "Miś" w Ru mian ko -
wie.

Ta ką sa mą opi nię pre zen tu je Za rząd ROD Ko ło Ka ni w
To ru niu: „W na szej oce nie, Pań ski wnio sek po zba wio ny
jest rze tel nej i do głęb nej ana li zy isto ty funk cjo nal no ści al -
tan dział ko wych. Al ta ny te ni gdy nie słu ży ły za miesz ki -
wa niu, świad czyć o tym mo gą do ku men ty, któ re
nie od łącz nie słu ży ły two rze niu i funk cjo no wa niu ogro -
dów dział ko wych w Pol sce”.

„Pań skie po dej ście do pro ble ma ty ki al tan dział ko wych
zda je się być czy sto teo re tycz ne i po zba wio ne ele men tar -
nej wie dzy, lub co gor sza, uległ Pan oso bom, któ re z pre -
me dy ta cją na by wa ły dział ki tyl ko po to, by za miesz kać w
al ta nach, czę sto roz bu do wu jąc je w efek cie koń co wym,
od bie ga ją cych swy mi ga ba ry ta mi od do zwo lo nych pra -
wem. Jak że ir ra cjo nal ne jest tak że po dej ście do przy pi sy -
wa nia nie le gal no ści praw nej al ta nom, któ re po sta wio ne są
w ogro dach, na te re nach nie uję tych w pla ni sty ce miast
jak te re ny zie le ni dział ko wej, mi mo że są zgod ne z Pra -
wem Bu dow la nym” - pi sze Ste fan Dich ting z ROD w

Gru dzią dzu.
„Nie przy pusz czam by po dej mu jąc de cy zje kie ro wał

się Pan zły mi in ten cja mi. Nie ste ty jed nak naj praw do po -
dob niej nie ma Pan peł nej wie dzy na te mat sy tu acji ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, lub co gor sza, jest Pan
ma ni pu lo wa ny przez śro do wi ska nie przy chyl ne ogro dom
dział ko wym. Na zmia nę de cy zji i mą dre dzia ła nia ni gdy
nie jest za póź no, dla te go pro szę Pa na o po now ne za sta no -
wie nie się nad Pa na wnio ska mi, zwłasz cza w kon tek ście
ape li dział kow ców. Je że li chciał by się Pan cze goś do wie -
dzieć, po znać na sze zda nie, to za wsze mo że się Pan do
nas zwró cić z pro po zy cją spo tka nia. Je stem głę bo ko prze -
ko na ny, że tak, jak w prze szło ści uda wa ło nam się za wrzeć
kom pro mis w wie lu in nych spra wach, np. no wej usta wy o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych, tak i tym ra zem przed -
sta wi cie le Pol skie go Związ ku Dział kow ców chęt nie po -
dej mą pró bę skon fron to wa nia Pa na i na szych po glą dów
na te mat le gal no ści al tan dział ko wych. Mu si Pan bo wiem
zda wać so bie spra wę, że Pa na wnio sek mo że wpły nąć na
sy tu ację praw ną se tek ty się cy al tan zlo ka li zo wa nych na
te re nach ro dzin nych ogro dów dział ko wych” – pi sze Ce za -
ry Bucz kow ski z ROD Ko ło Ka ni w To ru niu.

Du że za in te re so wa nie dział kow ców wzbu dza tak że fakt,
że Rzecz nik zde cy do wał się pod jąć kwe stię do dat ko wych
re gu la cji al tan wła śnie te raz, po mi mo że by ła do te go oka -
zja zde cy do wa nie wcze śniej, jak choć by przy uchwa la niu
za pi sów Pra wa bu dow la ne go w od nie sie niu do al tan dział -
ko wych. Co wię cej, al ta ny dział ko we są prze cież in te gral -
nym ele men tem ROD od po ko leń. „Z ol brzy mim nie -
po ko jem ob ser wu ję do nie sie nia do ty czą ce Pa na wzmo żo -
nej ak tyw no ści w za kre sie pra wa bu dow la ne go, a wcze -
śniej spra wy le gal no ści za miesz ki wa nia na te re nie
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Nie po tra fię zro zu mieć
skąd na gle ta kie za in te re so wa nie te ma tem z Pa na stro ny 
i czy zda je Pan so bie spra wę z te go, do cze go mo że do pro -
wa dzić pa na ini cja ty wa przed Na czel nym Są dem Ad mi ni -
stra cyj nym” - pi sze Gra ży na Mul ler z ROD „Pod Dę bem”
w Gru dzią dzu.

„Szer szy nad zór bu dow la ny za sto so wa ny do al tan dział -
ko wych i do dat ko we kry te ria, któ re po win ny speł nić to
po waż ne za gro że nie dla ogrom nej licz ny dział kow ców. W
ca łej hi sto rii ogrod nic twa dział ko we go nie sto so wa no ta -
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kich za sad w sto sun ku do al tan dział ko wych, a tym bar -
dziej nie oce nia no ich le gal no ści pod ką tem zgod no ści z
miej sco wym pla nem za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
czy też pod ką tem speł nie nia wa run ków tech nicz nych. Za -
sta na wia fakt dla cze go dzi siaj RPO chce na ra zić pol skich
dział kow ców na po no sze nie po waż nych kon se kwen cji,
uzna nia ich al tan za sa mo wo le bu dow la ne” - pi sze Pre zy -
dium OZ w Lu bli nie.

Dział kow cy oba wia ją się rów nież, że wpro wa dze nie do -
dat ko wych re gu la cji praw nych w sto sun ku do al tan dział -
ko wych, otwo rzy dro gę do wy my śla nia na stęp nych.
Tro ską na pa wa ją ich tak że kon se kwen cje uwzględ nie nia
przez NSA su ge stii Rzecz ni ka, cze go jed ną z naj gor szych
mo że być upa dek ro dzin nych ogro dów dział ko wych. „Je -
śli raz uda się wpro wa dzić speł nie nie do dat ko wych kry te -
riów przez obiek ty wy bu do wa ne nie rzad ko wie le lat te mu,
to otwo rzy to moż li wość wpro wa dza nia w sto sun ku do
nich ko lej nych wy mo gów w przy szło ści. Nie ule ga tak że
wąt pli wo ści fakt, że za al ta ny, ja ko obiek ty uzna ne za sa -
mo wo le bu dow la ne, w ra zie li kwi da cji ROD, od szko do -
wa nie przy słu gi wać nie bę dzie. Kto bę dzie chciał w ta kim
przy pad ku in we sto wać swo je środ ki fi nan so we, czas i na -
kła dy pra cy w dział ki i al ta ny, któ rych le gal no ści ni gdy
nie bę dzie w stu pro cen tach pe wien? Jest to kwe stia, któ -
ra na pew no wpły nie na po pu lar ność ogrod nic twa dział ko -
we go oraz za in te re so wa nie nim” – pi sze OZ Pod la ski.

Ta ką sa mą opi nię ma ją pre ze si mie lec kich ROD: „Ko mu
bę dą po trzeb ne ogro dy dział ko we bez al tan. Mo że się my -
li my, ale jest to pro sty spo sób na wy rzu ce nie dział kow ców
z ogro dów i po zo sta wie nie wol nych od za bu do wy te re nów,
któ re ła two bę dzie wy ko rzy stać na ce le ko mer cyj ne”.

„Szer szy nad zór bu dow la ny do al tan dział ko wych oraz
za sto so wa nie do dat ko wych kry te riów za gra ża a wła ści -
wie spo wo du je ko niecz ność ich roz biór ki przez dział kow -
ców, a w przy pad ku li kwi da cji ogro du rów nież utra tę
re kom pen sa ty, za wła sny ma ją tek. Na le ży za zna czyć, że
al ta ny dział ko we zo sta ły po bu do wa ne we dług ist nie ją ce -
go pra wa bu dow la ne go” – pi sze Za rząd ROD im. „kpr.
BENEDY” w Byd gosz czy. 

„Je ste śmy za nie po ko je ni po sta wą Pa na Rzecz ni ka, któ ry
raz po raz do ma ga się rze czy nie ko rzyst nych dla oby wa te -
li, któ ry mi są dział kow cy. Tym ra zem jest tak, że ro zu mie -
my po trze bę ujed no li ce nia pra wa, któ rą się Pan Rzecz nik
kie ro wał. Nie ro zu mie my na to miast dwóch rze czy. Po
pierw sze, dla cze go owo ujed no li ce nie ma się spro wa dzać
do wy bra nia dro gi bar dziej zło żo nej i nad to nie ko rzyst nej
dla dział kow ców. Pan Rzecz nik mo że nie wie, że część al -
tan, gdy by Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny przy chy lił się do
je go wnio sku, uzna ne by ło by za sa mo wo lę bu dow la ną. I to
z po wo dów nie za leż nych od dział kow ców, uży wa ją cych
tych al tan” – pi sze Pre zy dium OZ w Opo lu.

„W na szej oce nie Rzecz nik Praw Oby wa tel skich nie
zwa ża na skut ki orze czeń NSA w sy tu acji uwzględ nie nia
je go wnio sku. Do tkną one bez po śred nio każ de go dział -

kow ca kon se kwen cją na ka zu roz biór ki al ta ny, a tak że 
w po sta ci utra ty pra wa do od szko do wa nia w przy pad ku
li kwi da cji ro dzin ne go ogro du dział ko we go, bo wiem zgod -
nie z prze pi sa mi usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, za obiek ty wy bu do wa ne
nie zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem, od szko do wa nie nie
przy słu gu je” – pi sze OZ Su dec ki.

Dział kow cy czu ją się oszu ka ni, gdyż Rzecz nik Praw
Oby wa tel skich za miast sta wać w obro nie praw dział kow -
ców, opo wia da się prze ciw ko nim. „Je śli Pan Rzecz nik sta -
je po stro nie nie licz nej gru py oby wa te li za miesz ku ją cych
nie le gal nie na te re nie ROD, to gdzie szu kać ma ją swo je go
rzecz ni ka wszy scy dział kow cy, któ rzy uczci wie użyt ku ją
dział ki zgod nie z pra wem i ocze ku ją je dy nie zo sta wie nia
ich w spo ko ju? Py ta my za tem po cóż w ta kim ra zie by ło
uchwa la nie zmian w pra wie bu do wal nym w spra wie al tan
dział ko wych w ROD, sko ro te raz wnio sku je się, by trak to -
wać wo bec nich ta kie sa me kry te ria, jak wo bec wszyst kich
in nych bu dyn ków na te re nie kra ju? Czy cho dzi rze czy wi -
ście o to, by do pro wa dzić przez eska la cję trud no ści do
opusz cza nia te re nów ROD przez dział kow ców, któ rzy 
w oba wie o sank cje i kosz ty roz bió rek bę dą re zy gno wać 
z użyt ko wa nia dzia łek?” – pi sze OZ Ma zo wiec ki.

O ro li ja ką po wi nien peł nić Rzecz nik Praw Oby wa -
tel skich przy po mi na tak że Ko le gium Pre ze sów ROD
Tcze wa i Lu bi sze wa: „Nie mo że my za kła dać, że pra -
wo bę dzie dzia ła ło na szko dę oby wa te li, a tak mo że
być je że li NSA przy chy li się do sta no wi ska Rzecz ni -
ka Praw Oby wa tel skich. Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców za pew nia dział kow com moż li wość spo koj ne go
go spo da ro wa nia w ro dzinnych ogro dach dział ko wych,
prze strze ga jąc pra wa. Je ste śmy prze ko na ni, że ro lą
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich po win no być życz li -
we po dej ście w sto sun ku do dział kow ców”.

„Mia łem do tych czas prze świad cze nie, że Pan, ja ko
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, bę dzie chro nić i wal czyć
o pra wa oby wa te li, zwłasz cza tych go rzej sy tu owa nych 
i mniej oby tych w za wi ło ściach pol skie go pra wo daw stwa.
W świe tle przy to czo nych po wy żej fak tów, mam po waż ne
wąt pli wo ści, a wręcz na bie ram co raz więk sze go prze -
świad cze nia, że w Pa na dzia ła niach nie ma zna cze nia do -
bro ogó łu, wraz z ro dzi na mi, pra wie czte ro mi lio no wej
rze szy dział kow ców. Li czy się tyl ko for sa i in te re sy wą -
skiej gru py osób pra gną cych zro bić in te res na bez kosz to -
wym prze ję ciu te re nów dział ko wych” – pi sze Jan
Cie siel ski z ROD im. Kpr. „BENEDY” w Byd gosz czy.

Dział kow cy ma ją do brze w pa mię ci nie daw ną ba ta lię 
o za cho wa nie al tan w ogro dach dział ko wych. Wte dy, dzię -
ki Związ ko wi i jed no ści ca łe go śro do wi ska dział ko we go,
uda ło się do pro wa dzić do uchwa le nia usta wy o ROD z 13
grud nia 2013 ro ku. „Nie za prze czal nie ła twiej się coś nisz -
czy ani że li two rzy. Nie ste ty z ogrom nym smut kiem mu szę
stwier dzić, że Pan swo imi po czy na nia mi zmie rza do te go
pierw sze go. Pa na wnio sek do Na czel ne go Są du Ad mi ni -
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stra cyj ne go jest jed nym z do wo dów na to. Jak wszy scy
dział kow cy, tak i ja mam wciąż ży we wspo mnie nia z ne -
ga tyw ny mi do świad cze nia mi po ab sur dal nym orze cze niu
NSA opi su ją cym al ta nę dział ko wą. Tyl ko dzię ki per spek -
ty wicz ne mu do strze ga niu za gro żeń dla dział kow ców przez
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy i sa mą Kra jo wą Ra dę Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, uda ło się przy de ter mi na cji ty się cy
dział kow ców prze for so wać no we li za cję Pra wa bu dow la ne -
go i do ko nać pre cy zyj ne go sfor mu ło wa nia” - pi sze Fran ci -
szek Przy byl ski z ROD w Lu bie niu Ku jaw skim.

Dział kow cy pod kre śla ją tak że istot ną ro lę ogro dów
dział ko wych w kra jo bra zie miast. „Ro dzin ne Ogro dy
Dział ko we są na szym do brem na ro do wym. Od wio sny do
je sie ni sta no wią miej sce wy po czyn ku od miej skie go zgieł -
ku, in te gra cji to wa rzy skiej przy tak po pu lar nym w Pol sce
gril lo wa niu, a tak że sta no wią istot ne wspar cie dla bu dże -
tów wie lu ubo gich ro dzin. Z te go po wo du za ab so lut nie
nie zbęd ną uwa żam szcze gól ną tro skę o pra wi dło we funk -
cjo no wa nie ogro dów dział ko wych” - pi sze An drzej Cie -
chom ski w ROD "Przą śnicz ka” w To ru niu.

Prak tycz nie we wszyst kich li stach po ja wia się apel do
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich o wy co fa nie je go wnio sku
z NSA oraz sku pie nie się na tym jak moż na po móc dział -
kow com, aby ogrod nic two dział ko we roz wi jać a nie nisz -
czyć. „Na ucze ni do świad cze niem oraz peł ni obaw o
re spek to wa nie praw se tek ty się cy pol skich dział kow ców
– zwra ca my się do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich o wy -
co fa nie swo je go wnio sku, któ ry do pro wa dzić mo że do
pod wa że nia le gal no ści ich al tan na te re nie dzia łek ro dzin -
nych, po mi mo ich oczy wi stej zgod no ści z prze pi sa mi pra -
wa. Wy ra ża my sta now czy sprze ciw wo bec dzia łań, któ re
go dzą w pra wa i spo kój oby wa te li oraz ro dzą oba wy do -
ty czą ce le gal no ści ich ma jąt ku” – pi sze OZ Świę to krzy ski.

„Ni niej szym zwra cam się do Pa na z proś bą o za prze sta -
nie dzia łań, któ re mo gą ne ga tyw nie wpły nąć na sy tu ację

dział kow ców. Zda jąc so bie spra wę z fak tu, że ogro dy
dział ko we nie są wol ne od pro ble mów ta kich jak po -
nadnor ma tyw ne al ta ny oraz za miesz ki wa nie na dział kach
uwa żam, że po wi nien Pan się skon cen tro wać wła śnie na
roz wią za niu tych pro ble mów i na po pra wie niu sku tecz no -
ści or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej. Te bo wiem nie rzad -
ko są współ win ne za ist nia łej sy tu acji, a ich naj więk szym
grze chem jest grzech za nie cha nia i lek ce wa że nia” – pi sze
Ce za ry Bucz kow ski z ROD Ko ło Ka ni w To ru niu.

„Dzia ła nia Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, go dząc 
w pra wa oby wa te li, są nie prze my śla ne oraz sprzecz ne 
z funk cją, dla któ rej ten or gan zo stał po wo ła ny. W związ -
ku z tym, Okrę go wy Za rząd Pod la ski PZD wy ra ża sta -
now czy sprze ciw wo bec je go ini cja ty wy i wzy wa go do
wy co fa nia szko dli we go dla pol skich oby wa te li wnio sku”
– pi sze OZ Pod la ski.

„Uzna nie za sa mo wo le bu dow la ne al tan dział ko wych
spo wo du je ko niecz ność ich roz biór ki przez dział kow ców,
a w przy pad ku li kwi da cji ogro du rów nież utra tę re kom -
pen sa ty, za wła sny ma ją tek. Na le ży za zna czyć, że al ta ny
dział ko we zo sta ły po bu do wa ne ze skrom nych wy na gro -
dzeń za pra cę, rent i eme ry tur dział kow ców i nie jed no -
krot nie bu do wa ne by ły przez wie le lat. Czyż by mia ły się
dziś stać tzw. „dom kiem z kart” - ? We dług na szej oce ny
prze sła ny wnio sek przez Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
do Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go do te go zmie rza.
W związ ku z po wyż szym zwra ca my się do Pa na Rzecz ni -
ka Praw Oby wa tel skich z  ape lem i proś bą, o wy co fa nie
nie do brej, a wręcz szko dli wej dla dział kow ców ini cja ty -
wy” – pi sze Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w Szczaw nie -
-Zdro ju. 

Wię cej li stów i sta no wisk znaj dziesz na stro nie pzd.pl
w za kład ce „Ak tu al no ści – Sta no wi ska i li sty”.

Opr. AD

IV. SPOTKANIE DELEGACJI PZD Z SEKRETARZEM
STANU W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY

W dniu 31 ma ja br. w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i
Bu dow nic twa od by ło się spo tka nie przed sta wi cie li PZD
z Se kre ta rzem Sta nu Ka zi mie rzem Smo liń skim. Na cze -
le de le ga cji związ ko wej stał Pre zes PZD Eu ge niusz Kon -
drac ki, któ re mu to wa rzy szy li wi ce pre zes PZD Zdzi sław
Śli wa oraz rad cy praw ni Bar tło miej Piech oraz To masz
Ter lec ki. Ze stro ny rzą do wej obok Mi ni stra udział wzię li
Dy rek tor De par ta men tu Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
Mał go rza ta Ku ty ła, Za stęp ca Dy rek to ra te go de par ta -
men tu Edy ta Lu ba szew ska, Za stęp ca Dy rek to ra De par ta -
men tu Bu dow nic twa  Ani ta Gra bow ska-Wlaź oraz
Bła żej Kor czak głów ny spe cja li sta w De par ta men cie Bu -

dow nic twa i Mag da le na Da wid star szy spe cja li sta w De -
par ta men cie Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi.

Spo tka nie od by ło się z ini cja ty wy Mi ni stra Smo liń -
skie go, któ ry chciał po znać sta no wi sko Związ ku co do
su ge ro wa nej przez Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
(RPO) zmia ny prze pi sów do ty czą cych bu dow nic twa po -
nadnor ma tyw ne go oraz nie le gal ne go za miesz ki wa nia w
ROD. W tym za kre sie Pre zes Kon drac ki po in for mo wał
Mi ni stra o po zy tyw nym od bio rze usta wy o ROD przez
śro do wi sko dział kow ców, któ re nie wi dzi po trze by jej
no we li za cji. Usta wa zo sta ła już bo wiem wdro żo na i
spraw dza się w prak ty ce, chro niąc pra wa i in te re sy dział -
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kow ców. Dla te go też z sa tys fak cją przy ję to w ogro dach
sta no wi sko Mi ni ster stwa In fra struk tu ry, w któ rym po in -
for mo wa no RPO, że re sort nie wi dzi po trze by zmia ny
usta wy o ROD w za kre sie za ka zu za miesz ki wa nia i bu -
dow nic twa al tan dział ko wych.

Na to miast w kon tek ście tych spraw, Pre zes Kon drac ki
przed sta wił rze czy wi stą ska lę zja wisk sa mo wo li i za -
miesz ki wa nia w ROD oraz omó wił po szcze gól ne przy -
czy ny ich po wsta wa nia. Za pew nił, że Zwią zek pod -
cho dzi do każ de go przy pad ku w spo sób in dy wi du al ny i
wy ka zu je nie zbęd ną wraż li wość w sy tu acjach te go wy -
ma ga ją cych, łącz nie z po mo cą w sta ra niach o lo kal so -
cjal ny. Jed nak że przy pad ki świa do me go i ra żą ce go
na ru sza nia pra wa po przez za miesz ki wa nie w bu dyn kach
miesz kal nych na te re nach ROD nie są i nie bę dą to le ro -
wa ne ja ko sprzecz ne z pra wem i go dzą ce w isto tę ogrod -
nic twa dział ko we go.

Ze swo jej stro ny Pre zes Śli wa wska zu jąc na kon kret -
ne przy pad ki zwró cił uwa gę na nie wy star cza ją cą sku -
tecz ność or ga nów bu dow la nych w zwal cza niu sa mo wo li
bu dow la nych w ROD. Zwró cił uwa gę na zni ko mą ilość
eks mi sji z dzia łek oraz trud no ści z ich wy eg ze kwo wa -
niem. Pod kre ślił, że zja wi sko za miesz ki wa nia nisz czy
ogro dy oraz ge ne ru je licz ne kon flik ty, gdyż za miesz ku -
ją cy bez pod staw nie ko rzy sta ją z udo god nień ROD oraz
ży ją na koszt dział kow ców. Zwró co no rów nież uwa gę,
że spra wę kom pli ku je prak ty ka mel do wa nia na te re nie
ogro dów, mi mo usta wo we go za ka zu za miesz ki wa nia.

Pod czas spo tka nia Mi ni ster Smo liń ski po twier dził sta -
no wi sko re sor tu, że nie są pro wa dzo ne żad ne pra ce nad
zmia ną usta wy o ROD, a ja kie kol wiek ini cja ty wy w tym
kie run ku bę dą po dej mo wa ne przy współ pra cy ze Związ -
kiem. Pod kre ślił tak że ko niecz ność za trzy ma nia roz wo -
ju zja wi ska po nadnor ma tyw ne go bu dow nic twa w ROD.
W tym za kre sie uznał po trze bę wspar cia dzia łań or ga -
nów Związ ku. Ape lo wał o dal sze zgła sza nie sa mo wo li
do or ga nów bu dow la nych oraz in for mo wa nie Mi ni ster -
stwa o przy pad kach bez czyn no ści tych or ga nów. Jed no -
cze śnie zgo dził się z opi nią o nie spój no ści prze pi sów o
mel dun ku z za ka zem za miesz ki wa nia w ROD i po le cił
prze ka za nie te go za gad nie nia do Mi ni ster stwa Spraw
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji.

W ra mach oma wia nia pro ble mów, z ja ki mi spo ty ka ją
się ro dzin ne ogro dy dział ko we w bie żą cej dzia łal no ści,
Pre zes PZD po ru szył rów nież kwe stię gwał tow ne go
wzro stu kosz tów po no szo nych przez dział kow ców z ty -
tu łu  wy wo zu śmie ci z ROD. Przy czy ną te go sta nu rze -
czy są nie pre cy zyj ne ure gu lo wa nia za war te w usta wie 
o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w za kre sie opłat od
nie ru cho mo ści zaj mo wa nych na ce le re kre acyj ne, 
a w szcze gól no ści brak ogra ni czeń, co do ich po zio mu 
– któ re wpro wa dzo no np. dla nie ru cho mo ści miesz ka -

nio wych. Mi ni ster K. Smo liń ski za zna czył, iż za gad nie -
nie to nie na le ży do kom pe ten cji je go re sor tu, ale za de -
kla ro wał, że za strze że nia dział kow ców zo sta ną
prze ka za ne do wła ści we go w tej spra wie mi ni ster stwa
śro do wi ska.

Przed sta wi cie le PZD przed sta wi li rów nież in for ma cję,
nt. dzia łań po dej mo wa nych przez Zwią zek na rzecz roz -
wo ju ROD, po pra wy ich in fra struk tu ry, a tak że szer sze -
go otwar cia na za spo ka ja nie po trzeb spo łecz no ści
lo kal nych. Pre zes E. Kon drac ki po in for mo wał mi ni stra o
wdra ża nych ogól no kra jo wych pro jek tach, Otwar tym
Dłu go fa lo wym Pro gra mie Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD
oraz Otwar tym Pro gra mie Spo łecz ne go Roz wo ju ROD.
Oma wia jąc te za gad nie nia, zwró co no uwa gę na pro ble -
my, z ja ki mi bo ry ka ją się ROD ubie ga jąc się o wspar cie
tych ini cja tyw ze środ ków pu blicz nych, w szcze gól no -
ści pro gra mów unij nych. Prak ty ka wy ka za ła bo wiem, iż
usta na wia ne kry te ria, od któ rych uza leż nio ne jest moż -
li wość po zy ska nia wspar cia pu blicz ne go, z re gu ły nie
uwzględ nia spe cy ficz nych roz wią zań praw nych, w opar -
ciu o któ re funk cjo nu ją ro dzin ne ogro dy dział ko we. Mi -
ni ster K. Smo liń ski po dzie lił opi nię, że dzia łal ność ROD
za wie ra w so bie sze ro ki wa chlarz po zy tyw nych skut ków
dla spo łe czeń stwa. Dla te go za uza sad nio ne uznał ocze -
ki wa nie, iż po win ny one być uwzględ nio ne ja ko ad re sa -
ci pro gra mów wspar cia ze środ ków pu blicz nych. Za-
de kla ro wał, iż po ru szy tą kwe stię w re la cjach z re sor tem
roz wo ju re gio nal ne go, ja ko od po wie dzial nym za ten ob -
szar dzia ła nia ad mi ni stra cji rzą do wej. W tym kon tek ście
w trak cie roz mów od nie sio no się rów nież do moż li wo ści
uwzględ nia nia ogro dów dział ko wych w pro gra mach
wdra ża nych w po szcze gól nych mia stach w opar ciu 
o usta wę o re wi ta li za cji.

Na za koń cze nie spo tka nia mi ni ster K. Smo liń ski, wy -
ra ża jąc za do wo le nie z prze bie gu i me ry to rycz ne go cha -
rak te ru roz mów, po dzię ko wał za prze ka za ne in for ma cje
i za de kla ro wał go to wość kon ty nu owa nia z PZD kon sul -
ta cji w przed mio cie wy pra co wa nia me cha ni zmów
wspar cia dzia łal no ści ROD przez wła dze pu blicz ne. Po -
in for mo wał rów nież, że uzy ska ne in for ma cje po słu żą do
opra co wa nia do ku men tów, któ re MIiB prze ka że do in -
nych re sor tów od po wie dzial nych za po szcze gól ne za -
gad nie nia zwią za ne z funk cjo no wa niem ROD. Z ko lei
Pre zes E. Kon drac ki, dzię ku jąc za moż li wość za pre zen -
to wa nia przez PZD uwag w trak cie bez po śred nich roz -
mów, za de kla ro wał go to wość Związ ku do dal szej
współ pra cy i uczest ni cze nia w kon sul ta cjach, ja ko stro -
na spo łecz na, nt. dzia łań po dej mo wa nych przez re sort
in fra struk tu ry. Jed no cze śnie prze ka zał mi ni stro wi naj -
now sze wy da nie cza so pi sma „dział ko wiec”, „Mój Ogró -
dek” oraz Biu le ty nu In for ma cyj ne go. Wy daw nic twa te
zo sta ły życz li wie przy ję te przez mi ni stra K. Smo liń skie go.

Ze spół Me dial ny
KR PZD
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„Mal wa” w Su wał kach, ROD "Kau czuk" w Byd gosz czy,
ROD im. Je rze go Nie dział kow skie go w Śro dzie Wiel ko -
pol skiej, ROD „Ga jów ka” w Wo dzi sła wiu Ślą skim i wie -
le in nych ogro dów.

No we for my ak tyw no ści zy ska li nie tyl ko naj młod si,
ale i se nio rzy. Jak grzy by po desz czu w ko lej nych ogro -
dach dział ko wych po ja wia ją się klu by se nio ra i za ję cia
skie ro wa ne do eme ry tów, ta kie jak kom pu te ro we szko -
le nia, warsz ta ty pla stycz ne, róż no rod ne za ję cia np. w ra -
mach Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku, wy kła dy i
pre lek cje na te mat zdro we go try bu ży cia i in ne. Co raz
wię cej ogro dów od kry wa, że sym bio za ROD i spo łecz -
no ści lo kal nej jest moż li wa, a na wet po trzeb na. W co raz
więk szej liczbie ogro dów po ja wia ją się wspól ne te re ny
do re kre acji i wy po czyn ku, na któ rych ko rzy stać moż na
z ple ne ro wych si łow ni, a tak że z bez piecz nych pla ców
za baw. To zaś spra wia, że ogro dy dział ko we sta ją się
jesz cze bar dziej atrak cyj ne, a tym sa mym zy sku ją przy -
chyl ność spo łe czeń stwa i cie szą się co raz więk sza po pu -
lar no ścią. Wol ne dział ki, któ re jesz cze do nie daw na by ły
w nie któ rych re jo nach Pol ski pro ble mem, dziś za spra wą
or ga ni zo wa nych w ogro dach Dni Otwar tych i sze ro kiej
pre zen ta cji wol nych dzia łek spo łecz no ści lo kal nej, bar -
dzo szyb ko zy sku ją no wych wła ści cie li. Lu dzie dzwo -
nią do ogro dów i py ta ją, jak moż na zdo być dział kę, a
te le fo nów tych jest co raz wię cej. Otwar cie ogro dów
dział ko wych sta ło się fak tem, a roz kwit ogro do wych ini -
cja tyw po ka zu je, że te dzia ła nie jest bar dzo do brze przyj -
mo wa ne przez wszyst kich, za rów no dział kow ców,
dzia ła czy Związ ku, za rzą dy ROD, lo kal nych miesz kań -
ców, jak i przez wła dze miast, gmin i po wia tów.

Oprócz warsz ta tów i pik ni ków dla dzie ci, a tak że spo -
tkań dla se nio rów w ostat nim cza sie w ogro dach dział ko -
wych mia ły miej sca tak że in ne cie ka we ini cja ty wy. Oto
kil ka z nich:

• W ROD „Cze re śnia” w Tarnowskich Górach już po
raz czwar ty od był się pik nik „Po wi ta nie la ta”, na
któ rym dzie ci dział kow ców ba wi ły się wspól nie 
z dzieć mi z do mu dziec ka nr 1, im. Ja na Paw ła II 
w Mie cho wi cach. Mo ty wem prze wod nim by ło ha -
sło „Dzie ci dzie ciom”. Mło dzi oby wa te le chęt nie
uczest ni czy li w kon kur sach pla stycz nych i we
wspól nych tań cach.

• Za rząd ROD Oa za w Piotr ko wie Try bu nal skim po -
dej mu je in ten syw ne dzia ła nia na rzecz naj młod szych.
W czerw cu w ogro dzie miał miej sce pik nik dla dzie -
ci, w któ rym wzię ło udział aż 60 przed szko la ków z
Przed szko la Sa mo rzą do we go nr 24 w Piotr ko wie

Kie dy na po cząt ku ro ku Kra jo wa Ra da PZD przy ję ła
Otwar ty Pro gram Spo łecz ne go Roz wo ju ROD nikt nie
spo dzie wał się tak na tych mia sto wej i en tu zja stycz nej od -
po wie dzi spo łecz no ści dział ko wej. Już wio sną w ogro -
dach w ca łej Pol sce za czę ły po ja wiać się pierw sze
ini cja ty wy skie ro wa ne do spo łecz no ści lo kal nej, a przede
wszyst kim do se nio rów i dzie ci. Na po cząt ku naj bar dziej
ak tyw ni dzia ła cze za rzą dów ogro dów dział ko wych po -
sta no wi li sko rzy stać z ka ta lo gu pro po zy cji za war tych w
no wym pro gra mie PZD i na wią za li współ pra cę z przed -
szko la mi i szko ła mi. Roz wi ja nie funk cji pro spo łecz nych,
edu ka cyj nych i oświa to wych w Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych jest jed ną z form ak tyw no ści współ cze -
snych ogro dów w ra mach ich otwar cia dla wszyst kich
za in te re so wa nych ko rzy sta niem z nich. Ogro dy dział ko -
we nie słu żą tyl ko sa mym dział kow com, lecz tak że dzie -
ciom ja ko przed miot do po ka za nia i  prze ka za nia
nie zbęd nej wie dzy o przy ro dzie. Przy ro da w ROD jest
do brym przy kła dem dla kształ to wa nia u dzie ci wraż li -
wo ści eko lo gicz nej. Ogród da je moż li wość za zna jo mie -
nia dzie ci ze świa tem ro ślin i  zwie rząt, z  przy ro dą
nie oży wio ną, a tak że uczy do strze ga nia i prze ży wa nia
pięk na oraz po trze by ob co wa nia z nią. Na uka o przy ro -
dzie prze ka zy wa na dzie ciom wy łącz nie z pod ręcz ni ków
w szko le, lub w przed szko lu, ra czej nie utrwa li w pa mię -
ci wie dzy w ta ki spo sób, jak na uka na ży wym przy kła -
dzie w bez po śred nim ob co wa niu z na tu rą. Dla te go w
ogro dach dział ko wych po ja wi ły się licz ne za ję cia i
warsz ta ty przy rod ni cze, pod czas któ rych mło dzi oby wa -
te le mo gli do świad czyć i  uczyć się o eko lo gii, ro śli nach
oraz pta kach, owa dach i zwie rzę tach, któ re ży ją w ogro -
dach dział ko wych. Po zy tyw ny od biór tej for my za jęć
spra wił, że za chę co ne opi sem i do świad cze niem pio nie -
rów ko lej ne ogro dy dział ko we za czę ły na wią zy wać
współ pra cę z pla ców ka mi edu ka cyj ny mi. - Ge niu szem
pięk na w sen sie je go two rze nia jest przy ro da i to pięk no
po win ny po zna wać dzie ci od naj młod szych lat, aby ja ko
do ro słe sza no wa ły przy ro dę, dzię ki któ rej ist nie je i bę -
dzie ist nieć ży cie we wszyst kich for mach - uwa ża Pre zes
Za rzą du ROD „Sza fran” w Kłodz ku. Ro dzin ny Ogród
Dział ko wy „Sza fran” w Kłodz ku w ra mach re ali zo wa -
nia dzia łań wpi su ją cych się w Otwar ty Pro gram Spo łecz -
ne go Roz wo ju ROD jest udo stęp nia ny przed szko la kom
za wsze, kie dy tyl ko te go dzie ci chcą. Za ję cia dla przed -
szko la ków or ga ni zu je rów nież ROD „Pre fa bet” 
w Kol bu szo wej. In ten syw ne dzia ła nia na rzecz naj młod -
szych pro wa dzą rów nież: ROD „Oa za” w Piotr ko wie
Try bu nal skim, ROD im. K. Li bel ta w Go łań czy, ROD

V. WYDARZENIA W ROD

T́ tniàce radoscià ogrodowe spotkania
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Try bu nal skim. Pik nik od był się pod ha słem „Od naj -
młod szych lat uczy my się ob co wać z przy ro dą”. Na
dzie ci cze ka ły licz ne atrak cje, gry i za ba wy. Dla nie -
któ rych z nich by ła to pierw sza wi zy ta w ro dzin nym
ogro dzie dział ko wym, pod czas któ rej mo gły przyj -
rzeć się z bli ska upra wie wa rzyw i owo ców.

• „Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we – w oczach dziec ka
ma lo wa ne przez czte ry po ry ro ku” to wspól ny pro -
jekt Przed szko la nr 5 z Od dzia łem In te gra cyj nym w
Su wał kach i Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Mal wa” przy ul. Sia no żęć w Su wał kach. To pierw -
sze te go ty pu przed się wzię cie w pół noc no -wschod -
niej Pol sce. Przez ca ły mi nio ny rok szkol ny 125
dzie ci w wie ku od 3 do 6 lat od wie dza ło dział kow -
ców z ROD „Mal wa”. 

• Na te re nie ROD „Ko le jarz” w Kę dzie rzy nie – Koź -
lu od by ło się za koń cze nia ro ku har cer skie go 16
Grun waldz kiej Dru ży ny Har cer skiej oraz 1 Gro ma -
dy Zu cho wej. Po ofi cjal nej czę ści spo tka nia i po
roz da niu od znak har cer skich,  na stą pi ła ra do sna za -
ba wa.

• „Na Wa szym ogro dzie jest wspa nia le. To naj lep sze
miej sce na świe cie” -  ta ki mi sło wa mi  do ko na no
wpi su w Kro ni ce ROD Ga jów ka w Wo dzi sła wiu
Ślą skim przez dzie ci, ro dzi ców szkół Wo dzi sła wia
Ślą skie go, Pa sto ra Ko ścio ła Zie lo no świąt ko we go -
dzię ku jąc za udo stęp nie nie ogro du oraz je go za ple -
cza na  ko lej ny fe styn, któ ry od był się na te re nie
ROD. W wy da rze niu udział wziął pre zy dent mia sta
Mie czy sław Kie ca, któ ry ob da ro wał dzie ci sło dy -
cza mi, a tak że  uczest ni czył we wspól nej za ba wie.

• Dzię ki sta łej współ pra cy ROD „Miesz ka I”   w
Szcze ci nie ze Świe tli cą Szko ły Pod sta wo wej nr 55
w Szcze ci nie, dzie ci ma ją moż li wość wie lo krot ne go
spo ty ka nia się z przy ro dą w cią gu ro ku. Spo tka nia
ta kie od by wa ją się cy klicz nie o każ dej po rze ro ku
tak, aby dzie ci mia ły moż li wość ob ser wo wać na tu -
rę w róż nych sta diach roz wo ju. Spo tka nia ma ją obu -
stron ne ko rzy ści. Dzie ci ma ja fraj dę na dział kach w
ogro dzie, dział kow cy za szcze pia ją za mi ło wa nie do
idei ogro dów dział ko wych, a szko ła ma moż li wość
prze ka za nia war to ści po znaw czych. Oby tak da lej
roz wi ja ła się pod ję ta wcze śniej ini cja ty wa.

• Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Hut nik II w Sta lo wej
Wo li od wie dzi ły naj młod sze kla sy sta lo wo wol skich
szkół. Dzie ci z ogrom nym za in te re so wa niem ob ser -
wo wa ły wszyst ko co dzie je się na ogro dzie. Za po -
zna wa ły się z te re nem ogro du dział ko we go.
Roz po zna wa ły ro śli ny, ob ser wo wa ły pta ki. Od by ły
lek cję przy ro dy, pod czas któ rej roz po zna wa ły zna -
ne już wa rzy wa i owo ce. Po zna wa ły wa run ki  w ja -
kich ży ją ro śli ny. Dzie ci by ły za fa scy no wa ne
ogro dem i dział ka mi!

• Spo łecz ność dział ko wa wzię ła udział w IX Po je dyn -

ku Spor to wo – Re kre acyj nym Ro dzin nych Ogro -
dów Dział ko wych Mia sta Gnie zna i Po wia tu o Pu -
char Pre zy den ta Mia sta Gnie zna. O zwy cię stwo
wal czy ło 13 re pre zen ta cji dział kow ców, któ rzy
zmie rzy li się w na stę pu ją cych dys cy pli nach: w
strze la niu z wia trów ki, w rzu cie be re tem, w rzu cie
dam ską to reb ką, w rzu cie wo recz ka mi do okrę gów,
w kon kur sie wie dzy, w sko kach na gu mo wej pił ce,
w prze cią ga niu li ny oraz w to cze niu becz ki. Zwy -
cięz cy kon ku ren cji in dy wi du al nych i ze spo ło wych
otrzy ma li pa miąt ko we me da le. W kon kur sie wie dzy
zwy cięz ca otrzy mał tak że sta tu et kę OZ w Po zna niu.

• Za rząd ROD „Wrzos” w Bo żen ko wie wspól nie z
Le roy Mer lin w Byd gosz czy zor ga ni zo wał na te re -
nie ogro du ro dzin ne gril lo wa nie pod ha słem: „Zo -
stań bo ha te rem w swo im ogro dzie”. W trak cie
im pre zy Le roy Mer lin za pre zen to wał sprzęt oraz
ogło sił kon kurs na: „Naj ład niej szą dział kę ROD
Wrzos 2016”, w któ rym moż na by ło wy grać na gro -
dy ufun do wa ne przez Le roy Mer lin. Spo tka nie upły -
nę ło we wspa nia łej at mos fe rze z licz nym uczes-
t nic twem dział kow ców.

• W ROD „For met” w Byd gosz czy od był się Pik nik
Po ko leń. W im pre zie udział wzię li dziad ko wie, ro -
dzi ce i dzie ci. Ogród za peł nił się gwa rem i go ść mi.
Wśród atrak cji by ły: po ka zy psów po li cyj nych, sta -
rych sa mo cho dów, mo to cy kli wy ści go wych i mo to -
kro so wych, ścian ka wspi nacz ko wa oraz kon kur sy i
za ba wy dla naj młod szych. Wszy scy ba wi li się zna -
ko mi cie. Fre kwen cja do pi sa ła. Na stęp ne spo tka nie
za pla no wa no na 20 sierp nia br.

• ROD im. St. Sta szi ca i ROD „Za Par kiem” w Pile
wspar ły ak cję cha ry ta tyw ną „2000 chil li dogs – czy -
li uśmie chy dla Ma tyl dy”. Ogro dy te udo stęp nia ły
pa wi lon ogro do wy i wy po sa że nie, któ re po trzeb ne
by ło do or ga ni za cji im pre zy. Pod czas pik ni ku prze -
pro wa dzo no zbiór kę pie nię dzy na re ha bi li ta cję i le -
cze nie 18-mie sięcz nej Ma tyl dy Horst, któ ra jest
nie peł no spraw na i wy ma ga dłu go trwa łej, in ten syw -
nej re ha bi li ta cji oraz czę stych wi zyt u le ka rzy spe -
cja li stów, co wią że się z du ży mi na kła da mi
fi nan so wy mi.

• Ro dzin ny Ogród Dział ko wy im. St. Sta szi ca w
Czarn ko wie wraz Cen trum Wo lon ta ria tu przy Miej -
skim Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej w Czarn ko wie
oraz Związ kiem Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li dów
w Czarn ko wie zor ga ni zo wał trze cie spo tka nie pt.
Bie siad na Dział ka. Głów nym ce lem spo tka nia by -
ły: ob cho dy Dnia Dziec ka, in te gra cja mię dzy po ko -
le nio wa, wska za nie spo so bów na spę dze nie
wol ne go cza su oraz po zna nie moż li wo ści sa mo re -
ali za cji po przez wo lon ta riat. W pro gra mie prze wi -
dzia no za ba wy i kon kur sy z na gro da mi dla dzie ci,
bie sia dę przy mu zy ce i wspól ne śpie wa nie. 
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• Za rząd ROD „Pod Kasz ta na mi” w Żo rach zor ga ni -
zo wał wy ciecz kę szko le nio wo -in struk ta żo wą na Dni
Otwar tych Drzwi w Mi ko ło wie, któ ra to im pre za
po zwo li ła wy pro mo wać ogród. Dni Otwar tych
Drzwi przy cią gnę ły lu bią cych do sko na lić swo ją
wie dzę dział kow ców z ROD „Pod Kasz ta na mi” w
Żo rach, któ rzy mie li do sko na łą oka zję by po roz ma -
wiać o swo ich pro ble mach upra wo wych,  suk ce sach
i po raż kach.

• W czerw cu od był się XV Wiel ki Pik nik Pa sji -
Szcze ciń skie Spo tka nie Or ga ni za cji Po za rzą do wych
„Pod Pla ta na mi”, w któ rym brał rów nież udział Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców Okręg w Szcze ci nie.
Oprócz PZD, w cie niu pla ta nów roz go ści ło się po -
nad 160 or ga ni za cji po za rzą do wych. By ły wy stę py
ze spo łów dzie cię cych, mło dzie żo wych i licz ne kon -
kur sy. Pol ski Zwią zek Dział kow ców słu żył po ra da -
mi ogrod ni czy mi, udzie la no in for ma cji o
kon kur sach w okrę gu. Du żym za in te re so wa niem
cie szył się te mat eko lo gii w ogro dzie. Od wie dza ją -
cy dział ko we sto isko miesz kań cy Szcze ci na mo gli
na być fa cho wą li te ra tu rę wy daw nic twa dział kow ca,
otrzy my wa li ulot ki i bro szu ry. Wie lu mło dych lu dzi
do py ty wa ło się o pro ce du ry na by cia dział ki i ja kie
mu szą speł niać wa run ki, in te re so wa li się gdzie są
wol ne dział ki. In struk to rzy po twier dza ją - daw no
nie by ło ta kie go za in te re so wa nia - zwłasz cza mło -
dych – ogro da mi dział ko wy mi.

• Okręg Su dec ki PZD wziął udział w pro jek cie pt.
„Si łow nia – Elek trow nia”.  Zwią zek ufun do wał i po -
sa dził drzew ka ozdob ne wo kół si łow ni -elek trow ni
otwar tej przy Gim na zjum nr w Wał brzy chu, któ ra
po wsta ła w ra mach VI edy cji Fun du szu To yo ty -
Do bre po my sły zmie nia ją nasz świat. W  ra mach
pro jek tu zo stał skon stru owa ny sta cjo nar ny "eko ro -
wer" prze twa rza ją cy ener gię me cha nicz ną na ener -
gię elek trycz ną, któ ra jest wy ko rzy sty wa na do
oświe tle nia przy rzą du bądź do na ła do wa nia ba te rii
w urzą dze niu mo bil nym np. w te le fo nie ko mór ko -
wym bądź ta ble cie.

• Gru pa dział kow ców po znań skich uczest ni czy ła w
wy jeź dzie szko le nio wym do Lünen, gdzie  zlo ka li -
zo wa ny jest ośro dek szko le nio wy Za rzą du Kra jo -
we go Związ ku Dział kow ców z West fa lii. W wy-
jeź dzie uczest ni czy ła też gru pa spo łecz nych in struk -
to rów ogrod nic twa. Uczest ni cy zwie dzi li ogro dy:
„Gold berg” w Ha gen i  „Im Spre dey” w Obe rhau -
sen, a tak że dział ki użyt ko wa ne tam przez Po la ków,
Ro sjan i Tur ków. Wy jazd uzna no za nie zwy kle in -
spi ru ją cy, a wy mia na do świad czeń z pew no ści przy -
nie sie ko rzy ści dział kow com z obu kra jów.

• ROD Se nior z No we go Są cza oraz ZO Ka nas ze
Sło wa cji  świę to wa li 10 rocz ni cę pod pi sa nia umo wy
o wza jem nej współ pra cy. Uro czy stość od by ła się w

sie dzi bie Urzę du Mia sta Vel ky Sa ris na Sło wa cji,
gdzie 10 lat te mu pod pi sy wa no umo wę o współ pra -
cy. Dział kow ców przy wi tał Pre zy dent Mia sta Vel ky
Sa ris, po gra tu lo wał pięk ne go ju bi le uszu i ży -
czył dal szej owoc nej współ pra cy. Dru ga część uro -
czy sto ści od by ła się w ogro dzie Ka nas. Przy gril lu 
i mu zy ce mi ło spę dzo no czas do póź nych go dzin
wie czor nych.

• Sek cja ogrod ni cza dzia ła ją ca na Uni wer sy te cie
Trze cie go Wie ku przy Uni wer sy te cie Ja na Ko cha -
now skie go w Kiel cach od by wa ją ca za ję cia w sie -
dzi bie Okrę gu Świę to krzy skie go PZD, za koń czy ła
rok aka de mic ki 2015/2016. W za ję ciach uczest ni -
czą dział kow cy z kie lec kich ROD. Za ję cia od by wa -
ją się   co dwa ty go dnie po 1,5 godz. Zgra na i
sym pa tycz na gru pa li czą ca po nad 30 osób, od zna -
cza się du żą wie dzą ogrod ni czą, co udo wod nio ne
zo sta ło pod czas te stu wie dzy, ja ki zor ga ni zo wa no
pod czas ostat nie go w se zo nie spo tka nia. W na gro dę
za pil ność w za ję ciach i po sia da ną wie dzę uczest ni -
cy otrzy ma li róż ne ga tun ki ro ślin, któ re z ca łą pew -
no ścią znaj dą swo je miej sce na upraw nia nych
dział kach.

• W Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym „Przy szłość”
w Mie ro szo wie z in spi ra cji Za rzą du ROD od by ło
się spo tka nie śro do wi sko we pod ha słem: „Wi ta mi -
ny z ogro du do da dzą ci zdro wia, hu mo ru i wi go ru”.
Sce na riusz spo tka nia prze wi dy wał mnó stwo atrak cji
dla dzie ci i dla do ro słych. Uczest ni cy od wie dzi li sta -
no wi ska dział kow ców, my śli wych i pszcze la rzy na
„Pla cu edu ka cyj no - re kre acyj nym ROD”, gdzie
uczest ni cy - w szcze gól no ści naj młod si - mo gli za -
po znać się z taj ni ka mi eko lo gicz nej upra wy owo -
ców i wa rzyw, pro duk cji mio du w le śnej pa sie ce
oraz mon ta żu bu dek lę go wych dla pta ków. By ło też
spo tka nie ze stra ża ka mi, któ rzy za pre zen to wa li wóz
bo jo wy, sprzęt ra tow ni czy, po le wa li wo dą oko li ce,
z cze go wy ni kło wie le we so łych sy tu acji.

• Na te re nie ROD „Ma gno lia” w Kiel cach od by ło się
już trze cie ze spo tkań człon ków Sto wa rzy sze nia
„Na dzie ja”. Od by te spo tka nie in te gra cyj ne wpi su je
się już w tra dy cję ROD „Ma gno lia”, któ ry ze swo -
jej stro ny udo stęp nia te ren Ogro du oraz je go in fra -
struk tu rę na po trze by człon ków Sto wa rzy sze nia. 
W ra mach przy go to wa ne go pro gra mu prze pro wa -
dzo no m. in. po ga dan ki oraz kon kur sy w za kre sie
bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym, któ rych or ga -
ni za to rem był Wy dział Ru chu Dro go we go Ko men -
dy Miej skiej Po li cji w Kiel cach. Lau re aci otrzy ma li
sym bo licz ne na gro dy rze czo we.

• Okrę go wy Za rząd PZD w Ko sza li nie ko rzy sta jąc z
wła snej ba zy lo ka lo wej i te re nu ROD Mal wa umoż -
li wił zor ga ni zo wa nie uro czy ste go ze bra nia człon -
ków Związ ku Żoł nie rzy Woj ska Pol skie go ko ła nr
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25 im. Bo ha te rów 8 Dy wi zji z oka zji 35 rocz ni cy
po wsta nia ZŻWP. Po czę ści ofi cjal nej, w cza sie któ -
rej Pre zes Ko ła nr 25 ZŻWP ppłk rez. Wik tor Ka -
miń ski wrę czył na rę ce Pre ze sa OZ Ma ria na
Se kul skie go po dzię ko wa nia za udzie lo ną po moc or -
ga ni za cyj ną, od był się wie czór wspo mnień. Więk -
szość człon ków ko ła nr 25 ZŻWP jest rów nież
dział kow ca mi i or ga ni zo wa ła 40 lat te mu ROD im.
Emi lii Gier czak w Ko sza li nie.

• Na te re nie ROD „Współ pra ca” w Ło mian kach od -
by ła się zor ga ni zo wa na przez za rząd ogro du im pre -
za otwar ta dla dział kow ców i miesz kań ców
Ło mia nek. Pro gram im pre zy skie ro wa ny był głów -
nie do dzie ci, ale nie za bra kło rów nież atrak cji dla
osób w każ dym wie ku. Głów nym punk tem fe sty nu
by ły atrak cyj ne kon kur sy pro mu ją ce bio róż no rod -
ność w ogro dzie i uświa da mia ją ce „gdzie jest miej -
sce czło wie ka w przy ro dzie”. Wszyst kie za pla-
no wa ne atrak cje uda ło się prze pro wa dzić wg za pla -
no wa ne go sce na riu sza, a w im pre zie bra ły udział 
3 po ko le nia dział kow ców – dziad ko wie, ro dzi ce,
wnu ki. Wszy scy ba wi li się świet nie.

• W ra mach dzia łal no ści spo łecz nej PZD 54 - oso bo -
wa gru pa dział kow ców z Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go im. mjr Do brzyc kie go w Obor ni kach
zwie dza ła Gó ry Świę to krzy skie. Pro gram za kła dał
po zna nie za so bów na tu ral nych, sza ty ro ślin nej, go -
spo dar ki oraz hi sto rii ca łe go Re gio nu Świę to krzy -
skie go. Wy pra wa by ła bar dzo uda na, a uczest ni cy w
dro dze po wrot nej pla no wa li już ko lej ną dział ko wą
wy pra wę tu ry stycz ną.

• Na osie dlu Mic kie wi cza w Bia łym sto ku je że bę dą
pod szcze gól ną ochro ną. Pierw sza ta ka stre fa w Pol -
sce obej mu je te ren ogród ków dział ko wych przy ul.
Pod le śnej gra ni czą cy z Ak cen tem ZOO, oko li ce są -
sied nich do mów jed no ro dzin nych z ogro da mi oraz
le żą ce da lej nie użyt ki. Ma być po sze rzo na tak że o
Ak cent ZOO i Las Zwie rzy niec ki. 

• Ogro dy dział ko we co raz czę ściej in we stu ją w roz -
wój kul tu ry fi zycz nej swo ich dział kow ców i ich ro -
dzin. Przy kła dem jest ROD „Le śny” w Ma łej Hu cie,
w któ rym od 1 czerw ca 2016 ro ku funk cjo nu je Ple -
ne ro wa Si łow nia Ze wnętrz na.

• Chełm żyń scy dział kow cy zor ga ni zo wa li w ra mach
Otwar te go Pro gra mu Roz wo ju Spo łecz ne go ROD
im pre zę pod na zwą: „Dni Otwar te Ro dzin nych
Ogro dów Mia sta Chełm ży”, pod czas któ rych od by -
ła się lek cja wy cho wa nia eko lo gicz ne go, na któ rą
za pro szo ne zo sta ły dzie ci z Przed szko la „Tę czo wa
Kra ina Za baw” w Chełm ży, a tak że dzie ci dział kow -
ców ROD „Wod nik”.  Nie oby ło się też bez po ka zu
sa dze nia kwia tów i krót kie go wy ja śnie nia po ję cia
eko lo gii i upra wy wa rzyw na dział ce eko lo gicz nej.

O dzia łal no ści pro wa dzo nej w ogro dach przez przez
dział kow ców, za rzą dy i okrę go we za rzą dy PZD moż na
do wie dzieć się czy ta jąc ar ty ku ły pu bli ko wa ne na stro -
nie: www.pzd.pl. Za chę ca my wszyst kie ogro dy do prze -
sy ła nia na ad res: me dia@pzd.pl zdjęć wraz z re la cją 
z or ga ni zo wa nych w ogro dach ini cja tyw i spo tkań. Cze -
ka my na Wa sze ini cja ty wy!

VI. RELACJE Z PRZEGLÑDÓW ROD. KOMUNIKAT

Ogro dy dział ko we peł nią wie le waż nych funk cji. Za -
spa ka ja ją po trze by wy po czyn ko we, re kre acyj ne dział -
kow ców i ich ro dzin oraz po trze by so cjal ne człon ków
spo łecz no ści lo kal nych. Da ją m.in. moż li wość pro wa -
dze nia upraw ogrod ni czych na wła sne po trze by, a tak że
oka zję do od po czyn ku oraz in nych form ak tyw no ści
umy sło wej i ru cho wej. ROD ma ją nie tyl ko wa lor so cjal -
ny da jąc ko rzy ści bez po śred nim użyt kow ni kom dzia łek.
Pod no szą one rów nież stan dar dy eko lo gicz ne oto cze nia
i są do bro dziej stwem dla ca łej spo łecz no ści, ja ko te re ny
zie lo ne w mia stach. Dia gno za po trzeb i ocze ki wań
wzglę dem ogro dów dział ko wych prze pro wa dzo na przez

Kra jo wą Ra dę po ka za ła, że ko niecz ne sta je się jesz cze
więk sze roz wi nię cie nie któ rych funk cji pro spo łecz nych,
oświa to wych i edu ka cyj nych, a co za tym idzie po trzeb -
na jest mo der ni za cja i uno wo cze śnie nie in fra struk tu ry
nie któ rych ogro dów.

Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom dział kow ców
Kra jo wa Ra da PZD przy ję ła uchwa łę 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”
oraz uchwa łę nr 1/VI/2016 w spra wie „Otwar te go Pro -
gra mu Roz wo ju Spo łecz ne go Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych. Ce lem przy ję tych uchwał by ło przede

Komunikat Prezydium Krajowej Rady
z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku
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wszyst kim po dej mo wa nie dzia łań, któ re za pew ni dział -
kow com wyż szy stan dard prze by wa nia na dzia łkach, 
a spo łecz no ści lo kal nej ko rzy sta nie z uro ków przy ro dy,
ja kie umoż li wia ją ogro dy dział ko we. Aby uchwa ły te
mo gły zo stać w peł ni zre ali zo wa ne w Związ ku po trzeb -
na jest wie dza na te mat ogól ne go sta nu za go spo da ro wa -
nia ROD i dzia łek w Pol sce. Za dba ne ogro dy dział ko we
sta no wią bo wiem naj lep szą wi zy tów kę Związ ku i je go
człon ków. Są rów nież waż nym ar gu men tem uza sad nia -
ją cym po trze bę ich dal sze go ist nie nia, po nie waż har mo -
nij ny wy gląd ogro du dział ko we go wpły wa po zy tyw nie
na wi ze ru nek ca łej miej sco wo ści, w któ rej znaj du je się
ogród.

W Związ ku nie ma obec nie peł nej wie dzy na te mat sta -
nu za go spo da ro wa nia ROD i dzia łek, po nie waż ostat ni
prze gląd miał miej sce w 2008 r. W okrę gach prze pro wa -
dzo no je dy nie ba da nia, któ re nie od da ły peł ne go ob ra zu
sy tu acji w ogro dach w za kre sie ich pra wi dło we go za go -
spo da ro wa nia i wy ko rzy sta nia pod ką tem zgod no ści z
ce la mi i funk cja mi ROD, usta wą o ROD, sta tu tem PZD,
re gu la mi nem ROD i po li ty ką Związ ku.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy jed no myśl nie stwier dzi ło, że ta kie in for ma cje są bar -
dzo po trzeb ne, dla te go po sta no wi ło zo bo wią zać okrę gi
do prze pro wa dze nia prze glą dów. W związ ku z tym na
po sie dze niu w dniu 11 ma ja 2016 r. przy ję ło uchwa łę Nr
145/2016 w spra wie re ali za cji pro jek tu pod na zwą „Po -
wszech ny prze gląd za go spo da ro wa nia ROD i dzia łek w
2016 ro ku”. Ce lem te go pro jek tu ma być oce na pra wi -
dło we go za go spo da ro wa nia i wy ko rzy sta nia ROD i dzia -
łek w ca łym kra ju.

Zgod nie z po wyż szą uchwa łą or ga ni za to rem prze glą -
dów na te re nie funk cjo no wa nia da ne go okrę gu ma być
pre zy dium okrę go we go za rzą du. Je go pra wi dło we prze -
pro wa dze nie bę dzie na to miast nad zo ro wał dy rek tor biu -
ra.

Do ko na nie prze glą dów we wszyst kich ogro dach w
Pol sce bę dzie nie zwy kle trud nym i cza so chłon nym za da -
niem, wy ma ga ją cym zna jo mo ści prze pi sów i du że go za -
an ga żo wa nia ze stro ny okrę gów. Nie mniej jed nak jest to
ko niecz ne, po nie waż struk tu ry Związ ku mu szą po sia dać
peł ną wie dzę na te mat ogro dów i ich za go spo da ro wa nia,
aby wy cho dzić na prze ciw po trze bom dział kow ców.

Aby spraw nie i sku tecz nie do ko nać prze glą dów ogro -
dów i dzia łek pre zy dium OZ po wo ła od po wied nie ko -
mi sje, w skład któ rych wej dą co naj mniej trzy oso by.
Wska za ne jest, aby jed nym z człon ków każ dej ko mi sji
był in struk tor ogrod ni czy, spo łecz ny in struk tor ogrod ni -
czy lub in ny pra cow nik me ry to rycz ny. W związ ku z tym,
że jest to bar dzo du że przed się wzię cie, któ re wy ma ga

wie le wy sił ku i pra cy, w to za da nie na le ży włą czyć rów -
nież in struk to rów spo łecz nej służ by in struk tor skiej
wszyst kich szcze bli. Zgod nie z § 64 re gu la mi nu ROD
bio rą oni bo wiem udział w prze glą dach sta nu za go spo da -
ro wa nia ROD i dzia łek. W sy tu acjach bar dziej zło żo -
nych, np. w przy pad ku bar dzo du żych ogro dów lub
ogro dów, któ re bo ry ka ją się z róż ny mi pro ble ma mi
wska za ne jest, aby udział w prze glą dach wzię li rów nież
człon ko wie okrę go we go za rzą du lub okrę go wej ko mi sji
re wi zyj nej.

Do 31 ma ja br. wszyst kie pre zy dia OZ miały obo wią -
zek przy jąć w for mie uchwa ły wła sny pro jekt prze glą du
za go spo da ro wa nia ROD i dzia łek na swo im te re nie. 
W przy go to wa nie i opra co wa nie je go za ło żeń zo sta nie
włą czo ny in struk tor ogrod ni czy. Pro jekt  ma okre ślać
pro gram dzia ła nia na te re nie da ne go okrę gu. Że by
wszyst ko mo gło się od by wać w mia rę spraw nie i szyb -
ko, to pro gram ten po wi nien w szcze gól no ści za wie rać
wy kaz ROD i ter mi ny do ko na nia prze glą dów oraz skła -
dy oso bo we po szcze gól nych ko mi sji. Człon ko wie ko mi -
sji mu szą do kład nie wie dzieć co, gdzie, kie dy, w ja ki
spo sób ma ją spraw dzać i oce niać, dla te go okrę gi prze -
pro wa dzą od po wied nie szko le nia dla wszyst kich człon -
ków ko mi sji w tym za kre sie. Ich ter mi ny i te ma ty kę
okręg po wi nien uwzględ nić w pro gra mie prze glą dów.

W związ ku z tym, że okrę gi miały ma ją czas na przy -
ję cie wła snej uchwa ły do koń ca ma ja, to od 1 czerw ca
zaczeły się prze glą dy w ogro dach. Człon ko wie ko mi sji
przede wszyst kim oce niają za go spo da ro wa nie i funk cjo -
no wa nie ROD i dzia łek. Z każ de go ta kie go prze glą du
ko mi sja spo rzą dzi pro to kół. Każ da ko mi sja w kra ju po -
win na oce niać te sa me kry te ria. Że by by ło to moż li we,
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy przy ję ło rów nież wzór „Pro -
to ko łu z prze pro wa dze nia prze glą du za go spo da ro wa nia
ROD”, któ ry sta no wi za łącz nik do uchwa ły.

Po od by ciu wszyst kich prze glą dów na te re nie okrę gu
pre zy dium OZ ma do ko nać ich peł nej ana li zy i oce ny,
któ ra bę dzie za wie ra ła da ne sta ty stycz ne, wnio ski i za -
pro po no wa ne roz wią za nia. Do 31 sierp nia 2016 r. okrę -
gi ma ją prze ka zać Kra jo wej Ra dzie peł ną ana li zę
do ko na nych prze glą dów, dla te go wska za ne jest, aby za -
koń czy ły się one już w pierw szej po ło wie sierp nia.

Do ko na nie prze glą dów ROD i dzia łek w ca łym kra ju
bę dzie za da niem bar dzo trud nym dla okrę gu, dla te go w
je go wy ko na nie po win ny się włą czyć za rzą dy ROD, któ -
re od po wied nio przy go tu ją ogro dy i po mo gą człon kom
ko mi sji w pra wi dło wym prze pro wa dze niu prze glą dów.
Przy do brej wo li, zro zu mie niu i współ pra cy prze glą dy
po win ny za koń czyć się spraw nie i szyb ko.
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§ 1
Przy znać do ta cję w kwo cie 1500,00 zł (słow nie: ty siąc

pięć set zło tych ) na in we sty cje i re mon ty w ra mach usu -
wa nia szkód klę ski ży wio ło wej w za kre sie na pra wy ele -
wa cji do mu dział kow ca i po miesz czeń go spo dar czych,
na pra wy ła wek , na pra wy skrzy nek ener ge tycz nych, ze
środ ków zgro ma dzo nych na Fun du szu na usu wa nie skut -
ków klęsk ży wio ło wych dla ROD „Tę cza” w Mię dzy le siu.  

§ 2
Ter min roz li cze nia do ta cji usta lić do: 30.06.2017 r.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

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 5 sta tu -
tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz uchwa ły Kra -
jo -wej Ra dy PZD nr 13/III/2015 r 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 oraz uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD nr 258/2015 z dnia 01.10.2015 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, po sta na wia:

VII. UCHWAŁY PREZYDIUM KR PZD DOTYCZÑCE
DOTACJI NA INWESTYCJE ORAZ USUWANIE
SKUTKÓW KL¢SK ˚YWIOŁOWYCH

Uchwała Nr 248/2016
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodach działkowych 

z funduszu PZD przeznaczonego
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD

Warszawa,  28 czerwca 2016 r.

SKARBNIK
/-/ Bar ba ra KOROLCZUK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

Uchwa ła Nr 249/2016
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 28 czerw ca 2016 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro dach dział ko wych

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 5 sta tu -
tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców po sta na wia:

§ 1
1. Przy znać ze środ ków Fun du szu Roz wo ju Kra jo wej

Ra dy PZD, do ta cję w kwo cie 40.900,00 zło tych (słow nie
zło tych: czter dzie ści ty się cy dzie więć set zło tych) dla na -
stę pu ją cych ROD:
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L.P. OZ PZD ROD Miejscowość Zadanie Dotacja 
przyznana pln

BYDGOSZCZ

1 Radość Bydgoszcz Remont sieci wodociągowej oraz remont
świetlicy w tym wymiana okien 7 000

ELBLĄG

2 Słoneczne wzgórze Elbląg Budowa sieci elektroenergetycznej 5 000

3 Konwalia Pasłęk Budowa sieci wodociągowej 6 000

4 Bażyńskiego Ornet Budowa budynku administ-gospodar. 6 000

SŁUPSK

5 Zieleniak Debrzno Budowa sieci wodociągowej 5 000

PIŁA

6 im. K. Libelta Gołańcz Wymiana ogrodzenia 2 000

7 Transportowiec Trzcianka Remont budynku świetlicowo-biurowego 3 900

8 im. St. Staszica Piła Modernizacja sieci energetycznej 6 000

ŁĄCZNIE 40 900

War sza wa, 28 czerw ca 2016 r.

SKARBNIK
/-/ Bar ba ra KOROLCZUK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

2. Środki przekazać na konto bankowe ROD
wskazane przez Zarząd ROD we wniosku o dotacje.

§ 2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do 30 czerwca 2017r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Sza now ny Pa nie Mi ni strze
Art. 12 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych

ogro dach dział ko wych jed no znacz nie stwier dza, że na
te re nie dział ki (pod sta wo wej jed nost ki prze strzen nej ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go) obo wią zu je za kaz za -
miesz ki wa nia, art. 24 ust. 2 pkt 1 usta wy z dnia 24
wrze śnia 2010 r. o ewi den cji lud no ści jed no znacz nie
okre śla na czym po le ga obo wią zek mel dun ko wy, zaś art.
25 tej że usta wy okre śla co na le ży ro zu mieć pod po ję -
ciem po by tu sta łe go i po by tu cza so we go. Z za pi sów
przy to czo nych wy żej ustaw jed no znacz nie stwier dzić
moż na, iż nie stwa rza ją one or ga nom ad mi ni stra cji sa -
mo rzą do wej lub rzą do wej moż li wo ści mel do wa nia osób
na te re nach ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Z in for ma cji uzy ska nych od Pre ze sa Za rzą du Okrę gu
To ruń sko -Wło cław skie go Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców wy ni ka, że nie któ re or ga ny ad mi ni stra cji sa mo rzą -
do wej do ko nu ją mel dun ku osób na te re nach ro dzin nych

ogro dów dział ko wych, nie któ re zaś, dzia ła jąc zgod nie z
obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa, mel dun ku osób na
te re nach ro dzin nych ogro dów dział ko wych od ma wia ją.
W przy pad ku udzie le nia przez or gan ad mi ni stra cji sa mo -
rzą do wej od mo wy mel dun ku na te re nie ro dzin ne go
ogro du dział ko we go, stro na chcą ca go do ko nać od wo łu -
je się do or ga nu wyż szej in stan cji (wo je wo dy), któ ry w
wie lu przy pad kach wy da je de cy zję ad mi ni stra cyj ną, na
mo cy któ rej na stę pu je za mel do wa nie na te re nie ro dzin -
ne go ogro du dział ko we go.

Ma jąc na uwa dze po wyż sze zwra cam się do Pa na Mi -
ni stra z proś bą o pod ję cie dzia łań ma ją cych na ce lu do -
pre cy zo wa nie prze pi sów usta wy o ewi den cji lud no ści w
ta ki spo sób, by nie moż li wym sta ło się do ko ny wa nie mel -
dun ku osób na te re nach ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych, słu żą cych za spo ka ja niu wy po czyn ko wych i
re kre acyj nych po trzeb spo łe czeń stwa.

Po seł na Sejm RP
/-/ To masz Szy mań ski

VIII. INTERPELACJE POSELSKIE

1. Interpelacja posła Tomasz Szymaƒskiego w sprawie zakazu meldunku
w ROD

Pan
Ma riusz Błasz czak
Mi ni ster Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji

Gru dziądz, 30 ma ja 2016 r.

Ko rzy sta jąc z upraw nień przy zna nych mo cą art. 19 i
20 usta wy o wy ko ny wa niu man da tu po sła i se na to ra
(tekst jed no li ty Dz. U. z 1996 ro ku Nr 73. poz. 350 z póź -
niej szy mi zmia na mi) oraz w na wią za niu do sta no wi ska
Okrę go we go Za rzą du PZD w Po zna niu z 14 mar ca 2016
r. w spra wie ła ma nia pra wa przez dział kow ców prze -
kształ ca ją cych ogro dy dział ko we w osie dla miesz ka nio -
we po dej mu ję in ter wen cję po sel ską w przed mio to wej
spra wie.

W ca łej Pol sce ob ser wu je się zja wi sko ca ło rocz ne go
za miesz ki wa nia na te re nie ogro dów dział ko wych przez
część dział kow ców. Mi mo iż pro blem ten nie do ty czy
wię cej niż 1% dzia łek, po zo sta je uciąż li wy dla wszyst -
kich ko rzy sta ją cych z ogro dów dział ko wych zgod nie z
ich prze zna cze niem. Wśród nie do god no ści, z któ ry mi
mu szą się zma gać zwy kli dział kow cy są m.in.: spa la nie
w ko tłach, par ko wa nie sa mo cho dów na te re nie ROD
przez dzi kich lo ka to rów, od pa dy wy twa rza ne w po -

2. Interpelacja Krzysztofa Paszyka w sprawie zamieszkiwania w ROD

Sz. P.
Adam Bod nar
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
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nadnor ma tyw nych ilo ściach (za któ re pła cić mu szą po -
zo sta li dział kow cy).

Na le ży do dać, że bu do wa i wy koń cze nie po nadnor ma -
tyw nych „al tan", de fac to zaś zwy kłych do mów miesz -
kal nych, nie rzad ko po sia da ją cych me traż po wy żej 
100 m2 wią że się z du żym wy sił kiem fi nan so wym. Pro -
blem więc tyl ko w czę ści do ty czy osób o ni skim sta tu sie
eko no micz nym, zaś wie lu ca ło rocz nych miesz kań ców
ogro dów dział ko wych mo gło by za bez pie czyć swój byt
bez ko niecz no ści za miesz ki wa nia na dział kach.

Nie moż na po mi nąć fun da men tal ne go fak tu, ja kim jest
bez praw ność bu do wy po nadnor ma tyw nych, prze zna czo -
nych do ca ło rocz ne go za miesz ki wa nia bu dyn ków na te -
re nie ROD). Za kaz ten nie byt jed nak w ostat nich la tach
na le ży cie eg ze kwo wa ny. Przy ję ta przez Sejm RP w grud -

niu 2013 r. Usta wa o Ro dzin nych Ogród kach Dział ko -
wych po zwa la na upo rząd ko wa nie wie lo let nich za nie -
dbań w eg ze kwo wa niu prze pi sów i przy wró ce nie
re kre acyj no -wy po czyn ko wej ro li ROD w ca łym kra ju.

W mo im prze ko na niu na le ży po szu ki wać roz wią zań,
któ re za bez pie czą za rów no wa run ki by to we osób miesz -
ka ją cych na te re nie ROD, jak i pra wo po zo sta łych dział -
kow ców do swo bod ne go, nie za kłó co ne go ko rzy sta nia ze
swo ich ogro dów zgod nie z ich prze zna cze niem.

Ma jąc po wyż sze na wzglę dzie, jak rów nież sta no wi -
sko Pa na Rzecz ni ka, wy ra żo ne w pi smach kie ro wa nych
do Mi ni ster Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej oraz
Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic twa, zwra cam się do
Pa na Rzecz ni ka o wy ra że nie opi nii w przed mio to wej
spra wie.

Z wy ra za mi sza cun ku
Po seł na Sejm RP

/-/ Krzysz tof Pa szyk

Obor ni ki, 6 czerw ca 2016 r. 

Czy mo ral nym jest, aby oso ba, któ ra ni gdy nie zo sta -
ła po krzyw dzo na (nie jej ode bra no nie ru cho mość) i na -
by ła rosz cze nie za uła mek war to ści nie ru cho mo ści,
od nio sła do dat ko we ko rzy ści - cał ko wi cie nie ade kwat -
ne do za in we sto wa nych środ ków - na li cza jąc hor ren dal -
ny czynsz za bez u mow ne ko rzy sta nie? 

Ogro dy dział ko we nie mal że w 100% zaj mu ją te re ny
ko mu nal ne lub pań stwo we. Stąd dział kow cy nie jed no -
krot nie pa da ją ofia ra mi tzw. re pry wa ty za cji. Błę dy, czy
nie do pa trze nia urzęd ni ków sprzed lat, bra ki w do ku men -
ta cji i wszel kie in ne krucz ki praw ne, słu żą ja ko pre tekst
do przej mo wa nia nie ru cho mo ści, na któ rych przez po -
ko le nia ro dzi ny dział kow ców in we sto wa ły swój ma ją -
tek. 

Co zna mien ne, nie ru cho mo ści te zwy kle nie tra fia ją do
by łych wła ści cie li, ale do za wo do wych „re pry wa ty za to -
rów”. Sku pu ją oni za gro sze tzw. rosz cze nia, by na stęp -
nie przej mo wać nie ru cho mo ści, któ rych war tość się ga
kwot nie bo tycz nych, li czo nych na wet w set kach mi lio -
nów zło tych. 

Te nie wy obra żal ne be ne fi ty nie za spo ka ja ją jed nak ich

IX. REPRYWATYZACJA – SÑD NAJWY˚SZY PYTA 
O MORALNOÂå!

ape ty tów. Nie ogra ni cza ją się do wy rzu ca nia dział kow -
ców z te re nów, ale do dat ko wo ob cią ża ją ich kosz ta mi
tzw. bez u mow ne go ko rzy sta nia z nie ru cho mo ści. Czyn -
sze, ja kich żą da ją, wią żą oczy wi ście z war to ścią ryn ko -
wą te re nów, a nie ce ną ja ką za pła ci li za ich na by cie, ani
nie ko mer cyj nym spo so bem ko rzy sta nia przez dział kow -
ców. Mi mo to, ich żą da nia znaj do wa ły uzna nie w są dach.
Np. sąd uznał żą da nie „re pry wa ty za cyj ne go wła ści cie -
la”, któ ry za rosz cze nia za pła cił 70 000 zło tych, a od
dział kow ców i PZD za żą dał czyn szu za bez u mow ne ko -
rzy sta nie z nie ru cho mo ści idą ce w dzie siąt ki mi lio nów
zł, a za tem mie sięcz ny czynsz miał mu zre kom pen so wać
ce nę za ku pu. 

Ten pa to lo gicz ny pro ce der, do ty ka ją cy nie tyl ko dział -
kow ców, ale i np. miesz kań ców ka mie nic, bar dzo dłu go
spo ty kał się z ak cep ta cją ze stro ny Pań stwa. Brak usta -
wy re pry wa ty za cyj nej oraz po błaż li wość są dów stwo -
rzy ły wa run ki dla tzw. „ob rot nych” biz nes me nów.
Jed nak po ja wi ło się świa teł ko w tu ne lu. W spra wie do -
ty czą cej „od zy ska nej” ka mie ni cy w War sza wie, Sąd Naj -
wyż szy stwier dził, że nie do po go dze nia z za sa da mi
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współ ży cia spo łecz ne go jest sy tu acja, aby oso ba za bez -
cen na by wa ją ca nie ru cho mość po przez prze ję cie rosz -
cze nia re pry wa ty za cyj ne go, mia ła do dat ko wo wzbo-
ga cać się ty tu łem bez u mow ne go ko rzy sta nia z nie ru cho -
mo ści. Sta ło się tak, bo tym ra zem SN nie ogra ni czył się
je dy nie do ba da nia tre ści prze pi sów do ty czą cych wy łącz -
nie pra wa wła sność. Kwe stio nu jąc żą da nia „re pry wa ty -
za cyj ne go wła ści cie la”, Sąd Naj wyż szy spoj rzał na
pro blem du żo sze rzej i po sta wił py ta nie - czy mo ral nym
jest, aby oso ba, któ ra ni gdy nie zo sta ła po krzyw dzo na
(nie jej ode bra no nie ru cho mość) i na by ła rosz cze nie za
uła mek war to ści nie ru cho mo ści, od nio sła do dat ko we ko -
rzy ści - cał ko wi cie nie ade kwat ne do za in we sto wa nych

środ ków - na li cza jąc hor ren dal ny czynsz za bez u mow ne
ko rzy sta nie?

Po zo sta je mieć na dzie ję, iż wy rok, w któ rym SN nie
za sła nia się już bra kiem usta wy re pry wa ty za cyj nej, ale
szu ka i znaj du je pod sta wy praw ne, by za ta mo wać pa to -
lo gicz ne zja wi ska na ra sta ją ce wo kół tzw. re pry wa ty za cji,
bę dzie po cząt kiem no wej li nii orzecz ni czej. Że je ste śmy
świad ka mi koń ca pew nej epo ki. Epo ki, w któ rej dzia ła -
nia tzw. „ob rot nych biz nes me nów”, że by nie po wie dzieć
zwy kłych cwa niacz ków (cho ciaż by naj mniej nie drob -
nych), spo ty ka ły się z apro ba tą ze stro ny wy mia ru spra -
wie dli wo ści. (sygn. akt I CSK 1033/14) 

BP 

Sa mo wo le bu dow la ne nie są po wszech nym zja wi -
skiem na te re nie ROD, ale na pew no sta no wią po waż ne
za gro że nie dla ogro dów i dział kow ców. Wy stę po wa nie
te go pro ce de ru czę sto wy ni ka z bez kar no ści osób, któ re
bu du ją tzw. po nadnor ma ty wy. Są one prze ko na ne, że nie
gro żą im żad ne kon se kwen cje. Jak bar dzo jest to myl ne
po czu cie, prze ko na ła się nie daw no oso ba, któ ra na dział -
ce w ROD wy bu do wa ła dom, w któ rym za miesz ka ła z
ro dzi ną.

Spra wa do ty czy jed ne go z ogro dów dział ko wych w
Choj ni cach, gdzie w 2009 ro ku or gan nad zo ru bu dow la -
ne go na ka zał roz biór kę bu dyn ku miesz kal ne go o po -
wierzch ni za bu do wy 45 m2. Uzna no bo wiem, że obiekt
zde cy do wa nie prze kro czył do pusz czal ne wy mia ry i sta -
no wi sa mo wo lę bu dow la ną. Roz pa tru jąc skar gi od tej de -
cy zji są dy ad mi ni stra cyj ne zwró ci ły uwa gę na sze reg
waż nych aspek tów. Przede wszyst kim uzna ły, że tzw. po -
nadnor ma tyw ny w ROD, słu żą ce do za miesz ki wa nia, nie
są „al ta na mi dział ko wy mi”, ale bu dyn ka mi miesz kal ny -
mi ze wszyst ki mi te go kon se kwen cja mi. W szcze gól no -
ści ich bu do wa wy ma ga po zwo le nia na bu do wę. Po nad to
są dy za uwa ży ły, że ROD są urzą dze nia mi uży tecz no ści
pu blicz nej, a więc bu do wa obiek tu za spo ka ja ją ce go ce -
le miesz kal ne na tym te re nie jest nie do pusz czal na ja ko
sprzecz na z usta wą o ROD. W efek cie wy da na de cy zja o
roz biór ce sta ła się wy ko nal na. 

Jed nak że, mi mo upo mnień i we zwań, za in te re so -
wa ny nie za mie rzał do bro wol nie zre ali zo wać swo je go
obo wiąz ku. Dla te go or gan eg ze ku cyj ny na ło żył na nie go

grzyw nę w ce lu przy mu sze nia w wy so ko ści 37.260,90
zł oraz za gro ził, że w ra zie nie wy ko na nia obo wiąz ku
roz biór ki bę dzie orze czo ne wy ko na nie za stęp cze. W od -
po wie dzi za in te re so wa ny zło żył ko lej ną skar gę do są du
ad mi ni stra cyj ne go, żą da jąc tym ra zem wstrzy ma nia roz -
biór ki. 

Oka za ło to się jed nak nie sku tecz ne. Roz pa tru ją cy spra -
wę Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny m. in. uznał, że to
sam za in te re so wa ny wła snym dzia ła niem mógł unik nąć
grzyw ny. Wy star cza ją cym by ło, aby wy ko nał obo wią -
zek do ko na nia roz biór ki sa mo wol nie wy ko na ne go
obiek tu, aby nie po nieść ne ga tyw nych kon se kwen cji fi -
nan so wych. Po wyż sze roz strzy gnię cie zo sta ło za skar żo -
ne, lecz Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny tak że nie
wstrzy mał roz biór ki, co osta tecz nie za koń czy ło dłu go -
trwa łe po stę po wa nie są do we. 

Po wyż sza spra wa sta no wi istot ną prze stro gę. Oka zu je
się bo wiem, że wbrew prze ko na niu wie lu osób, bu do wa
tzw. po nadnor ma ty wów, a wła ści wie bu dyn ków miesz -
kal nych na te re nie ROD, gro zi bar dzo do le gli wy mi sank -
cja mi. Trud no oprzeć się wra że niu, że gdy by te sank cje
by ły sto so wa ne bar dziej zde cy do wa nie, to dzi siaj w
ogro dach dział ko wych nie by ło by pro ble mu nie le gal -
nych bu dyn ków miesz kal nych. Na le ży mieć więc na -
dzie ję, że kon se kwent na po sta wa wła ści wych or ga nów
w eg ze ku cji obo wią zu ją ce go pra wa przy czy ni się do
zwal cze nia nie bez piecz ne go zja wi ska sa mo wo li bu dow -
la nych w ROD.

TT  

X. KU PRZESTRODZE. CZYM GROZI NIELEGALNE
BUDOWNICTWO W ROD?
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ju, gdyż czę sto ko ja rzo ne są jed no znacz nie z po wo jen -
nym ustro jem. Brak nam rów nież szcze gó ło wej wie dzy
o ogro dach ja kie funk cjo no wa ły na Kre sach Wschod nich
II Rze czy po spo li tej, rów nież dzie je nie miec kich po -
przed ni ków ROD na Zie miach Od zy ska nych nie do cze -
ka ły się po za nie licz ny mi wy jąt ka mi szcze gó ło wych
opra co wań. W koń cu po cząt ki ru chu dział ko we go w Pol -
sce, w dal szym cią gu po strze ga ne są przez pry zmat po -
wta rza nych w li te ra tu rze ogól nych stwier dzeń, brak
na to miast szcze gó ło wych in ter dy scy pli nar nych ba dań,
któ re rzu ci ły by świa tło na funk cjo no wa nie ogrod nic twa
miej skie go w przeded niu zor ga ni zo wa ne go ru chu dział -
ko we go na zie miach pol skich.

Ni niej szy ar ty kuł sta no wi pró bę pod ję cia dys ku sji
w tym te ma cie oraz za chę ce nia ba da czy, jak rów nież or -
ga ni za cji dział ko wych, do pod ję cia w tym kie run ku zde -
cy do wa nych i sko or dy no wa nych dzia łań, któ rych
szki co wą pro po zy cję na kre ślił au tor.

Sło wa klu czo we: ogro dy dział ko we, hi sto ria, ba da nia
źró dło we

Key -words: al lot ment gar dens, hi sto ry, so ur ce stu dies

Ko rze nie pol skie go ogrod nic twa dział ko we go się ga ją
znacz nie wcze śniej niż po wszech nie się są dzi. Przez ana -
lo gie kra jów an glo sa skich, zwłasz cza zaś Wiel kiej Bry -
ta nii, ich źró deł moż na do szu ki wać się w ogrod nic twie
miesz czań skim. Do wo dem na ta kie po strze ga nie po cząt -
ków ogro dów dział ko wych w Pol sce jest sta no wi sko wy -
ra żo ne już w 1937 r. przez Wła dy sła wa Lu ba we go w
„Hi sto rii ogro dów dział ko wych w Pol sce” wy da nej w
1939 r. przez Cen tral ny Zwią zek To wa rzystw Ogro dów
Dział ko wych i Osie dli Rze czy po spo li tej Pol skiej w War -
sza wie.

Hi sto ria pol skie go ogrod nic twa dział ko we go, po -
mi mo po dej mo wa nia ko lej nych prób na uko we go opra -
co wa nia ogól ne go za gad nie nia, w dal szym cią gu
wy ma ga sze ro kich stu diów źró dło wych. Roz pro sze nie
ma te ria łów ba daw czych w ogro dach, okrę gach PZD,
licz nych ar chi wach oraz w róż no rod nej pra sie i li te ra tu -
rze znacz nie utrud nia zgłę bie nie te ma tu i opra co wa nie
mo no gra fii tak gro dów, jak i or ga ni za cji dział ko wych ja -
kie funk cjo no wa ły na prze strze ni lat. Brak wie dzy w tym
za kre sie ne ga tyw nie od bi ja się na po strze ga niu ogro dów
w róż nych krę gach spo łe czeń stwa i władz na sze go kra -

XI. HISTORIA OGRODNICTWA I RUCHU DZIAŁKOWEGO
NA ZIEMIACH POLSKICH. ZARYS PROBLEMATYKI
BADA¡ I STUDIÓW èRÓDŁOWYCH

Pier wot ny ar ty kuł po wstał w li sto pa dzie 2014 r.
Zo stał uzu peł nio ny o in for ma cje z 2015 r.

e -ma il: lu kasz@net czuk.org Wro cław, 27.04.2015

Hi sto ria ogrod nic twa i ru chu dział ko we go na zie miach pol skich. 
Za rys pro ble ma ty ki ba dań i stu diów źró dło wych.

Stresz cze nie

Łu kasz K. Net czu k1

1Mgr inż. arch., Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Zakład Rysunku Malarstwa i Rzeźby.
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W 2014 ro ku mi nę ła 190. rocz ni ca po świad czo ne go
ist nie nia Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Po wstań -
ców Wiel ko pol skich w Koź mi nie Wiel ko pol skim. Dzie -
je te go ogro du roz po czę ły się znacz nie wcze śniej 
– w 1575 r. wraz z nada niem przy wi le jów dla miesz czan
koź miń skich przez An drze ja Gór kę. W ak cie przy wi le ju
na dał on im grun ty na ogro dy w po lu zwa nym „Bło -
nie”2,3. Ko lej ni wła ści cie le mia sta po twier dza li ten za pis 
w XVI-XVIII w., a ogro dy utrzy ma ły cha rak ter dzier -
żaw ny4. W 1823 r. wa rzyw ne ogro dy miesz czań skie na -
dal ist nia ły w tym miej scu, a do ku ment z 1824 r.
opi sy wał ich roz miar i za wie rał re jestr użyt kow ni ków.
W 1853 r. ogród ten po mie rzo no, usta lo no wiel kość dzia -
łek i wy so kość opłat czyn szo wych. W 1921 r. ure gu lo -
wa no za sa dy dzier ża wy grun tów. Ist nie je on do dziś,
ucho dzi za naj star szy w Pol sce i praw do po dob nie naj -
star szy z miej skich ogro dów dzier żaw nych o cha rak te rze
wa rzyw no‑sa dow ni czym. 

Ogrod nic two miej skie w tej for mie ma daw ną me try -
kę tak że w in nych kra jach, m.in. w Wiel kiej Bry ta nii
(1732 r., Bir ming ham)5,6. Da tę po wsta nia ogro dów, z któ -
rych wy ło nił się R.O.D. im. Po wstań ców Wiel ko pol -
skich, moż na prze su nąć przy naj mniej do XVII w. Ich
hi sto ria jest w du żej mie rze po dob na do po cząt ków eu -
ro pej skich ogro dów dział ko wych i roz wi ja ją ce go się wo -
kół nich ru chu spo łecz ne go, naj pierw w Wiel kiej
Bry ta nii (od XVIII w.), póź niej tak że we Fran cji i Niem -
czech.

Przy kład ewo lu cji koź miń skich ogro dów skło nił au to -
ra do prze my śleń nad po cząt ka mi ogro dów dział ko wych
w Pol sce oraz ada pta cji do pol skich wa run ków idei po -
wsta łe go w XIX w. zor ga ni zo wa ne go ru chu dział ko we -
go, któ ry do cie rał na pol skie zie mie głów nie z Nie miec
w II poł. XIX w. Przy kład ten spro wo ko wał też do po sta -
wie nia wstęp nej te zy o ko rze niach pol skie go ogrod nic -
twa dział ko we go w daw nych dzier żaw nych ogro dach
miej skich funk cjo nu ją cych od poł. XIX w. ja ko for my
po mo cy naj uboż szym miesz cza nom nie za leż nie od idei
i wzor ców po cho dzą cych z Nie miec. Za wcze śnie jest
jed nak by przed sta wić in ne przy kła dy, tym bar dziej, że
naj star sze pol skie ogro dy wpi su ją ce się w ideę ru chu
dział ko we go po wsta ły na pocz. XX w., po je dyn cze zaś 
w koń cu XIX. Nie wie le wie my też o te re nach, na któ -

rych je zlo ka li zo wa no oraz ja ką funk cję peł ni ły wcze -
śniej. Nie moż na wy klu czyć, że jest wię cej ogro dów
dział ko wych za ło żo nych na ob sza rze wcze śniej szych
miesz czań skich dzier żaw nych dzia łek. Trud no jed nak
przy ak tu al nym sta nie wie dzy stwier dzić, że te re ny daw -
nych miesz czań skich ogro dów mo gły ewo lu ować w stro -
nę współ cze snych ROD. Po twier dze niem te zy o dość
daw nym ro do wo dzie pol skich ogro dów dział ko wych
mo gą być jed nak opi nie sa mych dział kow ców i ich or ga -
ni za cji z  okre su dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go. Już w
1937 r. Cen tral ny Zwią zek To wa rzystw Ogro dów Dział -
ko wych i Osie dli RP uznał dzier żaw ne miej skie ogro dy
ist nie ją ce w pol skich mia stach od cza sów naj daw niej -
szych za na tu ral ne źró dło i pre kur so ra zor ga ni zo wa ne go
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, cze go po twier dze -
niem jest opi nia wy ra żo na w ostat nim przed wo jen nym
wy da niu „Hi sto rii ogro dów dział ko wych w Pol sce”7. Jest
tu spo ro ana lo gii mię dzy Pol ską a in ny mi kra ja mi,
zwłasz cza Wiel ką Bry ta nią i Niem ca mi. Z te go choć by
wzglę du nie na le ży ogra ni czać hi sto rii ogrod nic twa i ru -
chu dział ko we go w Pol sce do stu czy dwu stu lat. 

Trans for ma cja spo łecz no‑po li tycz no -eko no micz na ja -
ka mia ła miej sce w XIX w. zmie ni ła mo del użyt ko wa -
nia grun tów czyn szo wych, w tym miesz czań skich
ogro dów wa rzyw nych. Wraz z ogra ni cza niem wła sno ści
daw nych wła ści cie li miast pry wat nych na ko rzyść ad mi -
ni stra cji cen tral nej i sa mo rzą do wej, grun ty dzier żaw ne
ko mu na li zo wa no lub uwłasz cza no. Na tu ral nie ogrod nic -
two miej skie mu sia ło przy sto so wać się do no wych wa -
run ków. Po wsta wa niu zor ga ni zo wa nych ko lo nii dział -
ko wych sprzy ja ło po stę pu ją ce uprze my sło wie nie miast i
zwią za ne z nim pro ble my eko no micz no -spo łecz ne, któ -
rym za ra dzić pró bo wa ły róż ne ru chy od dol ne. Nie wąt -
pli wie pol skie ogro dy dział ko we i spo łecz ny ruch
dział ko wy ma ją ko rze nie w tych pro ce sach. Brak wła -
snej pań stwo wo ści spo wo do wa ny roz bio ra mi spo wo do -
wał że ruch dział ko wy miał nie co od mien ne ob li cze w
każ dym z za bo rów. Ro dzą ce się ru chy na wią zy wa ły do
wzor ców i idei po wsta łych na grun cie państw za bor -
czych. Na le ży więc bli żej przyj rzeć się przej ściu ogrod -
nic twa miej skie go od mo de lu ogro do wych dzia łek
dzier żaw nych do współ cze sne go ogrod nic twa dział ko -
we go. Na no wo trze ba zro zu mieć pro ce sy stop nio we go

Źró dła pol skie go ogrod nic twa dział ko we go

2„Andrzej Górka, kasztelan międzyrzecki, dziedzic, oznacza prawo i obowiązki mieszczan Wielkiego Koźmina”, przywilej z 07.11.1575 r.,
źródło: Archiwum państwowe w Poznaniu, sygn. 53/4331/0 Akta miasta Koźmin, jedn. I/1.
3„Dzieło – działka”, pod. red. M. Szczurek i M. Zych, Kraków 2012, s. 29.
4http://www.kozminwlkp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=182 (dostęp: 10.2013).
5J. Burchardt, „The Allotment Movement in England 1793-1873”, London, The Royal Historical Society, 2002.
6„A Brief History of Allotments in England”, źródło: http://www.bkthisandthat.org.uk/ShortHistoryOfAllotmentshtml.html (dostęp: 10.2012).
7Wł. Lubawy, „Historia ogrodów działkowych w Polsce z okazji dziesięciolecia Związku Towarzystw Ogrodów Działkowych,
Przydomowych, Małych Osiedli i Hodowli Drobnego Inwentarza Rzeczpospolitej Polskiej: uzupełnione do 1939 r.”, Centralny Związek
Towarzystw Ogrodów Działkowych i Osiedli Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, 1939, wyd. 2 jubileuszowe, s. 9.
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uwłasz cza nia i ko mu na li zo wa nia grun tów w mia stach w
XIX w. Dziś ba da nie te go zja wi ska jest skom pli ko wa ne,
wy ma ga cza so chłon nych kwe rend ar chi wal nych, ana liz
hi sto rycz no -urba ni stycz nych, któ rych wy nik nie jest
prze są dzo ny, głów nie ze wzglę du na ogra ni czo ne lub
znisz czo ne pod czas woj ny za so by ar chi wal ne. Czę sto
brak też źró deł ka ta stral nych i hi po tecz nych, stąd przed -
wcze sne sta wia nie te zy by ło by po chop ne. Nie wąt pli wie
nie moż na jed nak lek ce wa żyć po glą du re pre zen to wa ne -
go przez pol ską przed wo jen ną cen tral ną or ga ni za cję
zrze sza ją cą dział kow ców, któ ra upa try wa ła pier wo wzo -
ru idei ogro dów dział ko wych wła śnie w czyn szo wych
ogro dach wa rzyw nych pol skich miast.

Wo bec ta kie go przed sta wie nia spra wy na le ży też za -
uwa żyć pew ną róż ni cę po mię dzy przy czy na mi po wsta -
wa nia ogro dów pol skich i nie miec kich. Do tej po ry
pod kre śla no pra wie wy łącz nie nie miec kie wzor ce ja ko
głów ne źró dło dla pol skie go ru chu dział ko we go. Tym -
cza sem już w 1937 r. dział kow cy świa do mi by li nie co
od mien nych ko rze ni pol skie go ru chu, któ ry ro dził się w
tro chę in nych wa run kach niż nie miec ki i bry tyj ski8. W
Niem czech pre kur so ra mi w tym wy mia rze mie li być za -
zwy czaj urzęd ni cy i mi ło śni cy ogrod nic twa, a ogro dy
po cząt ku XX w. po wsta łe w tym śro do wi sku mia ły bar -
dziej wy miar hob by stycz no -to wa rzy ski9, co za sad ni czo
od róż nia ło je od użyt ko wych ogro dów two rzo nych w
XIX w., któ re bar dziej od po wia da ły na pro ble my spo -
łecz ne in du stria li za cji. Oczy wi ście w Pol sce rów nież po -
wsta wa ły ogro dy dla kla sy urzęd ni czej, jed nak czyn nik
eko no micz no -spo łecz ny zda wał się mieć de cy du ją cy
wpływ na cha rak ter ru chu spo łecz ne go wo kół dzia łek,
przy naj mniej w okre sie dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen -
ne go, gdy ruch ten w od ro dzo nej Pol sce prze ży wał roz -
kwit. Wiel kie zna cze nie dla roz po zna nia pro ble mu ma
tak że zde fi nio wa nie ty po lo gii form użyt ko wa nia i  or ga -
ni za cji ogro dów dział ko wych od po cząt ku ich ist nie nia.
O tym, że pro blem jest zło żo ny i wciąż wy ma ga szcze -

gó ło wych stu diów świad czą wy ni ki ba dań, m.in. Ka ta -
rzy ny Gry nie wicz -Ba liń skiej w jej pra cy dok tor skie j10.
Nie wąt pli wie jest to jesz cze nie do sta tecz nie wy eks plo -
ato wa ne po le ba daw cze, wy ma ga ją ce dal szych ana liz 
w ska li ca łe go kra ju. 

Rocz ni ca po wsta nia naj star sze go pol skie go ogro du sta -
ła się też pre tek stem do przed sta wie nia wy ka zu bi blio -
gra fii i ma te ria łów ar chi wal nych do ba dań hi sto rii ru chu
dział ko we go na zie miach pol skich, któ re au tor ze brał 
w cią gu ostat nich dzie się ciu lat w wy ni ku za in te re so wa -
nia tą zło żo ną pro ble ma ty ką przy oka zji wła snych stu -
diów nad hi sto rią wro cław skich ogro dów na osie dlu
Tar no ga j11.

Po wszech ne jest prze ko na nie, że każ dy wie czym
ogro dy dział ko we są i skąd się wzię ły, ale w rze czy wi sto -
ści brak jest kom plek so wych opra co wań te ma tu, co czę -
sto sta no wi przed miot kry ty ki or ga ni za cji za rzą dza -
ją cych ogro da mi i ze stro ny sa mych użyt kow ni ków dzia -
łe k12. Hi sto ria ru chu dział ko we go na zie miach pol skich,
po mi mo po nad stu let niej i bo ga tej tra dy cji, do tej po ry
nie do cze ka ła się kom ple men tar nej wie lo płasz czy zno -
wej mo no gra fii 13. Ist nie ją ca li te ra tu ra do ku men tu je dzie -
je po szcze gól nych ogro dów czy or ga ni za cji lecz 
w ogra ni czo nym okre sie cza su i w wy bra nych miej scach.
Wy jąt kiem są po je dyn cze rocz ni co we opra co wa nia 
o cha rak te rze mo no gra ficz nym po wsta łe w struk tu rach
Pol skie go Związ ku Dział kow ców (PZD) po 1981 r. oraz
w ra mach te re no wych za rzą dów pra cow ni czych ogro -
dów dział ko wych funk cjo nu ją cych w la tach 1949-1981
przy Cen tral nej Ra dzie Związ ków Za wo do wych. Jed nak
ich ni ski na kład i nie do stęp ność po wo du je, że nie są po -
wszech nie zna ne. Nie mo gą też za stą pić kom ple men tar -
nej mo no gra fii opar tej na ar chi wa liach jed no stek
te re no wych, czy li ogro dów dział ko wych i okrę go wych
za rzą dów Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Ro sną ce w
ostat nich la tach za in te re so wa nie te ma tem wśród ba da -
czy bu dzi na dzie ję na zmia nę te go sta nu rze czy. 

8„Dziesięć lat pracy Okręgowego Związku Towarzystw Ogrodów Działkowych i Osiedli Województwa Śląskiego”, Okręgowy Związek
Towarzystw Ogrodów Działkowych i Osiedli Województwa Śląskiego, Chorzów 1938, s.
9Wł. Lubawy, tamże, s. 10.
10K. Grażyna Gryniewicz-Balińska, „Rozwój ogrodów działkowych we Wrocławiu od końca XIX w. do II wojny światowej”, praca
doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Wandy Kononowicz, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2014.
11W wyniku badań prowadzonych na gruncie wrocławskich przyzakładowych kolejowych ogrodów działkowych powstała niepublikowana
jeszcze monografia: Ł.K. Netczuk, „Monografia R.O.D. «Pokój» (1947-2013) i szkic historii ogrodów kolejowych na osiedlu Tarnogaj we
Wrocławiu 1927-2013”, maszynopis, poszyt, 175 s., 221 il., mapy, schematy, bibliografia, źródła i przypisy - 243 poz., w zbiorach
Biblioteczki ROD „Pokój” we Wrocławiu. Znaczną część pracy opublikowano na stronie internetowej ogrodu: http://rodpokoj.org .
12http://rod-lotnik.pl/historia.html (dostęp: 10.2013).
13H. Romanowski, „Uwagi o architekturze ogrodów działkowych”, w: „Czasopismo techniczne – Architektura”, 6‑A/2012, Zeszyt 19, Rok
109, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, s. 277.
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Wie le z tych prac ba zu je na uni kal nych nie pu bli ko wa -
nych opra co wa niach hi sto rycz no‑do ku men ta cyj nych 
i oko licz no ścio wych ogro dów (np. na kro ni kach) bądź
na ni sko na kła do wej li te ra tu rze i ma te ria łach ulot nych z
po przed nich de kad, dziś tak trud no do stęp nych i roz pro -
szo nych w kil ku ty sią cach ogro dów. Opra co wa nie i in -
wen ta ry za cja ma te ria łów ar chi wal nych, pra sy i li te ra tu ry
oraz pa mią tek na szcze blu cen tral nym po mo gło by w
okre śle niu do stęp nych za so bów sta no wią cych waż ny
ma te riał ba daw czy dla dzie jów ogrod nic twa dział ko we -
go po 1945 r. Z pew no ścią wszel kie na rzę dzia do ta kie -
go przed się wzię cia ma naj więk sza pol ska or ga ni za cja
dział kow ców – PZD. Dys po nu je re je strem obej mu ją cym
więk szość pol skich ogro dów (tak że tych, któ re po 2013 r.
wy od ręb ni ły się z PZD), licz ny mi za so ba mi na szcze -
blach re gio nal nych i kra jo wym, ma po ten cjał i moż li -
wość zgro ma dze nia in for ma cji, zbio rów i za rzą dza nia
ni mi. W ra mach ogól no pol skie go cen tral ne go re je stru i
ar chi wum dział ko we go moż na udo stęp niać ist nie ją ce
zbio ry, a tak że wie dzę o za so bie zbio rów na szcze blu re -
gio nal nym i ogro do wym. Nie wąt pli wie cen tral na bi blio -
te ka ru chu rów nież po win na prze jąć od po wie dzial ność
za do ku men ta cję hi sto rii dzia łek po przez gro ma dze nie
li te ra tu ry i ma te ria łów nie pu bli ko wa nych. Po trze bę zor -
ga ni zo wa nia ta kie go ar chi wum do strzegł w 2012 r. tak -
że PZD, za chę ca jąc ogro dy do do ku men to wa nia swo jej
hi sto rii i dzie le nia się ma te ria ła mi z jed nost ką kra jo wą -
14,15. God ne roz wa że nia jest za tem zor ga ni zo wa nie ogól -

no kra jo wych jed no stek do ku men tu ją cych dzie je ru chu
dział ko we go w Pol sce:

ar chi wum,
bi blio te ki,
mu zeum.
Tyl ko in te gra cja za so bów bądź też stwo rze nie cen tral -

nej uni wer sal nej „plat for my” ich opi su, pre zen ta cji i udo -
stęp nia nia po mo że rze tel nie opra co wać tak roz le gły
ma te riał i przy czy nić się do po wsta nia opra co wań i mo -
no gra fii, któ re wy peł nią lu kę w wie dzy o fe no me nie
ogro dów dział ko wych. Kwe stie pro wa dze nia i me ry to -
rycz nej or ga ni za cji ta kie go pro gra mu na le ży kon sul to -
wać ze śro do wi skiem na uko wym i spo łecz no ścią
dział ko wą. Pro ces po wsta wa nia za pro po no wa nych jed -
no stek z pew no ścią za jął by du żo cza su ze wzglę du na
ska lę i zło żo ność pro ble mu. Tym cza sem ni niej sze opra -
co wa nie choć w czę ści już te raz ma zwró cić uwa gę śro -
do wisk za in te re so wa nych ogro da mi dział ko wy mi na
wa gę za gad nie nia i ko niecz ność pod ję cia szer szych in -
ter dy scy pli nar nych ba dań. Za mie rze niem au to ra by ło
tak że moż li wie roz le głe ze sta wie nie bi blio gra fii hi sto rii
dzia łek i zor ga ni zo wa ne go wo kół nich ru chu spo łecz ne -
go. Opra co wa nie nie jest za mknię te, a dal sze stu dia z
pew no ścią po zwo lą na do tar cie do wie lu nie zna nych
jesz cze ma te ria łów. Waż nym czyn ni kiem sprzy ja ją cym
po sze rze niu wie dzy o ogro dach by ło by stwo rze nie for -
mal nej gru py za in te re so wa nych te ma tem dzia ła czy i na -
ukow ców, np. to wa rzy stwa na uko we go. 

Trud no ści ba daw cze fe no me nu ogro dów po 1945 r.

14Zachęcamy do współtworzenia archiwum ruchu działkowego, 23.02.2012, źródło: http://pzd.pl/artykuly/4495/188/Zachecamy-do-
wspoltworzenia-archiwum-ruchu-dzialkowego.html (dostęp: 10.2013).
15Ruszają prace nad stworzeniem archiwum ruchu działkowego 17.02.2012, źródło: http://pzd.pl/artykuly/4467/188/Ruszaja-prace-nad-
stworzeniem-archiwum-ruchu-dzialkowego.html (dostęp: 10.2013).
16Pojawiają się konferencje, badania, artykuły i opracowania, np:  IX Konferencja Naukowo-Techniczna. Zieleń Miejska – Ogrody działkowe
w systemie społeczno-przyrodniczym miasta, Toruń 10-11.10.2013 lub „Dzieło działka”, praca zbiorowa wydana w 2012 r. przez Muzeum
Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie.
17M. Gorczyca, „Stan rozwoju pracowniczych ogrodów działkowych”, w: „Wiadomości Statystyczne”, 0043-518X, r. 58, nr 12 (2013), s. 84.
18A. Pawlikowska-Piechotka, „Tradycja ogródków działkowych w Polsce”, Gdynia cop. 2010, s. 82.

Stu dia źró dło we te ma tu

Wy raź nie od czu wal ny jest brak li te ra tu ry po rząd ku ją -
cej za gad nie nia zwią za ne z dział ka mi, m.in.: urba ni -
stycz no -ar chi tek to nicz ne, eko lo gicz ne, spo łecz ne, zdro -
wot ne, eko no micz ne, dla te go w ostat nich la tach ob ser -
wu je się wzrost po pu lar no ści te ma ty ki ogro dów w śro do -
wi sku na uko wy m16. Z  pew no ścią ma to też zwią zek 
z za in te re so wa niem ogro da mi ze stro ny po li ty ków i sa -
mo rzą dów od po wie dzial nych za pla no wa nie prze strzen -
ne, któ rym wg nie któ rych opi nii ogro dy ma ją dra stycz nie
ogra ni czać dzia ła nie. W dys ku sjach pu blicz nych i me -

dial nych ostat nich lat po mi ja ny jest ogół bar dzo waż nych
czyn ni ków zwią za nych z obec no ścią ogro dów w mia -
stach i ich po zy tyw ną ro lą 17. Do mi nu ją czę sto gło sy po -
li tycz ne lub jed no stron nie pre zen to wa ne przez pla ni stów,
ar chi tek tó w18, eko no mi stów i sa mo rzą dy. Głos spe cja li -
stów in nych dzie dzin, np. et no lo gów, an tro po lo gów, hi -
sto ry ków sztu ki i ar chi tek tów kra jo bra zu oraz in ter dys -
cy pli nar nej na uki, z uwa gi na wciąż zbyt ma łe za in te re -
so wa nie te ma tem, jest w de ba cie pu blicz nej pra wie zu -
peł nie nie sły sza ny lub mar gi na li zo wa ny. Nie jest



51

ta jem ni cą, że ist nie je dość sil ne lob by an ty dział ko we 19,
któ re co naj mniej od 1990 r. bu du je ne ga tyw ny ob raz ru -
chu i ogro dów w prze strze ni urba ni stycz nej, spo łecz nej
i me dial nej. Czar ny PR, ne ga tyw ne na sta wie nie władz
sa mo rzą do wych me tro po lii, jak rów nież zło żo no ść20

i trud no ści ba daw cze fe no me nu ogrod nic twa dział ko we -
go ja kie na po ty ka ją po ten cjal ni na ukow cy 21 nie przy bli -

ża ją nas do uzu peł nie nia lu ki w wie dzy o zja wi skach,
któ re w swej hi sto rii obej mo wa ły znacz ne ob sza ry i do -
ty czy ły se tek ty się cy je śli nie mi lio nów lu dzi w kra ju.
Bio rąc pod uwa gę zło żo ność, ska lę, roz le głość, za kres
zja wi ska, jak i je go wpływ na spo łe czeń stwo 22, pro blem
ba daw czy wy da je się być waż ny i atrak cyj ny w kil ku
dys cy pli nach, jak rów nież in ter dy scy pli nar ne. 

Ba da nia hi sto rii ru chu i ogrod nic twa dział ko we go

Hi sto rię ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce w za sa -
dzie po dzie lić moż na na trzy  pod ka te go rie te ma tycz ne,
któ re mo gą sta no wić punkt wyj ścia dla kie run ków pod -
sta wo wych ba dań: 

– przed mio to wą - ogro dów dział ko wych i zwią za nych
z ni mi zja wisk przy rod ni czych, prze strzen nych, ar -
chi tek to nicz nych, spo łecz nych, an tro po lo gicz nych,
eko no micz nych i in.,

– hi sto rię pod mio to wą - zor ga ni zo wa ne go ru chu dział -
ko we go ja ko zja wi ska spo łecz ne go, któ re wraz 
z roz wo jem ogro dów or ga ni zo wa ło się na wyż szych
szcze blach,

– zwią za ną z nim hi sto rię pra wo daw stwa dział ko we -
go na zie miach pol skich.

Wo bec bra ku kom ple men tar nych stu diów ba daw czych
te ma tu oraz wciąż nie licz nych ak tu al nych pu bli ka cji na -
uko wych jest nie zwy kle trud no przy po rząd ko wać ist nie -
ją cą li te ra tu rę do któ rejś z po wyż szych ka te go rii. Na le ży
do dać, że więk szość pu bli ka cji do ty czą cych ogro dów
dział ko wych to wy daw nic twa fa cho we do ty czą ce isto ty
ogrod nic twa dział ko we go, czy li upra wy ro ślin i wy po -
czyn ku. Są to róż ne go ro dza ju po rad ni ki i pra sa ogrod -
ni cza. Rów nież i w tym przy pad ku na le ży stwier dzić, że
pu bli ka cje te są istot ne dla ba dań hi sto rii ru chu dział ko -
we go i sa mych ogro dów, gdyż zło żo na te ma ty ka w nich
pre zen to wa na obej mu je ogół za gad nień, m.in.: po rad nic -
two, hi sto rię ogro dów, hi sto rię ru chu dział ko we go, po je -
dyn czych dzia łek i dział kow ców, współ za wod nic two,
kon kur sy, dzia łal ność cha ry ta tyw ną, ak tyw ność ogro dów
i or ga ni za cji dział ko wych na wie lu płasz czy znach. Do ty -
czy to zwłasz cza pra sy wy da wa nej przez or ga ni za cje
dział kow ców. Pra sa ogrod ni cza de dy ko wa na ma łym
ogro dom przy do mo wym i dział ko wym, zwłasz cza
współ cze sna, rzad ko od no si się do kwe stii zwią za nych
z ru chem dział ko wym. Naj wię cej na ten te mat znaj dzie -
my w star szych wy daw nic twach or ga ni za cyj nych, za -
rów no przed wo jen nych jak i po wo jen nych. Ist nie ją ca

li te ra tu ra fa cho wa czę sto też od wo łu je się do hi sto rii i
pod staw praw nych funk cjo no wa nia ogro dów w da nym
okre sie, a opra co wa nia hi sto rycz ne nie omi ja ją pro ble -
ma ty ki upraw. Wśród ak tu al nej li te ra tu ry na uwa gę za -
słu gu je kil ka ksią żek oraz ar ty ku łów w pra sie na uko wej,
przy to czo nych w wy ka zie. Z pe rio dy ków kra jo wych naj -
wię cej miej sca pro ble ma ty ce ogro dów i ru chu dział ko -
we go po świę ca ak tu al nie dzien nik „Try bu na”. Spo ra -
dycz nie pod czas zmia ny pra wa, no we li za cje z ko men ta -
rzem oraz pro po no wa ne kie run ki zmian pu bli ku ją róż ne
ga ze ty w for mie wkła dek o te ma ty ce praw nej. Rów nież
pra sa lo kal na i ko lo ro wa wraz z do nie sie nia mi me dial ny -
mi pu bli ku je oka zjo nal nie ma te ria ły do ty czą ce ogro dów.

Zło żo ność dzie jów na sze go kra ju nie po zo sta je bez
wpły wu na hi sto rię ogro dów. Ze wzglę du na nią oraz
spe cy fi kę ru chu dział ko we go w kra ju, moż na wy róż nić
okre sy:

– do 1918 r.:
– przed ogro do wy, obej mu ją cy zie mie wcho dzą ce

w skład pań stwa pol skie go w róż nych okre sach -
po wsta wa nie zwar tych ob sza rów czyn szo wych
dzia łek ogro do wych w mia stach dla nie ma jęt nych
miesz czan, z któ rych przy naj mniej je den w kra ju
stał się ogro dem dział ko wym we współ cze snym
ro zu mie niu (ok. XVII - pocz. XIX w.),

– ogro do wy - spe cy fi ka każ de go re gio nu, od dol ne
ru chy za kła da ją ce ogro dy i ko lo nie dział ko we,
np. Schre be ra, Jor da na i in. (XIX w.),

– or ga ni za cji ru chu spo łecz ne go (ok. 1895-1918),
– la ta 1918-1944:

– roz wo ju ogro dów i kon so li da cji ru chu dział ko we -
go (1918-1939),

– oku pa cji - ogra ni czo ne funk cjo no wa nie, do mi nu -
ją ca funk cja pro duk cyj na (1939-1944),

– la ta 1944-1981:
– od bu do wy sta rych i bu do wy no wych ogro dów

oraz re ak ty wa cji ru chu (1944-1949),

19A. Pawlikowska-Piechotka, tamże, s. 61, 81.
20Złożoność zjawiska na gruncie antropologicznym przedstawili autorzy w obszernej pracy: „Dzieło – działka”, tamże, s. 18.
21Należą do nich, m.in. brak opracowanej bibliografii i monografii, pojedyncze prace przyczynkowe, rozproszenie utrudniony dostęp do
materiałów archiwalnych i niepublikowanych, które stanowią podstawę do studiów historycznych, brak ich opracowań i niski nakład, słabe
zainteresowania poza środowiskiem.
22M. Gorczyca, tamże, s. 80. 
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– roz wo ju ogro dów kosz tem re or ga ni za cji i utra ty
sa mo rząd no ści w ra mach Cen tral nej Ra dy Związ -
ków Za wo do wych (CRZZ) (1949-1956),

– in ten syw ne go roz wo ju ogro dów, od bu do wy sa -
mo rzą do wych struk tur re gio nal nych i kra jo wych
w ra mach CRZZ (1956-1981),

– od 1981:
– roz wo ju ogro dów, cen tra li za cji w PZD (1981-

1989),
– ko mu na li za cji grun tów, dą żeń do utrzy ma nia

ogro dów i PZD (1990-2013),
– de cen tra li za cji (od 2013). 
Ce lem za łą czo ne go do ni niej sze go opra co wa nia

wy ka zu jest tak że moż li wie sze ro kie ze bra nie li te ra tu ry
opi su ją cej hi sto rię pol skie go ru chu dział ko we go. Do
1918 r. bę dzie to głów nie hi sto ria po szcze gól nych i nie -
licz nych ogro dów, ro dzą ce go się za in te re so wa nia ak tyw -
nym wy po czyn kiem w mia stach, po szu ki wa nia spo so -
bów na po pra wę by tu ro bot ni kó w23. Z te go wzglę du nie -
zwy kle waż ne jest udo ku men to wa nie i opra co wa nie za -
so bów po szcze gól nych jed no stek ca łe go ru chu: po je-
dyn czych ogro dów dział ko wych i ich ko lo nii, daw nych
to wa rzystw, związ ków, jak rów nież ich od dzia łów te re -
no wych. Z wcze sne go okre su po cho dzi nie wie le ma te -
ria łów ar chi wal nych i pu bli ka cji, dla te go na le ży po ś-
wię cić du żo uwa gi dal szym kwe ren dom.  W dwu dzie -
sto le ciu mię dzy wo jen nym na stą pił wy raź ny roz wój 
i kon so li da cja or ga ni za cji w je den kra jo wy ruch oraz je -
go par ty cy pa cja w two rze niu biu ra mię dzy na ro do we go
w Luk sem bur gu. Na dal jed nak li te ra tu ra ru chu ba zo wa -
ła na opra co wa niach po szcze gól nych to wa rzystw i ogro -
dów, choć po ja wi ło się kil ka pu bli ka cji pró bu ją cych ująć
sze rzej pol skie ogrod nic two dział ko we. Do naj waż niej -
szych prac na le żą pu bli ka cje Ma rii Chmie lew skiej, Ma -
rii Ku ro pa twiń skiej -Ka lic kiej, Wła dy sła wa Lu ba we go,
Ma ria na Sta wiń skie go oraz Ste fa na Wil czyń skie go. Po -
ja wia ły się pu bli ka cje fa cho we i pra sa de dy ko wa ne
ogrod nic twu miej skie mu i dział kow com oraz pu bli ka cje
i do ku men ta cja to wa rzystw za kła da ją cych ogro dy. Przed
wy bu chem II woj ny świa to wej trwa ły pra ce le gi sla cyj ne
ma ją ce ure gu lo wać stan praw ny ogro dów, a ruch dział -
ko wy jed no czył się w ogól no kra jo wej or ga ni za cji24. Nie -
ste ty prze trwa ło nie wie le ma te ria łów, wie le ule gło
znisz cze niu pod czas woj ny. Oprócz po zy cji w wy ka zie
dla okre su do 1944 r. po moc ne mo gą być pu bli ka cje 

o te ma ty ce ogro dów Jor da now skich, któ re w tym opra -
co wa niu po mi nię to. Dr Jor dan pro pa go wał ideę ak tyw -
ne go wy po czyn ku i za kła da nia ogro dów dla dzie ci,
bli ską idei le żą cej u pod staw ru chu dział ko we go, stąd
war to się gnąć i po te po zy cje.

La ta oku pa cji to czas ogra ni czo ne go funk cjo no wa nia
in sty tu cji spo łecz nych w tym ogro dów. W miej sce roz -
wią za ne go cen tral ne go związ ku dzia ła ły związ ki okrę -
go we. Oprócz prze pi sów praw nych wy da wa nych przez
wła dze oku pa cyj ne dla dział kow ców oraz funk cji ży wie -
nio wej ogro dy sta no wi ły schro nie nie dla par ty zan tów
oraz miej sce walk, głów nie w War sza wie. Z te go okre su
za cho wa ło się rów nież nie wie le ma te ria łó w25.

Wię cej li te ra tu ry i ma te ria łów ar chi wal nych znaj du je się
w za so bach bi blio tek i ar chi wów dla okre su 1944-1956.
Oprócz pu bli ka cji hi sto rycz nych oraz ide olo gicz nych 
i pro pa gan do wych, po wsta ły do ku men ty praw ne re gu lu -
ją ce ogrod nic two dział ko we w 1944, 1946 i 1949 r. 

Ko lej ny okres (1949-1981) przy no si naj wię cej do ku -
men ta cji do dzie jów ru chu dział ko we go w PRL. Za cho -
wa ły się ar chi wa lia licz nych ogro dów za kła da nych 
w mia stach (ak ta miej skich i gmin nych rad na ro do wych,
pla ny, ma py, re je stry, de cy zje ad mi ni stra cyj ne). Mniej
do ku men ta cji za cho wa ło się z ogro dów przy za kła do -
wych or ga ni zo wa nych przez du że przed się bior stwa pań -
stwo we. 

Do naj waż niej szych au to rów po wo jen nych opra co wań
do ty czą cych ogrod nic twa dział ko we go na le żą, m.in.: Ta -
de usz Ku lic ki, Ma ria Ku ro pa twiń ska -Ka lic ka, Wi told
Len kie wicz, Jó zef Ro skosz. Na to miast wśród au to rów
naj now szych opra co wań lo kal nych, na le ży wy mie nić,
m.in.: Ali cję Do lec ką, Wi tol da De rę gow skie go, Je rze go
Idle ra, Eu ge niu sza Kon drac kie go, Z. Stan ko wia ka oraz
W. Wy stęp skie go. Nie wąt pli wie jed ną z naj waż niej szych
pu bli ka cji do ty czą cych hi sto rii pol skich ogro dów dział -
ko wych jest „Tra dy cja ogród ków dział ko wych w Pol -
sce” An ny Paw li kow skiej -Pie chot ki. Jest to do tych czas
naj bar dziej prze kro jo we po wo jen ne opra co wa nie te ma -
tu. Mi mo to wie le kwe stii po zo sta je otwar tych i cze ka
na uzu peł nie nie26. Ko lej ną pu bli ka cją, któ ra tym ra zem 
w wy czer pu ją cy spo sób oma wia so cjo lo gicz ny aspekt
funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych w du żych me tro -
po liach jest „Użyt ko wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych przez spo łecz ność wiel ko miej ską - Przy kład
Ło dzi” Ro ma na Szku py. Jest to jed no cze śnie naj ob szer -

23Por.: St. Wilczyński, „Ogródki działkowe jako zagadnienie społeczne”, 1927; czy:  A. Woroniecki, „Ogrody robotnicze”, Poznań 1905.
24Wiech, „Ogrody działkowe w Polsce”, źródło: http://pzd.pl/artykuly/12880/108/Ogrody-dzialkowe-w-Polsce.html (dostęp: 05.2014).
25M. Kuropatwińska-Kalicka, „Ogródek działkowy”, Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych. Departament Oświaty Rolnej, Warszawa
1947, wyd. 2 uzup., s 9-10.
26Początki ruchu działkowego w Polsce mieszczą się u autorki na 6 stronach, podobnie wstęp o zachodnich pierwowzorach ruchu.
Zdecydowanie więcej dowiemy się o losach ogrodnictwa działkowego w Polsce po 1944. Publikacja jest wartościowym przekrojowym
opracowaniem jakiego do tej pory nie było. W przystępny syntetyczny sposób ujmuje dzieje ruchu. Nadal jednak brakuje prac szczegółowo
opisujących początki ogrodnictwa i ruchu, jak również kwestię introdukcji idei z krajów zachodnich na nasze ziemie. Zbyt wiele narosło w
tej materii uproszczeń  powtarzanych często za literaturą. 
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niej sze pol skie dzie ło oma wia ją ce fe no men ogro dów
dział ko wych w tym uję ciu. 

Od ręb ny roz dział w dzie jach ru chu na zie miach pol -
skich zaj mu ją ogro dy funk cjo nu ją ce do II woj ny świa to -
wej na zie miach od zy ska nych. Nie któ re hi sto rycz ne
ogro dy są dziś obiek ta mi za byt ko wy mi. Dzie je nie miec -
kie go ru chu dział ko we go i zwią za ne go z ni mi pra wo -
daw stwa na tych te re nach są w Pol sce rów nież dość
sła bo roz po zna ne. Z pew no ścią przy dat ne bę dą nie miec -

kie ar chi wa i li te ra tu ra, któ re mo gą rzu cić no we świa tło
tak że na pol ski ruch dział ko wy, któ ry czer pał z za chod -
nich wzor ców, zwłasz cza na Ślą sku i Po mo rzu. Dla po -
zna nia hi sto rii ogrod nic twa dział ko we go na zie miach
od zy ska nych cen ne są wy ni ki wspo mnia nej wy żej pra cy
dok tor skiej au tor stwa Ka ta rzy ny Gry nie wicz -Ba liń skiej.
W wy ni ku zmia ny gra nic w 1944 r. wie le pol skich ogro -
dów po zo sta ło tak że za wschod nią gra ni cą. Ich lo sy rów -
nież za słu gu ją na od ręb ny szkic dzie jo wy.

Wy kaz

Ze wzglę du na ra my ni niej szej pra cy oraz znacz ne roz -
mia ry spo rzą dzo ne go przez au to ra wy ka zu bi blio gra ficz -
ne go i ma te ria łów ar chi wal nych ze sta wie nie po dzie lo no
na dwie czę ści. Zo sta ły one opu bli ko wa ne w in ter ne cie
na stro nie au to ra. 

Pierw sza część pre zen tu je li te ra tu rę, pra sę, wy bra ne
opra co wa nia na uko we, pra ce nie pu bli ko wa ne, stro ny in -
ter ne to we oraz ar chi wa dział ko we. Dru ga część za wie ra
wy kaz ma te ria łów źró dło wych do stęp nych w ar chi wach
pań stwo wych, jak rów nież wy bór li te ra tu ry do dzie jów
ogrod nic twa dział ko we go w Eu ro pie i ze sta wie nie do -
ku men tów praw nych re gu lu ją cych tę dzie dzi nę w kra ju
i za gra ni cą - naj waż niej sze ak ty praw ne z Wiel kiej Bry -
ta nii i Nie miec - pre kur so rów re gu la cji ogrod nic twa
dział ko we go. 

Wy kaz po dzie lo no na kil ka ka te go rii me ry to rycz nych
oraz we dług okre sów hi sto rycz nych. Układ po zy cji li te -
ra tu ry jest chro no lo gicz no -al fa be tycz ny, ma te ria ły ar chi -
wal ne uło żo no wg ar chi wów i sy gna tur. Li te ra tu rę
pod sta wo wą od dzie lo no od uzu peł nia ją cej. Opra co wa -
nia nie ma ją ce bez po śred nie go związ ku z oma wia nym
te ma tem, ale po ru sza ją ce zbli żo ną pro ble ma ty kę ogro -
dów i zie le ni miej skiej oraz ma łych dzia łek rol ni czych
ozna czo no kur sy wą, klu czo we zaś po gru bio nym dru -
kiem.

Jak wspo mnia no wcze śniej, nie jest moż li wa pre cy zyj -
na i nie bu dzą ca wąt pli wo ści kla sy fi ka cja li te ra tu ry za -
gad nie nia ze wzglę du na przy ję te pod ka te go rie hi s-
to rycz ne. Ich przy to cze nie sta no wi ło bar dziej pro po zy cje
kie run ków roz wo ju ba dań niż kla sy fi ka cji, dla te go ze -
sta wie nie po dzie lo no ze wzglę du prak tycz nych na ro dza -
je do stęp nych ma te ria łów:

– książ ki, pu bli ka cje zwar te i pra ce na uko we,
– cza so pi sma,
– ma te ria ły nie pu bli ko wa ne, stro ny in ter ne to we, ar chi -

wa dział ko we,
– ma te ria ły ar chi wal ne,
– do ku men ty praw ne i prze pi sy or ga ni za cyj ne,
– wy bór li te ra tu ry do dzie jów ru chu za gra ni cą.
War to nad mie nić, że w za so bach uczel ni znaj du je się

wie le prac ma gi ster skich z za kre su so cjo lo gii, et no lo gii
i eko no mii, jak rów nież ar chi tek tu ry i hi sto rii do ty czą -

cych ogro dów dział ko wych. Po wsta ją ak tu al nie tak że
pra ce dok tor skie.

W wy ka zie po mi nię to miej sca prze cho wy wa nia i sy -
gna tu ry li te ra tu ry, gdyż dziś są po wszech nie do stęp ne w
ba zach in for ma tycz nych bi blio tek. Cza so pi sma opi sa no
do kład niej z in for ma cją o nu me ra cji każ de go rocz ni ka,
nu me rach spe cjal nych wraz z wy bra ny mi uwa ga mi
zgod nie z da ny mi bi blio tek, co w przy pad ku przed wo -
jen nych pu bli ka cji uła twia ro ze zna nie ze wzglę du na
skom pli ko wa ne lo sy po szcze gól nych pe rio dy ków.
Głów ne miej sca prze cho wy wa nia przed sta wio nej li te ra -
tu ry, to oprócz wy mie nio nych w wy ka zie ar chi wów,
m.in.: 

– Bi blio te ka Na ro do wa w War sza wie,
– Bi blio te ka Pu blicz na m. st. War sza wy, 
– Bi blio te ka Ja giel loń ska w Kra ko wie, 
– Za kład Na ro do wy im. Osso liń skich we Wro cła wiu, 
– Lwow ska Na ro do wa Na uko wa Bi blio te ka Ukra iny

im. Wa sy la Ste fa ny ka,
– wy bra ne bi blio te ki uni wer sy tec kie.
W przy pad ku ma te ria łów ar chi wal nych przy wo ła no

na zwy oraz sy gna tu ry ze spo łów i jed no stek za wie ra ją -
cych wzmian ki o ru chu dział ko wym zgod nie z da ny mi z
ka ta lo gów ar chi wów pań stwo wych. W przy pad ku dzia -
łal no ści związ ków za wo do wych w okre sie PRL (1949-
1981), któ re pro wa dzi ły ogro dy, przy wo ła no do stęp ne w
ar chi wach za so by, któ re mo gą, ale nie ko niecz nie mu -
szą, za wie rać in te re su ją ce ba da czy ogro dów ma te ria ły.
Ozna czo no je w wy ka zie kur sy wą. 

Przed sta wio no też wy bór ar ty ku łów i pu bli ka cji na -
uko wych i po pu lar no nau ko wych do ty czą cych ogó łu za -
gad nień zwią za nych z ogro da mi dział ko wy mi z ostat nich
lat. W wy ka zie nie uwzględ nio no pra sy lo kal nej i kra jo -
wej, w któ rej po ja wia ją się licz ne ar ty ku ły i wzmian ki
przy dat ne do opra co wań hi sto rii po szcze gól nych ogro -
dów, jak rów nież dzie jów or ga ni za cji dział kow ców. Au -
tor zgro ma dził bo ga ty zbiór ma te ria łów pra so wych do
hi sto rii wro cław skich ogro dów po 1945 r., jed nak za kre -
sem i ob ję to ścią wy kra cza on po za ra my ni niej sze go
opra co wa nia. Od dziel nych stu diów źró dło wych wy ma -
ga ją: ak ta spraw są do wych prze ciw ko or ga ni za cjom
dział kow ców i dział kow com oraz daw ne ak ta hi po tecz -
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ne, praw no -grun to we i wła sno ścio we znaj du ją ce się w
ar chi wach róż nych in sty tu cji: ogro dów, okrę go wych za -
rzą dów, są dów, ewi den cji grun tów i in. Nie któ re z nich
do stęp ne są w ar chi wach pań stwo wych. Po zy cje klu czo -

we do ba dań hi sto rii ru chu i ogrod nic twa dział ko we go
ozna czo no wy tłusz czo nym dru kiem. Dla ar chi wa liów
za sto so wa no uprosz czo ny po dział na okre sy: do 1944 r.
i po 1944 r.

Pod su mo wa nie

Za pre zen to wa ne ze sta wie nie to efekt wie lo let niej pra -
cy w po szu ki wa niu źró deł do ba da nia hi sto rii pol skie go
ru chu dział ko we go, tak że na tle eu ro pej skim. Mi mo to
nie jest on za mknię ty. Po mi nię to szcze gó ło we wy ka zy
stron in ter ne to wych, po nie waż wie le ze star szych storn
już nie ist nie je, po ja wia ją się tak że no we. Z uwa gi na
nie opra co wa ne jesz cze za so by ar chi wów okrę go wych
za rzą dów PZD oraz daw nych wo je wódz ki za rzą dów pra -
cow ni czych ogro dów dział ko wych nie po da no peł ne go
wy ka zu, z wy jąt kiem ma te ria łów, znaj du ją cych się w za -
so bach ar chi wów pań stwo wych. Jak każ dy zbiór głów -
nie bi blio gra ficz ny, wy ma ga on uzu peł nie nia i roz sze -
rze nia o ma te ria ły nie do stęp ne bądź nie zna ne au to ro wi.
Na dal otwar ta po zo sta je kwe stia kwe rend ma te ria łów w
daw nej pra sie lo kal nej, ar chi wach ogro do wych i miej -
skich, gdzie wśród ma te ria łów sa mo rzą do wych wy dzia -
łów od po wie dzial nych za te re ny zie lo ne, upięk sza nie i
po rzą dek miast oraz go spo dar kę grun ta mi, jak rów nież
wśród spu ścizn licz nych dzia ła czy i or ga ni za cji spo łecz -
nych pro mu ją cych idee bli skie ogrod nic twu miej skie mu,
znaj du ją się wzmian ki o dzia łal no ści, za kła da niu i or ga -
ni za cji ogro dów dział ko wych. Jest to żmud na pra ca dla
za in te re so wa nych te ma tem ba da czy, któ ra wy kra cza po -
za ra my pu bli ka cji. Dziś uła twie niem są szyb ko roz wi ja -
ją ce się cy fro we ba zy in wen ta rzo we i bi blio gra ficz ne
ar chi wów i  bi blio tek do stęp ne w In ter ne cie. Gdy pre -
zen to wa ny wy kaz po wsta wał (głów nie w la tach 2004-
2010) ba zy te nie by ły tak za awan so wa ne i kom plet ne. 

Naj wię cej na dal pra cy po zo sta je do wy ko na nia w sa -
mych ogro dach i w PZD, któ re dys po nu ją uni kal ny mi
zbio ra mi ar chi wal ny mi, kro ni ka mi, al bu ma mi i pa miąt -
ka mi. Wie le ogro dów za cho wa ło i pie czo ło wi cie prze -

cho wu je śla dy swo jej hi sto rii. Jed nak dziś nie są one zna -
ne ze wzglę du na ich uni kal ny cha rak ter. Wy ma ga ją zin -
wen ta ry zo wa nia i opra co wa nia, bądź szer sze go pro -
gra mu ba daw cze go. Wie le pu bli ka cji zwłasz cza z okre -
su PRL nie jest wol nych od ide olo gicz nych wpły wów
epo ki, dla te go jak w każ dym in nym przy pad ku na le ży je
pod dać kry tycz nej ana li zie za cho wu jąc szcze gól ną
ostroż ność w wy do by wa niu fak tów i me ry to rycz nych
tre ści istot nych dla ba dań.

Pro ble ma ty ka hi sto rii ogrod nic twa dział ko we go wraz
z klu czo wą li te ra tu rą te ma tu i ar chi wa lia mi jest dość zło -
żo na i z pew no ścią za słu gu je na dal sze roz wi ja nie.
Wszel kie dzia ła nia po dej mo wa ne w ce lu wzbo ga ce nia
na szej wie dzy o ogro dach wy ma ga ją współ pra cy in ter -
dy scy pli nar nej ba da czy i spe cja li stów wie lu dzie dzin,
m.in.: an tro po lo gów kul tu ry, ar chi tek tów, ar chi tek tów
kra jo bra zu, ogrod ni ków, hi sto ry ków, hi sto ry ków sztu ki,
praw ni ków, so cjo lo gów, urba ni stów, a tak że sa mych za -
in te re so wa nych, czy li or ga ni za cji zrze sza ją cych dział -
kow có w27, jak rów nież urzęd ni ków, sa mo rzą dów i władz
pań stwo wych od po wie dzial nych za współ pra cę z dział -
kow ca mi i ogro da mi. Bez in ter dy scy pli nar nej współ pra -
cy i ko lej nych pro jek tów ba daw czych na mia rę prac,
któ re już za owo co wa ły w ostat nich la tach ob szer ny mi
pu bli ka cja mi, np. „Dzie ło – dział ka”, „Użytko wa nie ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych...”, nie bę dzie moż li we
zre ali zo wa nie po stu la tów przed sta wio nych we wstę pie.
W ob li czu wciąż nie pew nej przy szło ści ogro dów w na -
szym kra ju, trwa łość uni kal ne go ma te ria łu ba daw cze go
znaj du ją ce go się w ogro dach mo że oka zać się nie ste ty
ulot na.
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Za rys pro ble ma ty ki ba dań i stu diów źró dło wych”

Bi blio gra fia i ma te ria ły źró dło we do hi sto rii pol skie go ru chu dział ko we go - Część I

I. Książ ki, pu bli ka cje zwar te, pra ce na uko we*
I.1. Do 1918 ro ku

I.1.1. Li te ra tu ra pod sta wo wa:
1. Adam Wo ro niec ki, „Ogro dy ro bot ni cze”, Dru kar -

nia i Księ gar nia św. Woj cie cha, Po znań 1905.
2. Ed mund Jan kow ski, „Ogród ki ro bot ni ków”, na -

kła dem au to ra, War sza wa 1909.
3. „Pa mięt nik To wa rzy stwa Ogro dów Ro bot ni -
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bot ni czych, War sza wa 1911.

4. Wła dy sław Ku bik, „Ogro dy ro bot ni cze (stresz -
cze nie wy kła du)”, Lwów, na kła dem au to ra, 1912.

I.1.2. Li te ra tu ra po moc ni cza i uzu peł nia ją ca:
1.  Ed mund Jan kow ski, „Zu żyt ko wa nie nie użyt -

ków”, Ma cierz Pol ska, Lwów 1885.
2. Sta ni sław Pe tryc ki, „O ogro dach szkol nych w Ga -

li cyi”, nakł. aut., Kra ków 1903.
3. Jan Ot ton Bo chwic, „Jak za kła dać i pie lę gno wać
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ogro dy”, War sza wa 1904, Odb. z „Ogrod ni ka Pol -
skie go”.

4. Ed mund Jan kow ski, „Ma łe ogród ki”, na kła dem au -
to ra, War sza wa 1913. 

5. Sta ni sław Go liń ski, „Od bu do wa pol skiej wsi - wieś
wśród ogro dów”, Ko mi tet c.k. Ga lic. Tow. Go spo dar -
skie go, Lwów 1918. 

I.2. La ta 1918-1944

I.2.1. Li te ra tu ra pod sta wo wa:
1. Wła dy sław Ku bik, „Wa rzyw ne ogro dy na dział -
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Po zna nia”, 1927, tom 5, nr 3, s. 300-302.

4. Ma ria Ku ro pa twiń ska, „Ogro dy dział ko we, a kul -
tu ra miast / Les jar dins ouvriers et le déve lop pe -
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Spo łecz ne go, No tat ki in for ma cyj ne, wy da ne z za -
sił ku Mi ni ster stwa Pra cy i Opie ki Spo łecz nej,
War sza wa 1928.
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Po zna niu”, w: „Prze gląd Ty go dnio wy”, 1928, nr
34.

7. „Ogro dy dział ko we a kul tu ra miast”, w: „Prze -
gląd Ty go dnio wy”, 1929, nr 2, s. 27-
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we”, w: „Cza so pi smo Przy rod ni cze”, Łódź, R. 5:
1931 z. 3/4, s. 133-139.
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sce / Jar dins ouviers en Po lo gne / Work men's gar -
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War sza wa 1933.

10. Ja dwi ga Ko siń ska -Kry kie wi czo wa, „Lwow skie
ogród ki dział ko we”, To wa rzy stwo Ogród ków
Dział ko wych we Lwo wie, Lwów 1934 [wyd.
1935]. 

11. Ko ło Mi ło śni ków Ogrod nic twa w Lu bli nie, „Wo je -
wódz two lu bel skie, a ogro dy dział ko we”, Lu blin
1935.

12. „Spra woz da nie z V Mię dzy na ro do we go Kon gre su
Ogro dów Dział ko wych i Ma łych Osie dli od 21-23
wrze śnia 1935 r. w Po zna niu” / „Comp te -ren du du
V -e Congrès In ter na tio nal de Co in de Ter re et du

Foy er du 21-23 sep tem bre 1935 à Po znań”, Mię -
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Ma łych Osie dli, Dru kar nia Pań stwo wa, Po znań
1935.
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Ro dzin nych, War sza wa 1937.
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dział ko wych”, w: „Ogró dek dział ko wy”, 1938, nr
1, s. 1-2.
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nik spo łecz ny i pro fi lak tycz ny”, Za rząd Głów ny
Związ ku To wa rzystw Ogród ków Dział ko wych
Rzecz po spo li tej Pol skiej, War sza wa 1938.

17. „Dzie sięć lat pra cy Okrę go we go Związ ku To wa -
rzystw Ogro dów Dział ko wych i Osie dli Wo je -
wódz twa Ślą skie go”, Okrę go wy Zwią zek
To wa rzystw Ogro dów Dział ko wych i Osie dli Wo -
je wódz twa Ślą skie go, Cho rzów 1938.
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Osie dli Dział ko wych Rze czy po spo li tej Pol skiej,
War sza wa 1938. 

19. Wła dy sław Lu ba wy, „Hi sto ria ogro dów dział ko -
wych w Pol sce z oka zji dzie się cio le cia Związ ku
To wa rzystw Ogro dów Dział ko wych, Przy do mo -
wych, Ma łych Osie dli i Ho dow li Drob ne go In wen -
ta rza Rzecz po spo li tej Pol skiej uzu peł nio ne do
1939 r.”, Cen tral ny Zwią zek To wa rzystw To wa -
rzystw Ogro dów Dział ko wych i Osie dli Rze czy -
po spo li tej Pol skiej w War sza wie, 1939, wyd. 2
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22. Ka rol Chra bel ski, „Ogro dy dział ko we w ra mach
zie le ni miej skiej”, w: „Ogro dy i Osie dla Dział ko -
we”, 1939, nr 5, s. 4-6.
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Pia secz no pod War sza wą 1927. 

3. Bro ni sław Gał czyń ski, „Ogród owo co wy na 300
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na kła dem au to ra, Pia secz no pod War sza wą 1927. 
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przy czy nek po pra cy wy cho waw czej”, Po znań
1928.

5. Eu gen jusz Za czyń ski, „Ro la ogród ków dział ko -
wych w ła go dze niu skut ków bez ro bo cia”, Ka to -
wi ce 1933. 

6. Jan Wój cik, J. Sme tań ski. „O czem po sia dacz
ogród ka dział ko we go wie dzieć po wi nien?”, pra -
ca zbio ro wa, Na kła dem To wa rzy stwa ogród ków
dział ko wych, Lwów 1934.

7. „Ana li za bez ro bo cia pra cow ni ków umy sło wych i
te zy w spra wie zwięk sze nia sta nu za trud nie nia”,
War sza wa 1934.

8. H. Cze kań ski, „A.B.C. Dział kow ca - za sad ni cze
wska zów ki o upra wie wa rzyw”, Okrę go wy Zwią -
zek To wa rzy stwa Ogr. Dział ko wych, War sza wa
1941.

I.3. La ta 1944-1981

I.3.1. Li te ra tu ra pod sta wo wa:
1. Ma ria Ku ro pa twiń ska -Ka lic ka, „Ogró dek dział -
ko wy”, Mi ni ster stwo Rol nic twa i Re form Rol nych.
De par ta ment Oświa ty Rol nej, War sza wa 1947, wyd.
2 uzup [wyd. 1: War sza wa, Spo łem, 1944].

2. Eu ge niusz Za czyń ski, „Ro la ogród ków dział -
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nio we go”, w: „Dział ko wiec Pol ski”, 1947, nr 1, s.
1-6.

3. An to ni No wak, „Hi sto ria XX lat”, w: „Dział ko -
wiec Pol ski”, 1947, nr 7/8, s. 1-2.

4. „Bu dow nic two miesz ka nio we na dział kach”, w:
„Dział ko wiec Pol ski”, 1949, nr 4

5. Wło dzi mierz Bog da no wicz, „Roz bu do wa ogro -
dów dział ko wych w War sza wie”, w: „Dział ko -
wiec Pol ski”, 1949, nr 10, s. 134-135.

6. „Pra cow ni cze ogród ki dział ko we w Pol sce Lu -
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15. „Mo der ni za cja ogro dów dział ko wych - wy tycz ne”,
WZ CRZZ, War sza wa 1969.

16. Hen ryk Py rza now ski, Je rzy Ol szew ski, „Dzia łal -



58

ność fi nan so wo -go spo dar cza pra cow ni czych ogro -
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10. „ABC dział kow ca”, oprac. I. Ja ni szew ska,  KR
POD przy CRZZ, Pań stwo we Wy daw nic two Rol -
ni cze i Le śne, War sza wa 1967 [na stęp ne wyd.:
1971, 1976]. 

11. Kry sty na Onitz cho wa, „Za sto so wa nie ro ślin
ozdob nych w ogro dach dział ko wych”, Pań stwo we
Wy daw nic two Rol ni cze i Le śne, War sza wa 1970.

12. Rocz nik sta ty stycz ny GUS, 1970.
13. Rocz nik sta ty stycz ny GUS, 1971.
14. Hen ryk Ples sner, „Bądź ar chi tek tem swo je go

ogród ka”, „Ar ka dy”, War sza wa 1972. 
15. Ka zi mierz Mu szyń ski, Jan Szy mań ski, „Ma ły do -

mek na dział ce”, IW CRZZ, War sza wa 1975, wyd.

2 rozsz. i uzup.
16. Pe ter i Ad rien ne Ol da le, „Zrób to sam w swo im

ogród ku”, Państ. Wy daw. Rol ni cze i Le śne, War -
sza wa 1976.

17. Se ria Wy daw ni cza: In for ma tor Dział kow ca, War -
sza wa 1976-1986?

18. Zbi gniew  Ja ku biec, Cze sław Bluj, „Pta ki ogród -
ków dział ko wych”, w: „Ac ta Or ni tho lo gi ca”, t. 16,
nr 5, „Birds of al lot ments”, Pol ska Aka de mia Na -
uk. In sty tut Zoo lo gii, PWN, War sza wa 1977.

19. Wi told Len kie wicz, „Na dział ce i w ogród ku”, przy
współ udz. KR POD, In sty tut Wy daw ni czy Związ -
ków Za wo do wych, War sza wa 1987.

I.4. Od 1981 ro ku

I.4.1. Li te ra tu ra pod sta wo wa:
1. „IX Kra jo wy zjazd de le ga tów POD. Ma te ria ły i do -

ku men ty”, KR POD, War sza wa 1981.
2. Mi ro sław Gor czy ca, „Roz wój pra cow ni czych

ogro dów dział ko wych”, w: „Po li ty ka Spo łecz na”,
nr 5/1982.

3. Mi ro sław Gor czy ca, „Pra cow ni cze ogrod nic two
dział ko we — wie lo funk cyj ny are ał”, w: „Wia do -
mo ści Sta ty stycz ne”, nr 4, GUS, 1983.

4. Wa len ty na De ja, „Ogro dy dział ko we Po zna nia na
tle wa run ków przy rod ni czych mia sta”, w: „Kro ni -
ka Mia sta Po zna nia - kwar tal nik po świę co ny spra -
wom kul tu ral nym stoł. m. Po zna nia - or gan To wa-
rzy stwa Mi ło śni ków Mia sta Po zna nia”, 1983, tom
51, nr 3, s. 57-62.

5. E. Duś, „Ogro dy dział ko we w użyt ko wa niu i funk -
cjo no wa niu prze strze ni Gór no ślą skie go Okrę gu
Prze my sło we go”, In sty tut Geo gra fii UJ, Kra ków
1986, pra ca dok tor ska, ma szy no pis.

6. Elż bie ta Jan kow ska, „Za sa dy pro gra mo wa nia i
pro jek to wa nia pra cow ni czych ogro dów dział ko -
wych”, War sza wa, Kra jo wa Ra da Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, „Tam ka”, 1987.
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44. „Uwa ga Dział kow cy! No we za gro że nie dla dział -
kow ców, ogro dów i związ ku”, bro szu ra, KR PZD,
War sza wa 2004.
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w prze strze ni mia sta, cz. 2”, w: „Ar chi vol ta”,
1(45)/2010, s. 84-87.

66. „Wy stą pie nie po kon trol ne Naj wyż szej Izby Kon -
tro li: Za pew nie nie wa run ków dla pra wi dło we go
funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych”, P/09/195, da ta pu bli ka cji: 2010.11.26, źró -
dło:http://www.nik.gov.pl/kon tro le/wy ni ki -
kon tro li -nik/kon tro le,6994.html (do stęp: 03.2013).
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mi w roz wo ju mia sta Kra ko wa”, Ze szy ty Na uko -
we, Uni wer sy tet Eko no micz ny w Kra ko wie, Se ria
Spe cjal na, Mo no gra fie, 2010, nr 196, s. 237.

68. An na Paw li kow ska -Pie chot ka, „Tra dy cja ogród -
ków dział ko wych w Pol sce”, No vae Res - Wy daw -
nic two In no wa cyj ne, Gdy nia cop. 2010.

69. „Po rad nik pre ze sa ro dzin ne go ogro du dział ko we -
go”, pra ca zbio ro wa pod kier. Eu ge niu sza Kon -
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wych we Wro cła wiu od koń ca XIX w.do II woj -
ny świa to wej”, rzą do wy pro jekt ba daw czy, N
N527 437436, Po li tech ni ka Wro cław ska; Wy dział
Ar chi tek tu ry; In sty tut Hi sto rii Ar chi tek tu ry, Sztu -
ki i Tech ni ki, 2009-2011.

71. Mi ro sław Win cen ciak, „Art. 24 usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych - wąt pli wo ści w za -

kre sie wy kład ni i zgod no ści prze pi su z Kon sty tu -
cją”, w: „Ad mi ni stra cja - teo ria, dy dak ty ka, prak -
ty ka”, 2011, nr 3(24), s. 87-101.

72. „Spra woz da nie z dzia łal no ści Kra jo wej Ko mi sji
Re wi zyj nej PZD w ka den cji 2007-2011, IX Kra jo -
wy Zjazd De le ga tów PZD”, KR PZD, War sza wa
2011.

73. „Spra woz da nie z dzia łal no ści Kra jo wej Ko mi sji
Roz jem czej PZD w ka den cji 2007-2011, IX Kra jo -
wy Zjazd De le ga tów PZD”, KR PZD, War sza wa
2011.
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cep cja i red. na uk. Iwo na Biń kow ska, Elż bie ta
Szo piń ska, Wy daw nic two, Via No va, Wro cław
2013, s. 432.

101.  R. Gie dych, L. Po ni ży, „Ogro dy dział ko we ja ko
przed miot po li ty ki prze strzen nej i eko lo gicz nej
miast na przy kła dzie War sza wy i Po zna nia”, w:
„Prze gląd ko mu nal ny”, nr 8/2013, s. 48-53.

102.  J. Ku bicz, „Oce na ry zy ka zdro wot ne go ogro dów
dział ko wych Wro cła wia”, w: „Eko no mia i śro do -

wi sko”, nr 1/2014, s. 154-163.
103.  Ka ta rzy na Gry nie wicz -Ba liń ska, „Roz wój ogro -

dów dział ko wych we Wro cła wiu od koń ca XIX w.
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I.4.2. Li te ra tu ra po moc ni cza i uzu peł nia ją ca:
1. Se ria Wy daw ni cza: „Bi blio te ka Dział kow ca”, ze -

szy ty 1-59, [7], do 1981: WZ CRZZ, od 1981: KR
PZD, War sza wa 1966-1994.

2. Se ria Wy daw ni cza: In for ma tor Dział kow ca, War -
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3. Se ria Wy daw ni cza: „Bi blio te ka Dział kow ca”,
„Dio ge nes”, „Świat Książ ki”, War sza wa 1998-
2000.

4. Wła dy sław Mi siu na, „In dy wi du al na pro duk cja
żyw no ści w kra jach so cja li stycz nych - ten den cje i
kie run ki roz wo ju”, CINTE OIC, War sza wa 1984
(Ma te ria ły In for ma cyj ne dla Cen tral nej Ka dry Kie -
row ni czej - Cen trum In for ma cji Na uko wej, Tech -
nicz nej i Eko no micz nej. Ośro dek In for ma cji
Cen tral nej).
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17. W. Ja rosz, „Pa sy ochron ne w ogro dach dział ko -
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Bra dleya, współpr. Lin da A. Gil ke son, z ang. przeł.
Agniesz ka Łu czak, Mar cin Ka dłu bow ski, „Klub
dla Cie bie”, War sza wa 2003.
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ro py”, w: „Dział ko wiec”, 2005, nr 2, s. 66-67.

20. Igna cy Ste fan Woj ni kie wicz, „Dzien nik plan ta to ra
i dział kow ca”, Wy daw nic two „Ko sza li ne sja”, Ko -
sza lin[2006].

21. Rocz nik sta ty stycz ny GUS, 2007.

22. Wol fgang Ka wol lek, „Wiel ka księ ga ogrod ni ka i
dział kow ca - prak tycz ny po rad nik”, tł. Jo an na Mi -
ko łaj czyk, Pu bli cat Wy daw nic two, Po znań cop.
2008.

23. „Nie zbęd nik dział kow ca”, oprac. tek stów Bo że na
Sta siak, dod. do dzien. Su per Express, Mu ra tor,
War sza wa cop. 2010.

24. „Al bum pro jek tów za go spo da ro wa nia dzia łek w
ROD”, oprac. me ry to rycz ne Do ro ta Kru piń ska,
Wy daw nic two Dział ko wiec, War sza wa 2012.

25. „Va de me cum dział kow ca”, pra ca zbio ro wa pod
kie run kiem Eu ge niu sza Kon drac kie go, Dział ko -
wiec, War sza wa 2012.

26. „Urban gar de ning”, Za mek Cie szyn, Cie szyn 2013. 
27. Krzysz tof Le wan dow ski, „Po rad nik dział kow ca -

po ra dy dla wła ści cie li dzia łek”, [Bę dzin],  Wy daw -
nic two In ter ne to we E -bo oko wo, 2013, do ku ment
on li ne do stęp ny w Re po zy to rium Do ku men tów
Elek tro nicz nych BN.

28. „Nie zbęd nik po cząt ku ją ce go dział kow ca - ogród
pe łen wa rzyw, owo ców i kwia tów”, oprac. Jo lan ta
Za rem bi na,, Mu ra tor, War sza wa cop. 2014.

II. Cza so pi sma (wy bór)
II.1. Do 1944 r.

II.1.1. Pod sta wo we:
1. „Ogró dek Dział ko wy - kwar tal nik Związ ku To -

wa rzystw Ogród ków Dział ko wych Rze czy po -
spo li tej Pol skiej”, red. Zo fia Do erin go wa -
Drwę ska, Zwią zek To wa rzystw Ogród ków Dział -
ko wych Rze czy po spo li tej Pol skiej, Po znań 1928-
1933:

12.1927?
R.1: nr 1-3 (1928), 
R.2: nr 1-4 (1929), 
R.3: nr 1-4 (1930), 
R.4: nr 1-4 (1931), 
R.5: nr 1-6 (1932) (dwu mie sięcz nik),
R.6: nr 1-6 (1933) (dwu mie sięcz nik).
Uwa gi: od R. 4, nr 1 (1931) pod ty tuł: or gan Związ -
ku To wa rzystw Ogród ków Dział ko wych Rze czy -
po spo li tej Pol skiej.
Na stęp nie: „Dział ka i Osie dle” Mies. ogól no pol ski
To wa rzy stwa Kra jo we go”, Po znań 1934-1937.

2. „Dział ka i Osie dle - mie sięcz nik Związ ku To wa -
rzystw Ogro dów Dział ko wych, Przy do mo wych,
Ma łych Osie dli i Ho dow li Drob ne go In wen ta -
rza”, red. He le na Nie ciów na, Zwią zek To wa -
rzystw Ogro dów Dział ko wych, Przy do mo wych,
Ma łych Osie dli i Ho dow li Drob ne go In wen ta rza,
Po znań 1934-1937:

R.7: nr 1-12 (1934), 
R.8: nr 1-12 (1935), 

R.9: nr 1-12 (1936), 
R.10: nr 1-12 (1937).
Po przed nio: „Ogró dek Dział ko wy - kwar tal nik
Związ ku To wa rzystw Ogród ków Dział ko wych
Rze czy po spo li tej Pol skiej”, Po znań 1928-1933.
Kon ty nu acja: „Ogrod nic two Dział ko we - or gan
Cen tral ne go...”,  War sza wa 1938-1939.

3. „Ogrod nic two Dział ko we - or gan Cen tral ne go
Związ ku To wa rzystw Ogro dów i Osie dli Dział -
ko wych Rzecz po spo li tej Pol skiej/Le Jar di na ge
du Co in de Ter re - Or ga ne de l'Union Cen tra le
des So cietés du Co in de Ter re et du Foy er de la
Re pu bli que Po lo na ise”, red. Zdzi sław Tysz ka,
War sza wa, Cen tral ny Zwią zek To wa rzystw Ogro -
dów i Osie dli Dział ko wych Rzecz po spo li tej Pol -
skiej, 1938-1939:
R.1: nr 1-4 (1938, nr 1 we wrze śniu, mie sięcz nik
wrze sień -gru dzień)
Kon ty nu je: „Dział ka i Osie dle - mie sięcz nik
Związ ku To wa rzystw Ogro dów Dział ko wych,
Przy do mo wych, Ma łych Osie dli”, Po znań 1934-
1937.
Na stęp nie: „Ogro dy i Osie dla Dział ko we...”, War -
sza wa 1939.
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4. „Ogro dy i Osie dla Dział ko we - or gan Cen -
tral ne go Związ ku To wa rzystw Ogro dów i Osie -
dli Dział ko wych Rzecz po spo li tej Pol skiej [po ś-
wię co ny spra wom pro pa gan dy, or ga ni za cji i bu -
do wy ko lo nij i osie dli dział ko wych oraz co dzien -
nej pra cy w ogro dzie dział ko wym i przy do mo -
wym, wy cho dzi w po ło wie każ de go mie sią ca”,
red. Zyg munt Hel l wig, 1939:
R.1: nr 1, 2-3,4-5, 6-7 (od stycz nia 1939, mie sięcz -
nik)
Uwa gi: od R. 1, nr 3 (1939) wyd.: Cen tral ny Zwią -
zek Ogro dów i Osie dli Dział ko wych R. P.
Po przed nio: „Ogrod nic two Dział ko we...”, War sza -
wa, 1938.
Kon ty nu acja: „Dział ko wiec”, War sza wa, od 1949.

5. „Ślą ski Dział ko wiec - dwu ty go dnik ilu stro wa ny.
Or gan Okrę go we go Związ ku Tow. Ogro dów
Dział ko wych i Przy do mo wych Wo jew. Ślą skie -
go”, red. od pow. Sta ni sław Hart mann, Ka to wi ce
[1933, 1935-1939], Kró lew ska Hu ta [1934], Sie -
mia no wi ce [1939], Okrę go wy Zwią zek To wa -
rzystw Ogro dów Dział ko wych i Przy do mo wych
Wo je wódz twa Ślą skie go, 1933-193628: 
R.1: nr 1-24? (1933), 
R.2: nr 1-25 (1934),
R.3: nr 1-24 (1935),
R.4: nr 1-24? (1936).
Uwa gi: w R.1 ja ko do da tek do ty go dni ka „Rol nik
Ślą ski” pod na zwą „Dział ko wiec Ślą ski”, od R. 2
(1934), nr 1, wyd. Okrę go wy Zwią zek To wa rzystw
Ogro dów Dział ko wych i Przy do mo wych Wo je -
wódz twa Ślą skie go, wcze śniej w R.1. Ślą ska Izba
Rol ni cza i Wo je wódz ki Lo kal ny Ko mi tet Fun du -
szu Pra cy w Ka to wi cach, w 1937 pod ty tuł: mie -
sięcz nik ilu stro wa ny.
Na stęp nie: „Dział ko wiec Ślą ski - mie sięcz nik ilu -
stro wa ny. Or gan Okrę go we go Związ ku Tow.
Ogro dów Dział ko wych i Osie dli Wo jew. Ślą skie -
go”,  Ka to wi ce, 1937-1939.

6. „Dział ko wiec Ślą ski - mie sięcz nik ilu stro wa ny.
Or gan Okrę go we go Związ ku Tow. Ogro dów
Dział ko wych i Osie dli Wo jew. Ślą skie go”, red.
od pow. Jó zef Słom ka, Ka to wi ce, Okrę go wy Zwią -
zek To wa rzystw Ogro dów Dział ko wych i Przy do -
mo wych Wo je wódz twa Ślą skie go, 1937-1939:
R.5: nr 1-12 (1937),
R.6: nr 1-12 (1938),
R.7: nr 1-8 (1939).

Po przed nio: „Ślą ski Dział ko wiec - dwu ty go dnik
ilu stro wa ny. Or gan Okrę go we go Związ ku Tow.
Ogro dów Dział ko wych i Przy do mo wych Wo jew.
Ślą skie go”,  Kró lew ska Hu ta, 1933-1936.
Kon ty nu acja: „Dział ko wiec Pol ski - Mie sięcz nik
Ilu stro wa ny...”, Ka to wi ce, 1946-1949.

7. „Biu le tyn Okrę go we go Związ ku To wa rzystw
Ogro dów Dział ko wych w War sza wie”, Wra sza -
wa do 1939?29.

II.1.1. Uzu peł nia ją ce:
1. „Ogrod nik Pol ski - dwu ty go dnik po świę co ny

wszyst kim ga łę ziom ogrod nic twa”, To wa rzy stwo
Ogrod ni cze War szaw skie od 1887 r., War sza wa.

2. „Rol nik Ślą ski...”, od 1927 pod tyt.: urzę do wy or -
gan Ślą skiej Izby Rol ni czej, Ślą skiej Sta cji Ochro -
ny Ro ślin i ofi cjal ny or gan or ga ni za cyj rol ni czych
na Ślą sku oraz Głów ne go Związ ku Ślą skich Ho -
dow ców Dro biu i Ogrod ni ków Dział ko wych”
(1889-1939), Głów ny Zwią zek Ślą skich Ho dow -
ców Dro biu i Ogrod ni ków Dział ko wych 1927-
1933, 1933 do da tek: „Dział ko wiec Ślą ski”.

3. „Ha sło ogrod ni czo -rol ni cze”, Ma ło pol skie To wa -
rzy stwo Ogrod ni cze Okręg Tar nów, Tar nów, Kra -
ków, 1932-1970.

Na stęp nie: „Ha sło Ogrod ni cze...”, od 1971 r.
4. „Ha sło Ogrod ni cze [or gan To wa rzy stwa Ogrod ni -

cze go w Kra ko wie]”, red. nacz. Ta de usz Le śniak,
War sza wa, od 1971 r.
Po przed nio: „Ha sło ogrod ni czo -rol ni cze”, 1932-
1970.

5. „Mie sięcz nik Ogrod ni czy - or gan Sek cji Ogrod ni -
czej To wa rzy stwa Go spo dar skie go we Lwo wie -
wy cho dzi w pierw szej po ło wie każ de go mie sią ca”,
red. An to ni Wró blew ski, Lwów, To wa rzy stwo Go -
spo dar skie, 1919-1922.
Na stęp nie: „Prze gląd Ogrod ni czy...”, 1922-1961

6. „Prze gląd Ogrod ni czy - or gan Ma ło pol skie go Tow.
Ogrod ni cze go we Lwo wie [od 1946: or gan Pol -
skie go Związ ku Ogrod ni cze go w War sza wie]”,
red. Ste fan Ma ko wiec ki, Sta ni sław Reh man,
Lwów, 1922-1961.
Po przed nio: „Mie sięcz nik Ogrod ni czy...”, 1919-
1922.

7. Pra sa lo kal na i kra jo wa [nie zbęd na kwe ren da ar ty -
ku łów do ty czą cych ogro dów dział ko wych].

8. Pra sa i dru ki ulot ne okre su oku pa cji do ty czą ce
ogro dów dział ko wych.

28R. Tomaszewski, „Nie tylko Dzierżon: wprowadzenie do bibliografii piśmiennictwa pszczelniczego na Śląsku”, w: Biblioteka, NR 15 (24),

2011, s. 52.
29Biuletyn ten w bibliografii przywołuje: Koło Miłośników Ogrodnictwa w Lublinie, „Województwo lubelskie, a ogrody działkowe”, Lublin,

1935, s. 39; autor nie odnalazł żadnego egzemplarza tego biuletynu.
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II.2.1. Pod sta wo we:
1. „Dział ko wiec Pol ski - Mie sięcz nik Ilu stro wa ny.

Or gan Cen tral ne go Związ ku To wa rzystw Ogro dów i
Osie dli Dział ko wych Rzecz po spo li tej] Pol skiej i
wszyst kich Związ ków Okrę go wych (1947-1949)  [Or -
gan Związ ku Ogro dów i Osie dli Dział ko wych Okrę -
gu Ślą sko -Dą brow skie go (1946)”, red. Sta ni sław
Hart mann, Ka to wi ce, Cen tral ny Zwią zek To wa rzystw
Ogro dów i Osie dli Dział ko wych Rze czy po spo li tej Pol -
skiej [Zwią zek Ogro dów i Osie dli Dział ko wych Okrę gu
Ślą sko -Dą brow skie go], 1946-1949:

R.1: nr 1-12/(6)1-(12)6) (czer.-grudz. 1946),
R.2: nr 1-12 (1947),
R.3: nr 1-12 (1948),
R.4: nr 1-8 (stycz.-sierp. 1949).
Uwa gi: od R. 1 (1946), nr 6 nu me ra cja po dwój na
(1) – or gan cen tral ne go związ ku, wcze śniej okrę -
go we go, ty tuł okład ki: od R. 2 (1947) pod ty tuł: or -
gan po świę co ny spra wom ogrod nic twa dział -
ko we go i przy do mo we go, od R. 4 (1949) pod ty tuł:
mie sięcz nik ilu stro wa ny po świę co ny spra wom
ogrod nic twa dział ko we go i przy do mo we go.
Kon ty nu uje: „Dział ko wiec Ślą ski - mie sięcz nik
ilu stro wa ny. Or gan Okrę go we go Związ ku Tow.
Ogro dów Dział ko wych i Osie dli Wo jew. Ślą skie -
go”,  Ka to wi ce, 1937-1939.
Na stęp nie: „Dział ko wiec - mie sięcz nik Pol skie go
Związ ku Dział kow ców”, War sza wa, od 1949 r.

9. „Dział ko wiec - mie sięcz nik Pol skie go Związ ku
Dział kow ców [mie sięcz nik każ de go dział kow -
ca”, Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, prze wod. kol. Eu ge niusz Kon drac ki,
War sza wa, od 1949 r.:
R.1: nr 1-4 (wrzes.-grudz. 1949)=R.4, 
R.2: nr 1-12 (stycz.-grudz. 1950)=R.5, 
R.3: nr 1-12 (stycz.-grudz. 1951), 
R.4: nr 1-12 (1952), 
R.5: nr 1-12 (1953), 
R.6: nr 1-12 (1954), 
R.7: nr 1-12 (1955), 
R.7[!]: nr 1-12 (1956), 
R.8: nr 1-12 (1957), 
R.9: nr 1-12 (1958), 
R.10: nr 1-12 (1959), 
R.11: nr 1-12 (1960) + wkł. do nr 1, 
R.12: nr 1-12 (1961), 
R.13: nr 1-12 (1962), 
R.14: nr 1-12 (1963), 
R.15: nr 1-12 (1964), 
R.16: nr 1-12 (1965), 
1966: nr 1-12, 
1967: nr 1-12, 

1968: nr 1-12, 
1969: nr 1-12, 
1970: nr 1-12, 
1971: nr 1-12, 
1972: nr 1 (sty czeń); nr 2-12 (lu ty -gru dzień)=nr
258-268, 
1973: nr 1-12=nr 269-280, 
1974: nr 1-12=nr 281-292, 
1975: nr 1-11/12=nr 293-303/304, 
1976: nr 1-12=nr 305-316, 
1977: nr 1-12=nr 317-328, 
1978: nr 1-11/12=nr 329-339/340, 
1979: nr 1-11/12=nr 341-351/352, 
1980: nr 1/2-11/12=nr 353/354-363/364, 
1981: nr 1/2-11/12=nr 365/366-375/376, 
1982:nr 1/3-11/12=nr 377/379-387/388, 
1983: nr 1-12=nr 389-400, 
1984: nr 1-12=nr 401-412, 
1985: nr 1-12=nr 413-424, 
1986: nr 1-12=nr 425-436, 
1987: nr 1-12=nr 437-448, 
1988: nr 1-12=nr 449-460, 
1989: nr 1-10/12=nr 461-460/462[!], 
1990: nr 1/2-11/12=nr 473/474-483/484, 
1991: nr 1-12=nr 485-496, 
1992: nr 1-12=nr 497-508, 
1993: nr 1-12=nr 509-520, 
1994: nr 1-12=nr 521-532 + wkł., 
1995: nr 1-12=nr 533-544 + ka len darz, 
1996: nr 1-12=nr 545-556, 
1997: nr 1-12 (stycz.-grudz.)=nr 557-568
1998: nr 1-12 (stycz.-grudz.)=nr 569-580, 
1999: nr 1-12 (stycz.-grudz.)=nr 581-592
2000: nr 1-12 (stycz.-grudz.)=nr 593-604 + nr
spec. 1-4, 
2001: nr 1-11 (stycz.-list.)=nr 605-615 + nr spec. 1-4,
2002: nr 1-12 (stycz.-grudz.)=nr 617-628 + nr
spec. 1-4,
2003: nr 1-12 (stycz.-grudz.)=nr 629-640 + nr
spec. 2-4,
2004: nr 1-12 (stycz.-grudz.)=nr 641-652 + nr
spec. 1-4, 
2005: nr 1-12 (stycz.-grudz.)=nr 653-664 + nr
spec. 1-3 + wkł. do nr 1,4-5 + dod.: Atlas Ro ślin
Sa dow ni czych do nr 9-12, 
2006: nr 1-12 (stycz.-grudz.)=nr 665-676 + nr
spec. 1-3 + dod.: Atlas Ro ślin Sa dow ni czych do nr
1-8, 
2007: nr 1-12 (stycz.-grudz.)=nr 677-688 + nr
spec. 1-4 + dod. do nr 3, 
2008: nr 1-12 (stycz.-grudz.)=nr 689-700 + nr
spec. 1-4, 

II.2. Od 1944 r.
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2009: nr 1-12 (stycz.-grudz.)=nr 701-712 + nr
spec. 1-4, 
2010: nr 1-12 (stycz.-grudz.)=nr 713-724 + nr
spec. 1-4, 
2011: nr 1-12 (stycz.-grudz.)=nr 725-736 + nr spec.
1-4, 
2012: nr 1-12 (stycz.-grudz.)=nr 737-748 + nr
spec. 1-4, 
2013: nr 1-12 (stycz.-grudz.)=nr 749-760, 
2014: nr 1-10 (stycz.-paźdz.)=nr 761-770.
Kon ty nu uje: „Ogrod nic two Dział ko we - or gan
Cen tral ne go Związ ku...”, War sza wa, 1938-1939;
„Dział ko wiec Pol ski - Mie sięcz nik Ilu stro wa ny...”,
Ka to wi ce, 1946-1949.

10. In for ma to ry i biu le ty ny Miej skich Wo je wódz -
kich Za rzą dów POD i Kra jo wej Ra dy POD,
1949-1982, w za so bie ar chi wów Okrę go wych Za -
rzą dów PZD i ogro dów [ma te ria ły wy ma ga ją ze -
bra nia i opra co wa nia].

11. „Biu le tyn - Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Kra -
jo wa Ra da w War sza wie”, War sza wa, 1982-
1997:
1982: nr 1-4, 
1983: nr 1-4=nr 5-8, 
1984: nr 1-4=nr 9-12, 
1985: nr 1-4=nr 13-16, 
1986: nr 1-4=nr 17-20, 
1987: nr 1-4=nr 21-24, 
1988: nr 1-4=nr 25-28, 
1989: nr 1-4=nr 29-32, 
1990: nr 2=nr 34, 
1993: nr 1-4=nr 45-48, 
1994: nr 2-4=nr 50-52, 
1995: nr 1-8=nr 53-60,
1996: nr 1-7=nr 61-67,
1997: stycz. biu le tyn spe cjal ny.
Uwa gi: nie reg., 1995, nr 4-1997, stycz.; 1982-1995
(kwar tal nik),  nr 3, od 1984, nr 1 wyd.: Kra jo wa
Agen cja Wy daw ni cza, Od 1987, nr 1 red. E. Kon -
drac ki.
Po przed nio: „Biu le tyn Kra jo wej Ra dy Pra cow ni -
czych Ogro dów Dział ko wych przy Cen tral nej Ra -
dzie Związ ków Za wo do wych w War sza wie”,
War sza wa, 1949-1982.
Na stęp nie: „Biu le tyn In for ma cyj ny - Pol ski Zwią -

zek Dział kow ców”, War sza wa, 1997.
12. „Biu le tyn In for ma cyj ny - Pol ski Zwią zek Dział -

kow ców”, War sza wa, Kra jo wa Ra da PZD, 1997:
1997: nr 1=nr 68.
Po przed nio: „Biu le tyn - Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców. Kra jo wa Ra da w War sza wie”, War sza wa,
1982-1997.
Na stęp nie: „Biu le tyn In for ma cyj ny - Kra jo wa Ra -
da Pol skie go Związ ku Dział kow ców”, War sza wa,
od 1997.

13. „Biu le tyn In for ma cyj ny - Kra jo wa Ra da Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców”, War sza wa, Kra -
jo wa Ra da PZD, od 1997:
1997: [nr] 2-8=nr 69-75, 
1999: [nr] 1-11=nr 83-93, 
2000: [nr] 1-10=nr 94-103, 
2001: [nr] 1-8=nr 104-111, 
2002: [nr] 1-11=nr 112-122, 
2003: [nr] 2-7=nr 124-129, 
2004: [nr] 1-9=nr 130-138, 
2005: [nr] 1-12=nr 139-150,
2006: [nr] 1-15=nr 151-165 Nr 11 wyd. spec., 
2007: [nr] 01-12=nr 166-177, 
2008: [nr] 01-12=nr 178-189, 
2009: [nr] 01-16=nr 190-205, 
2010: [nr] 01-10,11-14=nr 206-215,215-218 Nr
11,13 wyd. spec., 
2011: [nr] 01-13=nr 219-231 [nr] 01,08 wyd. spec., 
2012: [nr] 1-13=nr 232-244, 
2013:[nr] 1-2,3-11=nr 245-246,246-254 Nr 10
wyd. spec., 
2014: [nr] 1-5=nr 255-259.
Uwa gi: nie reg., tyt. wg okł., od 2004, nr 7: wy daw -
nic two „Dział ko wiec”.
Po przed nio: „Biu le tyn In for ma cyj ny - Pol ski
Zwią zek Dział kow ców”, War sza wa, 1997.

14. „In for ma tor dział kow ca”, bro szu ra KR PZD wy -
da wa na od 1981 r., w za so bie ar chi wum PZD i
ogro dów.

II.2.2. Uzu peł nia ją ce:
1. Pra sa lo kal na i kra jo wa (m.in. Dzien nik Try bu na,

Ga ze ta Praw na i in.), [nie zbęd na kwe ren da ar ty ku -
łów do ty czą cych ogro dów dział ko wych].
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1. Wy sta wa „Dzie ło - dział ka”, po wią za na z pro mo -
cją książ ki o tym sa mym ty tu le, .

2. Wy stą pie nia PZD na fo rum Biu ra Mię dzy na ro do -
we go Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych w Luk -

sem bur gu.
3. Kon fe ren cje na uko wo -tech nicz ne z cy klu Zie leń

Miej ska or ga ni zo wa ne w To ru niu.

III. MATERIAŁY NIEPUBLIKOWANE, STRONY INTERNETOWE, ARCHIWA
DZIAŁKOWE (WYBÓR)

III.1. Ma te ria ły kon fe ren cyj ne, re fe ra ty, wy kła dy, wy sta wy, np:

III.2. Wy bra ne ma te ria ły au dio wi zu al ne [wy da ne w ostat nich la tach]:

1. Film Cen tral ne go Związ ku z lat. 1937-1939, pt.:
„W kra inie słoń ca”.

2. Film Cen tral ne go Związ ku z lat. 1937-1939, pt.:
„Wśród słoń ca i kwia tów”30.

3. Film, pt.: „10-le cie Związ ku Ogród ków Dział ko -
wych Wo je wódz twa Ślą skie go”, Re po zy to rium
Fil mo te ki Na ro do wej, Sy gna tu ra: MF.659, Pol ska
Agen cja Te le gra ficz na, 1939.

4. Film, pt.: „W mo im ogród ku. Ogród ki dział ko we”,
Te ren dzia łek pra cow ni czych na Mo ko to wie. Od -
po czy nek na dział kach pra cow ni czych na Mo ko -
to wie, Re po zy to rium Fil mo te ki Na ro do wej,
Sy gna tu ra: PKF38/51, War sza wa, Wy twór nia Fil -
mów Do ku men tal nych , 1951.

5. „IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD 16-17 grud -
nia 2011”, film na DVD, KR PZD, 2011.

6. „II Kon gres PZD 22 IX 2011”, film na DVD, KR
PZD, 2011.

7. Ka ta rzy na Her mann, „Wy rok na Dział kow ców”,
film do ku men tal ny na DVD, reż. Je rzy Froń, WE
PRODUCTION, 2012.

8. „X Nad zwy czaj ny Zjazd De le ga tów PZD 6 X
2012”, film na pły cie DVD, KR PZD, 2012.

9. „Ogól no pol ska Ma ni fe sta cja Dział kow ców w War -
sza wie 10 paź dzier ni ka 2013 r.”, film na pły cie
DVD, KR PZD, 2013.

10. Na uwa gę za słu gu ją re por ta że i pro gra my te le wi -
zyj ne do ty czą ce ogro dów dział ko wych.

III.3. Stro ny in ter ne to we:

1. Stro ny KR PZD oraz okrę go wych za rzą dów i de -
le ga tur, wszyst kie do stęp ne ze stro ny:
http://pzd.pl/

2. Stro ny ROD, więk szość do stęp na ze stro ny PZD,
np.:

1. ROD „Ką pie le Sło necz ne” w Gru dzią dzu:
http://ka pie le slo necz ne.pl.tl

2. ROD „Po kój” w Lu bo niu: http://www.rod po -
koj.pl

3. ROD „Po kój” we Wro cła wiu: http://www.rod po -
koj.org

4. ROD „Bie la ny we Wro cła wiu: http://rod bie la -
ny.re pu bli ka.pl. 

3. Stro ny do ty czą ce hi sto rii ogro dów:
1. Koź min mia stem kwia tów i zie le ni, źró dło: 

h t t p : / / w w w . k o  z m i n w l k p . p l / i n  -
dex.php?option=com_con tent&view=ar tic -
le&id=53&Ite mid=182 (do stęp: 10.2012).

2. Jan Pę ka la, „Krót ka hi sto ria cza so pism dział ko -
wych”, źró dło: http://www.pzd -de le ga tu ra -gli wi -
ce.pl/in dex.php?go=19 (do stęp: 10.2012).

III.4. Ma te ria ły nie pu bli ko wa ne i ar chi wa dział ko we 
[za so by wy ma ga ją in wen ta ry za cji i opra co wa nia]:

1. Ar chi wa naj star szych ogro dów, za ło żo nych do
1939 r., np.:

1. Ar chi wum ROD „Po wstań ców Wiel ko pol skich” w
Koź mi nie Wiel ko pol skim, zał. 1824 r. (XVI w.).

2. Ar chi wum ROD „Ką pie le Sło necz ne” w Gru dzią -
dzu, zał. 1897.

3. Ar chi wum ROD „Obroń ców Po ko ju” w War sza -
wie, zał. 1903 r.

4. Ry szard Ol czyk, „1909-2009 100-le cie Ro dzin -
ne go Ogro du Dział ko we go im. Ta de usza Ko -
ściusz ki w Ka to wi cach”, Ka to wi ce 2009,
opra co wa nie.

5. „Sie dem dzie się cio le cie Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go „Dęb ni ki” w Kra ko wie 1933-
2008”, Kra ków, 2008, bro szu ra oko licz no ścio wa,
Ar chi wum ROD „Dęb ni ki” w Kra ko wie.

30Wł. Lubawy, Tamże, s. 76; autor nie znalazł żadnych informacji źródłowych o tych filmach.
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2. Ar chi wa ogro dów za ło żo nych w la tach 1944-1981,
np.:

1. Łu kasz K. Net czuk, „Hi sto ria ROD «Po kój»
(1947-2013) i szkic hi sto rii ogro dów ko le jo wych
na osie dlu Tar no gaj we Wro cła wiu 1927-2013”,
druk, księ ga, 2013, Bi blio tecz ka i Ar chi wum
ROD „Po kój” we Wro cła wiu od 1954 r.

2. „Hi sto ria POD «Ga je» na 25-le cie w 1972 r.”, ma -
szy no pis, 1972, Ar chi wum ROD „Ga je” we Wro -
cła wiu.

3. Ar chi wa ogro dów za ło żo nych po 1981 r., np.:

1. Ar chi wum ROD „Bie la ny” we Wro cła wiu od 1984
r.

4. Ar chi wa Okrę go wych Za rzą dów PZD oraz ich De -
le ga tur [okrę go we za rzą dy dys po nu ją czę sto ar chi -
wal ną do ku men ta cją po prze dza ją cych ich ist nie nie
przed 1981 r. wo je wódz kich za rzą dów POD], np.:

1. Ar chi wum Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro -
cła wiu, od 1981 [1956?] r.

5. Ar chi wum KR PZD w War sza wie, od 1981 r.
6. Ar chi wa in nych or ga ni za cji dział kow ców i sto wa -

rzy szeń dzia ła ją cych od 1981 r.

Część II
IV. MATERIAŁY ARCHIWALNE

IV.1. Do 1918 r.

IV.1.1. Uzu peł nia ją ce:
Ar chi wum w Po zna niu:

1. Ak ta mia sta Koź min, 1318-1846, nr zesp.

53/4331/0, wy bra ne jed nost ki we wnątrz ze spo łu:
1. Do ku men ty /Koź min Nie miec ki/, 1575-1775,
sygn. I/1-I/6.

IV.2. La ta 1918-1944

IV.2.1. Pod sta wo we:
Ar chi wum Akt No wych:

1. Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych w War sza wie,
[1915-1917] 1918-1939, sygn. 2/322/0/2981, Kon -
gres Ogro dów Dział ko wych w Po zna niu. Spra -
woz da nie, ko re spon den cja, cza so pi sma,  1936.

2. To wa rzy stwo Ogród ków Dział ko wych we Lwo -
wie, 1932-1939, sygn. 2/1737/0/1-3, sta tut, pro to -
ko ły z po sie dzeń Za rzą du, ko re spon den cja,
1932-1939.

3. Ra da Głów na Opie kuń cza. Biu ro Cen tra li w Kra -
ko wie, 1940-1945, sygn. 2/125/0/1741-1750,
1755, ko re spon den cja, spra woz da nia i ze sta wie nia
do ty czą ce ogród ków dział ko wych, okręg Ga li cja,
kra kow ski, lu bel ski, ra dom ski, war szaw ski, 1941-
1945.

Ar chi wum Pań stwo we w Czę sto cho wie:
1. Sta ro stwo Miej skie w Czę sto cho wie, 1939-1945,

sygn. 8/4/0/32, Spra wy ogród ków dział ko wych,
1941-1945.

Ar chi wum Na ro do we w Kra ko wie:
1. Pol ski Ko mi tet Opie kuń czy Kra ków - po wiat,

1940-1945, sygn. 29/555/0/50, ak ta Re fe ra tu Zie -
lar skie go i Ogród ków Dział ko wych, 1940-1945.

Ar chi wum Pań stwo we w Lesz nie:
1. Ak ta mia sta Lesz no, 1793-1950 [1961], sygn.

34/21/0/3/1569, ogród ki dział ko we nie miec kie,
1941-1943.

Ar chi wum Pań stwo we w Lu bli nie:
1. Ak ta mia sta Lu bli na, 1317-1950[1951-1960]:

- sygn. 35/22/0/7.5.1/1932, spra wy ogród ków
dział ko wych, 1937-1938,

- sygn. 35/22/0/7.6.1.2/2429, spra wy ogród ków
dział ko wych dla bez ro bot nych, 1934-1935;

- sygn. 35/22/0/7.8.2/4098, re gu la min Okr. Ko mi -
sji Roz jem czej Tow. Ogro dów i Osie dli Dział ko -
wych, do 1939;

- sygn. 35/22/0/8.5/199, pla ny ogród ków dział ko -
wych, 1940;

2. Urząd Wo je wódz ki Lu bel ski, 1919-1939[1940-
1944]: 

- sygn. 35/403/0/6.1.1/102, zjaz dy i po sie dze nia -
Zjazd przed sta wi cie li in sty tu cji państw. i sam. w
Po zna niu w spra wie two rze nia ogród ków dział -
ko wych, 1927;

- sygn. 35/403/0/7.1.1/35, Spra wy nad zo ru i in -
spek cji za kła dów i in sty tu cji opie kuń czych -
Okrę go wy Zwią zek To wa rzystw Ogro dów i Osie -
dli dział ko wych - sta tut, 1939

- sygn. 35/403/0/7.1.3/197, spra wy sa mo po mo cy
spo łecz nej, ogro dy dział ko we itp., Ogro dy Dział -
ko we, 1933-1936.

Ar chi wum Pań stwo we w Piotr ko wie Try bu nal skim:
1. To wa rzy stwo Ogród ków Dział ko wych w Piotr ko -

wie Try bu nal skim, 1932-1940, nr zesp. 48/880/0.
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Ar chi wum Pań stwo we w Po zna niu:
1. Ak ta mia sta Po zna nia, 1254-1945:
Przy ję cia, uro czy sto ści:

- sygn. 53/474/0/1.72/2135, V Mię dzy na ro do wy
Kon gres Ogro dów Dział ko wych, 1935;

Okres pol ski - po moc dla bez ro bot nych i in ne ro dza je
po mo cy:

- sygn. 53/474/0/6.26/4151, osie dle Krzy żow ni ki
(przy dział ogród ków dział ko wych), 1937-1938; 

Okres pol ski - przy tuł ki miej skie:
- sygn. 53/474/0/6.25/4126, miesz ka nia w ba ra -

kach w ogród kach dział ko wych - Ale ja Bał tyc ka,
1937-1939;

Kup no i sprze daż grun tów:
- sygn. 53/474/0/12.8/6359, Ad mi ni stra cja ogro -

dów dział ko wych - pro jek ty umów sprze da ży i
tym po dob ne - ge ne ra lia, 1932-1939;

Kup no i sprze daż par cel, grun tów itp. (układ we dług
ksiąg hi po tecz nych) - Wil da:

- sygn. 53/474/0/12.23/6527, An kauf - Grundstück
Wil da 246, 323 - Kron prin zen stras se 75, Pflaum.
(Ogród ki Dział ko we im.Hen ry ka Sien kie wi cza),
1905-1929;

- sygn. 53/474/0/12.23/6528, An kauf - Grundstück
Wil da 246, 323 - Kron prin zen stras se 75, Pflaum
- Ver wal tung. (Ogród ki Dział ko we im. Hen ry ka
Sien kie wi cza), 1909-1911;

- sygn. 53/474/0/12.23/6529, An kauf - Grundstück
Wil da 246, 323 - Kron prin zen stras se 75, Pflaum
- Ver wal tung. (Ogród ki Dział ko we im. Hen ry ka
Sien kie wi cza), 1912-1927;

Re jestr do mów mia sta Po zna nia, 1931-1940:
- sygn. 53/474/0/19.4/15746, Ra szyń ska, Roz ma -

ry no wa, Ra do sna, Ra cła wic ka, Ra ta je - Ogród ki
Dział ko we im. To ma sza Osiec kie go, Ro go ziń ska,
Ro go ziń ska (patrz tak że nr 413) Ro ga liń skie go,
[1931-1940];

Wy dział Ogro dów Miej skich, Ogród ki dział ko we:
- sygn. 53/474/0/13.3/7219, wzo ry or ga ni za cji

ogród ków dział ko wych w Po zna niu, 1923;
- sygn. 53/474/0/13.3/7220, za rząd To wa rzy stwa

Ogród ków Dział ko wych, 1930-1931;
- sygn. 53/474/0/13.3/7221, To wa rzy stwo Ogród -

ków Dział ko wych, 1931-1936;
- sygn. 53/474/0/13.3/7222, Ko mi sja Ogro dów

Miej skich (De pu ta cja Par ków i Ogro dów Miej -
skich) Spra woz da nie, 1928-1930;

- sygn. 53/474/0/13.3/7223, spra wy ogól ne dla
wszyst kich ogro dów, 1927-1938;

- sygn. 53/474/0/13.3/7224, spra woz da nia z ogro -
dów dział ko wych, 1937-1939;

- sygn. 53/474/0/13.3/7225, sub wen cje ogród ków
dział ko wych, 1928-1937;

- sygn. 53/474/0/13.3/7226, wy kaz sta ty stycz ny
To wa rzystw ogro dów i osie dli dział ko wych zor -
ga ni zo wa nych w Okrę go wym Związ ku To wa -
rzystw Ogro dów i Osie dli Dział ko wych Wo je -
wódz twa Ślą skie go, 1938-1939;

- sygn. 53/474/0/13.3/7227, ogród ki dział ko we 
w wo je wódz twie po znań skim, sta ty sty ka, 1937;

- sygn. 53/474/0/13.3/7228, ogród ki dział ko we -
cza so pi sma (wy cin ki pra so we), 1926;

- sygn. 53/474/0/7229, 7234-7234b, 7240, 7246,
spis dzier żaw ców ogród ków dział ko wych w Po -
zna niu, 1929;

- sygn. 53/474/0/13.3/7230, księ ga wie czy sta Wil -
da k. 299, 181, 423, 386 - Ogród ki dział ko we
przy ul. Dol na Wil da, Biel ni ki „przy Biel ni kach”,
1925-1935;

- sygn. 53/474/0/13.3/7231, al ta ny miesz kal ne 
w ogro dzie dział ko wym „Biel ni ki”, 1933-1935;

- sygn. 53/474/0/13.3/7232, księ ga wie czy sta Św.
Ła za rza k.333, 331, 1027, Ogród ki dział ko we
przy ul. Cho ci szew skie go im. J. Cho ci szew skie -
go, 1925-1935;

- sygn. 53/474/0/13.3/7233, li kwi da cja ogro du im.
Dą brow skie go, 1927-1934;

- sygn. 53/474/0/13.3/7235, księ ga wie czy sta Wil -
da k.670, 729, 731, 15, 54, 29,523 - ogród ki dział -
ko we przy ul. Dol na Wil da, 1929;

- sygn. 53/474/0/13.3/7236, za ło że nie ogro du
dział ko we go w Głów nie (Po znań -Wschód),
1927-1930;

- sygn. 53/474/0/13.3/7237, księ ga wie czy sta Św.
Ła za rza k. 265, 574, ogród ki dział ko we przy pla -
cu Cię tym i ul. K. Ja ra chow skie go, „Za ci sze”,
1922-1924;

- sygn. 53/474/0/13.3/7238, li kwi da cja ko lo nii
„Za ci sze”, ogród ków dział ko wych (na ce le Po -
wszech nej Wy sta wy Kra jo wej), 1927-1928;

- sygn. 53/474/0/13.3/7239, Lo kal ny Ko mi tet Fun -
du szu Po mo cy Bez ro bot nym na mia sto Po znań.
(Ogród ki dla bez ro bot nych im. M. Drzy ma ły),
1935-1936;

- sygn. 53/474/0/13.3/7241, księ ga wie czy sta Dę -
biec k. 180, ogród ki dział ko we przy ul. Wspól -
nej -Rol nej im. Pa tro na Jac kow skie go,
1924-1929;

- sygn. 53/474/0/13.3/7242, księ ga wie czy sta Wil -
da k. 245, 280, ogród ki dział ko we przy ul. Wierz -
bię ci ce, 1923-1924;

- sygn. 53/474/0/13.3/7243, ogród ki dział ko we
przy ul. Wierz bię ci ce -Czaj cza. Spra wy ogól ne,
1923-1925;

- sygn. 53/474/0/13.3/7244, po więk sze nie ko lo nii
ogród ków dział ko wych przy ul. Dol na Wil da,
1925-1932;
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- sygn. 53/474/0/13.3/7245, księ ga wie czy sta Je ży -
ce k. 831, 500, 1149, ogród ki dział ko we przy ul.
Buł gar skiej, im. Ka ro la Mar cin kow skie go, 1924-
1933;

- sygn. 53/474/0/13.3/7247, księ ga wie czy sta Je ży -
ce k. 583, ogród ki dział ko we przy uli cy Po znań -
skiej imie nia Ge ne ra ła Dą brow skie go,
1923-1926;

- sygn. 53/474/0/13.3/7248, księ ga wie czy sta Wil -
da k. 246, 323, ogród ki dział ko we przy Gór nej
Wil dzie imie nia Hen ry ka Sien kie wi cza, 1922-
1929;

- sygn. 53/474/0/13.3/7249, no we te re ny pod
ogród ki (przy ha li ba lo nów), 1927-1928;

- sygn. 53/474/0/13.3/7250, ogród ki dział ko we
przy Dol nej Wil dzie i Łę gach dę biń skich, 1927-
1940;

- sygn. 53/474/0/13.3/7251, ogród ki dział ko we
przy ba ra kach dla bez dom nych przy uli cy Świer -
czew skie go, 1936-1940;

- sygn. 53/474/0/13.3/7252, za ło że nie plan ta cji
przy przy tu li sku dla bez dom nych i do mach ro bot -
ni czych na Za wa dach, 1929-1932;

- sygn. 53/474/0/13.3/7253, ogród ki dział ko we
imie nia Ta de usza Ko ściusz ki (Dol na Wil da),
1939;

- sygn. 53/474/0/13.3/7254, za ło że nie ogro du
dział ko we go za Bra mą War szaw ską, 1928-1937;

- sygn. 53/474/0/13.3/16762, wnio ski o przy zna nie
ogród ków dział ko wych, 1922;

- sygn. 53/474/0/13.3/16763, spis al fa be tycz ny
dzier żaw ców ogród ków dział ko wych w ko lo nii
im. J. So bie skie go, 1929;

- sygn. 53/474/0/13.3/16764, spis al fa be tycz ny
dzier żaw ców ogród ków dział ko wych w ko lo nii
im. J. Cho ci szew skie go, 1929;

Bo iska, dzie ciń ce, pły wal nie:
- sygn. 53/474/0/13.5/7294, bo iska przy Dro dze

Dę biń skiej, ogród ki dział ko we na Biel ni kach,
1938-1940;

Zie leń ce i zie leń w mie ście:
- sygn. 53/474/0/13.6/7319, Sta ty sty ka do ty czą ca

za drze wie nia ulic, par ków, ogród ków dział ko -
wych.

2. Urząd Wo je wódz ki Po znań ski, [1835-1918] 1919-
1939, 2.19 Sto wa rzy sze nia po pie ra ją ce dzia łal ność
go spo dar czą - sto wa rzy sze nia ogród ków dział ko -
wych:

- sygn. 53/296/0/2.19/981, To wa rzy stwo Ogród -
ków Dział ko wych i Ho dow li Drob ne go In wen ta -
rza w Czer wo na ku po wiat po znań ski, 1938;

- sygn. 53/296/0/2.19/982, To wa rzy stwo Ogród -
ków Dział ko wych dla Bez ro bot nych Gnie zno -
-Ró ża, 1938-1939;

- sygn. 53/296/0/2.19/983, To wa rzy stwo Ogro du
Dział ko we go w Gra bo wie nad Pro sną, 1938;

- sygn. 53/296/0/2.19/984, To wa rzy stwo Ogród -
ków Dział ko wych „Le gio no wo” w Ka li szu,
1939;

- sygn. 53/296/0/2.19/985, To wa rzy stwo Ogród -
ków Dział ko wych „Ol za” w Ka li szu, 1938-1939;

- sygn. 53/296/0/2.19/986, To wa rzy stwo Ogro du
Dział ko we go i Ho dow li Drob ne go In wen ta rza w
Ko ni nie, 1938;

- sygn. 53/296/0/2.19/987, To wa rzy stwo Ogro du
Dział ko we go i Ho dow li Drob ne go In wen ta rza w
Koź mi nie, 1939;

- sygn. 53/296/0/2.19/988, To wa rzy stwo Ogród -
ków Dział ko wych przy Par ku 3 Ma ja w Ostro wie
Wiel ko pol skim, 1933-1938;

- sygn. 53/296/0/2.19/989, Okrę go wy Zwią zek To -
wa rzy ski Ogro dów Dział ko wych wo je wódz twa
po znań skie go w Po zna niu;

- sygn. 53/296/0/2.19/990, To wa rzy stwo Ogro du
Dział ko we go i Ho dow li Drob ne go In wen ta rza
im. An to nie go An drze jew skie go w Po zna niu; 

- sygn. 53/296/0/2.19/991, To wa rzy stwo Ogród -
ków Dział ko wych przy „Biel ni kach” w Po zna niu,
1934-1938;

- sygn. 53/296/0/2.19/992, To wa rzy stwo Ogro du
Dział ko we go i Ho dow li Drob ne go In wen ta rza
im. J. Cho ci szew skie go w Po zna niu, 1934-1938;

- sygn. 53/296/0/2.19/993, To wa rzy stwo Ogro du
Dział ko we go im. Gen. Dą brow skie go w Po zna -
niu, 1937-1938;

- sygn. 53/296/0/2.19/994, To wa rzy stwo Ogro du
Dział ko we go im. M. Drzy ma ły w Po zna niu,
1938;

- sygn. 53/296/0/2.19/995, To wa rzy stwo Ogro du
Dział ko we go im. B. Gło wac kie go w Po zna niu,
1937-1939;

- sygn. 53/296/0/2.19/996, To wa rzy stwo Ogro du
Dział ko we go im. Pa tro na Jac kow skie go w Po -
zna niu, 1936-1939;

- sygn. 53/296/0/2.19/997, To wa rzy stwo Ogro du
Dział ko we go im. T. Ko ściusz ki w Po zna niu,
1934-1939;

- sygn. 53/296/0/2.19/998, To wa rzy stwo Ogro du
Dział ko we go im. 3 Ma ja w Po zna niu, 1933-1934;

- sygn. 53/296/0/2.19/999, To wa rzy stwo Ogro du
Dział ko we go im. Św. Mar cin w Po zna niu, 1933-
1939;

- sygn. 53/296/0/2.19/1000, To wa rzy stwo Ogro du
Dział ko we go i Ho dow li Drob ne go In wen ta rza
im. Dr K. Mar cin kow skie go w Po zna niu, 1938;

-
-
- sygn. 53/296/0/2.19/1003, To wa rzy stwo Ogro du
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Dział ko we go i Ho dow li Drob ne go In wen ta rza
Pra cow ni ków Oświa ty Po zasz kol nej w Po zna niu,
1938;

- sygn. 53/296/0/2.19/1004, To wa rzy stwo Ogro du
Dział ko we go im. St. Przy by szew skie go w Po zna -
niu, 1938-1939;

- sygn. 53/296/0/2.19/1005, To wa rzy stwo Ogród -
ków Dział ko wych im. X Ar cy bi sku pa Le ona
Przy łu skie go przy pa ra fii so łac kiej, 1933-1939;

- sygn. 53/296/0/2.19/1006, To wa rzy stwo Ogród -
ków Dział ko wych im. H. Sien kie wi cza w Po zna -
niu, 1939;

- sygn. 53/296/0/2.19/1007, To wa rzy stwo Osie dla
Dział ko we go i Ho dow li Drob ne go In wen ta rza
im. Ks. Sko rup ki, 1938-1939; 

- sygn. 53/296/0/2.19/1008, To wa rzy stwo Ogro du
Dział ko we go i Ho dow li Drob ne go In wen ta rza
im. J. So bie skie go w Po zna niu, 1934-1938;

- sygn. 53/296/0/2.19/1009, To wa rzy stwo Ogro du
Dział ko we go i Ho dow li Drob ne go In wen ta rza
im. św. Woj cie cha w Po zna niu, 1939;

- sygn. 53/296/0/2.19/1010, 
- sygn. 53/296/0/2.19/1011, 
- sygn. 53/296/0/2.19/1012, To wa rzy stwo Ogro du

Dział ko we go i Ho dow li Drob ne go In wen ta rza
im. Ks. Ja bło now skiej w Stę sze wie, 1939;

- sygn. 53/296/0/2.19/1013, To wa rzy stwo Ogro du
Dział ko we go i Ho dow li Drob ne go In wen ta rza im.
Het ma na Czar niec kie go w Swa rzę dzu, 1937-1939;

- sygn. 53/296/0/2.19/1014, To wa rzy stwo Ogro du
Dział ko we go i Ho dow li Drob ne go In wen ta rza
im. Z. Gru dziń skie go w Swa rzę dzu, 1939;

- sygn. 53/296/0/2.19/1015, To wa rzy stwo Ogród -
ków Dział ko wych im. T. Ko ściusz ki w Sza mo tu -
łach, 1936-1938;

- sygn. 53/296/0/2.19/1016, Sto wa rzy sze nie
Ogród ków Dział ko wych w Śro dzie, 1939;

- sygn. 53/296/0/2.19/1017, To wa rzy stwo Ogro du
Dział ko we go i Ho dow li Drob ne go In wen ta rza
im. B. Chro bre go we Wron kach, 1935-1936;

- sygn. 53/296/0/2.19/1018, To wa rzy stwo Ogród -
ków Dział ko wych i Ho dow li Drob ne go In wen ta -
rza w Zbą szy niu, 1934-1939;

- sygn. 53/296/0/2.20/1045, Ka sa Bez pro cen to we -
go Kre dy tu Okrę go we go Związ ku To wa rzystw
Ogro dów i Osie dli Dział ko wych na wo je wódz -
two po znań skie, 1938.

3. To wa rzy stwo Ogród ków Dział ko wych we Wrze -
śni, 1928-1930, sygn. 53/887/61/150, ak ta se kre -
ta rza.

4. Sta ro stwo Po wia to we w No wym To my ślu, [1832-
918] 1919-1939, sygn. 53/4350/0/3/431, To wa rzy -
stwo Ogród ków Dział ko wych i Ho dow li Drob ne go
In wen ta rza w Zbą szy niu, 1934-1938.

5. Ak ta Mia sta Śro da, 1461-1950, sygn.
53/4391/0/2.2/1144, spra wy ogród ków dział ko -
wych, 1927-1931.

6. Ak ta mia sta Wron ki (pow. sza mo tul ski), 1597-
1950, sygn. 53/4639/0/1.8/168, To wa rzy stwo
Ogród ków Dział ko wych, 1936-1939.

7. Ak ta gmi ny Śrem, sygn. 53/4429/0/3.6/34, wy kaz
go spo darstw rol nych, ogród ków dział ko wych, wy -
so ko ści pło dów rol nych, 1928-1934.

8. Ak ta mia sta Lwó wek (pow. no wo to my ski), 1558-
1950, sygn. 53/4383/0/3.1/180, stwo rze nie ogród -
ków dział ko wych na grun cie miej skim dla
bez ro bot nych, 1936-1939.

9. Ko mi sa riat do Spraw Li kwi da cji Nie miec kiej w
Po zna niu, [1914-1918] 1919-1939, sygn.
53/756/0/2.12/48, na byw ca: Spół dziel nia Dzier -
żaw ców Ogród ków Dział ko wych Tow. Zap. „Gród
Prze my sła wa” Po znań – Je ży ce, 1926-1932.

10. Na miest nik Rze szy w Okrę gu Kra ju War ty - Po -
znań, 1939-1945, sygn. 53/299/0/4/2665, ko re -
spon den cja i pla ny sy tu acyj ne ogród ków dział-
ko wych w Po zna niu, 1940-1943.

Ar chi wum Pań stwo we w Ra do miu:
1. In spek to rat Szkol ny w Ra do miu, 1916-1939 [1958],

sygn. 58/263/0/257, Związ ki, sto wa rzy sze nia, to wa rzy -
stwa, Za pro sze nia ZNP i To wa rzy stwa Ogród ków Dział -
ko wych na wal ne ze bra nia, ko re spon den cja, 1934.

Ar chi wum Pań stwo we w War sza wie Od dział w Ło wi -
czu:

1. Ra da Opie kuń cza Po wia to wa w Ło wi czu, 1940-
1945 [1946-1949], sygn. 75/355/0/48, Ogród ki wa -
rzyw ne za ło żo ne dla pod opiecz nych, m.in. pi sma
do ty czą ce or ga ni zo wa nia ogród ków dział ko wych
dla wy sie dlo nych i uchodź ców, 1941-1944.

Ar chi wum Pań stwo we w Za mo ściu:
1. Ra da Głów na Opie kuń cza Pol ski Ko mi tet Opie -

kuń czy w Kra snym sta wie, 1940-1944, sygn.
88/15/0/34, przy dział ogród ków dział ko wych w
Kra snym sta wie, 1941.

Ar chi wum Pań stwo we w Zie lo nej Gó rze:
1. Ak ta mia sta Lub sko, 1321-1944:

- sygn. 91/124/0/505, Lau ben für Kle ingärten / Bu -
do wa al ta nek na osie dlo wych ogród kach dział ko -
wych, 1926-1941;

- 91/124/0/515, Kle ingärten / Za kła da nie ogród -
ków dział ko wych przy dro dze do Żar, 1935-1942.

Ar chi wum Pań stwo we w Gdań sku Od dział w Gdy ni:
1. Pań stwo wy Bank Rol ny Od dział w Gdy ni, [1873]

1918-1952, sygn. 93/15/0/1878, Tecz ki kre dy tów
par ce la cyj nych - 363. To wa rzy stwo Ogród ków
Dział ko wych, Wej he ro wo, 1935-1947.

2. Sta ro stwo Mor skie w Wej he ro wie, 1867-1939,
sygn. 93/212/0/2078, To wa rzy stwo Ogród ków
Dział ko wych - pro jekt bu do wy ogród ków dział ko -
wych w Puc ku, 1937.
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IV.2.2. Uzu peł nia ją ce:
Ar chi wum Pań stwo we w Ra do miu:

1. Miej ski Ko mi tet Fun du szu Pra cy w Ra do miu,
1933-1935, nr zesp. 58/1286/0, ...fun dusz re fun do -
wał kosz ty opie ki le kar skiej nad oso ba mi nie po -
sia da ją cy mi pra cy, ma jąc rów nież pra wo do
udzie la nia fi nan so we go wspar cia ak cji na rzecz
two rze nia ogród ków dział ko wych, a tak że or ga ni -
za cji i sto wa rzy szeń spo łecz nych, pro wa dzą cych

dzia łal ność kul tu ral no -oświa to wą wśród bez ro bot -
nych.

2. To wa rzy stwo Po pie ra nia Plan ta cji Miast Rze czy -
po spo li tej Od dział w Ra do miu, 1935-1939, nr zesp.
58/1287/0, sta tut To wa rzy stwa prze wi dy wał też ści -
słą współ pra cę, z ta ki mi or ga ni za cja mi jak np.
Pań stwo wa Ra da Ochro ny Przy ro dy i Li ga Ogród -
ków Dział ko wych.

IV.3. La ta 1944-1949

IV.3.1. Pod sta wo we:
Ar chi wum Akt No wych w War sza wie:

1. Mi ni ster stwo Rol nic twa i Re form Rol nych w War -
sza wie, 1945-1951:

- sygn. 2/162/0/1801, Wy łą cze nia grun tów spod
par ce la cji na rzecz prze my słu wę glo we go, ko lo -
nii ro bot ni czych i ogród ków dział ko wych w woj.
Ślą sko -Dą brow skim. Pro to kó ły, spra woz da nia z
de le ga cji, ko re spon den cja, pla ny sy tu acyj ne za -
kła dów i przed się biorstw, 1945;

- sygn. 2/162/0/1801, Cen tral ny Zwią zek To wa -
rzystw Ogro dów i Osie dli Dział ko wych RP. Pi -
sma okól ne, pro to kó ły po sie dzeń, pre li mi na rze,
spra woz da nia z dzia łal no ści, no tat ki, wy ka zy, ko -
mu ni ka ty, opra co wa nia, 1945-1947.

2. Mi ni ster stwo Ad mi ni stra cji Pu blicz nej w War sza -
wie, [1937-1944] 1945-1950 [1951-1952]:

- sygn. 2/199/0/745, Zwią zek Ośrod ków Dział ko -
wych, To wa rzy stwo Opie ki nad Zwie rzę ta mi (...)
- dzia łal ność. Sta tu ty, pro to kół, ko re spon den cja,
1945-1948;

- sygn. 2/199/0/1730, po pie ra nie ak cji ogro dów
dział ko wych - pro to kó ły, ko re spon den cja, 1946-
1949.

Ar chi wum Pań stwo we w Bia łym sto ku:
1. Urząd Wo je wódz ki Bia ło stoc ki, [1937-1938] 1944-

1950 [1951-1959], sygn. 4/71/0/1025, Spra wy
ogród ków dział ko wych, 1946.

Ar chi wum Pań stwo we w Byd gosz czy:
1. Wo je wódz ka Ra da Związ ków Za wo do wych w

Byd gosz czy, 1945-1980, sygn. 6/1027/0/2593,
Wy cin ki pra so we od no śnie ogród ków dział ko -
wych, 1948.

2. To wa rzy stwa ogród ków dział ko wych z te re nu woj.
byd go skie go -gru pa szcząt ków ze spo łów akt, 1946-
1949, sygn. 6/1044/0/1-9,11-13,15-27,29-35, Sta -
tut, ze bra nia, in we sty cje, po dat ki, spra woz da nia,
to wa rzy stwa w: Alek san dro wie Kuj., Brod ni cy,
Byd gosz czy, Chełm nie, Choj ni cach, Gniew ko wie,
Gru dzią dzu, Ino wro cła wiu, Ja bło no wie, Ko ro no -
wie, Ko wa le wie, Krusz wi cy, Łob że ni cy, Mą twach,
Na kle, Ra dzy niu Cheł miń skim, Ry pi nie, Sę pól nie,

Świe ciu, To ru niu, Wą brzeź nie, Wło cław ku.
Ar chi wum Pań stwo we w El blą gu z sie dzi bą w Mal -

bor ku:
1. Miej ska Ra da Na ro do wa i Za rząd Miej ski w El blą -

gu, 1945-1950:
- sygn. 9/1/0/123, Spra wy or ga ni za cyj ne Za rzą du

Nie ru cho mo ści Miej skich - prze pi sy kwa te run ko -
we, wy so ko ści czyn szu za miesz ka nia, spra wy
ogród ków dział ko wych..., 1947-1948;

-  sygn. 9/1/0/358, Wy ka zy ogród ków dział ko wych,
wy ka zy osób dzier ża wią cych dział ki, spi sy drzew
owo co wych prze zna czo nych do sprze da ży, 1945-
1947.

Ar chi wum Pań stwo we w Gdań sku:
1. Urząd Wo je wódz ki Gdań ski, [1934] 1945-1950 [-

1954], sygn. 10/1164/0/1577, Wy dzie le nie zie mi
na roz bu do wę miast, let nisk, ko lo nii miesz kal nych
i ogród ków dział ko wych, 1947.

2. Miej ska Ra da Na ro do wa i Za rząd Miej ski w Gdań -
sku, 1945-1950 [ 1953]:

- sygn. 10/1165/0/950, Spra wy do ty czą ce ogród -
ków dział ko wych, 1948;

- sygn. 10/1165/0/1037, To wa rzy stwo Ogród ków i
Osie dli Dział ko wych w Gdań sku, 1946-1949;

- sygn. 10/1165/0/1038, To wa rzy stwo Ogród ków i
Osie dli Dział ko wych na Wo je wódz two Gdań skie,
1946-1949.

3. Miej ska Ra da Na ro do wa i Za rząd Miej ski w Sta ro -
gar dzie Gdań skim, 1945-1950, nr zesp. 10/1663/0,
ak ta Re fe ra tu Ad mi ni stra cji Nie ru cho mo ści z lat
1945-1950, go spo dar stwa i nie ru cho mo ści po nie -
miec kie, To wa rzy stwo Ogród ków Dział ko wych,
poz. 129-134.

Ar chi wum Pań stwo we w Ka to wi cach Od dział w
Pszczy nie:

1. Sta ro stwo Po wia to we w Pszczy nie, [1927] 1945-
1950 [1995], sygn. 17/158/0/295, To wa rzy stwo
Ogród ków Dział ko wych, 1945-1948.

Ar chi wum Pań stwo we w Ko sza li nie Od dział w Szcze -
cin ku:

1. Sta ro stwo Po wia to we w Szcze cin ku, 1945-1950,
sygn. 28/72/0/78, To wa rzy stwo Ogród ków Dział -
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ko wych w Cza plin ku, 1948-1949.
Ar chi wum Pań stwo we w Lesz nie:

1. Ak ta mia sta Ko ścian, 1793-1950, sygn. 34/18/0/-
/1479, Przed się bior stwa, za kła dy miej skie i urzą -
dze nia, - ogrod nic two oraz spra wy ogród ków
dział ko wych, gro bów żoł nie rzy, 1945-1946.

Ar chi wum Pań stwo we w Lu bli nie:
1. Lu bel ska Izba Rol ni cza w Lu bli nie, In spek to rat

Ogrod ni czy 1935-1946:
- sygn. 35/641/0/2.5/85, przy dzia ły na sion na po -

trze by ogro dów dział ko wych z do staw UNRRA,
1946;

- sygn. 35/641/0/2.5/85, ak cja roz wo ju ogro dów
dział ko wych przy za kła dach fa brycz nych, 1946.

Ar chi wum Pań stwo we w Lu bli nie Od dział w Kra śni -
ku:

1. Sta ro stwo Po wia to we w Kra śni ku, 1944-1950
[1958-1959], sygn. 37/4/0/12/550, przy dział te re -
nów pod bu do wę osie dli ko lo nii miesz ka nio wych,
ogród ków dział ko wych itp., 1947.

Ar chi wum Pań stwo we w Po zna niu:
1. Pań stwo wy Urząd Re pa tria cyj ny. Wo je wódz ki Od -

dział w Po zna niu, 
2. Urząd Wo je wódz ki Po znań ski, [1923-1939] 1945-

1950 [1950-1951]:
- sygn. 53/471/0/103, Spis człon ków To wa rzy stwa

Ogród ków Dział ko wych w Cho dzie ży, 1948;
- sygn.  53/471/0/103, kar ta 42, spis człon ków To -

wa rzy stwa Ogród ków Dział ko wych im. K. Mar -
cin kow skie go w Gnieź nie, 1948;

- sygn.  53/471/0/103, kar ta 78, spis człon ków To -
wa rzy stwa Ogród ków Dział ko wych im. T. Ko -
ściusz ki w Sza mo ci nie, 1947;

- .  53/471/0/103, kar ta 80, spis człon ków To wa -
rzy stwa Ogród ków Dział ko wych im. Św. Mi cha -
ła w Po zna niu, 1947;

- sygn.  53/471/0/103, kar ty 150, 162, spis człon -
ków To wa rzy stwa Ogród ków Dział ko wych w
No wym To my ślu, 1948;

- sygn.  53/471/0/103, kar ty 177-178, spis człon -
ków To wa rzy stwa Ogród ków Dział ko wych w Ja -
ro ci nie, 1948;

- sygn. 53/471/0/105, kar ta 247, li sta człon ków za -
ło ży cie li To wa rzy stwa Ogród ków Dział ko wych
im. T. Ko ściusz ki w Sza mo tu łach, 1949;

- sygn. 53/471/0/105, kar ta 248, li sta człon ków za -
ło ży cie li To wa rzy stwa Ogród ków Dział ko wych
im. K. Świer czew skie go w Śre mie, 1949;

- sygn. 53/471/0/105, kar ta 251, li sta człon ków za -
ło ży cie li To wa rzy stwa Ogród ków Dział ko wych
im. J. Cho ci szew skie go w Gnieź nie, 1948;

- sygn. 53/471/0/105, kar ta 255, li sta człon ków za -
ło ży cie li To wa rzy stwa Ogród ków Dział ko wych
im. T. Ko ściusz ki we Wron kach, 1949;

- sygn. 53/471/0/105, kar ta 262, spis człon ków za -
ło ży cie li To wa rzy stwa Ogród ków Dział ko wych
im. K. Świer czew skie go we Wron kach, 1949;

- sygn. 53/471/0/105, kar ta 288, spis człon ków za -
ło ży cie li To wa rzy stwa Ogród ków Dział ko wych i
Ho dow li Drob ne go In wen ta rza w Zbą szy niu,
1948.

Ar chi wum Pań stwo we w Rze szo wie Od dział w Sa no -
ku:

1. Po wia to wy Ko mi tet Opie ki Spo łecz nej w Brzo zo -
wie, [1942] 1944-1949, sygn. 60/145/0/4, sek cja
ogród ków dział ko wych, pro to kół z po sie dzeń sek -
cji, spra woz da nie z dzia łal no ści sek cji, 1944-1948.

Ar chi wum Pań stwo we w Sie dl cach:
1. Zbiór pla nów mia sta Sie dl ce, 1933-1976, sygn.

62/1286/0/15, 199, 273, Ma pa Sie dlec sek cja nr 35,
grun ty ogród ków dział ko wych Pia ski Za miej skie.
Ma pa wy ko na na na bla sze alu mi nio wej, Ma pa sy -
tu acyj no – wy so ko ścio wa, grun ty ogród ków dział -
ko wych Pia ski Za miej skie i na le żą ce do PKP,
1949.

Ar chi wum Pań stwo we w Szcze ci nie:
1. Urząd Wo je wódz ki Szcze ciń ski, [1933] 1945-1950

[1955]:
- sygn. 65/317/0/1463, To wa rzy stwo Ogród ków i

Osie dli Dział ko wych, 1946-1948.
- sygn. 65/317/0/4755, spra wy: 1) za drze wia nia

miast, 2) miej skich ogród ków dział ko wych, 3)
par ków i plan ta cji miej skich, 1946-1947.

2. Za rząd Miej ski i Miej ska Ra da Na ro do wa w Szcze -
ci nie, 1945-1950 [1955]:

- sygn. 65/386/0/199, 1. Za rząd To wa rzy stwa Osie -
dli i Ogród ków Dział ko wych w Szcze ci nie 2. To -
wa rzy stwo Osie dli i Ogród ków Dział ko wych,
1946-1949;

- sygn. 65/386/0/200, Spra woz da nie z dzia łal no ści
To wa rzy stwa Osie dli i Ogro dów Dział ko wych,
1948.

Ar chi wum Pań stwo we w Szcze ci nie Od dział w Mię -
dzyz dro jach:

1. Sta ro stwo Po wia to we No wo gardz kie, 1945-1950,
sygn. 67/3/0/58, Zwią zek Sa mo po mo cy Chłop -
skiej, Po wia to wy Zwią zek Ogrod ni czy, To wa rzy -
stwo Ogród ków i Osie dli Dział ko wych, Zwią zek
Ho dow ców Ko ni, Zwią zek Pszcze la rzy, 1945-
1947.

2. Wy dział Po wia to wy w No wo gar dzie, 1946-1950,
sygn. 67/11/0/157, Spra woz da nia Wy dzia łu Po wia -
to we go i or ga nów sa mo rzą do wych o sta nie po sia -
da nia użyt ków rol nych, la sów, je zior i ogród ków
dział ko wych, 1949. 

Ar chi wum Pań stwo we w Go rzo wie Wiel ko pol skim:
1. Za rząd Miej ski i Miej ska Ra da Na ro do wa w Go -

rzo wie Wiel ko pol skim, 1945-1950, sygn.
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66/56/0/311-312, ini cja ty wa, or ga ni za cja i nad zór
ak cji ogro dów dział ko wych, 1948-1949.

Ar chi wum Pań stwo we w War sza wie Od dział w Ło wi -
czu:

2. Ak ta gmi ny Łysz ko wi ce, 1901-1954, sygn.
75/22/0/208, Ma ją tek opusz czo ny i po nie miec ki,
po da nia o dzier ża wę ogród ków dział ko wych po -
ży dow skich, ubie ga nie się o przy wró ce nie nie ru -
cho mo ści Jan kla Szmiet nia ko wa, 1946-1948.

Ar chi wum Pań stwo we w War sza wie Od dział w Puł tu -
sku:

1. Sta ro stwo Po wia to we w Puł tu sku, 1944-1950,
sygn. 79/31/0/307, To wa rzy stwo Ośrod ków Dział -
ko wych i Osie dli bu dow la nych w Wy szko wie,
1947.

Ar chi wum Pań stwo we we Wro cła wiu:
1. Wo je wódz ki Zwią zek To wa rzystw Ogro dów i

Osie dli Dział ko wych we Wro cła wiu, 1946-1949,
nr zesp. 82/377/0, Po sie dze nia za rzą du, zjaz dy,
kon fe ren cje 1946-1949 sygn. 1-4, Sta ty sty ka i
spra woz da nia 1946-1949 sygn. 5-6, Spra wy fi nan -
so we 1947-1949 sygn. 7.

Ar chi wum Pań stwo we w Zie lo nej Gó rze:
1. Miej ska Ra da Na ro do wa i Za rząd Miej ski w No -

wym Mia stecz ku, [1944] 1945-1950, sygn.
89/389/0/15, Za rzą dze nia dot. ogród ków dział ko -
wych, 1947.

Ar chi wum Pań stwo we w Gdań sku Od dział w Gdy ni:
1. Za rząd Miej ski i Miej ska Ra da Na ro do wa w Gdy -

ni, [1930-] 1945-1950 [-1955], sygn. 93/38/0/706,
To wa rzy stwo Ogród ków Dział ko wych - pro to ko ły
z czyn no ści ko mi sji, 1947.

IV.3.2. Uzu peł nia ją ce:
Ar chi wum Pań stwo we w Byd gosz czy od dział w Ino -

wro cła wiu:
1. Ak ta m. Ino wro cła wia, 1421-1733, 1779-1945, nr

zesp. 7/57/0, Za rząd Miej ski 1919-1939: I. Dział
Ogól no -Or ga ni za cyj ny: okól ni ki, herb, ma ją tek
mia sta, urzęd ni cy, orzecz nic two, wy dzie le nie mia -
sta z po wia tu, spra wy hi po tecz ne, za kła dy ko mu -

nal ne, nie ru cho mo ści i wła ści cie le grun tów, ob rót
grun ta mi, (m.in. Hu ta Szkła, strzel ni ca w Mą -
twach, Za kła dy So do we, młyn Grab skie go), bu do -
wa ulic, ogród ki dział ko we.

Ar chi wum Pań stwo we w Kra ko wie:
1. Dy rek cja Prze my słu Miej sco we go w Kra ko wie,

[1939] 1945-1951, nr zesp. 29/724/0, dział 3. Sa -
mo dziel ny Od dział So cjal ny: a) Spra wy or ga ni za -
cyj ne i fi nan so we: po dział or ga ni za cyj ny i wy kaz
rze czo wy od dzia łu, re gu la mi ny okól ni ki, pi sma dot.
pro wa dze nia ak cji so cjal nych, pla ny i pre li mi na -
rze bu dże to we ak cji so cjal nych, ze sta wie nia fi nan -
so we, spra woz da nia z ak cji, po moc fi nan so wa
odzież ochron na i ro bo cza, po moc do raź na , do ta -
cje dla kas oszczęd no ścio wo -po życz ko wych, spra -
wy sto łó wek pra cow ni czych, świe tlic, przed szko li,
ogród ków dział ko wych, ko lo ni, pre wen to riów, or -
ga ni za cji służ by zdro wia 1946-1951, sygn.
29/724/0/1743-1775.

Ar chi wum Pań stwo we w Rze szo wie Od dział w Sa no -
ku:

1. Po wia to wy Ko mi tet Opie ki Spo łecz nej w Brzo zo -
wie, [1942] 1944-1949, nr zesp. 60/145/0, do za -
dań PKOS-u w Brzo zo wie na le ża ło, m.in.
or ga ni zo wa nie ogród ków dział ko wych; funk cje
nad zor cze by ły po dzie lo ne po mię dzy dzie się ciu
człon ków Za rzą du Po wia to we go i pro wa dzo ne tak -
że w za kre sie kon tro li i opie ki nad ogród ka mi
dział ko wy mi; Sek cja ogród ków dział ko wych, pro -
to kół z po sie dzeń sek cji, spra woz da nie z dzia łal no -
ści sek cji, 1944-1948, sygn. 60/145/0/4.

Ar chi wum Pań stwo we we Wro cła wiu:
1. Za rząd Miej ski mia sta Wro cła wia, 1945-1950

[1951-1952], nr ze spo łu: 82/334/0,  Wy dział 16.
Aneks - ak ta Wy dzia łu Tech nicz ne go i Wy dzia łu
Plan ta cji Miej skich - układ rze czo wy. Re gu la min
cmen ta rzy m. Wro cła wia, opis cmen ta rzy Wro cła -
wia, ewi den cja cmen ta rzy, zie leń ców, za kła dów ho -
dow li ro ślin, ogro dów dział ko wych, ewi den cja
gro bów róż nych na ro do wo ści, spra wy eks hu ma cji
gro bów na te re nie mia sta.

IV.4. Od 1949 r.

IV.4.1. Pod sta wo we:
Ar chi wum Pań stwo we w Bia łym sto ku:

1. Wo je wódz ka Ra da Związ ków Za wo do wych w Bia -
łym sto ku, 1948-1980, nr zesp. 4/356/0, Za rząd
Wo je wódz ki Pra cow ni czych Ogro dów Dział ko -
wych.

2. Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej i Urząd
Po wia to wy w Moń kach, 1954-1975 [1976], sygn.
4/415/0/726, Do ku men ta cja pro jek to wa Pra cow ni -
czych Ogród ków Dział ko wych w Moń kach, 1964-

1966.
Ar chi wum Pań stwo we w Byd gosz czy:

1. Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej i Urząd
Po wia to wy w Byd gosz czy, 1950-1975, sygn.
6/857/0/978, Pla ny roz wo ju ogród ków dział ko -
wych i bu dow nic twa miesz ka nio we go w Sol cu,
For do nie i Ko ro no wie w la tach 1971-1975, 1968-
1968.

2. Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Świe ciu,
1950-1965, sygn. 6/919/0/319, Spra woz da nia o
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sta nie licz bo wym urzą dzeń ko mu nal nych, ogród -
ków dział ko wych i wy ka zy ogród ków, 1955-1957.

3. Wo je wódz ka Ra da Związ ków Za wo do wych w
Byd gosz czy, 1945-1980:

- sygn. 6/1027/0/2595, Pla ny pra cy i spra woz da nia
re fe ra tu Pra cow ni czych Ogród ków Dział ko wych,
1949-1951;

- sygn. 6/1027/0/2601-2602, Pro to ko ły zdaw czo -
-od bior cze z prze ję cia To wa rzystw Ogród ków
Dział ko wych przez POD, 1949;

- sygn. 6/1027/0/2617, Spra woz da nie Wydz. So -
cjal no -By to we go z roz wo ju Prac. Ogród ków
Dział ko wych na te re nie woj. byd go skie go w
1952;

- sygn. 6/1027/0/2618, Przy dział ogro dów dział ko -
wych, ich kla sy fi ka cja, wy ka zy POD, pro to ko ły z
lu stra cji, 1952-1954;

- sygn. 6/1027/0/2622, In for ma cje o roz wo ju pra -
cow ni czych ogród ków dział ko wych w la tach
1971-75, 1976-80, 1971-1980.

4. Po wia to wa Ra da Związ ków Za wo do wych w Tu -
cho li, 1949-1975, sygn. 6/1032/0/10, Dzia łal ność
Pra cow ni czych Ogród ków Dział ko wych, po sie -
dze nia, in for ma cje o sy tu acji go spo dar czej, spra -
wy pra cow ni czych ogro dów dział ko wych, skar gi i
za ża le nia, ak ta oso bo we, 1975.

Ar chi wum Pań stwo we w Ka to wi cach Od dział w
Pszczy nie:

1. Pra cow ni czy Ogród Dział ko wy „Owoc na szej Pra -
cy” w Pszczy nie, 1947-1979, nr zesp. 17/358/0.

Ar chi wum Pań stwo we w Ka to wi cach Od dział w Ra ci -
bo rzu:

1. Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Ryb ni -
ku, [1946-1949] 1950-1973 [1974-1977], sygn.
18/155/0/1174-1175, Do ku men ta cja ogród ków
dział ko wych, 1968-1973.

Ar chi wum Pań stwo we w Kiel cach Od dział w San do -
mie rzu:

1. Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej i Urząd
Po wia to wy w Tar no brze gu, 1950-1975, sygn.
24/544/0/1526, Nad zór nad re ali za cją usta wy o go -
spo dar ce te re na mi w mia stach i osie dlach - prze -
ka zy wa nie nie ru cho mo ści, lo ka li za cja ogród ków
dział ko wych, 1963.

2. Ko mi tet Wo je wódz ki Pol skiej Zjed no czo nej Par tii
Ro bot ni czej w Tar no brze gu, [1973] 1975-1989,
sygn. 24/670/0/627, In for ma cje do ty czą ce pra cy
sto wa rzy szeń i or ga ni za cji rol ni czych, m.in. Wo je -
wódz kie go Za rzą du Pra cow ni czych Ogro dów
Dział ko wych.

Ar chi wum Pań stwo we w Lesz nie:
1. Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Go sty -

niu, [1939-1950] 1950-1973 [1998], sygn.
34/187/0/-/2034-2041, Pra cow ni cze ogro dy dział -

ko we, 1961-1971.
2. Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Lesz nie,

[1921-1949] 1950-1973:
- sygn. 34/189/0/809, za kła da nie pra cow ni czych

ogród ków dział ko wych w Lesz nie, spra wy przy -
dzia łu ogród ków, 1950-1953;

- sygn. 34/189/0/1085, To wa rzy stwo Ogród ków
Dział ko wych im. Ka ro la Sta ni sła wa Lesz czyń -
skie go w Lesz nie - sta tut, pro to ko ły ze brań,
[1945] 1953.

3. Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Ra wi -
czu, 1950-1973:

- sygn. 34/190/0/786, lo ka li za cja ogól na m.in. zor -
ga ni zo wa nia ogród ków dział ko wych i bu do wy ła -
zie nek ko mu nal nych w Bo ja no wie, 1957;

- sygn. 34/190/0/1905, pra cow ni cze ogro dy dział -
ko we wy ka zy dzia łek i ich użyt kow ni ków w Ra -
wi czu oraz w Miej skiej Gór ce, biu le tyn
Wo je wódz kie go Za rzą dze nia Pra cow ni czych
Ogro dów Dział ko wych pro to ko ły prze ka za nia
nie ru cho mo ści z Pań stwo we go Fun du szu Zie mi
na któ rej są dział ki, 1959-1961;

- sygn. 34/190/0/1906, pra cow ni cze ogród ki dział -
ko we, oce na dzia łal no ści przez MRN w Ra wi czu,
pla ny pra cy, plan roz wo ju, wy kaz cen za ro śli ny,
wy kaz ogród ków dział ko wych w Ra wi czu i po -
wie cie, 1962-1968;

- sygn. 34/190/0/1907, pra cow ni cze ogro dy dział -
ko we, uchwa ła Pre zy dium WRN w Po zna niu,
umo wa dzier ża wy, in for ma cja o roz wo ju ogro -
dów, de cy zja w spra wie wy ko rzy sta nia te re nu,
pro to kół zdaw czo -od bior czy, ze sta wie nia ogro -
dów dział ko wych, 1969-1971;

- sygn. 34/190/0/2199, To wa rzy stwo Ogro dów
Dział ko wych w Ra wi czu, sta tut, pro to ko ły to wa -
rzy stwa, [1946] 1950-1952.

4. Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Wolsz -
ty nie, 1950-1973 [1975], sygn. 34/191/0/842, pra -
cow ni cze ogro dy dział ko we, wy tycz ne, Biu le ty ny
In for ma cyj ne Za rzą du Wo je wódz kie go Pra cow ni -
czych Ogro dów Dział ko wych w Po zna niu oraz
wy kaz czyn nych ogro dów dział ko wych na te re nie
po wia tu wolsz tyń skie go, 1960.

5. Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Ko -
ścia nie, 1950-1973 [1975]:

- sygn. 34/236/0/-/1304-1305, te re ny zie lo ne, ogro -
dy dział ko we, la sy ko mu nal ne, cmen ta rze ko mu -
nal ne, 1958-1959;

- sygn. 34/236/0/-/1313-1323, pra cow ni cze ogro -
dy dział ko we, 1952-1955, 1960-1965, 1967-
1969, 1970.

6. Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Miej skiej
Gór ce, 1950-1972, sygn. 34/295/0/234, spra wy
przed się biorstw go spo dar ki ko mu nal nej, wy kaz
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pra cow ni czych ogro dów dział ko wych, spra woz da -
nia kwar tal ne, 1953.

7. Wo je wódz ka Ra da Związ ków Za wo do wych w
Lesz nie z sie dzi bą w Ra wi czu, [1973] 1975-1980
[1981], nr zesp. 34/258/0, Za rząd Wo je wódz ki Pra -
cow ni czych Ogród ków Dział ko wych.

8. Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Ra wi czu,
1950-1973:

- sygn. 34/296/0/368, ogród ki dział ko we, an kie ta
o sta nie obec nym ogród ków dział ko wych, de kret
o ogród kach dział ko wych, wnio ski o uzy ska nie
te re nów na za ło że nie ogród ków dział ko wych,
1947-1951;

- sygn. 34/296/0/369, spra wy ogród ków dział ko -
wych, spis użyt kow ni ków ogród ków dział ko -
wych im. Ka ro la Świer czew skie go, re gu la min
spo łecz ne go Ko mi te tu do spraw Pra cow ni czych
Ogród ków Dział ko wych, 1957-1958;

- sygn. 34/296/0/370, ogro dy dział ko we, Biu le tyn
in for ma cyj ny Za rzą du Wo je wódz kie go Pra cow -
ni czych Ogro dów Dział ko wych w Po zna niu,
1960.

9. Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Ra wi -
czu, 1950-1973:

- sygn. 34/190/0/-/786, lo ka li za cja ogól na m. in.
zor ga ni zo wa nia ogród ków dział ko wych i bu do -
wy ła zie nek ko mu nal nych w Bo ja no wie, 1957;

- sygn. 34/190/0/-/1906, pra cow ni cze ogród ki
dział ko we, oce na dzia łal no ści przez MRN w Ra -
wi czu, pla ny pra cy, plan roz wo ju, wy kaz cen za
ro śli ny, wy kaz ogród ków dział ko wych w Ra wi -
czu i po wie cie, 1962-1968;

- sygn. 34/190/0/-/2199, To wa rzy stwo Ogro dów
Dział ko wych w Ra wi czu, sta tut, pro to ko ły to wa -
rzy stwa, [1946] 1950-1952.

10. Urząd Mia sta i Gmi ny Krzy wiń, [1947-1972]
1973-1990, sygn. 34/471/0/-/61, ogro dy dział ko -
we, 1979-1985.

11. Urząd Miej ski w Ko ścia nie, [1945] 1973-1990,
sygn. 34/476/0/6/352-353, pla ny roz wo ju ogród -
ków dział ko wych, 1976, 1979. 

12. Urząd Miej ski w Lesz nie, 1975-1990:
- sygn. 34/479/0/-/567, plan za go spo da ro wa nia pra -

cow ni czych ogro dów dział ko wych w Lesz nie, ul.
Ko smo nau tów, 1981.

- sygn. 34/479/0/-/568, za go spo da ro wa nie pra cow -
ni czych ogro dów dział ko wych - Lesz no, ul. Ko -
smo nau tów, 1981.

13. Urząd Mia sta i Gmi ny w Go sty niu, [1949] 1976-
1990, sygn. 34/483/0/5/111, pla ny roz wo ju ogród -
ków dział ko wych, 1989.

14. Urząd Wo je wódz ki w Lesz nie, 1945] 1975-1998
[2002], sygn. 4/696/0/16.22/3884, in for ma cje do -
ty czą ce roz wo ju ogród ków dział ko wych; 1979-

1980.
15. Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej i Urząd

Po wia to wy w By cha wie, 1956-1975, sygn.
35/739/0/1.8/936, Pra cow ni cze ogro dy dział ko we
- ko re spon den cja, 1973.

16. Lu bel ska Fa bry ka Ma szyn Rol ni czych Spół ka Ak -
cyj na w Lu bli nie, [1985] 1986-1995, sygn.
35/2336/0/12/204, do ku men ta cja fo to gra ficz na z
ob cho dów Dnia Dziec ka zor ga ni zo wa nych na te re -
nie ogród ków dział ko wych dla dzie ci pra cow ni -
ków Fa bry ki, 1988.

Ar chi wum Pań stwo we w Lu bli nie:
1. Wo je wódz ki Za rząd Pra cow ni czych Ogród ków

Dział ko wych w Lu bli nie, 1949-1975, nr zesp.
35/971/0.

2. Wo je wódz kie Zjed no cze nie Go spo dar ki Ko mu nal -
nej i Miesz ka nio wej w Lu bli nie, 1960-1982, sygn.
35/937/0/3/204, za ło że nia pro jek to we - pra cow ni -
czy ogród dział ko wy w Kra snym sta wie, 1964.

3. „Agro met” Kom bi nat Ma szyn Rol ni czych w Lu -
bli nie, [1972-1973] 1974-1986, sygn.
35/2335/0/13/543, Do ku men ta cja fo to gra ficz na z
ob cho dów Dnia Dziec ka zor ga ni zo wa nych na te re -
nie ogród ków dział ko wych dla dzie ci pra cow ni -
ków „Agro met” Fa bry ki Ma szyn Rol ni czych w
Lu bli nie, 1979.

Ar chi wum Pań stwo we w Lu bli nie od dział w Cheł mie:
1. Wo je wódz ka Ra da Związ ków Za wo do wych w

Cheł mie, 1975-1980[1981], Wo je wódz ki Za rząd
Pra cow ni czych Ogród ków Dział ko wych:

-  sygn. 36/218/0/-/66, pla ny pra cy i skład oso bo wy
Wo je wódz kie go Za rzą du Pra cow ni czych Ogród -
ków Dział ko wych przy Wo je wódz kiej Ra dzie
Związ ków Za wo do wych w Cheł mie, 1979.

2. Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej i Urząd
Po wia to wy w Hru bie szo wie, 1950-1975, sygn.
36/78/0/10/3248, Ogród ki dział ko we - eks plo ata -
cja, 1956-1957.

3. Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Cheł mie,
1950-1973:

- sygn. 36/80/0/8/348, urzą dze nia ko mu nal ne.
Ogród ki dział ko we, 1957;

- sygn. 36/80/0/8/395-396, spra wy za rzą du ko mu -
nal ny mi te re na mi nie za bu do wa ny mi w mie ście.
Spra wy ogro dów dział ko wych i otwar tych te re -
nów spor to wych, 1953-1955.

4. Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Hru bie -
szo wie, 1950-1973, sygn. 36/81/0/-/161, spra wy
do ty czą ce pra cow ni czych ogród ków dział ko wych
i za go spo da ro wa nia użyt ków rol nych, 1951-1954.

Ar chi wum Pań stwo we w Lu bli nie od dział w Kra śni -
ku:

1. Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej i Urząd
Po wia to wy w Kra śni ku, [1946-1949]1950-1975,
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sygn. 37/48/0/5/1052, pra cow ni cze ogro dy dział -
ko we, 1972.

2. Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Kra śni ku,
[1948-1949] 1950-1973 [1974-1980], sygn.
37/51/0/-/478, Spra wy do ty czą ce ogród ków dział -
ko wych (pra cow ni czych), 1952-1953.

3. Urząd Miej ski w Kra śni ku, 1973-1990 [1993]:
- sygn. 37/203/0/-/177, opi nia i de cy zja lo ka li za cji

szcze gó ło wej w spra wie za twier dze nia te re nu pod
ogród ki dział ko we przy ul. Sło wac kie go w Kra -
śni ku Fa brycz nym, 1977;

- sygn. 37/203/0/-/169, opi nia i de cy zja lo ka li za cji
szcze gó ło wej w spra wie za twier dze nia te re nu pod
ogro dy dział ko we, 1977;

- sygn. 37/203/0/-/183, opi nia i de cy zja lo ka li za cji
szcze gó ło wej w spra wie roz sze rze nia ogród ków
dział ko wych „Ma rze nie” dla Fa bry ki Ło żysk
Tocz nych w Kra śni ku, 1977-1978;

- sygn. 37/203/0/-/249, opi nia i de cy zja lo ka li za cji
szcze gó ło wej w spra wie za go spo da ro wa nia ogro -
dów dział ko wych, 1979;

- sygn. 37/203/0/-/250, opi nia i de cy zja lo ka li za cji
szcze gó ło wej w spra wie za go spo da ro wa nia ogro -
du dział ko we go „Sło necz ny” w Kra śni ku, 1979;

- sygn. 37/203/0/-/292, opi nia i de cy zja lo ka li za cji
szcze gó ło wej w spra wie po sze rze nia te re nu ogro -
dów dział ko wych pra cow ni czych przy Al. Mło -
do ści, 1980;

- sygn. 37/203/0/-/330, opi nia i de cy zja lo ka li za cji
szcze gó ło wej w spra wie lo ka li za cji ogro dów
dział ko wych dla pra cow ni ków Fa bry ki Ło żysk
Tocz nych w Kra śni ku, 1981;

- sygn. 37/203/0/-/377, opi nia i de cy zja lo ka li za cji
szcze gó ło wej w spra wie usta le nia miej sca na
ogród ki dział ko we przy ul. Pół noc nej i Dą -
browsz cza ków w Kra śni ku, 1985;

- sygn. 37/203/0/-/501, opi nia i de cy zja lo ka li za cji
szcze gó ło wej w spra wie lo ka li za cji ogro dów
dział ko wych przy ul. Wój to wi cza w Kra śni ku,
1988. 

4. Kra śnic ka Fa bry ka Wy ro bów Me ta lo wych w Kra -
śni ku, [1942-1943, 1945-1946] 1948-1996, sygn.
37/77/0/-/298, bu dow nic two miesz ka nio we „Ben -
zy nów ka” [ogród ki dział ko we], 1949-1950.

5. Sta ro stwo Po wia to we w Bił go ra ju, 1918-1922,
1944-1950, sygn. 37/3/0/-/656, przy dział te re nów
pod bu do wę osie dli, ko lo nii miesz ka nio wych,
ogród ków dział ko wych, 1949.

Ar chi wum Pań stwo we w Lu bli nie od dział w Ra dzy -
niu Pod la skim:

1. Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej i Urząd
Po wia to wy w Ra dzy niu Pod la skim, [1947-
1949]1950-1975, sygn. 38/85/0/15/4491, Spra wy
do ty czą ce ogro dów dział ko wych, 1973.

2. Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej i Urząd
Po wia to wy w Bia łej Pod la skiej, [1944, 1949]
1950-1975, sygn.  38/82/0/2/1425, Sto wa rzy sze nie
p.n. „Tow rzy stwo Ogro dów Dział ko wych” w Bia -
łej Pod la skiej, 1949-1955.

3. Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Bia łej
Pod la skiej, 1950-1973, sygn. 38/17/0/-/279, X Wo -
je wódz ki Kon kurs Ak ty wi za cji. Pra cow ni cze ogro -
dy dział ko we, 1969-1970.

4. Urząd Miej ski w Mię dzy rze cu Pod la skim, 1973-
1990, sygn. 38/491/0/20/150, roz bu do wa ul. Ko -
ściusz ki, bu do wa Ośrod ka Spor tu i Re kre acji w
Mię dzy rze cu Pod la skim, bu do wa wia ty przy ul.
Ko ściusz ki, bu do wa bu dyn ku go spo dar czo -ad mi -
ni stra cyj ne go na te re nie Pra cow ni cze go Ogro du
Dział ko we go, 1985-1987.

Ar chi wum Pań stwo we w Ło dzi:
1. Ko mi tet Łódz ki Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro -

bot ni czej, [1907-1947] 1948-1990, sygn.
39/1235/0/3243, in for ma cje, oce ny z re ali za cji i
roz wo ju pra cow ni czych ogro dów dział ko wych,
1978-1979.

Ar chi wum Pań stwo we w Olsz ty nie:
1. Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Olsz ty -

nie, [1936] 1950-1973 [1976]:
- sygn. 42/458/0/874, in we sto wa nie, roz dział i po -

dział ogród ków dział ko wych, Spra woz da nia,
1953-1955;

- sygn. 42/458/0/956, pro jekt wstęp ny na urzą dze -
nie ko mu nal nych ogród ków dział ko wych w Olsz -
ty nie przy ul. War szaw skiej, 1955;

- sygn. 42/458/0/957, do ku men ta cja pro jek to wa na
urzą dze nie ko mu nal nych ogród ków dział ko wych
w Olsz ty nie przy ul. Wa ryń skie go, 1955.

Ar chi wum Pań stwo we w Opo lu:
1. Wo je wódz ka Ra da Związ ków Za wo do wych w

Opo lu, 1947-1956, nr zesp. 45/514/0, Wy dział So -
cjal no -By to wy, re fe rat 5. ogród ków dział ko wych.
Wy dział So cjal no -By to wy: an kie ty do ty czą ce
urzą dzeń i sprzę tu pra cow ni cze go ogro dów dział -
ko wych 1951 (1 j.a.).

2. Urząd Mia sta i Gmi ny w Zdzie szo wi cach, [1968]
1973-1990 [1991], nr zesp. 45/1160/0, wy ty cza nie
ogród ków dział ko wych.

3. Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej i Urząd
Po wia to wy w Nie mo dli nie, 1950-1975, nr zesp.
45/1597/0, two rze nie, po sze rze nie i li kwi da cja
ogród ków dział ko wych 1966-1982 (1 j.a.).

4. Ko mi tet Wo je wódz ki Pol skiej Zjed no czo nej Par tii
Ro bot ni czej w Opo lu, [1944]1950-1990, sygn.
45/2579/0/2417, In for ma cje do ty czą ce dzia łal no -
ści Wo je wódz kie go Za rzą du Pra cow ni czych
Ogród ków Dział ko wych, 1979-1980.

Ar chi wum Pań stwo we w Po zna niu:
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1. Pla ny miast:
- sygn. 53/991/0/-/Pl.m.Poz.02/208 208, Po znań -

mia sto ul. Gar ba ry - Ogród ki Dział ko we „Ener ge -
tyk”, 1980;

- sygn. 53/991/0/-/Pl.m.Poz.02/166 166, Po znań -
mia sto ul. Le śnych Skrza tów - Mar ce lin, ogród ki
dział ko we, 1988.

2. Wo je wódz ka Ra da Związ ków Za wo do wych w Po -
zna niu, 1945-1956:

- sygn. 53/919/0/6.2/953, pre li mi na rze bu dże to we
Pra cow ni czych Ogród ków Dział ko wych, 1956,

- sygn. 53/919/0/6.2/1018, pro to ko ły Pra cow ni czej
Ka sy Za po mo go wo -Po życz ko wej - przy Pra cow -
ni czych Ogród kach Dział ko wych, 1951-1952.

3. Pre zy dium Ra dy Na ro do wej mia sta Po zna nia,
1950-1973 [1974], sygn. 53/1228/0/22.6/2247,
Spo łecz ny Ko mi tet Bu do wy Miej skie go Pra cow -
ni cze go Ogro du Dział ko we go przy ul. Wy szo mir -
skiej - ma te ria ły wła sne i ko re spon den cja z
Urzę dem, 1965-1966.

4. Wo je wódz ka Ra da Związ ków Za wo do wych w Po -
zna niu, 1973-1980:

- sygn. 53/2065/0/2/335, pro to ko ły z po sie dzeń ze -
spo łu do spraw Pra cow ni czych Ogro dów Dział -
ko wych, 1976-1978;

- sygn. 53/2065/0/8/336, spra woz da nie Wo je wódz -
kie go Za rzą du Pra cow ni czych Ogro dów Dział ko -
wych w Po zna niu oraz Wo je wódz kiej Ko mi sji
Roz jem czej Pra cow ni czych Ogro dów Dział ko -
wych w Po zna niu za okres od ma ja 1972 do
kwiet nia 1976 r. Pro gram dzia ła nia dla Wo je -
wódz kie go Za rzą du Pra cow ni czych Ogro dów
Dział ko wych, w no wej ka den cji, 1976;

- sygn. 53/2065/0/8/337, spra woz da nie z dzia łal -
no ści Pre zy dium Za rzą du Pra cow ni czych Ogro -
dów Dział ko wych w Po zna niu, 1978;

- sygn. 53/2065/0/8/338, spra woz da nie Wo je wódz -
kie go Za rzą du Pra cow ni czych Ogro dów Dział ko -
wych za la ta 1976-1980.- Głów ne kie run ki
dzia łal no ści Wo je wódz kie go Za rzą du Pra cow ni -
czych Ogro dów Dział ko wych w Po zna niu za la -
ta 1980-1984, spra woz da nie Wo je wódz kiej
Ko mi sji Re wi zyj nej za la ta 1976-1979, 1980;

- sygn. 53/2065/0/8/340, ana li za moż li wo ści ada -
pta cji pra cow ni czych ogród ków dział ko wych do
or ga ni zo wa nia ma łych form wcza sów dla dzie ci
i mło dzie ży i do ro słych oraz wy po czyn ku so bot -
nio -nie dziel ne go, 1975;

- sygn. 53/2065/0/8/341, oce na re ali za cji Uchwa ły
WRN i Ra dy Na ro do wej m. Po zna nia w spra wie
roz wo ju pra cow ni czych ogro dów dział ko wych za
la ta 1972-1975, 1975;

- sygn. 53/2065/0/8/342, oce na re ali za cji Uchwa ły
Pre zy dium Ra dy Na ro do wej m. Po zna nia i Pre -

zy dium Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej w spra -
wie roz wo ju pra cow ni czych ogro dów dział ko -
wych za la ta 1971-1975, 1976;

- sygn. 53/2065/0/2/343, in for ma cja o sta nie i roz -
wo ju pra cow ni czych ogro dów dział ko wych wo je -
wódz twa po znań skie go do ro ku 1980 oraz w
la tach 1980-1985, 1979.

5. Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Sza -
mo tu łach, [1945-1949] 1950-1973 [1974-1975]:

- sygn. 53/1601/0/6.11/853, pra cow ni cze ogro dy
dział ko we - na pra wa urzą dzeń oraz wy zna cza nie
no wych te re nów, 1968;

- sygn. 53/1601/0/6.11/854, pra cow ni cze ogro dy
dział ko we, pro gram roz wo ju w la tach 1969-1970;

- sygn. 53/1601/0/6.11/855, pra cow ni cze ogro dy
dział ko we, no we te re ny dla roz bu do wy ogro dów,
1970-1971;

- sygn. 53/1601/0/6.11/856, pra cow ni cze ogro dy
dział ko we, plan roz wo ju na la ta 1971-1975,
1971;

- sygn. 53/1601/0/7.3/959, rok 1971. 161-miesz ka -
nia pra cow ni cze i ogród ki dział ko we tom I.

6. Fa bry ka Ob ra bia rek Spe cjal nych „Po nar - Wie po -
fa ma” w Po zna niu, [1927 - 1961] 1961 - 1992
[1994], sygn. 53/1254/0/7.1/887/10/16, Za rząd
Pań stwo wych Ogród ków Dział ko wych na lu stra -
cji [wy ci nek], 1953-1955.

7. Ak ta gmi ny Do pie wo (pow. po znań ski), 1928-
1954, sygn. 53/4414/0/3.4/136, ze sta wie nie gmin -
ne - spis po wierzch ni wa rzyw oraz licz by drzew i
krze wów owo co wych - dla ogród ków dział ko wych
i dróg pu blicz nych, 1951.

Ar chi wum Pań stwo we w Po zna niu od dział w Gnieź -
nie:

1. Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Gnieź nie,
[1945 - 1950] 1950 - 1973 [1973 – 1975], sygn.
92/256/0/7.2/946, Pro jekt tech nicz no - ro bo czy na
bu do wę pra cow ni cze go ogro du dział ko we go im. J.
Cho ci szew skie go na Dal kach, 1953.

Ar chi wum Pań stwo we w Po zna niu od dział w Pi le:
1. Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Pi le,

[1946]1950-1973[1974], sygn. 55/193/0/8.9, Pra -
cow ni cze ogro dy dział ko we:

- sygn. 55/193/0/8.9/608, Za rzą dze nia, re gu la mi ny
i spra woz da nia do ty czą ce pra cow ni czych ogro -
dów dział ko wych, 1960;

- sygn. 55/193/0/8.9/887, Pra cow ni cze Ogro dy
Dział ko we, 1963;

- sygn. 55/193/0/8.9/888-889, Ogro dy dział ko we
1963-1964.

2. Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Czarn -
ko wie, [1945]1950-1973[1974]:

- sygn. 55/106/0/-/918, użyt ko wa nie pra cow ni -
czych ogro dów dział ko wych, 1961.
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3. Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w
Trzcian ce, [1947] 1951-1973, sygn.
55/189/0/17/812, za rzą dze nia or ga ni za cyj ne. Ak -
cja sa ni tar no -po rząd ko wa, spra woz da nia z do staw
su row ców wtór nych. Ogród ki dział ko we, 1965.

Ar chi wum Pań stwo we w Prze my ślu:
1. Zwią zek Za wo do wy Pra cow ni ków Prze my słu

Włó kien ni cze go, Odzie żo we go i Skó rza ne go Ra da
Za kła do wa przy Za kła dach Wy ro bów Po wle ka -
nych „SANWIL” w Prze my ślu, 1972-1980, sygn.
56/1812/0/31, do ku men ta cja do ty czą ca za kła do -
wych ogród ków dział ko wych, 1977-1979.

Ar chi wum Pań stwo we w Ra do miu:
1. Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej i Urząd

Po wia to wy w Szy dłow cu, [1925] 1954-1975, sygn.
58/414/0/517, spra woz da nia GUS o sta nie zie le ni
miej skiej, ogród ków dział ko wych i za drze wie nia,
1956-1965.

Ar chi wum Pań stwo we w Rze szo wie:
1. Zwią zek Za wo do wy Pra cow ni ków Spo łecz nych i

Pań stwo wych Za rząd Okrę gu w Rze szo wie, 1949-
1973, sygn. 59/505/0/27, in for ma cje Za rzą du
Okrę go we go do przy go to wa nia kie ro wa nia dzia -
łal no ścią Pra cow ni ków Ogród ków Dział ko wych,
1954.

2. Zwią zek Za wo do wy Me ta low ców Za rząd Okrę gu
w Rze szo wie, 1949-1981, sygn. 59/509/0/639, in -
for ma cja z dzia łal no ści Pra cow ni czych Ogród ków
Dział ko wych w za kła dach me ta lo wych pod le głych
Za rzą do wi Okrę gu, 1963.

Ar chi wum Pań stwo we w Sie dl cach:
1. Miej ska Ra da Na ro do wa w Sie dl cach, 1973-1990,

sygn. 62/1619/0/478, Pro to kó ły ple num Miej skie -
go Ko mi te tu Kon tro li Spo łecz nej w Sie dl cach, inf.
o dzia łal no ści MKKS, wy ni kach kon tro li w służ bie
zdro wia, przy go to wa nie te re nów dla bu dow nic twa
jed no ro dzin ne go i ogród ków dział ko wych, pro to -
ko ły na rad ko or dy na cyj nych, 1980.

Ar chi wum Pań stwo we w Szcze ci nie:
1. Pre zy dium Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej w

Szcze ci nie, [1945] 1950-1973 [1989], sygn.
65/356/0/14469, Pro to kół kon fe ren cji w spra wie
uzgod nie nia pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go mia sta Szcze cin - ogród ków dział ko wych
oraz zie le ni pu blicz nej, 1953.

2. Za rząd Por tu Szcze cin -Świ no uj ście S.A., [1946]
1949-2000 [2001], sygn. 65/428/0/797, Za go spo -
da ro wa nie te re nu Pra cow ni czych Ogród ków
Dział ko wych „Por to wiec”, da ne wyj ścio we do
pro jek to wa nia Pra cow ni czych Ogród ków Dział ko -
wych „Do lin ka” w Szcze ci nie, 1965-1967. 

3. Stocz nia Szcze ciń ska S.A., [1945-1947] 1948-
1999 [2001], sygn. 65/435/0/320, pro to ko ły i spra -
woz da nia z po sie dze nia do ty czą ce dzia łal no ści: 1)

Od dzia łu Za opa trze nia Ro bot ni cze go. 2) Ogród -
ków dział ko wych. 3) Ka sy Za po mo go wo -Po życz -
ko wej, 1956.

4. „Mia sto pro jekt” Biu ro Pro jek to wo -Ba daw cze Bu -
dow nic twa Ogól ne go w Szcze ci nie, 1950-2006,
sygn. 65/450/0/3905, plan szcze gó ło we go za go -
spo da ro wa nia ogro dów dział ko wych, 1978, 

Ar chi wum Pań stwo we w Szcze ci nie Od dział w Mię -
dzyz dro jach:

1. Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej i Urząd
Po wia to wy w No wo gar dzie, [1947] 1950-1975
[1976], sygn. 67/62/0/1916, Ewi den cja pra cow ni -
czych ogród ków dział ko wych, 1953.

Ar chi wum Pań stwo we w To ru niu Od dział we Wło -
cław ku:

1. Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Cie cho -
cin ku po wiat alek san drow ski, 1950-1973, sygn.
71/354/0/88, Ko mi sje do raź ne. Pro to kół z ze bra -
nia człon ków, pra cow ni ków ogród ków dział ko -
wych, re gu la min, in struk cje, 1953.

Ar chi wum Pań stwo we we Wro cła wiu:
1. Wo je wódz ka Ra da Związ ków Za wo do wych we

Wro cła wiu, 1945-1980, nr ze spo łu: 82/372, dział:
Spra wy pra cow ni czych ogród ków dział ko wych
1949-1952, sygn. 341-345, In struk cje i za rzą dze -
nia, pla ny, spra woz da nia:

- sygn. 82/372/0/341, in struk cje, okól ni ki, za rzą -
dze nia dot. pra cow ni czych ogród ków dział ko -
wych pod pa tro na tem Związ ków Za wo do wych,
1949-1951;

- sygn. 82/372/0/342, pro to ko ły dot. or ga ni za cji i
pro wa dze nia pra cow ni czych ogród ków dział ko -
wych, 1949-1951;

- sygn. 82/372/0/343, pla ny pra cy dot. pra cow ni -
czych ogród ków dział ko wych; 1949-1952;

- sygn. 82/372/0/344, spra woz da nia opi so we dot.
pra cow ni czych ogród ków dział ko wych, 1948-
1951;

- sygn. 82/372/0/345, spra woz da nia opi so we i pro -
to ko ły dot. pra cow ni czych ogród ków dział ko -
wych, 1949-1952;

- sygn. 82/372/0/445, spra woz da nia sta ty stycz ne -
an kie ty z dzia łal no ści sa mo rzą dów Pra cow ni -
czych Ogród ków Dział ko wych tom I;

- sygn. 82/372/0/446, spra woz da nia sta ty stycz ne -
an kie ty z dzia łal no ści sa mo rzą dów Pra cow ni -
czych Ogród ków Dział ko wych tom II;

- sygn. 82/372/0/447, an kie ty sta ty stycz ne z urzą -
dzeń sprzę tu Pra cow ni czych Ogród ków Dział ko -
wych tom I; 

- sygn. 82/372/0/448, an kie ty sta ty stycz ne z urzą -
dzeń sprzę tu Pra cow ni czych Ogród ków Dział ko -
wych tom II; 

2. Zwią zek Na uczy ciel stwa Pol skie go - Za rząd Okrę -
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gu we Wro cła wiu, 1945-1973 [1975-1980], sygn.
82/374/0/354, Spra woz da nia od dzia łów po wia to -
wych ZNP do ty czą ce ogród ków dział ko wych dla
na uczy cie li; 

Ar chi wum Pań stwo we w Zie lo nej Gó rze:
1. Wo je wódz ki Za rząd Pra cow ni czych Ogród ków

Dział ko wych w Zie lo nej Gó rze, 1959-1979,:
- sygn. 89/1145/0/1, pro to kó ły ze zjaz dów spra -

woz daw czo -in for ma cyj nych Wo je wódz kie go Za -
rzą du Pod miej skich Ogro dów Dział ko wych w
Zie lo nej Gó rze, 1966-1975;

- sygn. 89/1145/0/2, pro to kół z VI Zjaz du De le ga -
tów Pra cow ni ków Ogro dów Dział ko wych w Zie -
lo nej Gó rze z 25 czerw ca 1972 ro ku, 1972;

- sygn. 89/1145/0/3, kam pa nia spra woz daw czo -
wy bor cza w Pod miej skich Ogro dach Dział ko -
wych w 1972 ro ku i 1975 ro ku, 1972-1975;

- sygn. 89/1145/0/4-6, pro to kó ły z po sie dzeń Ple -
nar nych Wo je wódz kie go Za rzą du Pra cow ni czych
Ogro dów Dział ko wych w Zie lo nej Gó rze, 1965-
1979;

- sygn. 89/1145/0/7-14, pro to kó ły z po sie dzeń Pre -
zy dium Wo je wódz kie go Za rzą du Pra cow ni czych
Ogro dów Dział ko wych w Zie lo nej Gó rze, 1959-
1979;

- sygn. 89/1145/0/15, Ko mi sja Ko biet przy Wo je -
wódz kim Za rzą dzie Pra cow ni czych Ogro dów
Dział ko wych w Zie lo nej Gó rze, 1965-1975;

- sygn. 89/1145/0/16, pro to kó ły z po sie dzeń Wo je -
wódz kiej Ko mi sji Fa cho wo -Szko le nio wej przy
Wo je wódz kim Za rzą dzie Pra cow ni czych Ogro -
dów Dział ko wych w Zie lo nej Gó rze, 1966-1975;

- sygn. 89/1145/0/17, Ko mi sja So cjal na przy Wo je -
wódz kim Za rzą dzie Pra cow ni czych Ogro dów
Dział ko wych w Zie lo nej Gó rze, 1978;

- sygn. 89/1145/0/19, spra wy or ga ni za cyj ne do ty -
czą ce Wo je wódz kie go Za rzą du Pra cow ni czych
Ogro dów Dział ko wych w Zie lo nej Gó rze, 1966-
1978;

- sygn. 89/1145/0/20-23, za kła da nie i li kwi da cja
ogro dów dział ko wych, 1970-1978;

- sygn. 89/1145/0/24-28, pre li mi na rze bu dże to we
Pra cow ni czych Ogro dów Dział ko wych na la ta
[1974] 1976-1979, [1973] 1975-1978;

- sygn. 89/1145/0/29, plan mo der ni za cji Pra cow ni -
czych Ogro dów Dział ko wych w wo je wódz twie
zie lo no gór skim na la ta 1971-1975, 1973-1975,
1971-1973;

- sygn. 89/1145/0/31-36, Spra woz da nia fi nan so we
Pod miej skich Ogro dów Dział ko wych za la ta
1975-1978, 1976-1979;

- sygn. 89/1145/0/37-39, Spra woz da nie z dzia łal -
no ści Wo je wódz kie go Za rzą du Pra cow ni czych
Ogro dów Dział ko wych w Zie lo nej Gó rze za

okres 1966-1974, 1967-1975;
- sygn. 89/1145/0/40-41, POD – 1, Spra woz da nia

ze sta nu za go spo da ro wa nia pra cow ni czych ogro -
dów dział ko wych wg sta nu na 31 grud nia 1972,
1973 rok, 1973-1974;

- sygn. 89/1145/0/42, ana li za dzia łal no ści Wo je -
wódz kie go Za rzą du Pra cow ni czych Ogro dów
Dział ko wych w Zie lo nej Gó rze za 1974 rok,
1975;

- sygn. 89/1145/0/45, in for ma cje o wy po czyn ku w
pra cow ni czych ogro dach dział ko wych na te re nie
wo je wódz twa zie lo no gór skie go,  1971-1978;

- sygn. 89/1145/0/46, 48, 51, in for ma cje Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy Pra cow ni czych Ogro dów
Dział ko wych dla Wo je wódz kie go Za rzą du do
wy ko rzy sta nia i sto so wa nia, 1973-1978;

- sygn. 89/1145/0/50, in for ma cje o kie run kach roz -
wo ju pra cow ni czych ogro dów dział ko wych w
wo je wódz twie zie lo no gór skim w la tach 1978-
1985, 1978;

- sygn. 89/1145/0/52, spi sy akt Pra cow ni czych
Ogro dów Dział ko wych prze ka za ne z Wo je wódz -
kie go Za rzą du Pra cow ni czych Ogro dów Dział ko -
wych w Zie lo nej Gó rze wcho dzą ce w skład no wo
utwo rzo ne go Wo je wódz kie go Za rzą du Pra cow ni -
czych Ogro dów Dział ko wych w Go rzo wie
Wlkp., 1971-1975;

- sygn. 89/1145/0/53, Biu le ty ny in for ma cyj ne Wo -
je wódz kie go Za rzą du Pra cow ni czych Ogro dów
Dział ko wych w Zie lo nej Gó rze, 1972-1973;

- sygn. 89/1145/0/55, pro to kó ły z prze pro wa dzo -
nych kon tro li w Pod miej skich Ogro dach Dział -
ko wych przez Wo je wódz ki Za rząd Pra co-
w ni czych Ogro dów Dział ko wych w Zie lo nej Gó -
rze, 1967-1970;

- sygn. 89/1145/0/56, współ za wod nic two w pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych, 1969-1978;

- sygn. 89/1145/0/57, pro to kó ły z po sie dzeń Ko mi -
sji Współ za wod nic twa przy Wo je wódz kim Za rzą -
dzie Pra cow ni czych Ogro dów Dział ko wych w
Zie lo nej Gó rze, 1972-1973;

- sygn. 89/1145/0/61, spra woz da nia z dzia łal no ści
Wo je wódz kiej Ko mi sji Roz jem czej przy Wo je -
wódz kim Za rzą dzie Pra cow ni czych Ogro dów
Dział ko wych w Zie lo nej Gó rze, 1968-1975.

2. Ko mi tet Wo je wódz ki Pol skiej Zjed no czo nej Par tii
Ro bot ni czej w Zie lo nej Gó rze, [1933] 1975-1990,
sygn. 90/330/0/942, ma te ria ły Wy dzia łu do ty czą ce
pro duk cji ogrod ni czej i dział ko wej - in for ma cje o
pro duk cji ogrod ni czej 1980, wy tycz ne w spra wie
roz wo ju ogród ków dział ko wych 1979, 1983; 1979-
1983.

3. La sy Pań stwo we - Okrę go wy Za rząd La sów Pań -
stwo wych w Zie lo nej Gó rze, [1932] 1945-1981,
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sygn. 89/567/0/3614, do ku men ta cja pro jek to wa na
od bu do wę zbior ni ków wod nych i bu do wę dre nar -
ki na te re nie ogród ków dział ko wych w Nad le śnic -
twie Ochla, 1973.

Ar chi wum Pań stwo we w Za mo ściu:
1. Wo je wódz ka Ra da Związ ków Za wo do wych w Za -

mo ściu, 1975-1981, nr zesp. 88/298/0, se kre tarz
Wo je wódz kie go Za rzą du Pra cow ni czych Ogród -
ków Dział ko wych, Wo je wódz ki Za rząd Pra cow ni -
czych Ogród ków Dział ko wych.

IV.4.2. Uzu peł nia ją ce:
Ar chi wum Pań stwo we w Byd gosz czy:

1. Po wia to wa Ra da Związ ków Za wo do wych w Tu -
cho li, 1949-1975, nr zesp. 6/1032/0, Po sie dze nia,
in for ma cje o sy tu acji go spo dar czej, spra wy pra -
cow ni czych ogro dów dział ko wych, skar gi i za ża le -
nia, ak ta oso bo we, Dzia łal ność Pra cow ni czych
Ogród ków Dział ko wych, 1975-1975, sygn.
6/1032/0/10.

2. Zwią zek Za wo do wy Pra cow ni ków Han dlu i Spół -
dziel czo ści Za rząd Okrę gu w Byd gosz czy, 1945-
1973, nr zesp. 6/1036/0, Zwią zek dzia łal ność
so cjal no -by to wą re ali zo wał głów nie przez or ga ni -
za cję wy po czyn ku w ra mach Fun du szu Wcza sów
Pra cow ni czych, funk cjo no wa nie pra cow ni czych
ogród ków dział ko wych i dzia łal ność ka sy za po mo -
go wo -po życz ko wej. 

3. Zwią zek Za wo do wy Ro bot ni ków Rol nych i Le -
śnych Za rząd Okrę gu w Byd gosz czy, nr zesp.
6/1040/0, ...Dzia łal ność so cjal no -by to wą re ali zo -
wał głów nie przez or ga ni za cję wy po czyn ku w ra -
mach Fun du szu Wcza sów Pra cow ni czych, fun-
k cjo no wa nie pra cow ni czych ogród ków dział ko -
wych i dzia łal ność ka sy za po mo go wo -po życz ko -
wej. 

Ar chi wum Pań stwo we w Czę sto cho wie:
1. Miej ska Ra da Na ro do wa w Lu bliń cu, 1974-1990,

nr zesp. 8/758/0, ...spra wy ogro dów dział ko wych. 
Ar chi wum Pań stwo we w El blą gu z sie dzi bą w Mal -

bor ku:
1. Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Sztu mie,

1950-1973, sygn. 9/174/0/68, Spra wy Za rzą dów
Ogro dów Dział ko wych.

2. Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Mal bor -
ku, 1950-1973, sygn. 9/212/0/22, Spra wy Za rzą -
dów Ogro dów Dział ko wych.

3. Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Bra nie -
wie, 1951-1973, sygn. 9/212/0/20, 43, 57, 58, Spra -
wy Za rzą dów Ogro dów Dział ko wych, 1958,
1971-1973.

Ar chi wum Pań stwo we w Ka to wi cach Od dział w
Oświę ci miu:

1. Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Za to rze,

[1949] 1950-1972, nr zesp. 16/161/0, dział V.4.
Go spo dar ka te re na mi ko mu nal ny mi z lat 1950-
1959, sygn.594-613: spra wy utrzy ma nia dróg, mo -
stów i pla ców pu blicz nych, za rząd nie ru cho mo ś-
cia mi i te re na mi ko mu nal ny mi, spra wy par ków,
zie leń ców i ogród ków dział ko wych, utrzy ma nie
cmen ta rza ko mu nal ne go.

Ar chi wum Pań stwo we w Lesz nie:
1. Urząd Mia sta i Gmi ny Krzy wiń, 1973-1990, nr

zesp. 34/471/0, Spra wy z za kre su rol nic twa i le -
śnic twa pro wa dził Re fe rat Rol nic twa, Go spo dar ki
Żyw no ścio wej i Le śnic twa. Za cho wa ły się tyl ko
nie licz ne ma te ria ły do ty czą ce kon trak ta cji (spra -
woz da nia), za opa trze nia lud no ści w wo dę i ogro -
dów dział ko wych.

2. Miej ska Ra da Na ro do wa w Ko ścia nie, 1973-1990,
nr zesp. 34/477/0, Do wła ści wo ści MRN na le ża ły
szcze gól nie spra wy: go spo dar ki miesz ka nio wej i
ko mu nal nej; w tym za opa trze nia mia sta w wo dę,
od -pro wa dze nia ście ków i ich oczysz cza nia, utrzy -
ma nia czy sto ści i po -rząd ku w mie ście, za kła da nia
i utrzy ma nia te re nów zie lo nych, cmen ta rza ko mu -
nal ne go, ogród ków dział ko wych...

3. Miej ska Ra da Na ro do wa w Lesz nie, [1973-1974]
1975-1990, nr zesp. 34/480/0, Do wła ści wo ści
MRN na le ża ły szcze gól nie spra wy: go spo dar ki
miesz ka nio wej i ko mu nal nej; w tym za opa trze nia
mia sta w wo dę, od -pro wa dze nia ście ków i ich
oczysz cza nia, utrzy ma nia czy sto ści i po -rząd ku w
mie ście, za kła da nia i utrzy ma nia te re nów zie lo -
nych, cmen ta rza ko mu nal ne go, ogród ków dział ko -
wych...

Ar chi wum Pań stwo we w Olsz ty nie
1. Izba Rol ni cza w Olsz ty nie, 1945-1947, nr zesp.

42/902/0, (...) spra wy ogród ków i osie dli dział ko -
wych.

Ar chi wum Pań stwo we w Opo lu:
1. Wo je wódz ka Ra da Związ ków Za wo do wych w Opo -

lu, 1947-1956, nr zesp. 45/514/0, Wy dział So cjal -
no -By to wy po dzie lo ny był na pięć re fe ra tów: 1.
so cjal ny, 2. by to wo -miesz ka nio wy, 3. ubez pie czeń
spo łecz nych, 4. wcza sów pra cow ni czych, 5. ogród -
ków dział ko wych. Wy dział So cjal no -By to wy: an -
kie ty do ty czą ce urzą dzeń i sprzę tu pra cow ni cze go
ogro dów dział ko wych 1951 (1 j.a.).

2. Po wia to wa Ra da Związ ków Za wo do wych w Głub -
czy cach, 1951-1953, nr zesp. 45/515/0, Wy dział
So cjal no -By to wy po dzie lo ny był na pięć re fe ra tów:
1. so cjal ny, 2. by to wo -miesz ka nio wy, 3. ubez pie -
czeń spo łecz nych, 4. wcza sów pra cow ni czych, 5.
ogród ków dział ko wych. 

3. Po wia to wa Ra da Związ ków Za wo do wych w Klucz -
bor ku, 1946-1953, nr zesp. 45/516/0, Wy dział So -
cjal no -By to wy po dzie lo ny był na pięć re fe ra tów: 1.
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so cjal ny, 2. by to wo -miesz ka nio wy, 3. ubez pie czeń
spo łecz nych, 4. wcza sów pra cow ni czych, 5. ogród -
ków dział ko wych. 

4. Po wia to wa Ra da Związ ków Za wo do wych w Na my -
sło wie, 1951-1953, nr zesp. 45/517/0, Wy dział So -
cjal no -By to wy po dzie lo ny był na pięć re fe ra tów: 1.
so cjal ny, 2. by to wo -miesz ka nio wy, 3. ubez pie czeń
spo łecz nych, 4. wcza sów pra cow ni czych, 5. ogród -
ków dział ko wych. 

5. Po wia to wa Ra da Związ ków Za wo do wych w Nie -
mo dli nie, 1950-1953, nr zesp. 45/518/0, Wy dział
So cjal no -By to wy po dzie lo ny był na pięć re fe ra tów:
1. so cjal ny, 2. by to wo -miesz ka nio wy, 3. ubez pie -
czeń spo łecz nych, 4. wcza sów pra cow ni czych, 5.
ogród ków dział ko wych. 

6. Po wia to wa Ra da Związ ków Za wo do wych w Ole -
śnie, 1949-1952, nr zesp. 45/519/0, Wy dział So cjal -
no -By to wy po dzie lo ny był na pięć re fe ra tów: 1.
so cjal ny, 2. by to wo -miesz ka nio wy, 3. ubez pie czeń
spo łecz nych, 4. wcza sów pra cow ni czych, 5. ogród -
ków dział ko wych. 

7. Po wia to wa Ra da Związ ków Za wo do wych w Opo -
lu, 1948-1950, nr zesp. 45/520/0, Wy dział So cjal -
no -By to wy po dzie lo ny był na pięć re fe ra tów: 1.
so cjal ny, 2. by to wo -miesz ka nio wy, 3. ubez pie czeń
spo łecz nych, 4. wcza sów pra cow ni czych, 5. ogród -
ków dział ko wych. 

8. Po wia to wa Ra da Związ ków Za wo do wych w Ra ci -
bo rzu, 1952-1953, nr zesp. 45/521/0, Wy dział So -
cjal no -By to wy po dzie lo ny był na pięć re fe ra tów: 1.
so cjal ny, 2. by to wo -miesz ka nio wy, 3. ubez pie czeń
spo łecz nych, 4. wcza sów pra cow ni czych, 5. ogród -
ków dział ko wych. 

Ar chi wum Pań stwo we w Po zna niu. Od dział w Ko ni -
nie:

1. Po wia to wa Spół dziel nia Miesz ka nio wa w Tur ku,
1948-1953, nr zesp. 54/251/0, spra wy ogro dów i
ogród ków dział ko wych.

Ar chi wum Pań stwo we w Prze my ślu:

1. Zwią zek Za wo do wy Me ta low ców Ra da Za kła do wa
Za kła du Ma szyn Bu dow la nych w Lu ba czo wie,
1965-1981, nr zesp. 56/1811/0, re ali za cja za dań
sta tu to wych związ ku: re jestr wnio sków za sił ków
sta tu to wych, spra wy Pra cow ni czych Ogród ków
Dział ko wych, po da nia o za po mo gi, Za kła do wy
Fun dusz Miesz ka nio wy, wcza sy, ko lo nie, sa na to -
ria, or ga ni zo wa nie im prez kul tu ral no -oświa to -
wych, sygn. 1969-1981.

2. Zwią zek Za wo do wy Pra cow ni ków Prze my słu Włó -
kien ni cze go, Odzie żo we go i Skó rza ne go Ra da Za -
kła do wa przy Za kła dach Wy ro bów Po wle ka nych
„SANWIL” w Prze my ślu, 1972-1980, nr zesp.
56/1812/0, do ku men ta cja do ty czą ca za kła do wych
ogród ków dział ko wych, 1977-1979, sygn. 31.

3. Zwią zek Za wo do wy Pra cow ni ków Go spo dar ki Ko -
mu nal nej i Prze my słu Te re no we go Ra da Za kła do wa Za -
kła dów Prze my słu Te re no we go w Prze my ślu, [1951]
1975-1976 [1977-1979], nr zesp. 56/1931/0, re ali za cja
za dań sta tu to wych związ ku: spra wy Pra cow ni czych
Ogród ków Dział ko wych... [1951] 1957, 1960-1976,
sygn. 94-106.

4. Zwią zek Za wo do wy Che mi ków Ra da Za kła do wa
przy Za kła dach Che mii Go spo dar czej „Pol le na -Astra”
w Prze my ślu, 1976-1981, nr zesp. 56/1932/0, re ali za cja
za dań sta tu to wych związ ku (spra wy Pra cow ni czych
Ogród ków Dział ko wych..., 1976-1981, sygn. 73-82.

Ar chi wum Pań stwo we w To ru niu:
1. Przed się bior stwo Zie le ni Miej skiej w To ru niu, 1950-

1992, nr zesp. 69/1049/0, do za dań jed nost ki na le ża ło
m.in. ad mi ni stro wa nie ogro da mi dział ko wy mi.

Ar chi wum Pań stwo we we Wro cła wiu od dział w Je le -
niej Gó rze:

1. Spu ści zna Jó ze fa Pał ki - dzia ła cza spo łecz ne go w
Je le niej Gó rze, 1945-1980, nr ze spo łu: 83/239/0, Od
1962 r. dzia łał w Za rzą dzie „Za chód” Pra cow ni czych
Ogród ków Dział ko wych w Je le niej Gó rze, Do ku men ty
(1945-1976), sygn. 1/8, Dzien ni ki i pa mięt ni ki (1946-
1977), sygn. 9/20, Ry sun ki (1977-1980), sygn. 21/48.

V. DOKUMENTY PRAWNE I PRZEPISY ORGANIZACYJNE

V.1. Do 1918 r.

V.1.1.  Pra wo i prze pi sy pań stwo we (wy bór):
1. The Ge ne ral Enc lo su re Act, 1845, usta wa bry tyj ska

(ma te riał uzu peł nia ją cy).
2. Al lot ments and Cot ta ge Gar dens Com pen sa tion for

Crops Act, 1887, usta wa bry tyj ska (ma te riał uzu -
peł nia ją cy).

3. The Smal l hol ding and Al lot ment Act 1907, usta wa
bry tyj ska (ma te riał uzu peł nia ją cy).

V.1.2. Prze pi sy or ga ni za cyj ne
1. „Sta tut To wa rzy stwa Ogro dów Ro bot ni czych”, War -

sza wa, To wa rzy stwo Ogro dów Ro bot ni czych, 1909.
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V.2.1.  Pra wo i prze pi sy pań stwo we:
1. Kle in gar ten - und Kle in pach tlan dord nung vom 31.

Ju li 1919 (RGBl. S. 1371), Nie miec ka Usta wa o
ogro dach dział ko wych z 31 lip ca 1919 r. (ma te riał
uzu peł nia ją cy).

2. The Al lot ments Act ,1925, usta wa bry tyj ska (ma te -
riał uzu peł nia ją cy).

3. Pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych z 1928 r.
przy ję tej przez Pań stwo wą Ra dę Opie ki Spo łecz -
nej, In sty tut Go spo dar stwa Spo łecz ne go, 1929,
nie uchwa lo na?

4. Pro jekt usta wy Cen tral ne go Związ ku To wa rzystw
Ogro dów i Osie dli Dział ko wych o ogro dach dział -
ko wych, pro jekt oby wa tel ski, nie uchwa lo na w wy -
ni ku wy bu chu woj ny w 1939 r.31.

V.2.1. Prze pi sy or ga ni za cyj ne:
1. „Sta tut To wa rzy stwa Ogród ków Dział ko wych we

Lwo wie”, To wa rzy stwo Ogród ków Dział ko wych,

Lwów, nakł. To wa rzy stwa Ogród ków Dział ko -
wych, 1933. 

2. „Sta tut To wa rzy stwa Ogro dów Dział ko wych w
Ka to wi cach przy ul. Ra ci bor skiej”, To wa rzy stwo
Ogro dów Dział ko wych przy ul. Ra ci bor skiej, Ka -
to wi ce, 1935.

3. „Sta tut To wa rzy stwa Ogro dów Dział ko wych przy
Par ku Ko ściusz ki w Ka to wi cach sto wa rzy sze nie
za re je stro wa ne”, To wa rzy stwo Ogro dów Dział ko -
wych przy Par ku Ko ściusz ki, Ka to wi ce, 1936. 

4. „Sta tut Pol skie go Sto wa rzy sze nia Ogród ków
Dział ko wych im. Ju liu sza Li go nia w Ka to wi cach”,
Pol skie Sto wa rzy sze nie Ogród ków Dział ko wych
im. Ju liu sza Li go nia, Ka to wi ce, 1936. 

5. „Pro jekt sta tu tu Okrę go we go Związ ku To wa rzystw
Ogro dów i Osie dli Dział ko wych w War sza wie”,
Okrę go wy Zwią zek To wa rzystw Ogro dów i Osie -
dli Dział ko wych, War sza wa, 1939.

V.2. La ta 1918-1944

V.3. La ta 1944-1981

V.3.1. Pra wo i prze pi sy pań stwo we:
1. Dz.U. 1944 nr 4 poz. 17 - De kret Pol skie go Ko mi -

te tu Wy zwo le nia Na ro do we go z dnia 6 wrze śnia
1944 r. o prze pro wa dze niu re for my rol nej.

2. Dz.U. 1946 nr 16 poz. 109 - De kret o pla no wa nym
za go spo da ro wa niu prze strzen nym kra ju.

3. Dz.U. 1946 nr 34 poz. 208 1949.04.04 - De kret z
dnia 25 czerw ca 1946 r. o ogro dach dział ko wych
(uchy lo ny).

4. Dz.U. 1949 nr 18 poz. 117 - Usta wa z dnia 9 mar -
ca 1949 r. o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych.

5. M.P. 1951 nr 102 poz. 1483 - Uchwa ła nr 828 Pre -
zy dium Rzą du z dnia 1 grud nia 1951 r. w spra wie
za go spo da ro wa nia użyt ków rol nych w ob rę bie
miast i te re nów bez po śred nio przy le głych.

6. Dz.U. M.B.M. i O. Nr 6 poz. 58 - Za rzą dze nie nr
50 Mi ni stra Bu dow nic twa Miast i Osie dli z dnia
22 mar ca 1952 r. w spra wie „Tym cza so wych nor -
ma ty wów urba ni stycz nych dla pro jek to wa nia
miast i osie dli”.

7. Biu le tyn Mi ni ster stwa Bu dow nic twa Prze my sło -
we go nr 14/21 z 1 li sto pa da 1952 r. - Za rzą dze nie
nr 214 Mi ni stra Bu dow nic twa Prze my sło we go z
dnia 31 lip ca 1952 r. w spra wie wiel ko ści ogro dów
dział ko wych przy no wych obiek tach prze my sło -
wych.

8. Za rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki Ko mu nal nej z
dnia 1 kwiet nia 1952 r. w spra wie ogro dów dział -

ko wych i i za go spo da ro wa nia użyt ków rol nych w
ob rę bie miast i te re nów bez po śred nio przy le głych.

9. Okól nik nr 105 Mi ni stra Go spo dar ki Ko mu nal nej
L.dz. PZ-4/510/52 z dnia 24 lip ca 1952 r. w spra -
wie or ga ni zo wa nia ogro dów dział ko wych.

10. Okól nik nr 97 Mi ni stra Go spo dar ki Ko mu nal nej
L.dz. 0/0/22/53 z dnia 9 wrze śnia 1953 r. w spra wie
prze ka zy wa nia te re nów prze zna czo nych na pra -
cow ni cze ogro dy dział ko we.

11. Pi smo okól ne nr 99 Mi ni ster stwa Go spo dar ki Ko -
mu nal nej C.Z.P.U.K. Nr PZM d.I.20/50/54 z dnia
27 sierp nia 1954 r. w spra wie za sad i try bu li kwi -
da cji lub prze nie sie nia pra cow ni czych ogro dów
dział ko wych.

12. Nor ma tyw tech nicz ny pro jek to wa nia nr I.G.K.
1/52 za twier dzo ny na pod sta wie Uchwa ły Ra dy
Mi ni strów Nr 612 z dnia 18 sierp nia 1951 r. de cy -
zją nr 29 Prze wod ni czą ce go PKPG z dnia 30 li sto -
pa da 1953 r. Nr GKOPI – VIII – 426 – 53.

13. Uchwa ła nr 636/55 Pre zy dium Rzą du z dnia 6
sierp nia 1955 r. w spra wie po więk sze nia pro duk cji
wa rzyw. Urząd Ra dy Mi ni strów P.Rz. 349/55.

14. Pi smo Urzę du Ra dy Mi ni strów z dnia 25 czerw ca
1957 r. L.dz. P -1/191/57 do prze wod ni czą cych
Pre zy diów WRN w spra wie li kwi da cji pra cow ni -
czych ogro dów dział ko wych.

15. Pi smo Okól ne mi ni stra Go spo dar ki Ko mu nal nej nr
58 – L.dz. U2 -d/20/64/58 w spra wie pra cow ni -
czych ogro dów dział ko wych.

31Wł. Lubawy, tamże, s. 86.



84

16. Okól nik pre ze sa KUA Nr 1 z dnia 1 lu te go 1959 r.
w spra wie pra cow ni czych ogro dów dział ko wych.

17. Uchwa ła Pre zy dium Cen tral nej Ra dy Związ ków
Za wo do wych z dnia 3 czerw ca 1958 r. w spra wie
wy ko ny wa nia za rzą du nad pra cow ni czy mi ogro -
da mi dział ko wy mi.

18. Dz.U. 1971 nr 27 poz. 249 - Usta wa z dnia 26 paź -
dzier ni ka 1971 r. o ochro nie grun tów rol nych i le -
śnych oraz re kul ty wa cji grun tów.

19. M.P. 1977 nr 15 poz. 82 - Uchwa ła nr 83 Ra dy Mi -
ni strów z dnia 3 czerw ca 1977 r. w spra wie roz wo -
ju pra cow ni czych ogro dów dział ko wych do 1980 r.

V.3.2. Prze pi sy or ga ni za cyj ne:
1. Re gu la min pra cow ni czych ogro dów dział ko wych

za twier dzo ny uchwa łą Se kre ta ria tu Cen tral nej Ra -
dy Związ ków Za wo do wych z dnia 16 stycz nia 1953
r. 

2. Re gu la min Pra cow ni cze go Ogro du Dział ko we go z
1960 r.

3. Re gu la min Po rząd ko wy Pra cow ni cze go Ogro du
Dział ko we go z 1960 r.

4. Re gu la min Wo je wódz kie go Za rzą du Pra cow ni -
czych Ogro dów Dział ko wych z 1960 r.

5. Re gu la min Ko mi sji Re wi zyj nych dzia ła ją cych przy
or ga nach te re no wych Pra cow ni czych Ogro dów
Dział ko wych z 1960 r.

6. Re gu la min Ko mi sji Re wi zyj nych przy Pra cow ni -
czych Ogro dach Dział ko wych i Wo je wódz kich Za -
rzą dach POD z 1960 r.

7. „Re gu la min pra cow ni cze go ogro du dział ko we go
za twier dzo ny uchwa łą Pre zy dium Cen tral nej Ra -
dy Związ ków Za wo do wych z dnia 16 ma ja 1972
r.”, War sza wa, KR POD, 1972.

8. „Wy tycz ne w spra wie jed no li tej księ go wo ści w za -
rzą dach pra cow ni czych ogród ków dział ko wych”,
Cen tral na Ra da Związ ków Za wo do wych, War sza -
wa, Wy daw nic two Związ ko we CRZZ, 1956.

9. Hen ryk Py rza now ski, „Wy bra ne prze pi sy ma ją ce
za sto so wa nie w go spo dar ce fi nan so wej pra cow ni -
czych ogro dów dział ko wych”, War sza wa, Kra jo -
wa Ra da Pra cow ni czych Ogro dów Dział ko wych,
1967.

10. Jó zef Zyg munt Ro skosz, Fe liks Gal li, „Pra cow ni -
cze ogro dy dział ko we - prze pi sy praw ne i ko men -
ta rze”, Kra jo wa Ra da Pra cow ni czych Ogro dów
Dział ko wych przy Cen tral nej Ra dzie Związ ków
Za wo do wych, War sza wa, Wy daw nic two Związ ko -
we CRZZ, 1968.

11. „Wy tycz ne Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej POD w
spra wie dzia łal no ści ko mi sji re wi zyj nych pra cow ni -
czych ogro dów dział ko wych”, Kra jo wa Ra da Pra -
cow ni czych Ogro dów Dział ko wych przy CRZZ,
War sza wa, In sty tut Wy daw ni czy CRZZ, 1975. 

V.4. Od 1981 r.

V.4.1.  Pra wo i prze pi sy pań stwo we:
1. Dz.U. 1981 nr 12 poz. 58 - Usta wa z dnia 6 ma ja

1981 r. o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych.
2.  M.P. 1982 nr 9 poz. 56 - Uchwa ła nr 50 Ra dy Mi -

ni strów z dnia 6 mar ca 1982 r. w spra wie roz wo ju
ogrod nic twa dział ko we go do ro ku 1985 r. (uzna ny
za uchy lo ny)

3.  M.P. 1982 nr 9 poz. 57 - Uchwa ła nr 51 Ra dy Mi -
ni strów z dnia 6 mar ca 1982 r. w spra wie świad -
czeń za kła dów pra cy na rzecz pra cow ni czych
ogro dów dział ko wych. (uzna ny za uchy lo ny)

4. M.P. 1983 nr 17 poz. 96 - Uchwa ła nr 46 Ra dy Mi -
ni strów z dnia 18 kwiet nia 1983 r. zmie nia ją ca
uchwa łę w spra wie świad czeń za kła dów pra cy na
rzecz pra cow ni czych ogro dów dział ko wych.
(uzna ny za uchy lo ny)

5. Dz.U. 1985 nr 12 poz. 50 1985.04.01 - Usta wa z
dnia 14 mar ca 1985 r. o po dat kach i opła tach lo -
kal nych. (uchy lo ny)

6. Dz.U. 1985 nr 35 poz. 162 1985.08.10 - Usta wa z
dnia 24 lip ca 1985 r. o zmia nie usta wy o związ -
kach za wo do wych i nie któ rych in nych ustaw okre -
śla ją cych upraw nie nia związ ków za wo do wych.

(uchy lo ny)
7. Dz.U. 1989 nr 35 poz. 192 1989.07.01 - Usta wa z

dnia 30 ma ja 1989 r. o zmia nie upo waż nień do wy -
da wa nia ak tów wy ko naw czych.

8. Dz.U. 1990 nr 34 poz. 198 1990.05.27 - Usta wa z
dnia 17 ma ja 1990 r. o po dzia le za dań i kom pe ten -
cji okre ślo nych w usta wach szcze gól nych po mię -
dzy or ga ny gmi ny a or ga ny ad mi ni stra cji rzą do wej
oraz o zmia nie nie któ rych ustaw.

9. Dz.U. 1995 nr 99 poz. 486 1995.09.08 - Usta wa z
dnia 23 czerw ca 1995 r. o zmia nie usta wy o pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych.Dz.U. 1996 nr
85 poz. 390 - Ob wiesz cze nie Mi ni stra Rol nic twa i
Go spo dar ki Żyw no ścio wej z dnia 12 lip ca 1996 r.
w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu usta wy o
pra cow ni czych ogro dach dział ko wych.

10. Dz.U. 1997 nr 141 poz. 943 1999.04.01 - Usta wa
z dnia 4 wrze śnia 1997 r. o dzia łach ad mi ni stra cji
rzą do wej.

11. Dz.U. 1998 nr 106 poz. 668 1999.01.01 - Usta wa z
dnia 24 lip ca 1998 r. o zmia nie nie któ rych ustaw
okre śla ją cych kom pe ten cje or ga nów ad mi ni stra cji
pu blicz nej - w związ ku z re for mą ustro jo wą pań stwa.
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12. Dz.U. 1999 nr 86 poz. 965 1999.10.22 - Wy rok
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 14 wrze śnia
1999 r. sygn. akt K. 14/98.

13. Dz.U. 2000 nr 50 poz. 581 2000.07.06 - Usta wa z
dnia 26 ma ja 2000 r. o zmia nie usta wy o nie któ -
rych for mach po pie ra nia bu dow nic twa miesz ka -
nio we go oraz o zmia nie usta wy o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych.

14. Dz.U. 2000 nr 62 poz. 734 - Ob wiesz cze nie Pre ze -
sa Ra dy Mi ni strów z dnia 21 lip ca 2000 r. o spro -
sto wa niu błę dów.

15. Dz.U. 2002 nr 18 poz. 184 2002.03.06 - Wy rok
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 20 lu te go 2002
r. sygn. akt K. 39/2000.

16. Dz.U. 2002 nr 25 poz. 253 2003.01.01 - Usta wa z
dnia 1 mar ca 2002 r. o zmia nach w or ga ni za cji i
funk cjo no wa niu cen tral nych or ga nów ad mi ni stra -
cji rzą do wej i jed no stek im pod po rząd ko wa nych
oraz o zmia nie nie któ rych ustaw.

17. Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1683 2003.01.01 - Usta wa
z dnia 30 paź dzier ni ka 2002 r. o zmia nie usta wy o
po dat kach i opła tach lo kal nych oraz o zmia nie nie -
któ rych in nych ustaw.

18. Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1039 2003.01.01- Usta wa z
dnia 8 ma ja 2003 r. o zmia nie usta wy o pra cow ni -
czych ogro dach dział ko wych, usta wy o po dat ku rol -
nym oraz usta wy o po dat kach i opła tach lo kal nych.

19. Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1419 2005.09.21 - Usta wa
z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. (uchy lo na).

20. Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1475 - Wy rok Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go z dnia 9 grud nia 2008 r. sygn. akt
K 61/07.

21. Dz.U. 2009 nr 72 poz. 620 - Usta wa z dnia 24
kwiet nia 2009 r. o zmia nie usta wy o szcze gól nych
za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w
za kre sie dróg pu blicz nych.

22. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 837 - Wy rok Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 r. sygn. akt K 8/10.

23. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1205 - Ob wiesz cze nie Mar -
szał ka Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej z dnia 18
lip ca 2013 r. w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek -
stu usta wy o ochro nie grun tów rol nych i le śnych.

24. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 40 2014.01.19 - Usta wa z
dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

25. Kar ta Lip ska na rzecz zrów no wa żo ne go roz wo ju
miast eu ro pej skich przy ję ta z oka zji  nie for mal ne -
go spo tka nia mi ni strów w spra wie roz wo ju miast i
spój no ści te ry to rial nej w Lip sku, w dniach 24-25
ma ja 2007 r. 

V.4.2. Prze pi sy or ga ni za cyj ne:
1. „Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa lo -

ny na IX Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów Pra cow -
ni czych Ogro dów Dział ko wych w czerw cu 1981
r.”, Pol ski Zwią zek Dział kow ców, War sza wa,
PZD, 1981.

2. „Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Kra jo wa Ra da.
Uchwa ła Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z dnia 30 li sto pa da 1981 r.
w spra wie prze pro wa dze nia in wen ta ry za cji ma jąt -
ku, na leż no ści i zo bo wią zań pra cow ni czych ogro -
dów dział ko wych, pod ję ta zgod nie z usta wą z dnia
6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych ogro dach dział ko -
wych”, War sza wa, PZD, 1982. BN.

3. „Re gu la min pra cow ni cze go ogro du dział ko we go
uchwa lo ny dn. 29.X.1981 r. przez Kra jo wą Ra dę
Pol skie go Związ ku Dział kow ców na pod sta wie
par. 72 lit. "i" Sta tu tu PZD”, Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców, War sza wa, PZD, 1982. 

4. „Re gu la min Ko mi sji Roz jem czych Pol skie go
Związ ku Dział kow ców : uchwa lo ny przez Kra jo -
wą Ko mi sję Roz jem czą P.Z.D. w dniu 7 grud nia
1981 r.”, Pol ski Zwią zek Dział kow ców, War sza -
wa, PZD, 1982 („Tam ka”).

5. „Re gu la min pra cow ni cze go ogro du dział ko we go”,
Pol ski Zwią zek Dział kow ców Kra jo wa Ra da, War -
sza wa, PZD, 1995.

6. „Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa lo -
ny na V Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów Pol skie go
Związ ku Dział kow ców 6 wrze śnia 1997 ro ku”,
Pol ski Zwią zek Dział kow ców, War sza wa, PZD,
1997.

7. Eu ro pe an Com mi sion, The Eu ro pe an Union Com -
pen dium of Spa tial Plan ning Sys tems and Po li cies,
Lu xem burg, 1997.

8. „Re gu la min OZ PZD we Wro cła wiu z dn.
21.02.1998, usta wa o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych z dn. 06.05.1981”, KR PZD, 1998.

9. „Re gu la min Pra cow ni cze go Ogro du Dział ko we go
uchwa lo ny przez KR PZD w dniu 7 kwiet nia 2004
ro ku”, War sza wa, KR PZD, 2004.

10. „Re gu la min kon tro li Ko mi sji Re wi zyj nych PZD -
uchwa lo ny 15 li sto pa da 2006 r.”, Pol ski Zwią zek
Dział kow ców Kra jo wa Ra da, War sza wa, 2014.

11. „Re gu la min ro dzin ne go ogro du dział ko we go
uchwa lo ny przez Kra jo wą Ra dę Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców w dniu 21 lu te go 2014 r. Uchwa -
ła Nr 2/XVIII/2014”, Pol ski Zwią zek
Dział kow ców Kra jo wa Ra da, War sza wa, KR PZD,
2014.

12. „Zbiór prze pi sów związ ko wych PZD. Stan na
dzień 1 stycz nia 2011 r.”, War sza wa, Kra jo wa Ra -
da PZD, 2011.

13. „Pra wo w PZD - stan praw ny na 29 mar ca 2012
r.”, War sza wa, PZD, 2012.
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VI.1. Li te ra tu ra, stro ny in ter ne to we:
1. „Führer durch die Kle in gar ten bau -Aus stel lung

«Me in Kle in gar ten» in der Südhal le des Mes se -
geländes in Bre slau -Sche it nig vom 22.-24. Au gust
1926”, Bez irk sver band Bre slau er Kle in gar te nve re -
ine, Ver lag: Bec ker & Bärhold, Bre slau, 1926.

2. „Kle ines sta ti sti sches Ta schen buch für die Stadt
bre slau 1933”, Nach Am tli chen Qu el len zu sam -
men ge stellt vom Sta ti sti schen Amt der Stadt Bre -
slau, Selb stver lag des Sta ti sti schen Am tes der Stadt
Bre slau, 1933, str. 26.

3. A.W. Dre scher,  „The Ger man Al lot ment gar dens -
a mo del for po ver ty al le via tion and fo od se cu ri ty in
So uthern Afri can ci ties”, w: „Pro ce edings of the
Sub -Re gio nal Expert Me eting on Urban Hor ti cul -
tu re”, Stel len bosch, So uth Afri ca, 2001. 

4. „Schre bergärten”, ar ty kuł na stro nie Bre slau –
Wro cław, Ge schich te - Erin ne run gen, źró dło:
http://www.bre slau -wroc law.de/wb/pa ges/ge -
schich te/erin ne run gen/schrebergE4rten.php  (do -
stęp: 10.2014).

5. „Zur Ge schich te des Kle in gar ten we sens in Sach -
sen - von den Anfängen bis 1945. Eine Bi blio gra -
phie”, Lan de sver band Sach sen der Kle ingärtner
E.V., 2000.

6. „Der Schre bergärtner - Mit te ilun gen der Ar be its -
grup pe Ge schich te des Kle in gar ten we sens in Sach -
sen”, He raus ge ge ben vom Vor stand des
Lan de sver ban des Sach sen der Kle ingärtner e.V.,
1997-2000.

7. „Der Schre bergärtner - Jahr buch zur Ge schich te
des Kle in gar ten we sens in Sach sen”, od 2001, Lan -
de sver band Sach sen der Kle ingärtner E.V.

8. Frie drich Vet ter, J. Hans Pi chler, Val ter He in rich,
„Neue Gros swohn ge bie te und Na hver kehr”, str.
49.

9. „Urban Expe rien ce: A Pe ople -Envi ron ment Per -
spec ti ve”, pod re dak cją F.E. Brown, S.J. Ne ary,
M.S. Sy mes, Ro utled ge, 2003, str. 447.

10. Wla di mir Ka mi ner, „Me in Le ben im Schre ber gar -
ten”, Man hat tan, 2012.

VI.2. Ar chi wa lia:
Mu zeum Ar chi tek tu ry we Wro cła wiu. Ar chi wum Bu -

dow la ne do 1945 r.:
1. Żer ni ki. Ze spół ogród ków dział ko wych „Am

Floss gra ben” / Neu kirch. He im stat ten gar ten ko lo -
nie „Am Floss gra ben”, ul. Le wa / Dec ke weg, Al -
ta ny / Wohn lau be, sygn. MAt-AB-(87224-87317)

2. Ogród ki dział ko we / Schre ber gar ten, ul. Ja na Wła -
dy sła wa Da wi da bn. / Ga jo wa 19 / Gli nia na 36 /

Ar le tiusstr. 11 / Her da instr. 19 / Lehm gru benstr.,
sygn. MAt-VI-28128.

3. Osie dle Sę pol no. Ogród ki dział ko we / Sie dlung
Zim pel. Kle in gar ten, ul. Dem bow skie go Edwar da
/ Lu den dorf fstr., sygn. MAt-AB-(65033, 65034,
63480/8), MAt-VI-28205.

4. Księ że Ma łe. Ogród ki dział ko we / Kle in
Tschansch. Kle in gar ten, ul. Gli wic ka / By tom ska /
Głub czyc ka / Haj duc ka / Ra ci bor ska / Gle iwit -
zerstr. / Beu the nerstr. / Le obschützerstr. / Lau -
rahütterstr. / Ra ti bo rerstr., Al ta ny miesz kal ne /
Wohn lau be, sygn. MAt-AB-(115593-115594),
Mat -AB-(115588 -115591).

5. Ogród ki dział ko we, Kle in gar te nve re in, ul. Ja na
He we liu sza bn. / Bir ken ze ile, Mat -AB-(86142-
86143, 86128), MAt-VI-26577.

6. Ogród ki dział ko we. Wo do ciąg / Kle in gar ten. Was -
ser le itung, al. Ja na Ka spro wi cza 47-61 / Kor so Al -
lee 47-61, sygn. Mat -AB-(115044-115046).

7. Ogród ki dział ko we / Kle in gar te nve re in, Na ostat -
nim gro szu bn. / By strzyc ka bn. / Hel lerstr. / We -
istritzstr., sygn. MAt-AB-103823.

8. Ogród ki dział ko we / Kriegs gemüse land, al. Lu do -
mi ra Ró życ kie go 14-15 / Mor gen ze ile 14-15, sygn.
MAt-VI-28144.

9. Ogród ki dział ko we / Kle ingärten, ul. Spa ce ro wa
bn. / Sta ro gro blo wa bn. / Karl -Partsch -Weg / Dam -
mstr., sygn. MAt-VI-(26569, 28150).

10. Ogród Schre be ra / Schre ber gar ten, ul. Kwa śna bez
nr / Sau er brunn ohne Nr., Al ta na / Lau be, sygn.
MAt-AB-86530.

11. Wy sta wa Stu le cia. Wy sta wa Sztu ki Ogro do wej.
Ogro dy spe cjal ne / Jahr hun der taus stel lung. Gar -
ten bau aus stel lung. Schre ber gar ten Wohn lau be, Te -
re ny Wy sta wo we / Aus stel lungs gelände, sygn.
MAt-VI-21178.

Ar chi wum Pań stwo we w El blą gu z sie dzi bą w Mal -
bor ku:

1. Kle in gar te nve re in Wit ten fel de El bing, 1927-1940,
sygn. 9/502/0/2344, nr 136, im Re ich sver band der
Kle in gar ten - und Kle in sie dler Deutsch lands.

2. Kle in gar te nve re in Pan gritz El bing, 1931-1932,
sygn. 9/502/0/2346, nr 149.

3. Kle in gar te nve re in Feld stras se El bing, 1933-1940,
sygn. 9/502/0/2349, nr 192.

4. Kle in gar te nve re in Gru ben ha gen El bing, 1933-
1940, sygn. 9/502/0/2350, nr 199, zał.: Amts batt
für den Re gie rungs be zirk Ma rien wer der, nr 5
(1935).

5. Kle in gar te nve re in Tan nen berg Al len El bing, 1934-
1940, sygn. 9/502/0/2351, nr 203.

VI. Ma te ria ły do hi sto rii ogro dów dział ko wych 
na zie miach od zy ska nych do 1945 r. (wy bór głów nie dla Wro cła wia i Ślą ska)
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6. Kle in gar te nve re in Ros swie sen El bing, 1940-1941,
sygn. 9/502/0/2360, nr 229.

7. Kle in gar te nve re in Mühle We sseln El bing, 1942-
1943, sygn. 9/502/0/2362, nr 235.

Ar chi wum Pań stwo we w Opo lu:
1. Blat t sam m lung Kle in gar te nve re ins Kon stadt Obe -

rschle sien, Kon stadt, 1930-1940, sygn.
45/685/0/550, VR 10.

Ar chi wum Pań stwo we w Szcze ci nie:
1. An lie ger sie dlung, Kle in gar ten pach tland, Pa rzel lie -

run gen, 1923-1936, sygn. 65/109/0/435, Tit.V
Sek.17a, nr 8 Vol. 3.

2. Das Lan dwirt schaft – Kle in gar ten we sen, 1924-
1934, sygn. 65/109/0/436, Tit.V Sek.17b, nr 2 Vol.
2.

Ar chi wum Pań stwo we w Go rzo wie Wiel ko pol skim:
1. Förde rung des Kle in gar ten we sen, 1919-1943, sy -

gna tu ra: 66/204/0/855.
Ar chi wum Pań stwo we we Wro cła wiu:

1. Ak ta mia sta Wro cła wia, [990] 1214-1945, nr zesp.
82/28/0, Dział 57, Za rząd Par ków i Ogro dów
(1914-1918) Ad mi ni stra cja par ków i zie le ni,
upięk sza nie mia sta, ogród ki dział ko we.

Ar chi wum Pań stwo we we Wro cła wiu od dział w Je le -
niej Gó rze:

1. Gar tenp fle ge und Schre bergärten, 1918-1922,
sygn. 83/20/0/103, Abt. XIX, Ab schn. I,  nr 3, Bd.
1.

Ar chi wum Pań stwo we we Wro cła wiu od dział w Le -
gni cy:

1. Kle in gar ten we sen, 1919-1936, sygn. 85/5/0/184,
Abt. IV Fach. 44, nr 13.

2. Kle in gar ten we sen, 1919-1937, sygn. 85/5/0/185,
Abt. IV Fach. 44, nr 12.

Ar chi wum Pań stwo we w Zie lo nej Gó rze od dział w
Wil ko wie:

1. Kle in gar ten dau er ten La gen, 1939-1939, sygn.
90/183/0/1515, Fach. 611, nr 9.

VII. Ma te ria ły uzu peł nia ją ce do hi sto rii ogro dów dział ko wych w Eu ro pie

1. J.L. Gre en, „Al lot ments and Small Hel dings”, Lon -
don, 1896.

2. Ule Lan mert, „Spie len la gen”, VEB Ver lag, Ber lin,
1979.

3. M.F. Col lins, The Spor ting Li fe: He alth and Re cre -
ation in Urban Parks”, El svier, Lon don, 1994.

4. H. Mu ta, „Ogro dy dział ko we w Ja po nii”, w:
„Dział ko wiec”, 1995, nr 6, s. 24-25.

5. John Bro okes, „Pla no wa nie ogród ków”, tł. z ang.
Gra ży na Obi do ska, War sza wa, „Wie dza i Ży cie”,
1996.

6. A. Gro chol ski, „Z wi zy tą u przy ja ciół dział kow -
ców w Niem czech”, w: „Dział ko wiec”, 1997, nr 7,
s. 35.

7. P. Ko ło dziej czak, „Na an giel skich dział kach”, w:
„Dział ko wiec”, 1997, nr 11, s. 17.

8. Da vid Cro uch, „En glish Al lot ments Su rvey”, An -
glia Po ly tech nic Uni ver si ty, Na tio nal So cie ty of
Al lot ments and Le isu re Gar dens, Cor by, 1997.

9. Da vid Cro uch, Col lin Ward, „The Al lot ments. Its
Land sca pe and Cul tu re”, Lon don, 1998.

10. „Ogro dy dział ko we w Szwe cji”, w: „Dział ko wiec”,
1998, nr 12, s. 56.

11. Mi cha el Hy de, „Ci ty Fields. Co un try Gar dens”, El -
svier, Cam brid ge.

12. Paul Clay den, „The Law of  Al lot ment”, Oxforf,
2002.

13. Jan Tu row ski, „The Schre ber Gar den”, w: „Ca bi -
net -Hor ti cul tu re”, 2002 nr 6, do ku ment on li ne.

14. M. Po pie larz, „Ogro dy dział ko we Da nii”, w:
„Dział ko wiec”, 2007, nr 1, s. 44-45.

15. M. Po pie larz, „Spa cer po ko pen ha skich dział kach”,
w: „Dział ko wiec”, 2007, nr 2, s. 33.

16. Way Twigs, „Al lot ment”, Oxford: Shi re Pu bli ca -
tions, 2010.

17. Way Twigs, „A Na tion of Gar de ners”, Lon don:
Prion, 2010.
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