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W związ ku z za re je stro wa niem przez Mar sza łek Sej mu Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw -
czej Pro jek tu Usta wy O Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, któ ry w dniu dzi siej szym roz po -
czy na swą dzia łal ność, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD zwra ca się o po par cie oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Pro jekt ten od po wia da in te re som dział kow ców i ogro dów dział ko wych. Jest je dy ną al ter na -
ty wą dla sy tu acji praw nej wy wo ła nej wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, w któ rej obec nie
zna leź li się dział kow cy, ogro dy i Zwią zek.

Uchwa le nie przez Sejm te go pro jek tu da je moż li wość ist nie nia i dal sze go roz wo ju ogro dów
dział ko wych w Pol sce, za cho wa nia zde cy do wa nej więk szo ści ist nie ją cych ogro dów dział ko -
wych, a przede wszyst kim za cho wa nia przez dział kow ców wszyst kich praw na by tych.

W głów nej mie rze od nas za le ży, czy ten pro jekt sta nie się pra wem.
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD zwra ca się do wszyst kich dział ko wych ro dzin, czte ro mi lio -

no wej wiel kiej dział ko wej ro dzi ny, o zło że nie pod pi sów na li stach po par cia oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD zwra ca się do wszyst kich struk tur Związ ku, a zwłasz cza
struk tur ogro do wych – za rzą dów ROD, ko mi sji re wi zyj nych i roz jem czych ROD o po pu la ry -
za cję oby wa tel skie go pro jek tu usta wy i zbie ra nie pod pi sów pod tym pro jek tem.

Pro si my zwłasz cza za rzą dy ROD o na wią za nie współ pra cy ze wszyst ki mi in sty tu cja mi za -
wo do wy mi i spo łecz ny mi, par tia mi po li tycz ny mi i związ ka mi za wo do wy mi, któ re ce nią zna -
cze nie ogro dów dział ko wych w mia stach i zwró ce nie się do nich o po moc w zbie ra niu
pod pi sów po par cia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy.

Zwra ca my się do dział kow ców o zbie ra nie pod pi sów w swo ich śro do wi skach ro dzin nych, za -
wo do wych i to wa rzy skich.

Po par cie dla oby wa tel skie go pro jek tu jest nie zbęd ne, je że li chce my że by był przed mio tem ob -
rad Sej mu, ale rów nież aby był trak to wa ny z na le ży tą po wa gą, ja ko pro jekt re ali zu ją cy ocze -
ki wa nia wiel kiej ro dzi ny dział ko wej i spo łe czeń stwa. 

Pod pi sy po par cia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych mo -
gą skła dać wszy scy do ro śli oby wa te le Rze czy po spo li tej.

Wy ko rzy staj my tę szan sę, aby do bre pra wo mo gło słu żyć spo łe czeń stwu!

APEL
DO DZIAŁKOWCÓW, STRUKTUR ZWIĄZKU 

I SPOŁECZEŃSTWA
DO WSZYSTKICH, KTÓRZY CENIĄ 
RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE

Warszawa, dnia 8 listopada 2012 r.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
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W dniu 8.11.2012 r. w „Ga ze cie Wy bor czej” uka zał się
ko mu ni kat in for mu ją cy o tym, że zgod nie z de cy zją Mar -
szał ka Sej mu RP z dnia 5 li sto pa da 2012 r. oso bo wość
praw ną uzy skał Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro -
jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. 

Ozna cza to, że od Ko mi tet ma już peł ne pra wo, by
zbie rać pod pi sy pod no wą usta wą o ROD. Za chę ca my

wszyst kich do wspar cia tej ini cja ty wy. 
Li stę, na któ rej moż na zło żyć swój pod pis, za miesz cza -

my na następnej stronie Biuletynu. Wy peł nio ną li stę moż -
na prze ka zać oso bi ście lub pocz tą do biu ra Ko mi te tu (ul.
Bo bro wiec ka 1, 00-728 War sza wa) lub do naj bliż sze go
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Z gó ry dzię ku je my wszyst kim za wspar cie dla pro jek tu.

I. ZBIERAMY PODPISY POD PROJEKTEM
USTAWY O ROD

1. Jak zbie raç pod pi sy pod pro jek tem – naj wa˝ niej sze za sa dy

2. Lista do zbierania podpisów

1. Pod pi sy zbie ra my na li stach we dług wzo ru (z na zwą
Ko mi te tu i peł nym ty tu łem pro jek tu usta wy).

2. Oso ba po pie ra ją ca pro jekt pod pi su je li stę wła sno ręcz -
nie. 

3. Na li stach wy peł nia my wszyst kie ru bry ki, da ne tak
jak w do wo dzie oso bi stym, imię lub imio na (je śli ktoś ma
dwa), na zwi sko w peł nym brzmie niu, ad res za miesz ka nia,
nu mer PESEL, pod pis.  

4. Pod pi sy mo gą zło żyć wy łącz nie oso by peł no let nie i
po sia da ją ce oby wa tel stwo pol skie.

5. Za ka za ne jest przy mu sza nie do zło że nia pod pi su oraz
zbie ra nie pod pi sów na te re nie urzę dów ad mi ni stra cji rzą -
do wej, sa mo rzą du te ry to rial ne go i są dów.

6. Zbie ra ją cy pod pi sy mu si mieć eg zem plarz pro jek tu
usta wy wraz z uza sad nie niem, pod pi su ją cy mu si mieć
moż li wość wglą du w ich tekst.

7. Dru ki list (pu ste) moż na po wie lać.
8. Na li stach nie wol no two rzyć do dat ko wych ru bryk

(do ry so wy wać). 

9. Przy wy peł nia niu li sty uni ka my po pra wek lub skre -
śleń, je że li zaj dzie ta ka ko niecz ność, po praw ka win na być
pa ra fo wa na pod pi sem oso by udzie la ją cej po par cia.

10. Waż ne są tyl ko ory gi na ły pod pi sa nych list (ko pia
jest bez war to ścio wa).

11. Nie moż na prze sy łać list fak sem ani pocz tą ema il.
12. Nie moż na two rzyć ko pii pod pi sa nych list. 
13. Na li stach nie do ko nu je my żad nych opie czę to wań

czy ad no ta cji. 
14. Dru gą stro nę li sty po zo sta wia my nie na ru szo ną (czy -

stą). 
15. Li sty z pod pi sa mi prze sy ła my pocz tą lub ku rie rem

do Ko mi te tu lub je go re gio nal ne go przed sta wi cie la (ad re -
sy na stro nie www.ocal my ogro dy.pl).

16. For mu la rze z pod pi sa mi przed do star cze niem do
przed sta wi cie la czy wy sła niem pocz tą trze ba prze cho wy -
wać w bez piecz nym miejsc.

17. Na ze bra nie pod pi sów ma my tyl ko 3 mie sią ce. Ter -
min mi ja 5 lu te go 2013 r. 

Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej 
Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 
ul. Bo bro wiec ka 1, 00-728 War sza wa
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Pod czas Nad zwy czaj ne go X Kra jo we go Zjaz du De le -
ga tów PZD, któ ry od był się 6 paź dzier ni ka br. w War sza -
wie, po wstał Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu
Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, któ re go
ce lem jest ze bra nie pod pi sów pod pro jek tem związ ko wej
usta wy. Pod czas pierw sze go ze bra nia pierw szych 15
człon ków Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu
Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, w któ rym
udział wzię li:

1. Eu ge niusz An to ni Kon drac ki
2. Bar tło miej Piech
3. To masz Ma ciej Ter lec ki
4. Iza be la Elż bie ta Oże gal ska
5. Ja nusz Mosz kow ski
6. Zdzi sław Ta de usz Śli wa 
7. Ma rian Pa siń ski

8. Ta de usz Ja rzę bak
9. Win cen ty Eu ge niusz Ku lik
10. Zyg munt Wój cik
11. Sta ni sław Cho dak
12. Anie la Alek san dra Bu czek
13. Bar ba ra Bo gu sła wa Ko kot
14. Gra ży na Cze sła wa Fran ke
15. Cze sław Smo czyń ski

Ze bra ni jed no gło śnie wska za li Bar tło mie ja Piech na peł -
no moc ni ka Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek -
tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych a
To ma sza Ma cie ja Ter lec kie go na za stęp cę peł no moc ni ka
Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o
Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Do dnia 8 li sto pa da 2012 do Ko mi te tu przy stą pi ło łącz -
nie 221osób.

II. KOMITET INICJATYWY USTAWODAWCZEJ
PROJEKTU USTAWY O ROD 

1. Powołanie

2. Dzia ła nia

W dniu 12 paź dzier ni ka br. peł no moc nik Ko mi te tu Ini -
cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych za wia do mił Mar sza łek Sej mu 
o utwo rze niu te go Ko mi te tu i zło żył pro jekt usta wy wraz
z uza sad nie niem. Zło żo no rów nież nie zbęd ne za łącz ni ki,
w tym wy kaz 1280 pod pi sów osób z ca łej Pol ski, któ re
wy ra zi ły swo je po par cie dla pro jek tu usta wy.

Za wia do mie nie o utwo rze niu Ko mi te tu Ini cja ty wy
Usta wo daw czej nie ozna cza ło jesz cze roz po czę cia ogól -

no pol skiej ak cji zbie ra nia pod pi sów pod pro jek tem. 
Mar sza łek Sej mu zo bo wią za na by ła wy dać w cią gu 

14 dni po sta no wie nie w przed mio cie przy ję cia po wyż sze -
go za wia do mie nia. Do pie ro wte dy Ko mi tet mógł by pu -
blicz nie ogło sić o na by ciu oso bo wo ści praw nej, ad re sie
oraz miej scu udo stęp nie nia pro jek tu usta wy do pu blicz -
ne go wglą du,  a następnie mógł by roz po cząć roz powsze-
chnia nie pro jek tu, kam pa nię pro mo cyj ną oraz zbie ra nie
pod pi sów oby wa te li po pie ra ją cych ten pro jekt. 

3. Mar sza łek Sej mu ˝à da wi´ cej od dział kow ców, ni˝ od po słów 

W dniu 24 paź dzier ni ka br. Mar sza łek Sej mu Ewa Ko -
pacz we zwa ła Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro -
jek tu Usta wy o ROD do uzu peł nie nia bra ków for mal nych
do ty czą cych skut ków fi nan so wych, ja kie mo że spo wo do -
wać wej ście w ży cie no wej usta wy o ROD. Tym cza sem w
uza sad nie niu pro jek tu usta wy ja sno wska za no, że „Ni niej -
szy pro jekt nie spo wo du je dla bu dże tu pań stwa, ani jed no -

stek sa mo rzą du te ry to rial ne go ne ga tyw nych skut ków fi -
nan so wych”. Słusz nie więc Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo -
daw czej Pro jek tu Usta wy o ROD uznał, że nie ma
pod staw do wstrzy my wa nia wy da nia po sta no wie nia 
o przy ję ciu za wia do mie nia ws. utwo rze nia Ko mi te tu.

Zdzi wie nie bu dzi tak że fakt, że rów no waż ne sfor mu ło -
wa nia praw ne do ty czą ce spraw fi nan so wych za war te 
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w pro jek cie usta wy dział ko wej So li dar nej Pol ski, nie zo -
sta ły za kwe stio no wa ne przez Mar sza łek Sej mu. Tym cza -
sem w pro jek cie po słów SP za pi sa nych jest wie le
re wo lu cyj nych pro po zy cji, któ re nie uchron nie po cią gną
za so bą skut ki fi nan so we. Pro jekt Ko mi te tu pro po nu je na -
to miast zmia ny ewo lu cyj ne, któ re gwa ran tu ją ła god ne 
i płyn ne przej ście do no wych za pi sów praw nych. Po wsta -
je więc py ta nie: dla cze go dział kow cy po raz ko lej ny są
dys kry mi no wa ni i rzu ca się im kło dy pod no gi? Czy nie
po win no być tak, że to od naj waż niej szych urzęd ni ków
pań stwo wych wy ma ga się wię cej, niż od zwy kłych oby -
wa te li? To po sło wie po win ni przed sta wiać pro jek ty kom -
plet ne, nie bu dzą ce żad nych za strze żeń, z któ rych oby-
wa te le mo gą czer pać wzor ce. W tej sy tu acji sta ło się ina -
czej.

Wnio ski pły ną ce z de cy zji Mar sza łek Sej mu na rzu ca ją
się sa me: pro jek ty po sel skie trak to wa ne są przy chyl niej -
szym okiem, niż te, za któ ry mi sto ją ty sią ce oby wa te li.

Dzia ła nie to z pew no ścią nie jest przy pad ko we. No wy
pro jekt usta wy o rod cie szy się wśród dział kow ców du -
żym uzna niem i ak cep ta cją. Dział kow cy gło śno mó wią o
tym, że chcie li by skła dać pod nim pod pi sy, tak by tra fił
on jak naj szyb ciej pod ob ra dy Sej mu. Nie jest to być mo -
że wy god ne dla tych, któ rzy chcą li kwi da cji ogro dów 
i ode bra nia naj waż niej szych praw dział kow com. Sta nie
się to tyl ko wte dy, gdy wy ga śnie obo wią zu ją ca usta wa,
za kwe stio no wa na przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny, a no wa
nie zo sta nie uchwa lo na. Gra nie na zwło kę ma więc w tym
wy pad ku fun da men tal ne zna cze nie.

Zda jąc so bie jed nak spra wę z te go, że od mo wa zło że nia
wy ja śnie nia w przed mio to wej spra wie mo gła by skut ko -
wać dal szym prze dłu że niem pro ce du ry Ko mi tet Ini cja ty -
wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o ROD już dzień po
zgło sze niu za strze żeń przez Mar sza łek Sej mu, (tj. 26 paź -
dzier ni ka br.) zło żył w biu rze Mar sza łek roz sze rze nie wy -
ja śnień w za kre sie skut ków fi nan so wych usta wy.

Od no sząc się do za rzu tu Mar sza łek Sej mu ja ko by
przed sta wie nie skut ków fi nan so wych pro jek tu usta wy 
o ROD mia ło je dy nie cha rak ter po zor ny, Ko mi tet w spo -
sób szcze gó ło wy wy ja śnił dla cze go pre cy zyj ne okre śle -
nie te go jest na chwi lę obec ną nie moż li we.

Od no sząc się do za strze że nia Mar sza łek Sej mu co do
bra ku in for ma cji na te mat ak tu al ne go sta nu ma jąt ku PZD
oraz wy so ko ści ak ty wów i pa sy wów Fun du szu Roz wo ju
ROD, Ko mi tet wy ja śnił, że po da nie ak tu al ne go sta nu ma -
jąt ku PZD (w tym wy so ko ści ak ty wów i pa sy wów Fun du -

szu Roz wo ju ROD), nie sta no wi in for ma cji, któ ra w ja ki -
kol wiek spo sób mo gła by, na wet w przy bli że niu, okre ślić
skut ki fi nan so we wy ko na nia wska za nych prze pi sów pro -
jek tu. Dla te go też wnio sko daw ca nie za warł tej in for ma -
cji w swo im uza sad nie niu

Ko lej ne wąt pli wo ści Mar sza łek wy wo ła ła od po wie -
dzial ność od szko do waw cza Skar bu Pań stwa oraz jed no -
stek sa mo rzą du te ry to rial ne go w przy pad ku li kwi da cji
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Rów nież w tym wy -
pad ku po wsta nie skut ków fi nan so wych jest uza leż nio ne
od wie lu zda rzeń przy szłych i nie pew nych, któ rych nie
spo sób dzi siaj prze wi dzieć. Po nad to po wyż sze prze pi sy
pro jek tu usta wy wpro wa dza ją je dy nie szcze gól ne try by li -
kwi da cji rod, na to miast sa me w so bie nie na kła da ją obo -
wiąz ku do ko na nia ta kiej li kwi da cji. Tak że w przy pad ku
li kwi da cji ogro dów na ce le re ali za cji in we sty cji dro go -
wych, zmia ny nie nio są za so bą żad nych do dat ko wych
skut ków fi nan so wych w sto sun ku do sta nu obec ne go.

Za strze że nia Ewy Ko pacz bu dzą tak że zwol nie nia po -
dat ko we dla nie ru cho mo ści, na któ rych usy tu owa ne są
ogro dy oraz dla sto wa rzy szeń. Tym cza sem roz wią za nia te
nie po wo du ją żad nych no wych roz wią zań praw no -po dat -
ko wych skut ku ją cych ob cią że nia mi fi nan so wy mi, gdyż
ta kie prze pi sy obo wią zu ją od wie lu lat, a pro po no wa ne
za pi sy są je dy nie ich kon ty nu acją. W tym kon tek ście nie
spo sób za tem oce niać po wyż szych prze pi sów ja ko
uszczu pla ją cych do cho dy pań stwa i jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go.

Zda niem Mar sza łek Sej mu uszczu ple nie bu dże tu da nej
jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go spo wo du ją do ta cje ce -
lo we z bu dże tu gmi ny. War to jed nak za uwa żyć, że de cy -
zja w tym za kre sie bę dzie za le ża ła do sa mej gmi ny.
Zgod nie z art. 20 pro jek tu usta wy o rod, nie ma obo wiąz -
ku udzie la nia ta kiej do ta cji. Nie moż na za tem prze wi dzieć
jak czę sto bę dzie sto so wa ny ten prze pis i czy w ogó le gmi -
ny bę dą chcia ły ta kich do ta cji udzie lić.

Ostat nie za strze że nie Mar sza łek do ty czy kosz tów two -
rze nia wa run ków dla roz wo ju rod oraz re kul ty wa cji te re -
nów pod ogro dy i za pew nia nia in fra struk tu ry wo kół nich.
Prze pi sy za war te w pro jek cie usta wy nie na kła da ją skon -
kre ty zo wa nych obo wiąz ków w tym za kre sie, a je dy nie da -
ją or ga nom pu blicz nym moż li wość po dej mo wa nia ta kich
dzia łań w przy pad ku prze zna cze nia te re nów pod ROD.
Sa mo wej ście w ży cie usta wy, nie wy wo ła żad nych skut -
ków w tej ma te rii.

/-/ Dział me dial ny KR PZD

Na następnej stronie pre zen tu je my pi smo skie ro wa ne
przez Mar sza łek Sej mu Ewę Ko pacz do Ko mi te tu oraz
od po wie dź Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek -
tu o ROD.
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War sza wa, 24 paź dzier ni ka 2012 r.

4. Pi smo od Mar sza łek Sej mu Ewy Ko pacz

W związ ku z wnie sie niem w dniu 12 paź dzier ni ka 2012 r. do Mar szał ka Sej mu za wia do -

mie nia o utwo rze niu Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych

Ogro dach Dział ko wych na pod sta wie art. 6 ust. 5 usta wy z dnia 24 czerw ca 1999 r. o wy -

ko ny wa niu ini cja ty wy usta wo daw czej przez oby wa te li (Dz. U. Nr 62, poz. 688), zwa nej da -

lej „usta wą” stwier dzam, że za wia do mie nie to po sia da brak for mal ny po le ga ją cy na

nie speł nie niu wy mo gu okre ślo ne go w art. 118 ust. 3 Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej

z dnia 2 kwiet nia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), zwa nej da lej „Kon sty tu cją”, w za kre sie

okre śle nia skut ków fi nan so wych.

Zgod nie z art. 118 ust. 3 Kon sty tu cji wnio sko daw cy, przed kła da jąc pro jekt usta wy, przed -

sta wia ją skut ki fi nan so we jej wy ko na nia. W uza sad nie niu do przed ło żo ne go pro jek tu usta -

wy wnio sko daw cy stwier dzi li, że nie spo wo du je ne ga tyw nych skut ków fi nan so wych ani dla

bu dże tu pań stwa ani dla bu dże tów jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go. Jed no cze śnie brak

jest in for ma cji do ty czą cych ak tu al ne go sta nu ma jąt ku Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w

któ re go pra wa i obo wiąz ki, zgod nie z pro po zy cją za war tą w pro jek cie usta wy, mia ły by

wstą pić sto wa rzy sze nia ogro do we oraz in for ma cji o wy so ko ści ak ty wów i pa sy wów Fun -

du szu Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Jed nak że do ko nu jąc oce ny skut ków fi nan so wych przed ło żo ne go pro jek tu usta wy na le -

ży mieć na wzglę dzie za war tą w pro jek cie usta wy re gu la cję do ty czą cą li kwi da cji ro dzin -

nych ogro dów dział ko wych i zwią za ną z tym od po wie dzial ność od szko do waw czą Skar bu

Pań stwa oraz jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go ja ko wła ści cie li nie ru cho mo ści, na któ -

rych usy tu owa ne są ro dzin ne ogro dy dział ko we na rzecz sto wa rzy szeń ogro do wych oraz

dział kow ców (art. 22-28, ci. 63 i art. 64 pro jek tu usta wy). Od po wie dzial ność od szko do -

waw cza Skar bu Pań stwa oraz jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go ma miej sce rów nież w

przy pad ku zwro tu wy własz czo nej nie ru cho mo ści, na któ rej usy tu owa ne są ro dzin ne ogro -

Pan
Bar tło miej PIECH
Peł no moc nik
Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej
Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
Mar sza łek Sej mu RP
Pa ni Ewa Ko pacz

MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BPSP-029-6(5)12
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dy dział ko we na rzecz pań stwa lub gmi ny (art. 29 pro jek tu usta wy). Wnio sko daw cy pro -

po nu ją rów nież zwol nie nia po dat ko we dla nie ru cho mo ści, na któ rych usy tu owa ne są ro -

dzin ne ogro dy dział ko we oraz dla sto wa rzy szeń ogro do wych, co nie wąt pli wie spo wo du je

uszczu ple nie do cho dów bu dże tu pań stwa oraz bu dże tów jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne -

go (art. 11, art. 19, art. 67-69 pro jek tu usta wy). Przed ło żo ny pro jekt usta wy w art. 20 wpro -

wa dza tak że moż li wość uzy ska nia przez sto wa rzy sze nia ogro do we, pro wa dzą ce ro dzin ne

ogro dy dział ko we na ob sza rze da nej gmi ny oraz nie dzia ła ją ce w ce lu osią gnię cia zy sku, do -

ta cji ce lo wej z bu dże tu gmi ny co rów nież mo że spo wo do wać uszczu ple nie bu dże tu da nej

jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go. Pro jekt usta wy prze wi du je po nad to od po wie dzial ność

od szko do waw czą na rzecz dział kow ców i sto wa rzy szeń ogro do wych od pod mio tu, w in -

te re sie któ re go mia ła by na stą pić li kwi da cja ro dzin ne go ogro du dział ko we go na sku tek re -

ali za cji in we sty cji dro go wej, in we sty cji w za kre sie bu dow li prze ciw po wo dzio wej lub

in we sty cji w za kre sie obiek tów ener ge ty ki ją dro wej oraz in we sty cji to wa rzy szą cych (art.

71-73 pro jek tu usta wy). Na ko niec na le ży pod kre ślić, iż zgod nie z art. 8 pro jek tu usta wy

two rze nie wa run ków dla roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych na le ży do za dań wła -

snych gmi ny, a grun ty prze zna czo ne pod ro dzin ne ogro dy dział ko we po win ny być zre kul -

ty wo wa ne i zme lio ro wa ne przez wła ści cie la grun tu (art. 12 pro jek tu usta wy) co mo że

po cią gnąć za so bą skut ki fi nan so we za rów no dla bu dże tu pań stwa oraz bu dże tów jed no stek

sa mo rzą du te ry to rial ne go. Wnio sko daw cy wska zu ją, iż gmi ny na po wyż szy cel mo gą otrzy -

my wać do ta cje ce lo we z bu dże tu pań stwa.

Wo bec po wyż sze go na le ży stwier dzić, że za pre zen to wa ne przez wnio sko daw ców okre -

śle nie skut ków fi nan so wych pro jek to wa nej usta wy wska zu je je dy nie na po zor ność zre ali -

zo wa nia kon sty tu cyj ne go wy mo gu w tym za kre sie. Dla te go w za kre sie okre śle nia skut ków

fi nan so wych pro jekt usta wy nie od po wia da wy mo gom, o któ rych mo wa w art. 6 ust. 3 w

zw. z art. 4 ust. 1 usta wy oraz w zw. z art. 118 ust. 3 Kon sty tu cji.

Ma jąc na wzglę dzie po wyż sze, wzy wam Pa na do usu nię cia wska za ne go bra ku for mal -

ne go w ter mi nie 14 dni od otrzy ma nia ni niej sze go we zwa nia.



5. Odpowiedê Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu ustawy o ROD

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W na wią za niu do do rę czo ne go w dniu 25 paź dzier ni ka 2012 r. we zwa nia do uzu peł nia nia bra ków

for mal nych za wia do mie nia o utwo rze niu Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych, uprzej mie wy ja śnia my jak ni żej.

W opi nii skła da ją cych, za wia do mie nie od po wia da ło pra wu, tj. speł nia ło wy mo gi for mal ne. W uza -
sad nie niu pro jek tu usta wy wska za no, że „Ni niej szy pro jekt nie spo wo du je dla bu dże tu pań stwa, ani
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go ne ga tyw nych skut ków fi nan so wych”. Przy wo ła ny przez Pa nią Mar -
sza łek art.118 ust. 3 Kon sty tu cji prze wi du je, iż „Wnio sko daw cy, przed kła da jąc Sej mo wi pro jekt usta -
wy, przed sta wia ją skut ki fi nan so we jej wy ko na nia.”

Bio rąc pod uwa gę za cy to wa ny frag ment uza sad nie nia oraz skut ki fi nan so we wy ko na nia usta wy, za -
sad nym jest stwier dze nie, iż wy móg z art. 118 ust. 3 Kon sty tu cji, zo stał speł nio ny. Zda niem Ko mi te tu
pod nie sio ne w we zwa niu ar gu men ty od no szą się nie ty le, do speł nie nia wa run ków for mal nych, co są
po le mi ką ze sta no wi skiem nt. skut ków fi nan so wych wy ko na nia usta wy. Wska zać za tem na le ży, iż z za -
pi sów usta wy z dnia 24 czerw ca 1999 r. o wy ko ny wa niu ini cja ty wy usta wo daw czej przez oby wa te li,
w szcze gól no ści art. 6 ust 3 w zw. z art. 4 ust. 1, nie wy ni ka, aby pod sta wą do za kwe stio no wa nia za -
wia do mie nia mo gło być od mien ne sta no wi sko Mar szał ka Sej mu, co do skut ków fi nan so wych wy ko -
na nia usta wy, od sta no wi ska za pre zen to wa ne go przez wnio sko daw cę. Nie spo sób rów nież uznać za
za sad ny za rzut po sta wio ny wo bec zgło sze nia, że speł nie nie wy mo gu wy ni ka ją ce go z art. 118 ust. 3
Kon sty tu cji, mia ło cha rak ter je dy nie po zor ny. W za kre sie skut ków fi nan so wych pro po no wa na usta wy
jest bo wiem neu tral na i nie wy wo ła bez po śred nio no wych obo wiąz ków fi nan so wych dla Skar bu Pań -
stwa lub jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go. Dla te go zda niem Ko mi te tu, za rzu ty po sta wio ne w we zwa -
niu nie znaj du ją uza sad nie nia w obo wią zu ją cym pra wie i nie po win ny sta no wić prze słan ki dla
wstrzy ma nia wy da nia po sta no wie nia o przy ję ciu za wia do mie nia.

Na mar gi ne sie na le ży za uwa żyć, iż z in for ma cji za miesz czo nych na stro nach Sej mu wy ni ka, że wo -
bec pro jek tu oby wa tel skie go po sta wio no wy mo gi su row sze niż wo bec pro jek tu po sel skie go. Iden tycz -
ne sfor mu ło wa nie w po sel skim pro jek cie usta wy o ogro dach dział ko wych nie zo sta ło za kwe stio no wa ne
- po słów nie we zwa no do uzu peł nie nia bra ków for mal nych w tym za kre sie.

Zda jąc so bie jed nak spra wę, iż od mo wa za dość uczy nie nia we zwa niu mo gła by skut ko wać prze dłu że -
niem pro ce du ry, prze sy ła my jed no cze nie roz sze rze nie wy ja śnień w za kre sie skut ków fi nan so wych usta -
wy, zgod nie z żą da niem Pa ni Mar sza łek. Po twier dza ją one, że twier dze nie, iż usta wa „nie spo wo du je
dla bu dże tu pań stwa, ani jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go ne ga tyw nych skut ków fi nan so wych”, od -
po wia da praw dzie, od da jąc rze czy wi ste (a nie po zor ne) skut ki wy ko na nia usta wy.

Wy ra ża jąc na dzie ję, że przed sta wio ne wy ja śnie nia uczy nią za dość żą da niu, zwra ca my się do Pa ni
Mar sza łek o moż li wie szyb kie wy da nie po sta no wie nia o przy ję ciu za wia do mie nia o utwo rze niu Ko mi -
te tu, co umoż li wi pod ję cie dal szych czyn no ści zwią za nych z oby wa tel ską ini cja ty wą usta wo daw czą, na
co ocze ku ją pol scy dział kow cy.

Marszałek Sejmu RP 
Pani Ewa Kopacz

War sza wa, 25 paź dzier ni ka 2012 r.Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
ul. Bobrowiecka 1; 00-728 Warszawa
reprezentowany przez
Pełnomocnika Komitetu
Bartłomieja Piech

Dotyczy: BPSP-020-6(5)12
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In for ma cja w przed mio cie skut ków fi nan so wych wy ko na nia usta wy o ro dzin nych 
ogro dach dział ko wych

W pierw szej ko lej no ści na le ży stwier dzić, że nie ma obiek tyw nej moż li wo ści okre śle nia skut ków fi nan so -
wych wy ni ka ją cych z prze pi sów pro jek tu usta wy do ty czą cych moż li wo ści wy od ręb nie nia się po szcze gól nych
te re no wych jed no stek or ga ni za cyj nych ze struk tur PZD oraz prze ję cia czę ści ma jąt ku PZD (art. 61 - 62 pro -
jek tu usta wy). Prze pi sy te nie na rzu ca ją tym jed nost kom obo wiąz ku wy od ręb nie nia, a je dy nie umoż li wia ją
pod ję cie ta kiej de cy zji. Osta tecz na licz ba jed no stek za in te re so wa nych ta kim wy od ręb nie niem bę dzie więc za -
le ża ła od wo li sa mych dział kow ców, wo bec cze go nie ma obec nie moż li wo ści spre cy zo wa nia, któ re do kład -
nie jed nost ki sko rzy sta ją z tej moż li wo ści, co jest wa run kiem ko niecz nym dla okre śle nia war to ści ma jąt ku
PZD pod le ga ją ce go prze ję ciu przez kon kret ne jed nost ki. W kon se kwen cji po da nie ak tu al ne go sta nu ma jąt ku
PZD (w tym wy so ko ści ak ty wów i pa sy wów Fun du szu Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych), w któ -
re go pra wa i obo wiąz ki mia ły by wstą pić bli żej nie okre ślo ne jesz cze sto wa rzy sze nia ogro do we, nie sta no wi -
ło by in for ma cji, któ ra w ja ki kol wiek spo sób mo gła by - na wet w przy bli że niu - okre ślić skut ki fi nan so we
wy ko na nia wska za nych prze pi sów pro jek tu. Dla te go też wnio sko daw ca nie za warł w uza sad nie niu ta kiej in -
for ma cji.

Po dob ne sta no wi sko na le ży wy ra zić wo bec za strze żeń w przed mio cie okre śle nia skut ków fi nan so wych w za -
kre sie re ali za cji prze pi sów pro jek tu usta wy prze wi du ją cych od po wie dzial ność od szko do waw czą Skar bu Pań -
stwa oraz jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go wsku tek li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych (art. 22-28,
art. 29, art. 63 i art. 64 pro jek tu usta wy). Rów nież i w tym przy pad ku po wsta nie skut ków fi nan so wych jest uza -
leż nio ne od wie lu zda rzeń przy szłych i nie pew nych, któ rych nie spo sób dzi siaj prze wi dzieć. Po nad to, po wyż -
sze prze pi sy pro jek tu usta wy wpro wa dza ją je dy nie szcze gól ne try by li kwi da cji ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, na to miast sa me w so bie nie na kła da ją obo wiąz ku do ko na nia ta kiej li kwi da cji. Za le ży to bo wiem
od roz ma itych oko licz no ści, w tym de cy zji sa me go wła ści cie la grun tu - Skar bu Pań stwa lub jed no stek sa mo -
rzą du te ry to rial ne go. Od po wie dzial ność od szko do waw cza jest tyl ko kon se kwen cją po wyż szych oko licz no -
ści. Z te go wzglę du nie spo sób obec nie osza co wać ewen tu al nych skut ków fi nan so wych w przed mio to wym
za kre sie.

Od no śnie za strze że nia do ty czą ce go uszczu ple nia bu dże tu pań stwa oraz bu dże tów jed no stek sa mo rzą du te -
ry to rial ne go z po wo du re ali za cji prze pi sów pro po nu ją cych zwol nie nia po dat ko we (art. 11, art. 19, art. 67-69
pro jek tu usta wy), to z fi nan so we go punk tu wi dze nia wej ście w ży cie tych prze pi sów bę dzie in dy fe rent ne dla
po wyż szych pod mio tów. Na le ży za uwa żyć, że wska za ne prze pi sy nie wpro wa dza ją no wych roz wią zań praw -
no -po dat ko wych, skut ku ją cych ob cią że nia mi dla bu dże tów pu blicz nych. Iden tycz ne zwol nie nia po dat ko we
obo wią zu ją od lat, wo bec cze go pro po no wa ne prze pi sy w tym za kre sie sta no wią w isto cie kon ty nu ację do tych -
cza so wych roz wią zań. W tym kon tek ście nie spo sób za tem oce niać po wyż szych prze pi sów ja ko uszczu pla ją -

6. Informacja w przedmiocie skutków finansowych wykonania ustawy o ROD
przekazana Marszałek Sejmu

War sza wa, 25 paź dzier ni ka 2012 r.Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
ul. Bobrowiecka 1; 00-728 Warszawa
reprezentowany przez
Pełnomocnika Komitetu
Bartłomieja Piech

Dotyczy: BPSP-020-6(5)12 Marszałek Sejmu RP
Pani Ewa Kopacz
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cych do cho dy pań stwa i jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go. Po dob nie moż na się rów nież od nieść do sy tu acji
od dzia ły wa nia pro po no wa nych zwol nień po dat ko wych w sto sun ku do nie ru cho mo ści od da nych w przy szło -
ści pod zu peł nie no we ro dzin ne ogro dy dział ko we. Po wsta nie ta kich ogro dów bę dzie w za sad ni czej mie rze za -
le ża ło od Skar bu Pań stwa i jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go. Nie ma za tem moż li wo ści okre śle nia licz by
no wych ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ re po wsta ną po wej ściu w ży cie usta wy. Dla te go nie moż li we
jest obec nie osza co wa nie skut ków fi nan so wych pro po no wa nych zwol nień po dat ko wych w sto sun ku do nie -
ru cho mo ści za ję tych przez nie ist nie ją ce jesz cze ro dzin ne ogro dy dział ko we.

Po dob nie na le ży się od nieść do za strze żeń do ty czą cych prze pi su pro jek tu usta wy re gu lu ją ce go moż li wość
udzie la nia przez gmi nę do ta cji ce lo wej na rzecz sto wa rzy sze nia ogro do we go (art. 20 pro jek tu usta wy). Przede
wszyst kim de cy zja w tym za kre sie bę dzie na le ża ła do sa mej gmi ny. Prze pis nie na kła da obo wiąz ku udzie la -
nia ta kiej do ta cji. Z te go wzglę du nie moż na obec nie prze wi dzieć, z ja ką czę sto tli wo ścią bę dzie sto so wa ny ten
prze pis i ja ki mi kwo ta mi gmi ny bę dą roz po rzą dza ły, w efek cie -czy i ja kie bę dą skut ki fi nan so we je go re ali -
za cji. Sa mo wej ście w ży cie usta wy nie wy wo ła żad nych skut ków w tej ma te rii.

W za kre sie in for ma cji do ty czą cych skut ków fi nan so wych roz wią zań pro po no wa nych w art. 71 -73 pro jek -
tu usta wy - od szko do wa nia w przy pad ku li kwi da cji ROD w opar ciu o prze pi sy tzw. spe cu staw - wska zać na -
le ży, iż zmia ny nie nio są za so bą żad nych do dat ko wych skut ków fi nan so wych w sto sun ku do sta nu obec ne go.
Pro po zy cje te sta no wią je dy nie do sto so wa nie za war tych w wy mie nio nych usta wach ode słań (do pro po no wa -
nej usta wy), względ nie do pre cy zo wa nie za pi sów obec nie obo wią zu ją cych co do spo so bu usta la nia od szko do -
wa nia. W sen sie eko no micz nym no we roz wią za nia po zo sta ją neu tral ne, tj. za kres obo wiąz ków
od szko do waw czych po zo sta je nie zmie nio ny. Po nad to wska zać na le ży, iż ewen tu al ne skut ki fi nan so we wy ni -
kać bę dą z dzia łań ad mi ni stra cji pu blicz nej po dej mo wa nych w sto sun ku do te re nów ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, o ska li któ rych wnio sku ją cy nie jest w sta nie po sia dać in for ma cji. Sa mo wej ście w ży cie usta -
wy nie wy wo ła za tem żad nych skut ków w tej ma te rii.

W za kre sie skut ków fi nan so wych wy ni ka ją cych z obo wiąz ków za pi sa nych w art. 8 i 12 pro jek tu, tj. two rze -
nia wa run ków dla roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz re kul ty wa cji te re nów pod ogro dy i za pew -
nia nia in fra struk tu ry wo kół nich, to - tak jak wska za no w uza sad nie niu - od po wia da ją one obec nie
obo wią zu ją cym re gu la cjom. W kon se kwen cji prze pi sy te nie spo wo du ją dla jed no stek sa mo rzą du te ry to rial -
ne go ne ga tyw nych skut ków fi nan so wych. Po nad to na le ży wska zać, iż każ do ra zo wo - zro dzo ne na ich pod sta -
wie skut ki fi nan so we - bę dą na stęp stwem de cy zji po dej mo wa nych przez od po wied ni or gan. Prze pi sy usta wy
nie na kła da ją skon kre ty zo wa nych obo wiąz ków w tym za kre sie, a je dy nie da ją or ga nom pu blicz nym moż li wość
po dej mo wa nia sto sow nych dzia łań w przy pad ku prze zna cze nia te re nów pod ro dzin ne ogro dy dział ko we. Po -
dob nie na le ży po strze gać moż li wość udzie la nia do ta cji na ten cel z bu dże tu Pań stwa. Art. 8 ust. 3 pro jek tu usta -
wy wy raź nie wska zu je na moż li wość, a nie obo wią zek, udzie la nia do ta cji. Ja kie kol wiek skut ki fi nan so we bę dą
na stęp stwem ewen tu al nych de cy zji po dej mo wa nych przez od po wied nie or ga ny pu blicz ne. Dla te go też rów -
nież w tym przy pad ku sa mo wej ście w ży cie usta wy nie wy wo ła żad nych skut ków w tej ma te rii.

Ma jąc za tem po wyż sze na uwa dze na le ży stwier dzić, że wy ko na nie pro po no wa nej usta wy nie wpły nie na bu -
dżet pań stwa i bu dże ty jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go. Prze pi sy pro jek tu usta wy per se nie po cią ga ją za
so bą uszczu ple nia do cho dów pu blicz nych lub ko niecz no ści wy dat ko wa nia środ ków pu blicz nych, a je dy nie -
w nie któ rych przy pad kach - do pusz cza ją ewen tu al nie ta ką moż li wość, bę dą one jed nak na stęp stwem kon kret -
nych sta nów fak tycz nych lub de cy zji, a nie wpro wa dze nia w ży cie usta wy.



W dniu 6 li sto pa da br. peł no moc nik Ko mi te tu zo stał po -
in for mo wa ny o tym, że dzień wcze śniej (tj. 5 li sto pa da br.)
Pa ni Mar sza łek Sej mu pod pi sa ła po sta no wie nie o przy ję -
ciu za wia do mie nia o utwo rze niu Ko mi te tu. 

Te raz Ko mi tet bę dzie mu siał ogło sić in for ma cję w ogól -
no pol skim dzien ni ku o na by ciu oso bo wo ści praw nej, swo -
im ad re sie oraz miej scu udo stęp nie nia pro jek tu usta wy do
pu blicz ne go wglą du. Do pie ro po ta kim ogło sze niu Ko mi -
tet mo że roz po cząć roz po wszech nia nie pro jek tu, kam pa -
nię pro mo cyj ną oraz zbie ra nie pod pi sów oby wa te li
po pie ra ją cych ten pro jekt.

Z te go wzglę du Ko mi tet nie zwłocz nie po in for mu je o
fak cie do ko na ne go ogło sze nia, że by jak naj szyb ciej przy -
stą pić do ak cji zbie ra nia pod pi sów pod pro jek tem usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.    

Aby pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych mógł być roz pa trzo ny w Sej mie, Ko mi tet mu si ze -
brać pod nim nie mniej niż 100 tys. pod pi sów w cią gu 3
mie się cy od dnia wy da nia przez Mar sza łek Sej mu po sta -
no wie nia o przy ję ciu za wia do mie nia o utwo rze niu Ko mi -
te tu; ter min ten upły wa więc 5 lu te go 2013 r.

7. Komunikat Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

8. Postanowienie Marszałek Sejmu RP

Uprzejmie przekazuję postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 5 listopada 2012 r. o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Warszawa, 5 listopada 2012 r.

Pan
Bartłomiej PIECH
Pełnomocnik
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych

MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BPSP-029-6(5)12

11

Zał.: 1.
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Pol ski Zwią zek Dział kow ców szu ka po par cia oby wa -
tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych wśród róż nych śro do wisk, któ rym bli skie są
spra wy zwy kłych lu dzi, a nie tyl ko świa ta biz ne su i wiel -
kie go pie nią dza. W spo sób na tu ral ny na pierw szy plan wy -
su wa się w tej kwe stii współ pra ca Pol skie go Związ ku
Dział kow ców z wła dza mi sa mo rzą do wy mi. To wła śnie
sa mo rzą dow cy są ty mi, któ rzy naj le piej zna ją i ro zu mie -
ją po trze by i ocze ki wa nia lo kal ne go śro do wi ska. Z wiel -

ką sa tys fak cją na le ży od no to wać fakt, że sa mo rzą dow cy 
z te re nu po wia tu pa ję czań skie go, nie za leż nie od uwa run -
ko wań spo łecz no -go spo dar czych re gio nu, któ rym za rzą -
dza ją, a tak że swo ich prze ko nań po li tycz nych lub
przy na leż no ści par tyj nej do te ma tu współ pra cy ze Związ -
kiem oraz ocze ki wań dział kow ców pod cho dzą w spo sób
otwar ty i nie zwy kle przy ja zny.

W dniu 7 li sto pa da br. przed sta wi ciel Okrę go we go Za -
rzą du Łódz kie go PZD Pan Piotr Wa lu siak, wspie ra ny

o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy 

Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy
ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. Nr 62, poz. 688) postanawiam o przyjęciu
zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

POSTANOWIENIE NR 16

MARSZAŁKA SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 listopada 2012 r.

III. SPOTKANIA Z POSŁAMI I SAMORZÑDOWCAMI

1. Członkowie Okr´gowego Zarzàdu Łódzkiego PZD spotykajà si´ z samorzàdowcami
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przez pre ze sa Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„BOROWIK” w Dzia ło szy nie Edwar da Su chec kie go,
spo tkał się z Prze wod ni czą cym Ra dy Miej skiej w Dzia ło -
szy nie, Pa nem Sta ni sła wem Ra nosz kiem oraz Wi ce bur -
mi strzem Mia sta i Gmin ny Dzia ło szyn, Pa nem Bog da nem
Gó rec kim. Roz mo wa od by ła się w przy ja znej at mos fe rze.
Obaj Pa no wie za pew ni li wspar cie dla oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Aby
ogro dy dział ko we mo gły do brze funk cjo no wać, mu szą
mieć za pew nio ną sta bi li za cję praw ną. Pan Bur mistrz pod -
kre ślił rów nież, że ogro dy dział ko we w Dzia ło szy nie do -
brze wpi su ją się w śro do wi sko Mia sta i Gmi ny Dzia -
ło szyn. Wzbo ga ca ją śro do wi sko na tu ral ne, są miej scem
wy po czyn ku dla lu dzi ma te rial nie nie zbyt za sob nych, któ -
rzy nie mo gą so bie po zwo lić na in ną for mę wy po czyn ku.
Pan Prze wod ni czą cy po dzie lił wy po wiedź Pa na Bur mi -
strza. W mie sią cu li sto pa dzie od bę dzie się Se sja Ra dy
Miej skiej, któ ra zaj mie sta no wi sko. Mam na dzie ję że przy
wspar ciu Pa na Bur mi strza za ję te sta no wi sko usa tys fak -
cjo nu je dział kow ców. 

Rów nież od by ło się spo tka nie z Prze wod ni czą cą Klu bu
Rad nych PiS Sej mi ku Wo je wódz kie go Łódz kie go Pa nią

Iwo ną Ko per ską. Pa ni Rad na w cie płych sło wach po wie -
dzia ła, że przed sta wi na swo jej ko mi sji oby wa tel ski pro -
jekt usta wy. Jej zda niem ko mi sja po win na po zy tyw nie
usto sun ko wać się do nie go i przed sta wić pod ob ra dy Sej -
mi ku Wo je wódz kie go. Oświad czy ła, że jej zda niem po -
wi nien uzy skać po zy tyw ną opi nię, któ ra bę dzie sta no wić
pod wa li nę pod Uchwa łę Sej mi ku Wo je wódz kie go. 

Pan Piotr Wa lu siak od był rów nież spo tka nie w dniu dzi -
siej szym z Prze wod ni czą cym Ra dy Miej skiej w Pa jęcz -
nie Pa nem Woj cie chem Mar chew ką. Pan Prze wod ni czą cy
do ce nia po zy tyw ną ro lę ogrod nic twa dział ko we go. Zro bi
wszyst ko aby za ję te sta no wi sko sa tys fak cjo no wa ło dział -
kow ców.

Re asu mu jąc na le ży stwier dzić, że wi zy ty są bar dzo
wska za ne, pro wa dzą do jed ne go, jak że po zy tyw ne go,
opty mi stycz ne go wnio sku – sa mo rzą dow cy wi dzą 
w ogro dach nie prze szko dy, jak to pró bu ją udo wod nić
prze ciw ni cy Związ ku, lecz waż ne z punk tu wi dze nia eko -
lo gii te re ny zie lo ne, a w dział kow cach i za rzą dach ogro -
dów part ne rów do roz mów i współ pra cy na rzecz lep szych
i bar dziej przy ja znych wa run ków ży cia lo kal nych spo łecz -
no ści.

Czło nek OZŁ w Ło dzi
Piotr Wa lu siak

2. Ra da Po wia tu SLD w Pi le po pie ra Oby wa tel ski Pro jekt Usta wy o ROD

W dniu 6 li sto pa da 2012 r. Ma rian Pra czyk Pre zes Okrę -
go we go Za rzą du PZD uczest ni czył w po sie dze niu Ra dy
Po wia tu SLD w Pi le. Ob ra dy pro wa dził jej Prze wod ni czą -
cy Ta de usz Rze my kow ski, któ ry rów nież peł ni funk cję
Wi ce prze wod ni czą ce go Ra dy Wo je wódz kiej SLD w Po -
zna niu.

Po przed sta wie niu przez Ma ria na Pra czy ka pro jek tu
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz z tym
zwią za nych dzia łań przy ję te zo sta ły na stę pu ją ce za da nia
dla SLD:

1. Prze wod ni czą cy w imie niu Ra dy Po wia tu SLD wy -

sto su je list do Pa ni Mar sza łek Sej mu Ewy Ko pacz po pie -
ra ją cy nasz pro jekt.

2. Wszy scy człon ko wie SLD z po wia tu pil skie go otrzy -
ma ją li sty po pie ra ją ce nasz pro jekt oby wa tel ski w ce lu
zbie ra nia pod pi sów w swo im śro do wi sku.

3. Na gru dnio wych ze bra niach Kół SLD zo sta nie przed -
sta wio ny nasz pro jekt.

4. W uzgod nie niu z Okrę go wym Za rzą dem PZD zo sta -
nie przy go to wa ny ar ty kuł in for ma cyj ny dot. na sze go pro -
jek tu usta wy do Ty go dni ka No we go – wy daw nic two
re gio nal ne w Pół noc nej Wiel ko pol sce.

Se kre tarz OZ PZD w Pi le
/-/ An drzej Kierz kow ski

3. Spo tka nie przed sta wi cie li OZ Âwi´ to krzy skie go z Po słem Ar tu rem Gie ra dà (PO)

W dniu 5 li sto pa da br. od by ło się spo tka nie przed sta wi -
cie li OZ Świę to krzy skie go z Po słem Plat for my Oby wa -
tel skiej Pa nem Ar tu rem Gie ra dą. Te ma tem ni niej sze go
spo tka nia był oby wa tel ski Pro jekt Usta wy o ROD, któ ry

w dniu 12 paź dzier ni ka 2012 r. zo stał zło żo ny do Mar szał -
ka Sej mu.

W tra cie roz mo wy omó wio no głów ne za ło że nia przed -
mio to we go Pro jek tu, w szcze gól no ści w za kre sie praw
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dział kow ców, funk cjo no wa nia ROD oraz za sad ich ewen -
tu al nej li kwi da cji. Szcze gól ny na cisk po ło żo no na prze pi -
sy przej ścio we i koń co we, któ rych trud na do prze ce nie nia
ran ga, gwa ran tu je za cho wa nie ty tu łów praw nych do grun -
tów ogro dów a in dy wi du al nym użyt kow ni kom ich praw
wraz z wy pra co wa nym nie kie dy na prze strze ni kil ku dzie -
się ciu lat ma jąt kiem. To wła śnie ta część oby wa tel skie go
Pro jek tu Usta wy zda niem Po sła na bie ra fun da men tal ne -
go zna cze nia. Nie mo gło tak że za brak nąć przed sta wie nia
naj bar dziej ak tu al nej kwe stii, a mia no wi cie zwró ce nia
przez Mar szał ka Sej mu za wia do mie nia o utwo rze niu Ko -
mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy 
o ROD z uwa gi na rze ko my brak for mal ny.

Pan Po seł z uzna niem od niósł się do oby wa tel skiej ini -
cja ty wy usta wo daw czej stwier dza jąc, iż słusz nym by ło
opra co wa nie przez śro do wi sko dział kow ców zło żo ne go
w Sej mie Pro jek tu. Wska zał na kon sul ta cje ja kie po win -
ny od być się z przed sta wi cie la mi Dział kow ców i Związ -
ku, któ rych ce lem by ło by opra co wa nie jak naj lep szych 
i w peł ni spój nych re gu la cji da ją cych gwa ran cję dal sze go
funk cjo no wa nia bli sko 5 ty się cy ogro dów w na szym kra -
ju. Opra co wy wa ne pro jek ty ustaw ze stro ny So li dar nej
Pol ski czy So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej mo gą Je go
zda niem po słu żyć stwo rze niu kom plek so wych i jed no li -
tych za pi sów usta wo wych, nie bę dąc jed no cze śnie wy -
znacz ni kiem kie run ku, w ja kim po win na owa dro ga
le gi sla cyj na pójść.

Szcze gól nie pro po zy cja SP jest zda niem Po sła nie do
przy ję cia ja ko ode rwa na od rze czy wi sto ści i nie re al na w
za sto so wa niu. 

Roz wa ża on tak że za sad ność po zo sta wie nia na wet sa -
me go pro jek tu oby wa tel skie go z po par ciem je go za pi sów
tak przez PO jak i in ne ugru po wa nia po li tycz ne.

Na le ży Je go zda niem stwo rzyć ta kie za pi sy ran gi usta -
wo wej aby przy szłość dział kow ców i ROD nie by ła uza -
leż nio na od do brej lub złej wo li sa mo rzą dów. Ko niecz nym

jest w tym za kre sie stwo rze nie me cha ni zmów praw nych,
któ re sku tecz nie wy ha mu ją i tak ro sną ce za ku sy na znacz -
ną już część te re nów ogro dów.

Pan Po seł w peł ni zga dza się z pod no szo ną ro lą ogro -
dów dział ko wych na spo łecz no ści lo kal nej i śro do wi ska
na tu ral ne go. Sam za uwa ża, iż za in te re so wa nie dział ką po -
tę gu je się co raz bar dziej wśród osób mło dych, szu ka ją -
cych w ten spo sób ka wał ka zie le ni dla sie bie i swo ich
ro dzin. Aby roz po pu la ry zo wać wśród oby wa te li idee
ogrod nic twa win no się or ga ni zo wać licz ne dni otwar te 
w ROD ja ko for mę sze ro kie go do tar cia do lo kal nej spo -
łecz no ści.

Nie jest – zda niem Po sła Ar tu ra Gie ra dy – praw dą ja ko -
by idea ogrod nic twa dział ko we go by ła re lik tem ko mu ni -
zmu. Cał ko wi cie prze czy te mu fakt po wsta wa nia ROD 
w la tach 20 – tych np. naj star sze go ogro du dział ko we go 
w Kiel cach, któ re go po wsta nie da tu je się na 1926 r. a du -
ży udział w je go or ga ni za cji mia ła żo na Mar szał ka Jó ze -
fa Pił sud skie go.

Na le ży wzo rem in nych kra jów eu ro pej skich ta kich jak
Niem cy czy Wiel ka Bry ta nia do ce nić ro lę ogro dów dział -
ko wych a nie dą żyć do ich li kwi da cji. 

W kon klu zji spo tka nia usta lo no, iż Pan Po seł do ko na
do kład ne go za zna jo mie nia się z tre ścią Pro jek tu Usta wy
wraz z ro ze zna niem ska li, eta pu oraz kie run ku prac Plat -
for my Oby wa tel skiej nad ewen tu al nym pro jek tem par tii
oraz usta li krąg osób de le go wa nych z ra mie nia ugru po -
wa nia do prac le gi sla cyj nych w za kre sie ogrod nic twa
dział ko we go. Su ge ru je on, iż wspo mnia ne oso by win ny
bar dzo do kład nie za po znać się z pro po zy cja mi Pro jek tu
Oby wa tel skie go i przy ję ty mi kon struk cja mi, a kon se kwen -
cji od być spo tka nia z przed sta wi cie la mi Dział kow ców 
i Związ ku ce lem ewen tu al nej wy mia ny pro po zy cji roz -
wią zań. Już w trak cie te go spo tka nia umó wio no się wstęp -
nie na ko lej ne z chwi lą szcze gó ło we go roz po zna nia przez
Pa na Po sła po wyż szych kwe stii na szcze blu cen tral nym.

Kie row nik Biu ra OZ
/-/ Jan Stań czyk 

4. Zie lo no gór scy dział kow cy od wie dzi li se na to ra Sta ni sła wa Iwa na

5 li sto pa da br. re pre zen tan ci zie lo no gór skich ogro dów
dział ko wych spo tka li się z Se na to rem Plat for my Oby wa -
tel skiej Pa nem Sta ni sła wem Iwa nem. 

Dział kow cy przed sta wi li jak wy glą da na sza sy tu acja po
wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i ja kie są na sze za -
mia ry wzglę dem uchwa le nia no wych prze pi sów do ty czą -
cych ogro dów dział ko wych. 

Pan Se na tor przed sta wił sta no wi sko Plat for my Oby wa -
tel skiej, w któ rym za war ta by ła in for ma cja, że „dział kow -

ców nie spo tka krzyw da”. Pan Se na tor za de kla ro wał, iż
szcze gó ło wo za po zna się z tre ścią Pro jek tu Usta wy 
o ROD au tor stwa dział kow ców oraz do ko na ro ze zna nia
ska li, eta pu i kie run ku prac Plat for my Oby wa tel skiej nad
ewen tu al nym pro jek tem par tii. Na ko niec wi zy ty za pro -
po no wał, aby umó wić się na ko lej ne spo tka nie kie dy bę -
dzie po sia dał szer szą wie dzę na te mat po czy nań Plat for my
Oby wa tel skiej na szcze blu cen tral nym. 

OZ w Zie lo nej Gó rze
/-/ Da nu ta Czar kow ska 
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W dniu 2 li sto pa da sie dzi bie OZP PZD od by ło się spo -
tka nie po świę co ne omó wie niu ak tu al nej sy tu acji ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych. W spo tka niu uczest ni czy li
przed sta wi cie le klu bu rad nych SLD z wi ce prze wod ni czą -
cym Ra dy Mia sta Ja nu szem Ko cha nem, przed sta wi cie le
wo je wódz kich struk tur OPZZ z prze wod ni czą cą Agniesz -
ką Na zar ko -Zda nu czyk oraz człon ko wie pre zy dium Okrę -
go we go Za rzą du Pod la skie go PZD.W trak cie spo tka nia
omó wio no ak tu al ną sy tu ację ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych i za po zna no się z oby wa tel skim pro jek tem usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. W to ku oży-

wio nej dys ku sji ze bra ni usta li li za kres współ dzia ła nia
przed sta wi cie li sa mo rzą du, związ kow ców i dział kow ców
po przy ję ciu oby wa tel skie go pro jek tu usta wy do la ski
mar szał kow skiej i po po wo ła niu Ko mi te tu Ini cja ty wy
Oby wa tel skiej na szcze blu kra jo wym.

Za rów no człon ko wie klu bu rad nych SLD jak i związ -
kow cy za de kla ro wa li wszech stron ną po moc w po pu la ry -
za cji za pi sów oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin-
nych ogro dach dział ko wych i w zbie ra niu pod pi sów po -
pie ra ją cych ten pro jekt. 

Pre zes OZP PZD
/-/ An drzej Boj ko

5. Spo tka nie w Bia łym sto ku

6. Spo tka nie w Opa le ni cy

W dniu 2 li sto pa da br. ro ku w Opa le ni cy od by ło się spo -
tka nie dział kow ców i ak ty wu po wia to we go SLD No we go
To my śla. W spo tka niu uczest ni czy li: po seł z ra mie nia
SLD Ro mu ald Aj chler, prze wod ni czą cy struk tur Wiel ko -
pol skich SLD Wie sław Szcze pań ski oraz prze wod ni czą cy
Ra dy Po wia to wej SLD Ro bert No wic ki.

Więk szość zgro ma dzo nych na spo tka niu w Do mu Kul -
tu ry sta no wi li przed sta wi cie le opa le nic kich ogro dów
zgod nie z anon sem w za pro sze niu, iż bę dzie ono po świę -
co ne sy tu acji ogrod nic twa dział ko we go po wy ro ku Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go i omó wie niu pro po zy cji SLD
od no śnie no wych roz wią zań le gi sla cyj nych do ty czą cych
ogro dów dział ko wych. Wpro wa dze nia do te ma tu spo tka -
nia do ko nał Wie sław Szcze pań ski wska zu jąc na dro gę, ja -
ką ogro dy dział ko we prze szły pod rzą da mi Usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku.
Zwró cił uwa gę na to, że prak tycz nie, co pe wien czas po -
ja wia ły się za ku sy na jej oba le nie, aż przy ję ły zde cy do -
wa ną for mę po przez za skar że nie jej do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
i w kon se kwen cji wy rok te goż Try bu na łu uzna ją cy za nie -
zgod ne z Kon sty tu cją aż 24 art. tej Usta wy. Pod kre ślał, że
w każ dym cza sie SLD prze ciw sta wia ło się ta kim dzia ła -
niom. Po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go So jusz
przy go to wał no we li za cję Usta wy, któ rej jesz cze nie prze -
ka zał do la ski mar szał kow skiej, po nie waż za po znał się 
z pro jek tem Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej, któ ra
przy go to wa ła no wy pro jekt oby wa tel skiej usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Je że li Mar sza łek Sej mu
RP wy da po sta no wie nie o do pusz cze niu te goż pro jek tu
pod ob ra dy, wte dy SLD po dej mie de cy zję o je go po par ciu.

Być mo że, iż pro jekt ten ja ko oby wa tel ski nie znaj dzie
uzna nia u Mar sza łek Sej mu, wte dy bę dzie my go wspie -
rać ja ko pro jekt po sel ski. Prze wod ni czą cy Szcze pań ski
moc no pod kre ślał i prze ko ny wał do te go, aby wspól nie 
i ak tyw nie włą czyć się do prac nad no wą usta wą. Po seł
Ro mu ald Aj chler ape lo wał do dział kow ców, aby nie da li
się po dzie lić słu cha jąc nie raz nie re al nych pro po zy cji
zmie rza ją cych do zmian w ogrod nic twie dział ko wym.
Wska zy wał na to, iż si ła dział kow ców jest w jed no ści.
Mó wił tak że o kon tak tach z dział kow ca mi, szcze gól nie 
z te re nu swo je go okrę gu wy bor cze go.

Uczest ni czą cy w spo tka niu przed sta wi ciel Okrę gu Po -
znań skie go PZD na proś bę prze wod ni czą ce go omó wił
pro ble ma ty kę za war tą w oby wa tel skim pro jek cie no wej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Wska zał, iż
no wy pro jekt uwzględ nia w swych tre ściach wy rok Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go, jed nak że pod trzy mu je do tych cza -
so we osią gnię cia i tro skę o do bro ogro dów i dział kow ców.
Od niósł się rów nież do wy po wie dzi uczest ni czą cych 
w spo tka niu dział kow ców uzy sku jąc ich apro ba tę. W spo -
sób zde cy do wa ny ape lo wał do dział kow ców bio rą cych
udział w spo tka niu a po przez nich do po zo sta łych, aby
mie li si ły i zde cy do wa nie do obro ny te go co ma my i wie -
my, ja kie to jest a da wa li od pór mrzon kom i nie re al nym
pro po zy cjom zmian. Na ko niec po dzię ko wał przed sta wi -
cie lom struk tur SLD Wiel ko pol ski i No we go To my śla za
za pro sze nie na spo tka nie i pod ję cie te ma ty ki tak ży wot nej
dla ogrod nic twa dział ko we go, prze ka zał wy ra zy uzna nia
po sło wi Ro mu al do wi Aj chle ro wi, wszyst kim za de kla ra -
cje po par cia dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
– uczest ni czą cy w spo tka niu Syl we ster Chę ciń ski.
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Zgło sze nie przez Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej
do Mar sza łek Sej mu pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, przy ję tej przez X Nad zwy czaj ny Zjazd
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, zro dzi ło w śro do wi sku
po znań skich dział kow ców po trze bę od by cia spo tkań 
z par la men ta rzy sta mi, któ rzy bę dą w gło so wa niu sej mo -
wym de cy do wać o kształ cie usta wy i tym sa mym o przy -
szło ści ogrod nic twa dział ko we go w kra ju. Ma jąc świa -
do mość, że pro ble ma ty ka ogro dów dział ko wych mi mo,
że po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go by ło o ogro -
dach gło śno, jest cią gle ma ło zna na przez par la men ta rzy -
stów ma ją cych je dy nie oka zjo nal ne kon tak ty z dział -
kow ca mi, po sta no wi li śmy za po znać wiel ko pol skich po -
słów z pro ble ma mi z ja ki mi pa ra ją się dział kow cy i za re -
ko men do wać oby wa tel ski pro jekt usta wy, by bu do wać
ko ali cje na rzecz no we go pra wa po nad po dzia ła mi po li -
tycz ny mi.

Na sze spo tka nia roz po czę li śmy już 8 paź dzier ni ka.
Pierw sze spo tka nie od by li śmy z przy ja ciół ką ogro dów
dział ko wych po słan ką SLD Kry sty ną Ły bac ką. Z mi łym
za sko cze niem przy ję li śmy fakt, że Pa ni Po seł już za po -
zna ła się z pro jek tem usta wy uchwa lo nym przez dział -
kow ców i oce ni ła go ja ko pro jekt bar dzo war to ścio wy,
wol ny od za rzu tów pod no szo nych przez Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny i two rzą cy wa run ki do za cho wa nia i dal sze go
roz wo ju ogro dów dział ko wych. Pa ni Po seł za pew ni ła de -
le ga cje dział kow ców o swo im po par ciu dla pro jek tu 
i stwier dzi ła, że nie za leż nie od fak tu zgło sze nia pro jek tu
no we li za cji do tych cza so wej usta wy o ROD przez klub
par la men tar ny SLD bę dzie orę dow nicz ką pro jek tu oby -
wa tel skie go, i udzie li mu wszel kie go moż li we go wspar cia.

W tym sa mym dniu spo tka li śmy się z prze wod ni czą cym
klu bu par la men tar ne go Plat for my Oby wa tel skiej po słem
Ra fa łem Gru piń skim. Pan Prze wod ni czą cy z za in te re so -
wa niem wy słu chał in for ma cji pro jek cie oby wa tel skim
oraz po in for mo wał, że Plat for ma Oby wa tel ska za po zna
się z pro jek tem i uwzględ ni go w pra cach pro wa dzo nych
przez klub PO pod kie run kiem po sła Hu skow skie go 
z Wro cła wia. Po in for mo wał rów nież, że pra ce nad pro -
jek tem usta wy do pie ro roz po czy na ją się w klu bie i że ze
wstęp ny mi wy ni ka mi za po zna się w nad cho dzą cym ty go -
dniu. Po seł za pew nił rów nież o wo li uchwa le nia no wej
usta wy w na ka za nym przez Try bu nał ter mi nie 18 mie się -
cy od pu bli ka cji wy ro ku.

W po dob nym du chu od by ły sie ko lej ne spo tka nia z po -
sła mi PO Wal dy Dzi kow skim w Po zna niu, Woj cie chem
Ziem nia kiem w Ko ścia nie, To ma szem Pio trem No wa kiem
w Śro dzie Wlkp., Jac kiem Tom cza kiem w Po zna niu oraz
Łu ka szem Bo ro wia kiem w Lesz nie. Wszy scy po sło wie
przy ję li pro jekt usta wy z uza sad nie niem, apel X Zjaz du
PZD do par la men ta rzy stów. Stwier dza li, że przed sta wio -

ny pro jekt jest in te re su ją cy i wy ma ga szcze gó ło wej ana -
li zy. Przed sta wi cie le dział kow ców ape lo wa li o po par cie
pro jek tu i wy ra zi li opi nię, że sta no wi sko za pre zen to wa ne
przez po sła bę dzie mia ro daj ne przy po dej mo wa niu de cy -
zji ko mu od dać swój głos w przy szłych wy bo rach par la -
men tar nych. Do bit nie stwier dza no, że dział kow cy ocze -
ku ją od par la men ta rzy stów uchwa le nia do bre go pra wa,
któ re bę dzie do brze słu ży ło dział kow com przez na stęp ne
la ta i po zwo li na spo koj ną upra wę dzia łek bez cią głe go
nie po ko ju o los dział ki i ogro du.

22 paź dzier ni ka 4-oso bo wą de le ga cję dział kow ców pod
kie run kiem pre ze sa OZ PZD Zdzi sła wa Śli wy przy jął po -
seł PiS, by ły wo je wo da wiel ko pol ski Ta de usz Dziu ba. Na
to spo tka nie ocze ki wa li śmy ze szcze gól nym za in te re so -
wa niem bio rąc pod uwa gę wcze śniej sze kon tak ty z przed -
sta wi cie la mi tej par tii. W po nad go dzin nej roz mo wie po seł
wy słu chał in for ma cji o za ło że niach usta wy, otrzy mał jej
pro jekt z uza sad nie niem i za in te re so wał się funk cjo no wa -
niem ogrod nic twa dział ko we go. Stwier dził jed nak, że
oma wia na pro ble ma ty ka jest mu sła bo zna na i nie ma peł -
nej wie dzy o to czą cych się pra cach w klu bie PiS. Pod kre -
ślił po nad to, że jest zwo len ni kiem utrzy ma nia ogro dów
dział ko wych w mia stach. Mu szą one sta no wić dla każ de -
go mia sta re zer wę te re no wą oraz da wać miesz kań com
mia sta moż li wość wy po czyn ku. Po seł zło żył obiet ni cę
przed sta wie nia in for ma cji o za mie rze niach PiS i to czą -
cych się pra cach w klu bie par la men tar nym.

W bar dzo przy ja znej i peł nej zro zu mie nia at mos fe rze
od by ło się w sie dzi bie OZ PZD spo tka nie Po sła Pio tra Ba -
na sza ka z Ru chu Pa li ko ta. Pan Po seł po raz ko lej ny utoż -
sa miał się z dział kow ca mi przy po mi na jąc, że jesz cze, ja ko
ma ły chło piec po znał dział ki i na nich się wy cho wy wał. 
Z te go po wo du pro ble my dział kow ców są mu bli skie i bę -
dzie sta rał się wspie rać pro jekt oby wa tel ski. Po in for mo -
wał rów nież, że klub po sel ski pra cu je nad wła sny
pro jek tem usta wy pod kie run kiem po sła Dzia dzio z Pod -
kar pa cia, ale pro jekt bę dzie uwzględ niał ocze ki wa nia
dział kow ców i bę dzie po wsta wał w po ro zu mie niu z dział -
kow ca mi z PZD.

Ogra ni czo ne z oczy wi stych przy czyn kon tak ty z ko lej -
nych przy ja cie lem ogro dów mi ni strem rol nic twa Sta ni sła -
wem Ka lem bą przy no szą in for ma cje o nie zmien nym
po par ciu dzia łań dział kow ców przez PSL. Brak jed nak in -
for ma cji, czy klub przed sta wi wła sny pro jekt usta wy.

Do ce nia jąc nie pod wa żal ną ro lę po słów i po trze bę spo -
tkań z ni mi po znań scy dział kow cy sta ra ją się do cie rać do
róż nych śro do wisk mo gą cych udzie lić wspar cia dział kow -
com. W czwar tek 25 paź dzier ni ka spo tka li śmy się z Prze -
wod ni czą cy Ra dy Wo je wódz kiej OPZZ w Po zna niu
Bo le sła wem Sta ni kow skim. Spo tka nie z Pa nem Prze wod -
ni czą cym by ło oka zją do wy mia ny po glą dów na ak tu al ne

7. Po znaƒ scy dział kow cy po szu ku jà so jusz ni ków dla oby wa tel skie go pro jek tu 
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
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spra wy in te re su ją ce za rów no dział kow ców jak i związ -
kow ców. W at mos fe rze peł ne go zro zu mie nia uzgod nio no
wspar cie związ kow ców dla pro jek tu oby wa tel skie go usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i po moc w zbie -
ra niu pod pi sów po par cia dla usta wy, a ze stro ny dział-
kow ców za de kla ro wa li śmy udzie le nie wspar cia dla pro -
jek tu eu ro pej skiej ini cja ty wy oby wa tel skiej istot nej tak że
dla dział kow ców pod na zwą: „Do stęp do wo dy i ka na li za -

cji jest pra wem czło wie ka. Wo da jest do brem pu blicz nym,
nie to wa rem”. 

Bu du jąc po trzeb ną ko ali cję na rzecz pro jek tu usta wy po -
pie ra nej przez dział kow ców bę dzie my do cie rać w naj bliż -
szym cza sie tak że do Prze wod ni czą ce go Re gio nu
Wiel ko pol ska „So li dar ność”, ko lej nych po słów w re gio -
nie, sa mo rzą dow ców, a tak że do Wo je wo dy Wiel ko pol -
skie go.

Opra co wał TAD

8. Spo tka nie przed sta wi cie li OZ To ruƒ sko -Wło cław skie go z wi ce mar szał kiem 
Sej mu RP Je rzym Wen der li chem

Na za pro sze nie Pre ze sa OZ To ruń sko -Wło cław skie go
PZD p. Ry szar da Cho dy nic kie go w dniu 22.10.2102 r. go -
ścił w re jo nach na sze go okrę gu Wi ce mar sza łek Sej mu RP
Je rzy Wen der lich. Swo ją wi zy tę roz po czął od m. Wło -
cław ka gdzie spo tkał się z Pre ze sa mi ROD mia sta i re jo -
nu wło cław skie go. Wi ce mar szał ko wi to wa rzy szy li: Wi ce -
prze wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz twa Ku jaw sko -Po -
mor skie go p. Kry stian Łu czak i Prze wod ni czą cy Klu bu
Rad nych SLD p. Sta ni sław Paw lak. W spo tka niu z Pre ze -
sa mi ROD uczest ni czy li rów nież – Pre zes OZ To ruń sko -
-Wło cław skie go PZD, czło nek KR PZD p. Le szek Ko ne-
fał, Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej 
p. Ja nusz Pącz kow ski i Skarb nik OZ p. Ire na Zdro jew ska.
Po wpro wa dze niu do dys ku sji przez Pre ze sa OZ PZD,
głos za brał Wi ce mar sza łek Sej mu RP i na si go ście, pod -
kre śla no we wszyst kich wy stą pie niach – jak waż ne ogni -
wo sta no wią pol scy dział kow cy, zwra ca jąc głów nie
uwa gę, że obec nie obo wią zu ją ca usta wa o ROD z dnia
08.07.2005 r., jest dzie łem SLD co jed no znacz nie wska zu -
je, że w obec nie wy two rzo nej sy tu acji z na tu ry rze czy – na
SLD cią ży obo wią zek dal szej obro ny praw dział kow ców
zrze szo nych w PZD. Wi ce mar sza łek Sej mu RP Je rzy
Wen der lich za pew nił, że oby wa tel ski pro jekt usta wy au -
tor stwa PZD bę dzie po pie ra ny przez klub SLD i pol ską
le wi cę, nie za leż nie od wła sne go pro jek tu usta wy. W za -
da wa nych py ta niach z sa li prze wi ja ła się tro ska uzy ska -
nia więk szo ści par la men tar nej, któ ra skłon na by by ła
prze gło so wać w Sej mie oby wa tel ski pro jekt usta wy o
ROD. Wi ce mar sza łek pod kre ślił, że we wszyst kich klu -
bach par la men tar nych są po sło wie, któ rzy zna ją „rze mio -
sło dział ko we” i do brze ży czą dział kow com, stąd też
po sta wio no te zę, że ist nie je moż li wość gło so wa nia za
usta wą au tor stwa PZD po nad po dzia ła mi po li tycz ny mi
po nie waż, jak za uwa żył Mar sza łek po sło wie wy wo dzą się
z „lo kal nych oj czyzn”, w któ rych wszy scy się zna ją i wo -
bec sie bie po win ni być lo jal ni. Rad ni Sej mi ku p. Kry stian
Łu czak i Sta ni sław Paw lak, pod kre śla li do brą współ pra cę
wszyst kich śro do wisk wo je wódz kich nad utrzy ma niem

do tych cza so wych za pi sów praw nych usta wy do ty czą cych
prze ka za nych te re nów pod ogro dy, in fra struk tu ry i ulg po -
dat ko wych bo tyl ko na spraw dzo nych już za sa dach mo gą
funk cjo no wać dzi siaj Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we. Pod -
kre śla no rów nież, że naj bliż szy okres cza su to okres wy -
tę żo nej pra cy wo kół po pu la ry za cji ogrod nic twa dział -
ko we go w re gio nie w tym rów nież pro jek tów ustaw oby -
wa tel skiej i au tor stwa SLD.

Ko lej ne spo tka nie z Pre ze sa mi ROD od by ło się w To ru -
niu, w sie dzi bie OZ PZD, na któ rym Wi ce mar sza łek Sej -
mu RP Je rzy Wen der lich w obec no ści Wi ce prze wod ni -
czą ce go Sej mi ku Wo je wódz twa Kuj.-Pom., p. Kry stia na
Łu cza ka i Pre ze sa OZ PZD, oprócz te ma tu po pu la ry za cji
za pi sów oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD, in te re -
so wał się dniem dzi siej szym funk cjo no wa nia to ruń skich
ogro dów dział ko wych, bu do wą tra sy mo sto wej prze bie -
ga ją cej przez te re ny ogro dów dział ko wych, jak rów nież
po par ciem dzia łal no ści ROD w To ru niu przez wła dze sa -
mo rzą do we. To ruń – to ro dzin ne mia sto Pa na Wi ce mar -
szał ka, stąd też ogrom py tań, któ re pa dły z sa li do ty czy ły
nie tyl ko tras prze jaz do wych, ale rów nież in nych in we sty -
cji pro wa dzo nych w To ru niu. Na tym spo tka niu Wi ce mar -
sza łek za pew nił, że oby wa tel ski pro jekt usta wy nie bę dzie
za le gał w „za mra żar ce sej mo wej”. A jed no cze śnie Wi ce -
prze wod ni czą cy Sej mi ku Woj. Ku jaw sko -Po mor skie go 
p. Kry stian Łu czak pod kre ślił, że do ło ży wszel kich sta rań
aby wspar cie Sej mi ku dla ROD dzia ła ją cych w OZ To -
ruń sko -Wło cław skim PZD by ło więk sze niż do tych czas
nie tyl ko w sfe rze or ga ni za cyj nej ale rów nież fi nan so wej,
mó wił tak że o wspól nym dzia ła niu na rzecz no wej usta wy
o ROD, któ ra ma wejść w ży cie do koń ca 2013 ro ku. 

Ko lej nym mia stem, w któ rym Wi ce mar sza łek Sej mu RP
wraz z to wa rzy szą cy mi mu oso ba mi od wie dził dział kow -
ców – by ła Chełm ża. Na spo tka niu z dział kow ca mi 
w miej skiej bi blio te ce, w obec no ści przy by łe go Bur mi -
strza p. Je rze go Czer wiń skie go oraz Wi ce prze wod ni czą ce -
go SLD Wo je wódz twa Kuj -Pom., p. Mar ka Jop pa,
pod kre śla no bar dzo do brą współ pra cę po mię dzy lo kal ny -
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mi wła dza mi, wła dza mi po wia tu to ruń skie go i dział kow -
ca mi. Wi ce mar sza łek Sej mu RP Je rzy Wen der lich stwier -
dził, że od lat jest do bra współ pra ca po mię dzy wła dza mi
mia sta a spo łe czeń stwem stąd też uwa ża, że kie dy na dej -
dzie mo ment zbie ra nia pod pi sów po par cia dla oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o ROD, nie tyl ko dział kow cy, ale
ca ła Chełm ża bę dzie w tym za da niu przo do wać. Na ko -
niec spo tka nia au to rzy mo no gra fii o chełm żyń skich ogro -
dach dział ko wych p. Fran ci szek Kucz ka i p. Jó zef
Strzał kow ski wrę czy li Pa nom – J. Wen dr li cho wi , K. Łu -
cza ko wi, M. Jop po wi eg zem pla rze na pi sa nej oso bi ście
mo no gra fii, pod kre śla jąc 77-let ni okres dzia łal no ści
ogrod nic twa dział ko we go w Chełm ży – dla do bra jej
miesz kań ców.

Ostat nim eta pem wi zy ty Pa na Wi ce mar szał ka by ło Wą -
brzeź no. W Wą brzeź nie przy wi tał sza now nych go ści 
– Bur mistrz p. Le szek Kaw ski w Urzę dzie Mia sta, gdzie
przed sta wił naj bliż sze i naj waż niej sze za da nia, któ ry mi
zaj mu je się Ra da, Bur mistrz i Urząd Mia sta. Po czym od -
niósł się do funk cjo no wa nia w Wą brzeź nie 4 ogro dów
dział ko wych i ostat niej mię dzy na ro do wej kon fe ren cji,
któ ra od by wa ła się w Wą brzeź nie na te mat utrzy ma nia
par ków miej skich i ogro dów dział ko wych. Wy so ko oce -
nił współ pra cę wą brze skich dział kow ców z sa mo rzą dem
lo kal nym i od wrot nie. Po wi zy cie Wi ce mar szał ka z go ść -
mi w Urzę dzie Mia sta, ca ła de le ga cja wraz z bur mi strzem
po je cha ła do świe tli cy ROD „Che mik” gdzie na za pro szo -
nych go ści cze ka ły za rzą dy wą brze skich ROD. Cha rak te -
ry sty kę dzia łal no ści ogro dów przed sta wi li pp. Ma rian
So snów ka czło nek OZ To ruń sko -Wło cław skie go PZD i
Ed mund Szpa kow ski Pre zes ROD „Che mik”, któ rzy od -
nie śli się do co dzien nych za dań ja kie wy ko nu ją i czym
ży ją dział kow cy w Wą brzeź nie. Pod kre śla li peł ną mo bi li -
za cję dział kow ców i ich ro dzin w spra wie po par cia oby -
wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD i utrzy ma nia
za war tych tam za pi sów, bo jak stwier dzi li jest to je dy na re -

al na wi zja do bre go, dal sze go funk cjo no wa nia ROD. Głos
za brał rów nież Bur mistrz p. Le szek Kaw ski za pew nia jąc
o dal szej or ga ni za cyj nej i ma te rial nej po mo cy dla dział -
kow ców jak rów nież wspar cia w zbie ra niu pod pi sów 
i prze for so wa niu oby wa tel skie go pro jek tu tej usta wy 
w Pol skim Par la men cie. W dys ku sji pod kre śla no, że bę -
dzie to trud na ba ta lia, bo nie wszę dzie jest ta kie zro zu mie -
nie oma wia ne go pro ble mu jak w Wą brzeź nie i stąd też
wię cej pra cy cze ka dzia ła czy PZD w du żych aglo me ra -
cjach miej skich, gdzie trud no jest o jed no myśl ność, a jed -
no cze śnie roz pa tru jąc dal szą dzia łal ność ROD i np.
in we sto rów bu dow nic twa mo że wy stą pić wal ka o każ dy
„no wy skra wek zie mi”. Od no sząc się do dys ku sji - Wi ce -
mar sza łek Sej mu RP, jak rów nież Prze wod ni czą cy Sej mi -
ku Wo je wódz twa Kuj. – Pom., jed no brz mią co mó wi li 
o po trze bie nie usta ją cej ba ta lii i wie rze w po wo dze nie
prze for so wa nia na wszyst kich eta pach le gi sla cyj nych 
– oby wa tel skie go pro jek tu usta wy.

Pre zes OZ To ruń sko -Wło cław skie go PZD p. Ry szard
Cho dy nic ki po dzię ko wał Pa nu Wi ce mar szał ko wi Sej mu
Je rze mu Wen der li cho wi i Pa nu Wi ce prze wod ni czą ce mu
Sej mi ku Woj Kuj -Pom., za przy ję cie za pro szeń i zna le zie -
nie cza su na od by cie spo tkań – na te mat sy tu acji w ja kiej
znaj du je się PZD, oby wa tel skie go pro jek tu usta wy a tak -
że na dys ku sję o lo sach dział kow ców i ich ro dzin w Okrę -
gu To ruń sko -Wło cław skim PZD. Wy ra ził na dzie ję, że
ko lej ne po dob ne spo tka nia, od bę dą się w re jo nach Gru -
dzią dza, Brod ni cy i Chełm na, po nie waż jest za po trze bo -
wa nie wśród dział kow ców na spo tka nia z ludź mi
kreu ją cy mi po li ty kę, usta na wia ją cy mi pra wo i bu dże ty
funk cjo no wa nia spo łe czeń stwa od szcze bla pań stwo we -
go do lo kal ne go. 

Wszyst kie dzi siej sze spo tka nia od by wa ły się w rze czo -
wej, szcze rej at mos fe rze pod kre śla jąc jed no cze śnie po wa -
gę pro ble mów, o któ rych mó wio no.

Rzecz nik pra so wy OZ To ruń sko -Wło cław skie go
/-/ Piotr Ga dzi kow ski

9. Spo tka nie w Ra wie Ma zo wiec kiej

W dniu 16 paź dzier ni ka 2012 r., o godz. 17.30, w sa li ki -
no wej Miej skie go Do mu Kul tu ry w Ra wie Ma zo wiec kiej,
z ini cja ty wy Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Nar cyz”, Raw sko -Ma zo wiec kiej Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej oraz Ra dy Po wia to wej SLD od by ło się spo tka nie
otwar te z par la men ta rzy sta mi – Da riu szem Joń skim i Ar -
tu rem Ostrow skim, Prze wod ni czą cym Ra dy Kra jo wej
Spół dziel czo ści – dr Je rzym Jan kow skim oraz Bur mi -
strzem Ra wy Ma zo wiec kiej – Eu ge niu szem Gó ra jem.

Sku pio no się na ta kich spra wach jak:
• po zba wie nie praw dział kow ców na sku tek wy ro ku

Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry orzekł o nie kon sty tu -
cyj no ści czę ści prze pi sów usta wy o ROD i ko niecz no ści
uchwa le nia no we go ak tu praw ne go re gu lu ją ce go funk cjo -
no wa nie ogro dów dział ko wych,

• bul wer su ją ce lu dzi przy go to wy wa ne zmia ny usta wy
w pra wie spół dziel czym i Usta wie o spół dziel niach miesz -
ka nio wych,

• dal sze funk cjo no wa nie służ by zdro wia i oświa ty.
Współ pro wa dzą cy spo tka nie, Grze gorz Wie la nek – wi -

ce pre zes ROD „Nar cyz”, czło nek Okrę go we go Za rzą du
Łódz kie go PZD, za po znał ze bra nych z przy czy na mi, któ -
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re le gły u pod staw uchy le nia przez Try bu nał Kon sty tu cyj -
ny mo cy obo wią zu ją cej 24 prze pi sów usta wy re gu lu ją cej
do tych cza so we funk cjo no wa nie ogro dów dział ko wych,
jak też omó wił za ło że nia oby wa tel skie go pro jek tu no wej
usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Za zna czył,
iż wa run kiem moż li wo ści pod da nia pro jek tu de ba cie sej -
mo wej jest ze bra nie przez spo łe czeń stwo co naj mniej 
100 tys. pod pi sów po par cia.

Po sło wie, Da riusz Joń ski i Ar tur Ostrow ski omó wi li
przy go to wa ny przez SLD pro jekt zmia ny usta wy o rodzin-
nych ogrodach działkowych. Za pew ni li rów nież o peł nym
po par ciu SLD w re ali za cji dą żeń i ini cja tyw dział kow ców
zrze szo nych w PZD. Z ty mi gło sa mi w peł ni iden ty fi ko -

wał się Prze wod ni czą cy Ra dy Kra jo wej Spół dziel czo ści
– dr Je rzy Jan kow ski.

Bur mistrz Ra wy Ma zo wiec kiej po pro szo ny o wy ra że -
nie swo je go sto sun ku do Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych i dział kow ców oświad czył, że nie ma i nie two rzy
się na przy szłość pla nów po dej mo wa nia dzia łań zmie rza -
ją cych do li kwi da cji ogro dów na pod le głym te re nie. Za -
zna czył, że tak jak w prze szło ści wy cho dził na prze ciw
po trze bom spo łecz no ści mia sta, tak w przy pad ku dział -
kow ców nie bę dzie czy nił utrud nień w dal szym użyt ko wa -
niu grun tów zaj mo wa nych przez ogro dy, na po dob nych
jak do tej po ry wa run kach.

W spo tka niu uczest ni czy ło po nad 200 osób.

10. Spo tka nie dział kow ców z re jo nu Âro dy Wiel ko pol skiej

W dniu 22.10.2012 r. od by ło się Ze bra nie Ko le gium
Pre ze sów, człon ków Ko mi sji Re wi zyj nych i Roz jem czych
oraz dział kow ców re jo nu Śro dy Wlkp. na któ rym omó -
wio no za ło że nia pro jek tu oby wa tel skiej usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych przy ję te go przez X Nad zwy-
czaj ny Zjazd PZD w dniu 6.10.2012 r., a na stęp nie zgło -
szo ne go do Mar sza łek Sej mu przez Ko mi tet Ini cja ty wy
Oby wa tel skiej oraz przed sta wio no ak tu al ną sy tu ację Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców po wy ro ku TK.

W ze bra niu uczest ni czy li za pro sze ni go ście: Po seł na
Sejm RP To masz Piotr No wak z Plat for my Oby wa tel skiej,
Prze wod ni czą cy Miej skiej Ra dy i jed no cze śnie Prze wod -
ni czą cy SLD Śro dy Wlkp. Piotr Ma rek Mie loch, oraz
Prze wod ni czą cy Plat for my Oby wa tel skiej w Śro dzie
Wlkp. Bar tosz Wie liń ski. W spo tka niu w świe tli cy ROD
im. Nie dział kow skie go uczest ni czył tak że oprócz go spo -
da rzy – prze wod ni czą ce go Ko le gium Sta ni sła wa Pru szyń -
skie go i człon ka OZ i jed no cze śnie pre ze sa ROD gosz -
czą ce go dział kow ców Ze no na Kró la tak że czło nek Pre zy -
dium OZ PZD Ze non Brzo zow ski, któ ry przed sta wił pro -
jekt usta wy oraz wrę czył po sło wi ko pię pro jek tu wraz 
z uza sad nie niem i li stem Nad zwy czaj ne go Zjaz du ad re -
so wa nym do par la men ta rzy stów.

W trak cie dys ku sji głos za bie ra li za pro sze ni go ście i tak
Pan Po seł No wak oświad czył, że za po zna się szcze gó ło -

wo z pro jek tem oby wa tel skim przed sta wia nym na ze bra -
niu, któ re go do tej po ry nie znał i oświad czył, że w ca łej
roz cią gło ści jest za ogro da mi dział ko wy mi i bę dzie roz -
ma wiał ze swo im klu bem par la men tar nym na te mat oma -
wia ne go pro jek tu usta wy. Pan Po seł nie po sia dał in for-
ma cji czy klub PO ma swój pro jekt no wej usta wy. Zo bo -
wią zał się, że po uzy ska niu in for ma cji w klu bie spo tka się
z dział kow ca mi i po in for mu je ich o tym, na ja kim eta pie
są pra ce w PO. Za bie ra jąc głos Prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej Pan Piotr Mie loch zwró cił szcze gól ną uwa gę na
ko niecz ność jed no ści dział kow ców. Prze ko ny wał, że tyl -
ko ogól no pol ska or ga ni za cja bę dzie sil na i po zwo li dzia -
łać ogro dom za cho wu jąc ich pra wa i dal szy roz wój.
Moż na przy jąć, że je go sta no wi sko i apel do dział kow ców
Śro dy Wlkp. Jest w peł ni jest zgod ny z tre ścia mi za war ty -
mi w oby wa tel skim pro po no wa nym pro jek cie usta wy. Po -
wie dział rów nież, że klub par la men tar ny SLD przy go-
to wał wła sne pro po zy cje zmia ny usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych uwzględ nia ją cy zmia ny w tre ści
za kwe stio no wa nych ar ty ku łów Usta wy przez Try bu nał
Kon sty tu cyj ny, ale bę dzie rów nież wspie rał pro jekt oby -
wa tel ski.

Na za koń cze nie ze bra ni przy ję li sta no wi sko w peł ni po -
pie ra ją ce dzia ła nia le gi sla cyj ne jak i tre ści za war te w pro -
jek cie usta wy oby wa tel skiej.

Ob słu gu ją cy ze bra nie
/-/ Ze non Brzo zow ski

11. Dział kow cy z ini cja ty wà (usta wo daw czà) spo tka li si´ z par la men ta rzy sta mi

Re pre zen tan ci Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych z
Zie lo nej Gó ry, No wej So li, Kro sna Od rzań skie go, Gu bi -

na spo tka li się z par la men ta rzy sta mi zie mi lu bu skiej. Spo -
tka nia mia ły na ce lu za po zna nie po słów i se na to rów z ideą
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ogrod nic twa dział ko we go, oraz przy bli że nie pro ble mów 
z ja ki mi w ostat nich cza sach zma ga ją się dział kow cy. Po -
nad to przed sta wi cie le ogro dów za po zna li po słów z re alia -
mi w ja kich funk cjo nu ją po wy ro ku Try bu na łu Kon sty-
tu cyj ne go oraz przed sta wi li oby wa tel ski pro jekt usta wy 
o ogro dach dział ko wych.

W po nie dzia łek 29 paź dzier ni ka re pre zen tan ci sa mo rzą -
dów ogro do wych spo tka li się z se na to rem Ro ber tem Do -
wha nem, po słem Bo gu sła wem Won to rem oraz po słem
Je rzym Ma ter ną.

Se na tor Ro bert Do whan (Plat for ma Oby wa tel ska) przy -
znał, że do tej po ry nie był za zna jo mio ny z pro ble ma ty ką
ro dzin nych ogro dów dział ko wych i ne ga tyw nych dla
dział kow ców skut ków wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go, ale wy ra ził prze ko na nie, że w mia stach po win no być
miej sce dla ogro dów dział ko wych. Do ce nił pa sję i spo -
łecz ne za an ga żo wa nie lu dzi zwią za nych z ogro da mi dział -
ko wy mi, za pew nił, iż za in te re su je się spra wą, chęt nie
na wią że bliż sze kon tak ty z dział kow ca mi i bę dzie śle dził
roz wój spraw zwią za nych z usta wo daw czą ini cja ty wą
dział kow ców.

Po seł Je rzy Ma ter na (Pra wo i Spra wie dli wość) za pew -
nił, że po dej mie sta ra nia, aby ogro dy dział ko we funk cjo -
no wa ły na pod sta wie usta wy, a nie na pod sta wie uchwał 
i prze pi sów lo kal nych, by dział kow cy w mie sią cu paź -
dzier ni ku 2013 ro ku mie li już ja sność i nie ży li w nie pew -
no ści, co da lej z ogro da mi. Za pew nił, że otrzy ma ny
pro jekt oby wa tel skiej usta wy o ro dzin nych ogro dach

dział ko wych prze ka że do eks per ty zy fa chow com. Po seł
za pew nił, że bę dzie miał na uwa dze i nie do pu ści aby
środ ki pie nięż ne, wkła dy dział kow ców prze zna czo ne na
roz wój ro dzin nych ogro dów dział ko wych zo sta ły prze ję -
te (zna cjo na li zo wa ne) przez skarb pań stwa. Pan Cze sław
Czy żow ski z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Wzgó -
rze” w Gu bi nie zło żył na rę ce po sła list do pre ze sa PiS pa -
na Ja ro sła wa Ka czyń skie go.

Po seł Bo gu sław Won tor (So jusz Le wi cy De mo kra tycz -
nej) spo ty ka się z dzia łow ca mi dość re gu lar nie wiec zna -
na mu są pro ble my Dział kow ców. Po seł ze zdzi wie niem
przy jął in for ma cję, iż Mar sza łek Sej mu od rzu ci ła wnio -
sek o za re je stro wa nie ko mi te tu ini cja ty wy oby wa tel skiej,
za zna czył, że o ile pa mię ta jest to pierw szy przy pa dek 
w je go po sel skiej ka rie rze by oby wa tel ski wnio sek zo stał
od rzu co ny. Po twier dził, iż So jusz Le wi cy De mo kra tycz -
nej po mi mo, iż pra cu je nad wła snym pro jek tem usta wy 
o ogro dach dział ko wych w peł ni po pie ra ini cja ty wę oby -
wa tel ską fir mo wa ną przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

De le ga cje dział kow ców wrę czy ły par la men ta rzy stom
pro jekt usta wy wraz z uza sad nie niem oraz drob ne upo -
min ki w po sta ci wy daw nictw „Kim są pol scy dział kow -
cy?” oraz „Va de me cum Dza ił kow ca”.

Nasz pro jekt usta wy na dzień dzi siej szy jest spra wą prio -
ry te to wą dla te go dział kow cy pla nu ją spo tkać się z wszyst -
ki mi par la men ta rzy sta mi w na szym re jo nie i przed sta wić
im na szą wi zję ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce oraz
prze ko nać ich by wspie ra li na szą oby wa tel ską ini cja ty wę.

In struk tor ds. ogrod ni czych z OZ w Zie lo nej Gó rze
/-/ Ra fał Haw ry luk

12. Spo tka nie dział kow ców z prze wod ni czà cym SLD Lesz kiem Mil le rem 

29.10.2012 o godz. 17.00 w au li Po mor skiej Szko ły
Wyż szej w Sta ro gar dzie Gdań skim przy ul. Ko ściusz ki
od by ło się spo tka nie dział kow ców i sym pa ty ków ROD 
z pre mie rem Lesz kiem Mil le rem. W spo tka niu uczest ni -
czy li: Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku Pan
Cze sław Smo czyń ski, Pre zy dent Mia sta Sta ro gard Gdań -
ski, Pan Ed mund Sta cho wicz, szef po wia to wych struk tur
SLD Pan Wie sław Rut kow ski, Pre zes Po wia to we go
Związ ku Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li dów Pan Jan
Brdak oraz za pro sze ni dzia ła cze SLD z Ko ście rzy ny, Mal -
bor ka, Kwi dzy na, któ rym to wa rzy szy li dział kow cy z po -
wyż szych miej sco wo ści. Or ga ni za to rem spo tka nia by ło
Ko le gium Pre ze sów ROD w Sta ro gar dzie Gdań skim wraz
z Po wia to wym Za rzą dem SLD. Te mat spo tka nia „Obro na
ogro dów dział ko wych – omó wie nie pro jek tu usta wy SLD
i pro jek tu usta wy PZD”.

W swo ich wy stą pie niach Le szek Mil ler i Cze sław Smo -
czyń ski za po zna li ze bra nych z de cy zja mi Try bu na łu Kon -

sty tu cyj ne go, któ ry za kwe stio no wał pra wie po ło wę ar ty -
ku łów Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia
8 lip ca 2005. Omó wio no dal sze dzia ła nia do ty czą ce „no -
wych ustaw”. Le szek Mil ler oraz Cze sław Smo czyń ski
skry ty ko wa li do tych cza so we dzia ła nia osób szko dzą cych
ogro dom dział ko wym. Pre zy dent Sta ro gar du za pew nił, iż
z je go stro ny nic dział kow com nie gro zi, bo wiem jest za -
do wo lo ny z do tych cza so wej współ pra cy z dział kow ca mi.
Po parł dzia ła nia pod ję te przez dział kow ców by obro nić
ogro dy przed li kwi da cją.

W dys ku sji wzię ło udział kil ku na stu dział kow ców 
i sym pa ty ków. Po ru sza no ta kie pro ble my jak: „co zro bić
z eme ry ta mi gdy za bie rze im się dział ki”, „gdzie wol ny
czas i wa ka cje spę dzą ro dzi ny, któ rych nie stać na wy -
jazd”. Pod czas dys ku sji mó wio no o kon se kwen cjach, ja -
kie mo gą na stą pić, gdy w ter mi nie usta wo daw ca nie
usta no wi no wej usta wy o ogro dach dział ko wych. Pań -
stwo, któ re nie umie chro nić oby wa te la prze sta je być pań -
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stwem. Py ta no, dla cze go Pa ni Ewa Ko pacz za żą da ła od
Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy 
o ROD wy ka za nia skut ków fi nan so wych do na sze go pro -
jek tu usta wy. Nie uczy nio no te go w sto sun ku do pro jek tu
usta wy zło żo ne go przez So li dar ną Pol skę. Na za da ne py -
ta nia od po wia dał Le szek Mil ler i Cze sław Smo czyń ski.
Wszyst kie py ta nia uzy ska ły od po wie dzi. Pod czas spo tka -
nia ze bra no 93 pod pi sy pod „Sta no wi skiem” dział kow -
ców i sym pa ty ków skie ro wa nym do Pa ni Ewy Ko pacz 

– Mar szał ka Sej mu RP. Dział kow cy po dzię ko wa li pre mie -
ro wi Lesz ko wi Mil le ro wi za przy ję cie ich za pro sze nia 
i przy by cie do Sta ro gar du Gdań skie go.

Pod czas roz mo wy w ku lu arach prze wod ni czą cy Po wia -
to we go Związ ku Eme ry tów i Ren ci stów w Sta ro gar dzie
Gd zo bo wią zał się do zbie ra nia pod pi sów pod na szą usta -
wą. Na le ży nad mie nić, iż 30 min. przed spo tka niem od by -
ła się kon fe ren cja pra so wa Lesz ka Mil le ra i Cze sła wa
Smo czyń skie go.

Prze wod ni czą cy Ko le gium Pre ze sów ROD
Sta ro gard Gd.

/-/ Bog dan Grze la

13. Se kre tarz Ra dy Wo je wódz kiej SLD Ro man Szu lar po pie ra dział kow ców

W po łu dnie 29 paź dzier ni ka w sie dzi bie Ra dy Wo je -
wódz kiej So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej w Kiel cach
od by ło się spo tka nie, na któ re Se kre tarz RW SLD za pro -
sił przed sta wi cie li Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie -
go PZD. Uczest ni czy li w nim Pre zes OZŚ PZD Zyg munt
Wój cik, Kie row nik Biu ra OZ Jan Stań czyk, in spek tor ds.
te re no wo -praw nych An na Ślu sar czyk a tak że re pre zen tan -
ci ROD, oraz Se kre tarz RW SLD Ro man Szu lar. Te ma tem
spo tka nia mia ła być wy mia na opi nii na te mat pro jek tu no -
we li za cji Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
za pro po no wa ne go przez SLD i oby wa tel skie go pro jek tu
Usta wy, wy cho dzą ce go od spo łecz no ści dział kow ców.

Przed sta wi cie le OZŚ PZD roz po czę li od po dzię ko wań
dla lo kal nych władz SLD za wspar cie udzie la ne dział kow -
com i ży we za in te re so wa nie te ma tem no wych re gu la cji
ma ją cych w przy szło ści nor mo wać kwe stie ogrod nic twa
dział ko we go. Na stęp nie Kie row nik Biu ra OZ Jan Stań -
czyk po dzie lił się prze my śle nia mi ja kie na su wa Okrę go -
we mu Za rzą do wi Świę to krzy skie mu pro jekt no we li za cji
Usta wy o ROD zło żo ny przez SLD, po czym na świe tlił
Se kre ta rzo wi RW SLD za ło że nia oby wa tel skie go pro jek -

tu Usta wy, na pi sa ne go przez praw ni ków KR PZD w War -
sza wie wraz z ze spo łem kon sul tan tów. Kie row nik Biu ra
pod kre ślił jak skom pli ko wa na i spe cy ficz na jest te ma ty ka
ro dzin nych ogro dów dział ko wych i jak trud ne jest wła ści -
we jej ure gu lo wa nie. Przed sta wi cie le ROD kła dli zaś na -
cisk na to, że za wsze naj lep szy zo sta nie pro jekt pi sa ny
przez prak ty ków, w tym wy pad ku – przed sta wi cie li Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców.

Se kre tarz Ro man Szu lar w imie niu świę to krzy skich
struk tur SLD za świad czył o dal szej chę ci i po trze by
współ pra cy je go ugru po wa nia z re pre zen tan ta mi śro do wi -
ska dział kow ców. Za pew nił, że świę to krzy ska ko mór ka
SLD zwró ci uwa gę na spo strze że nia przed sta wio ne przez
OZŚ PZD do ty czą ce po sel skie go pro jek tu no we li za cji
Usta wy pod czas roz mów na kra jo wym szcze blu par tii.
Jed no cze śnie wy ka zał chęć do dia lo gu w spra wie po par -
cia przez przed sta wi cie li So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej
dla oby wa tel skie go pro jek tu Usta wy i pro wa dze nia roz -
mów na te mat ewen tu al ne go wy pra co wa nia wspól ne go
sta no wi ska w po wyż szej spra wie.

Inspektor ds. terenowo-prawnych
/-/ An na Ślu sar czyk

14. Wi ce pre zy dent mia sta Kiel ce po pie ra dział kow ców 

W dniu 29 paź dzier ni ka 2012 r. w kie lec kim Urzę dzie
Mia sta od by ło się spo tka nie miej skich wło da rzy z przed -
sta wi cie la mi świę to krzy skich dział kow ców. Roz mo wa
mia ła do ty czyć po par cia władz sa mo rzą do wych dla pro -
jek tu oby wa tel skie go Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych i dal sze go dia lo gu z dział kow ca mi.

W spo tka niu udział wzię li Wi ce pre zy dent Mia sta Kielc

Cze sław Gru szew ski oraz przed sta wi cie le Okrę go we go
Za rzą du Świę to krzy skie go PZD w Kiel cach: Pre zes OZŚ
Zyg munt Wój cik, kie row nik Biu ra OZ Jan Stań czyk, in -
spek tor ds. te re no wo -praw nych An na Ślu sar czyk oraz
przed sta wi cie le czte rech kie lec kich Ogro dów, w tym naj -
star sze go (ROD „Ka dziel nia”) i naj więk sze go (ROD 
im. S. Że rom skie go) z nich.
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Pre zes OZŚ po dzię ko wał Wi ce pre zy den to wi za do tych -
cza so we wspar cie ja kie go Mia sto udzie la dział kow com 
i idei ogrod nic twa dział ko we go, zaś Kie row nik Biu ra OZ
na świe tlił głów ne za ło że nia oby wa tel skie go pro jek tu
Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych i wy ja śnił
kie run ki, w ja kich świę to krzy scy i pol scy dział kow cy za -
mie rza ją da lej po dą żać. Wska zał też naj waż niej sze punk -
ty uza sad nie nia do pro jek tu Usta wy.

Ze stro ny Mia sta Kiel ce Wi ce pre zy dent za pew nił o dal -
szym po par ciu dla dział kow ców i ich sta rań o za cho wa nie
Ro dzin nych Ogro dów Dział kow ców. Za rę czył, iż po trze -
ba wspar cia dzia łań dział kow ców przez obec ne wła dze sa -

mo rzą do we wy ni ka nie z ko niunk tu ral nej po trze by, lecz 
z oso bi stych prze ko nań. Za pro po no wał tak że wy mier ne 
i kon kret ne for my współ pra cy z dział kow ca mi jak na
przy kład zor ga ni zo wa nie spe cjal nej kon fe ren cji pra so wej
z przed sta wi cie la mi Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy -
skie go i świę to krzy skich ROD oraz Urzę du Mia sta. Na -
gło śnie nie i wy ja śnie nie te ma tu w lo kal nych me diach
po mo że bli żej za po znać się z pro jek tem Usta wy i ak tu al -
ną sy tu acją PZD szer sze mu spo łe czeń stwu. Wi ce pre zy -
dent za pew nił tak że o dal szej po trze bie dia lo gu z dział-
kow ca mi, ja ko z du żą i waż ną gru pą spo łecz ną.

Inspektor ds. terenowo-prawnych
/-/ An na Ślu sar czyk

15. Prze wod ni czà ca Ra dy Wo je wódz twa Âwi´ to krzy skie go po pie ra dział kow ców 

Dnia 29 paź dzier ni ka 2012 r. w sie dzi bie Ra dy Wo je -
wódz twa Świę to krzy skie go OPZZ w Kiel cach od by ło się
spo tka nie po mię dzy Prze wod ni czą cą RWŚ OPZZ Elż bie -
tą Dro gosz i przed sta wi cie la mi Okrę go we go Za rzą du
Świę to krzy skie go: Pre ze sem OZŚ PZD Zyg mun tem Wój -
ci kiem, Kie row ni kiem Biu ra OZ Ja nem Stań czy kiem, in -
spek tor ds. te re no wo -praw nych An ną Ślu sar czyk oraz
re pre zen tan ta mi kie lec kich ROD. Ze bra nie po świę co ne
by ło te ma to wi wspól nych dzia łań OPZZ i Pol skie go
Związ ku Dział kow ców w ce lu obro ny ogrod nic twa dział -
ko we go i oby wa tel skie go pro jek tu Usta wy o ROD.

Pod czas roz mo wy Kie row nik Biu ra OZ za pre zen to wał
naj waż niej sze roz wią za nia oby wa tel skie go pro jek tu Usta -
wy wraz z ich uza sad nie niem i wska zy wał na pil ną po -
trze bę za bez pie cze nia na by tych praw dział kow ców.
Przed sta wi cie le OZŚ prze sta wi li tak że proś bę o po moc 
w po pu la ry za cji i póź niej szym zbie ra niu pod pi sów pod
pro jek tem. Na po wyż szy te mat wy wią za ła się dłu ga, bu -
du ją ca dys ku sja.

Prze wod ni czą ca OPZZ pod kre śli ła, że dla do bra ogrod -
nic twa dział ko we go i przy szło ści Ogro dów li czy się
przede wszyst kim zjed no cze nie zbli żo nych so bie śro do -
wisk i po par cie jed ne go, naj lep sze go ze zgło szo nych pro -
jek tów no wej Usta wy. Stwier dzi ła, że ta ki z pew no ścią
jest pro jekt wy pra co wa ny przez ze spół praw ni ków
Polskiego Związku Działkowców, ja ko spe cja li stów zna -
ją cych spe cy fi kę funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i re alia pa nu ją ce w Ogro dach. Pa ni Dro gosz
za pew ni ła tak że o go to wo ści i chę ci związ kow ców do po -
mo cy przy zbie ra niu pod pi sów pod pro jek tem Usta wy 
o rodzinnych ogrodach działkowych.

Na ko niec obie stro ny za pew ni ły się o chę ci i za sad no -
ści dal szej współ pra cy dla ra to wa nia do rob ku pol skich
dział kow ców. Prze wod ni czą ca OPZZ wy ra zi ła na dzie ję,
że dzię ki wspól ne mu za an ga żo wa niu, roz mo wom i dzia -
ła niu uda się za cho wać i ura to wać od zgu by jak naj wię cej
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. 

Inspektor ds. terenowo-prawnych
/-/ An na Ślu sar czyk

16. Dział kow cy z Gnie zna i Wrze Êni po pie ra jà pro jekt usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Ko le gia Pre ze sów z te re nu mia sta i po wia tu Gnie zno
oraz z Wrze śni w dniu 30 paź dzier ni ka br. zor ga ni zo wa ły
w Gnieź nie w Sa li Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry spo tka -
nie dział kow ców, w któ rym wzię ło udział oko ło 150 osób.

Na spo tka nie przy by li rów nież – Pan Ja cek Ko wal ski 
– Pre zy dent Mia sta Gnie zna oraz Po seł na Sejm RP – Pan
Ta de usz To ma szew ski.

Te ma tem spo tka nia by ło omó wie nie pro jek tu usta wy 

In for ma cja ze spo tka nia przed sta wi cie li OZŚ PZD 
z Prze wod ni czą cą Ra dy Wo je wódz twa Świę to krzy skie go OPZ Elż bie tą Dro gosz
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o ro dzin nych ogro dach dział ko wych opra co wa ny przez
nasz Zwią zek i zgło szo nej do sej mu przez Ko mi tet Ini cja -
ty wy Usta wo daw czej. W to ku spo tka nia omó wio no ak tu -
al ną sy tu ację PZD i dzia ła nia w spra wie po par cia pro jek tu
usta wy. Przed sta wio no tak że dzia ła nia Związ ku w ce lu
po pu la ry zo wa nia pro jek tu usta wy i pod da no kry tycz nej
ana li zie pro jekt usta wy zgło szo ny przez klub So li dar na
Pol ska, bę dą cym w isto cie pro jek tem po sła De ry, już raz
od rzu co nym przez Sejm RP. Spra wy te omó wił Pre zes
Okrę go we go Za rzą du PZD w Po zna niu kol. Zdzi sław Śli -
wa.  Po in for mo wał on rów nież, że Mar sza łek Sej mu nie
przy ję ła pro jek tu usta wy w cią gu usta wo wych 14 dni żą -
da jąc do dat ko wych uzu peł nień, wy cho dzą cych po za spra -
wy czy sto for mal ne. Wzbu dzi ło to obu rze nie uczest ni-
czą cych w spo tka niu tym bar dziej, że ta kich żą dań nie wy -
sto so wa ła wo bec pro jek tu usta wy So li dar nej Pol ski. Swo -
je ne ga tyw ne sta no wi ska do ta kie go dzia ła nia wy ra zi li
za rów no Pre zy dent Mia sta, któ ry za po wie dział wy sto so -
wa nie pi sma do Pa ni Mar sza łek oraz Po seł Ta de usz To -

ma szew ski. W ten spo sób obaj uczest ni cy spo tka nia po
raz ko lej ny wy ka za li swo je po par cia dla ogro dów i dzia -
łań Związ ku w ich obro nie.

Szcze gó ło we za pi sy pro jek to wa nej usta wy omó wił Pre -
zes Okrę go we go Za rzą du. Wy ja śniał zgła sza ne wąt pli wo -
ści i od po wia dał na py ta nia uczest ni ków spo tka nia.
Ape lo wał o za po zna nie z pro jek tem naj pierw wszyst kich
człon ków or ga nów Związ ku w po szcze gól nych ogro dach,
a na stęp nie aby do trzeć do mak sy mal nie naj więk szej rze -
szy dział kow ców. Su ge ro wał or ga ni zo wa nie nad zwy czaj -
nych wal nych ze brań do omó wie nia za pi sów pro jek to-
wa nej usta wy. Zo bo wią zał obec nych do ak tyw ne go dzia -
ła nia przy zbie ra niu pod pi sów na li stach po par cia dla na -
sze go pro jek tu usta wy.

Na za koń cze nie przed sta wio ny zo stał pro jekt sta no wi -
ska skie ro wa ne go do Pa ni Mar sza łek Ewy Ko pacz ne gu -
ją ce go jej dzia ła nia w za kre sie nie rów ne go sto so wa nia
pra wa przy re je stro wa niu pro jek tów ustaw.  

/-/ Zdzi sław Stan ko wiak

W dniu 31 paź dzier ni ka 2012 r. w sie dzi bie Okrę go we -
go Za rzą du Świę to krzy skie go PZD od by ła się na ra da
Człon ków Pre zy dium OZ z udzia łem dwóch Ko mi sji Sta -
tu to wych oraz Pre ze sów ogro dów dział ko wych z te re nu
mia sta Kiel ce.

Głów nym te ma tem przed mio to we go spo tka nia by ło pi -
smo Mar szał ka Sej mu RP skie ro wa ne do Ko mi te tu Ini cja -
ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o ROD mo cą
któ re go stwier dzo no, iż za wia do mie nie o utwo rze niu Ko -
mi te tu po sia da brak for mal ny w za kre sie rze ko me go nie -
okre śle nia w uza sad nie niu Pro jek tu skut ków fi nan so wych
wy ko na nia opra co wa nej Usta wy.

Do ko na no szcze gó ło we go omó wie nia ar gu men ta cji Pa -
ni Mar sza łek wraz z udzie lo ną ze stro ny Związ ku nie -
zwłocz ną od po wie dzią w tym że za kre sie.

Ze bra ni z du żym za sko cze niem i obu rze niem od nie śli
się do za ist nia łej sy tu acji, w szcze gól no ści w kwe stii bu -
do wa nia dwóch od mien nych stan dar dów sto so wa nia pra -

wa – in ne go co do pro jek tu po sel skie go, a in ne go do oby -
wa tel skiej ini cja ty wy usta wo daw czej.

Nie od na le zio no żad nych me ry to rycz nych ar gu men tów
na po par cie sta no wi ska Mar szał ka Sej mu. Sa mo pi smo
ode bra no zaś ja ko pierw sza pró bę co naj mniej opóź nie nia
i tak krót kie go ter mi nu na uchwa le nie no wych re gu la cji
praw nych w od nie sie niu do ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce.

Pod kre śla no świa do mość trud no ści z ja ki mi pro jekt
Usta wy o rodzinnych ogrodach działkowych zde rzy się
na eta pie pro ce do wa nia nad je go za pi sa mi w Sej mie i Se -
na cie RP. Nie za kła da no jed nak że, iż pierw sze ze wspo -
mnia nych trud no ści po ja wią się już na tak wcze snym
eta pie.

W związ ku z po wyż szym uzna no za ko niecz ne wy pra -
co wa nie wspól ne go Sta no wi ska skie ro wa ne go do Pa ni
Mar sza łek, a wy ra ża ją ce go od czu cia i oba wy nie tyl ko
spo łecz nych dzia ła czy Związ ku, ale przede wszyst kim in -

IV. INFORMACJE Z NARAD W OKR¢GOWYCH
ZARZÑDACH

1. Na ra da Człon ków Pre zy dium Okr´ go we go Za rzà du Âwi´ to krzy skie go PZD 
w Kiel cach, Ko mi sji Sta tu to wych oraz Pre ze sów kie lec kich ROD w spra wie 
zwró ce nia za wia do mie nia o utwo rze niu Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej 
Pro jek tu Usta wy o ROD
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dy wi du al nych użyt kow ni ków dzia łek i po nad 17-ty sięcz -
nej, świę to krzy skiej ro dzi ny dział ko wej.

Ze bra ni jesz cze bar dziej do ce ni li war tość oby wa tel skie -
go pro jek tu Usta wy o ROD, tak że w szcze gól no ści z ze -
sta wie niem je go za pi sów z ini cja ty wą So li dar nej Pol ski,
ja ko pro po zy cji ab so lut nie nie do przy ję cia przez śro do wi -
sko pol skich dział kow ców – zmie rza ją cej do na cjo na li za -
cji wy pra co wa ne go przez Polski Związek Działkowców
na prze strze ni mi nio nych lat ma jąt ku i do rob ku wie lu po -
ko leń dział kow ców.

Zda niem kie lec kich dział kow ców tyl ko ini cja ty wa usta -

wo daw cza wy pły wa ją ca ze śro do wi ska sa mych za in te re -
so wa nych – dział kow ców, da je gwa ran cję za cho wa nia
115-let niej idei ogrod nic twa dział ko we go i dal sze go funk -
cjo no wa nia bli sko 5 ty się cy ogro dów dział ko wych w na -
szym kra ju.

Za ko niecz ne uzna no tak że jesz cze in ten syw niej sze kro -
ki w ce lu do tar cia z in for ma cją o bie żą cej sy tu acji do in -
dy wi du al nych użyt kow ni ków dzia łek, gdyż w obec nej
sy tu acji to czą się de cy du ją ce lo sy o pra wa po nad mi lio na
pol skich dział kow ców i ogro dów, w któ rych użyt ku ją oni
swo je dział ki.

Kie row nik Biu ra OZ
Jan Stań czyk 

2. In for ma cja z na ra dy Pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 
z te re nu wo je wódz twa Êwi´ to krzy skie go 

Dnia 6 li sto pa da 2012r. w sie dzi bie Okrę go we go Za rzą -
du Świę to krzy skie go PZD w Kiel cach od by ła się na ra da
Pre ze sów ROD z te re nu wo je wódz twa świę to krzy skie go.
Spo tka nie mia ło na ce lu prze dys ku to wa nie za ło żeń oby -
wa tel skie go pro jek tu Usta wy o ROD, dzia łań Pa ni Mar -
sza łek Sej mu w sto sun ku do pro jek tu oraz ak tu al nej
sy tu acji PZD.

Na po cząt ku ze bra nia szcze gó ło wo przed sta wio na zo -
sta ła ma te ria oby wa tel skie go pro jek tu Usta wy. Kie row nik
Biu ra OZ w jej na świe tla niu głów ny na cisk po ło żył na
zna cze nie i wy ja śnie nie spo so bu re ali za cji pro po no wa -
nych re gu la cji w prak ty ce. Pod kre ślił, że głów ny cel ja ki
przy świe cał twór com pod czas pra cy nad pi sa niem pro jek -
tu, to przede wszyst kim za cho wa nie jak naj więk szej ilo ści
ogro dów, unik nię cie ma so wej ich li kwi da cji i za bez pie -
cze nie oraz ochro na słusz nie na by tych praw dział kow ców
i ich ma jąt ku.

Na stęp nie pod dys ku sję wzię ta zo sta ła kwe stia zwró ce -
nia przez Mar sza łek Sej mu Pa nią Ewę Ko pacz pro jek tu 
z po wo du rze ko mych bra ków for mal nych w uza sad nie niu
skut ków fi nan so wych, ja kie zro dzi wpro wa dze nie po wyż -
szych re gu la cji w ży cie. Wśród Pre ze sów ze bra nych na
na ra dzie wy wo ła ło to nie ma łe obu rze nie i nie po kój. Pod -
kre ślo no, że w isto cie nie moż li wym jest do kład ne okre -

śle nie tych że skut ków, gdyż w znacz nej więk szo ści za le -
żą one od czyn ni ków trud nych do prze wi dze nia, jak np.
de cy zje gmin w spra wie udzie le nia do ta cji ce lo wych na
rzecz ogro dów. Szcze gól nie obu rza ją cy jest ten fakt, je że -
li pod uwa gę weź mie się, że po dob ne uza sad nie nie skut -
ków fi nan so wych na pi sa ne pod pro jek tem Usta wy
stwo rzo nym przez ugru po wa nie So li dar nej Pol ski, nie zo -
sta ło zwró co ne. Pre ze si ROD zgod nie uzna li, że ta ka sy -
tu acja jest nie do pusz czal na w de mo kra tycz nym pań stwie
praw nym.

Po burz li wej dys ku sji i wie lu py ta niach do ty czą cych po -
wyż sze go te ma tu, w tym w za kre sie re gu la cji sa me go Pro -
jek tu Usta wy, Pre ze si ROD z wo je wódz twa po sta no wi li
pod jąć wspól ne sta no wi sko w tej spra wie za adre so wa ne
do Pa ni Mar sza łek Sej mu, wy ra ża ją ce oba wy o przy szłość
ogrod nic twa dział ko we go w sy tu acji, w któ rej już na po -
cząt ku wal ki o swo je pra wa dział kow cy spo ty ka ją się 
z ta ki mi trud no ścia mi ze stro ny wła dzy.

Jed no cze śnie wszy scy zgro ma dze ni jesz cze raz po ło ży -
li na cisk na po trze bę zjed no cze nia wszyst kich dział kow -
ców w dzi siej szych, trud nych dla nich re aliach. Po wtór nie
wy ra zi li tak że swo je po par cie dla oby wa tel skie go pro jek -
tu Usta wy i za pew ni li o chę ci po mo cy w zbie ra niu pod pi -
sów i w ak tyw nej je go po pu la ry za cji.

Inspektor ds. terenowo-prawnych
An na Ślu sar czyk

3. Pa łac Ksià ̋ ´ cy w ˚a ga niu był miej scem pierw szej pre zen ta cji pu blicz nej oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w OZ Zie lo na Gó ra 

W dniu 6 li sto pa da br. w Pa ła cu Ża gań skim od by ło się
spo tka nie z dział kow ca mi oraz miesz kań ca mi mia sta. 

Z za pro sze nia Okrę go we go Za rzą du sko rzy sta ło oko ło 
90 osób. Na spo tka nie przy był tak że bur mistrz Ża ga nia
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pan Sła wo mir Ko wal. Z ra mie nia Pol skie go Związ ku
Dział kow ców udział wzię li pre zes OZ M. Pa siń ski, wi ce -
pre zes OZ J. Mi ko łaj czyk, se kre tarz OZ J. Ko mar nic ki
oraz pre ze si ogro dów z Ża ga nia, Gozd ni cy i Iło wej.

Spo tka nie pro wa dził Pre zes ROD „Za ci sze” w Ża ga niu
pan Ka rol Woj ty siak. Przed sta wi cie le Okrę go we go Za rzą -
du pre zen to wa li pro jekt usta wy i wy ni ka ją ce z nie go ko -
rzy ści dla dział kow ców, spra wy do ty czą ce za bez pie cze nia
ich praw i ma jąt ku oraz roz wią za nia do ty czą ce funk cjo no -
wa nia ogro dów dział ko wych w mia stach.

Głos za brał tak że bur mistrz mia sta pan Sła wo mir Ko -
wal, któ ry za de kla ro wał po moc ogro dom ża gań skim, 
z któ ry mi od kil ku lat z po wo dze niem współ pra cu je. Za -

pew nił, że ogro dy w je go mie ście bę dą da lej ist nieć i ni -
ko mu nie prze szka dza ją. Bur mistrz przy po mniał, iż sam
po dej mo wał sta no wi ska w obro nie usta wy o ROD z dnia
5 lip ca 2005 ro ku i ro bił to od ser ca, z życz li wo ści dla
dział kow ców. Za ape lo wał by dział kow cy wal czy li o usta -
wo we gwa ran cje swo ich praw. 

Uczest ni cy spo tka nia do brze przy ję li ini cja ty wę usta -
wo daw czą fir mo wa ną przez Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców i wy ra zi li chęć po par cia dla na szej usta wy.

Pod pi sa li się pod li stem skie ro wa nym do Pa ni Mar sza -
łek Sej mu o jak naj szyb sze wpro wa dze nie pro jek tu usta -
wy pod ob ra dy Sej mu.

Ire na Woź ny

4. Dział kow cy w Szcze ci nie dys ku to wa li nad pro jek tem usta wy o ROD 

Ogród dział ko wy im. „Przy jaźń” w Szcze ci nie go ścił 
w dniu 29.10 br. przed sta wi cie li ogro dów szcze ciń skie go
okrę gu PZD, któ rzy ze bra li się na spo tka niu po świę co nym
pro jek to wi usta wy o rodzinnych ogrodach działkowych,
zgło szo ne mu przez Ko mi tet Oby wa tel skiej Ini cja ty wy
Usta wo daw czej.

Spo tka nie w ele ganc ko urzą dzo nym i przy go to wa nym
do mu dział kow ca roz po czę ła Pa ni Ka zi mie ra Wa dow ska
– Pre zes ROD „Przy jaźń”, któ ra w krót kim wstę pie wpro -
wa dzi ła uczest ni ków w at mos fe rę ogro du li czą ce go po -
nad ty siąc dzia łek, zor ga ni zo wa ne go na 5 ko lo niach.

Wcho dząc do ogro du uczest ni cy mie li moż li wość za -
uwa żyć na każ dym kro ku do brą rę kę go spo da rza i wiel ki
wkład pra cy ca łej spo łecz no ści dział ko wej ogro du. To sa -
mo się nie zro bi ło. W tym ogro dzie, jak w każ dym in nym
tkwi pra ca, ser ce lu dzi wie lu po ko leń dział kow ców.

Za sad ni czym ce lem spo tka nia by ła przy szła usta wa,
któ rą Sejm RP mu si uchwa lić w cią gu 18 mie się cy od da -
ty ogło sze nia wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Gdy -
by się tak nie sta ło, do szło by do sy tu acji, że wy ga sły by
wszyst kie pra wa do grun tów, a tym sa mym i do dzia łek.
Na le ża ło by or ga ni zo wać wszyst ko od po cząt ku. Był by to
sce na riusz ka ta stro ficz ny.

Pro jekt usta wy opra co wa ny w śro do wi sku dział kow ców
wpro wa dza wie le no wo ści, któ re zo sta ły po dyk to wa ne
wa run ka mi okre ślo ny mi przez wy rok Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go. Dla wie lu dział kow ców i dzia ła czy jest on kon -
tro wer syj ny w po rów na niu do obo wią zu ją cej usta wy 
o ROD. Jest on jed nak wy wa żo nym i prze my śla nym roz -
wią za niem, któ re go dzi in te res dział kow ców z in te re sem
Skar bu Pań stwa i Sa mo rzą dów oraz in te re sy wszyst kich
pod mio tów pro wa dzą cych ogro dy dział ko we.

Dział kow com – au to rom pro jek tu uda ło się w krót kim
cza sie, zna jąc taj ni ki funk cjo no wa nia ogro dów, opra co -

wać do ku ment, któ ry zo stał za ak cep to wa ny przez ro dzi ny
dział kow ców i od po wia da na ich ocze ki wa nia.

Je dy nym pro ble mem ja ki ist nie je to jest ko niecz ność je -
go zma te ria li zo wa nia w for mie no wej usta wy, a do te go
nie zbęd na bę dzie wo la Sej mu, Se na tu i Pre zy den ta RP.

W ce lu przy bli że nia idei zło żo ne go pro jek tu szer szym
krę gom spo łecz nym, na spo tka nie zo sta li za pro sze ni po -
sło wie z te re nu szcze ciń skie go okrę gu, przed sta wi cie le
par tii oraz me dia. Z za pro sze nia sko rzy stał So jusz Le wi -
cy De mo kra tycz nej, któ re go re pre zen to wał Al bin Maj -
kow ski oraz PSL re pre zen to wa ny przez Ja ni nę Przy by-
ło wicz. Od po wiedź uspra wie dli wia ją cą prze słał rów nież
po seł Ar ka diusz Li twiń ski. De kla ra cję po par cia dla pro -
jek tu prze sła ła tak że Wo je wódz ka Ra da OPZZ.

Przed sta wi cie le go ści po par li przed sta wio ny pro jekt
usta wy oraz wy ra zi li de kla ra cję po mo cy w kam pa nii pro -
mo cyj nej oraz zbie ra niu pod pi sów. Z wy stą pień jed nak
wy ni ka oba wa, że zgło szo ny pro jekt nie bę dzie miał ła -
twej dro gi do zre ali zo wa nia się ja ko usta wa, gdyż wska -
zu je na to pi smo Mar szał ka Sej mu do peł no moc ni ka
Ko mi te tu Ini cja ty wy Oby wa tel skiej, któ ry na kła da obo -
wią zek uzu peł nia niu for mal ne go o skut ki fi nan so we pro -
po no wa nej usta wy. Speł nie nie ta kie go wa run ku jest ze
swej isto ty utrud nio ne, gdyż pro jekt zgło szo ny jest tak
skon stru owa ny, iż je go przy ję cie nie wpro wa dza no wych
ob cią żeń ani dla Skar bu Pań stwa, ani dla sa mo rzą dów. Za -
wie ra jed nak za pi sy zgod ne z pra wem obec nie obo wią zu -
ją cym i nie kwe stio no wa nym ab so lut nie przez wy rok
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, a do ty czą one:

– moż li wo ści, a nie obo wiąz ku nie od płat ne go prze ka -
zy wa nia grun tów,

– zwol nień po dat ko wych dla sto wa rzy szeń i dział kow -
ców,

– obo wiąz ków po stro nie gmin w za kre sie me lio ra cji,
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udzie la nia do ta cji, od szko do wań dla dział kow ców i sto -
wa rzy szeń.

Wszyst kie te pro po zy cje nie są ob wa ro wa ne obo wiąz -
kiem, lecz moż li wo ścią ich speł nie nia.

Wczy tu jąc się w pi smo Pa ni Mar sza łek Sej mu od no si się
wra że nie, iż naj bar dziej istot nym pro ble mem bę dą wła śnie
spra wy fi nan so we, któ re by ły ure gu lo wa ne w obec nej usta -
wie, a nie zo sta ły pod wa żo ne przez wy rok z uwa gi, że bro -
nią one w grun cie rze czy in te re su dział kow ców.

W cza sie dys ku sji moc no za ak cen to wa no ko niecz ność
po ło że nia na ci sku w pro mo cyj nej kam pa nii na współ pra -
cę z po sła mi wszyst kich opcji oraz sa mo rzą da mi, w prze -

ko na niu ich do zgło szo ne go pro jek tu. Pod kre śla no rów -
nież ak cen ty, że dział ka dzi siaj na bie ra ogrom ne go zna -
cze nia dla ro dzi ny, a zwłasz cza mło dej co zo sta ło wy ar ty-
ku ło wa ne w ba da niach CBOSU.

Uczest ni cy opo wie dzie li się wszy scy za po par ciem zło -
żo ne go pro jek tu oraz pod ję ciem dzia łań w ce lu ze bra nia
jak naj więk szej ilo ści pod pi sów po pie ra ją cych zgło szo ny
pro jekt usta wy do Sej mu. Wy ra zem te go po par cia jest
rów nież wy stą pie nie skie ro wa ne do wszyst kich Klu bów
Po sel skich oraz Mar szał ka Sej mu, proś ba o jak naj ry chlej -
sze umoż li wie nie uru cho mie nia pro ce dur obo wią zu ją cych
tryb Oby wa tel skiej Ini cja ty wy Usta wo daw czej.

Ali cja No wak

5. Ob ra do wa li Pre ze si ROD z War mii i Ma zur 

Zgod nie z co rocz ną tra dy cją w dniach 20-21 paź dzier -
ni ka 2012 r. od by ła się na ra da szko le nio wo-in struk ta żo -
wa.  Tym ra zem wspól na dla pre ze sów i księ go wych
ro dzin nych ogro dów dział ko wych z na sze go okrę gu. Owo
spo tka nie by ło do brą oka zją do omó wie nia ak tu al nej sy -
tu acji w Związ ku, a tak że do wy mia ny spo strze żeń i do -
świad czeń na te mat wspól nej pra cy dla do bra i roz wo ju
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. 

W spo tka niu w Wa ple wie uczest ni czy li tak że przed sta -
wi cie le Kra jo wej Ra dy. Pierw sze go dnia w so bo tę swo ją
obec no ścią za szczy cił nas sam Pre zes Pol skie go Związ ku
Dział kow ców Eu ge niusz Kon drac ki oraz rad ca praw ny
Kra jo wej Ra dy Bar tło miej Piech, któ ry jest jed no cze śnie
Prze wod ni czą cym Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej
Oby wa tel skie go Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych. W dru gim dniu w nie dzie lę w na ra -
dzie uczest ni czy ła tak że za stęp ca głów ne go księ go we go
Han na Kur dy ba cha.

W so bo tę spe cjal nie na spo tka nie z dział kow ca mi z na -
sze go okrę gu przy je chał tak że Le szek Mil ler Prze wod ni -
czą cy So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej.

W na ra dzie uczest ni czył tak że pre zes Okrę go we go Za -
rzą du z El blą ga Bo le sław Mi ko łaj czyk.

Na ra dę otwo rzył Pre zes Okrę go we go Za rzą du War miń -
sko -Ma zur skie go PZD w Olsz ty nie Zbi gniew Ko ło dziej -
czak. Ser decz nie przy wi tał wszyst kich ze bra nych i po -
chwa lił du żą fre kwen cję przed sta wi cie li ROD (oko ło 
300 osób). Tak du ża licz ba uczest ni ków te go rocz nej na ra -
dy świad czy o ogrom nej świa do mo ści i wraż li wo ści na te -
mat przy szło ści ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Uczest ni cy na ra dy na po cząt ku wy słu cha li re fe ra tu Pre -
ze sa Okrę go we go Za rzą du War miń sko -Ma zur skie go PZD
w Olsz ty nie Zbi gnie wa Ko ło dziej cza ka, w któ rym przed -
sta wił naj waż niej sze wy da rze nia mi ja ją ce go ro ku. Głów -
nym te ma tem wy stą pie nia by ły skut ki ja kie przy niósł

dział kow com i Związ ko wi wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go RP z 11 lip ca 2012 r., któ ry za kwe stio no wał 24 
z 50 za pi sów na szej usta wy. Pre zes Ko ło dziej czak przy po -
mniał o wszyst kich te go rocz nych spo tka niach z pre ze sa -
mi i człon ka mi ko mi sji sta tu to wych. Po in for mo wał
rów nież, że 10-oso bo wa de le ga cja z na sze go okrę gu ucze-
st ni czy ła tak że w X Nad zwy czaj nym Zjeź dzie De le ga tów
PZD, któ ry od był się w War sza wie w dniu 06 paź dzier ni ka
2012 roku.

Naj waż niej szym te ma tem pierw sze go dnia spo tka nia
był oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. 

Bar tło miej Piech Prze wod ni czą cy Ko mi te tu Ini cja ty wy
Usta wo daw czej Oby wa tel skie go Pro jek tu Usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych, w bar dzo do kład ny 
i do stęp ny spo sób przed sta wił wszyst kie za ło że nia i tre ści
za war te w oby wa tel skim pro jek cie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych przy go to wa nym przez praw ni ków
i dzia ła czy Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Głów ny mi
za ło że nia mi, ja ki mi kie ro wa li się au to rzy pro jek tu by ły
przede wszyst kim ocze ki wa nia sa mych dział kow ców 
i wy tycz ne Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wy ni ka ją ce z wy -
ro ku i je go uza sad nie nia. Naj waż niej szym ce lem, ja ki
przy świe cał twór com pro jek tu by ło na to miast mak sy mal -
ne za bez pie cze nie praw dział kow ców.

Swo je prze mó wie nie wy gło sił tak że Pre zes Pol skie go
Związ ku Dział kow ców Eu ge niusz Kon drac ki. Naj waż -
niej szym prze sła niem ja kie skie ro wał do wszyst kich ze -
bra nych a tak że wszyst kich dział kow ców z na sze go
okrę gu by ło to, że tyl ko zjed no cze ni je ste śmy sil ni i tyl ko
wte dy bę dą się z na mi li czyć. Wia do mym jest, że 22 let -
nia na gon ka na PZD jest zwią za na w tym, iż grun ty na
któ rych dziś użyt ku je my na sze dział ki to „ła ko my ką sek”
dla de we lo pe rów, któ rzy bar dzo szyb ko wy ku pią te te re -
ny od gmin i miast. Pre zes Kon drac ki za zna czył tak że, że
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za po wie dzi po li ty ków i gło sy eks per tów wy po wia da ne tuż
po ogło sze niu wy ro ku TK, iż wy rok nie skrzyw dzi dział -
kow ców by ły i na dal są nie praw dzi we i wpro wa dza ją 
w błąd. Prze cież Pol ski Zwią zek Dział kow ców to sa mi
dział kow cy, więc pró ba li kwi da cji PZD jest rów no znacz -
na z ata kiem na każ de go po je dyn cze go dział kow ca. Wszy -
scy two rzy my PZD i to nas wszyst kich chce się po zba wić
dzia łek i pra wa do grun tów. Pre zes Kon drac ki za pew niał,
że Kra jo wa Ra da pra cu je nad zdo by ciem po par cia dla
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych przez par la men ta rzy stów. Po pro sił jed no cze -
śnie wszyst kich ze bra nych, aby wspar li te dzia ła nia po -
przez roz mo wy i wi zy ty w biu rach po sel skich po słów 
z na sze go wo je wódz twa. 

Te mat pro jek tu usta wy a co za tym idzie tak że przy szło -
ści ist nie nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce
spo tkał się z bar dzo du żym za in te re so wa niem uczest ni -
ków na ra dy. Wie lu pre ze sów i księ go wych ko rzy sta jąc 
z oka zji wzię ło udział w dys ku sji i za da wa ło wie le py tań
i pro si ło o do kład niej sze wy ja śnie nie nie pew no ści. Cześć
osób po dzie li ła się tak że z ze bra ny mi swo imi oba wa mi co
do przy szło ści ist nie nia dzia łek i ogro dów.

Pod su mo wu jąc ca łą dys ku sję na le ży stwier dzić, że
uczest ni cy na ra dy bar dzo po zy tyw nie przy ję li in for ma cje
zwią za ne z oby wa tel skim pro jek tem usta wy, do ce nia jąc
pra cę ja ka zo sta ła wło żo na w je go re ali za cję.

W so bo tę spe cjal nie na spo tka nie z dział kow ca mi przy -
był rów nież Le szek Mil ler Prze wod ni czą cy So ju szu Lwi -
cy De mo kra tycz nej, w to wa rzy stwie po sła Ta de usza
Iwiń skie go oraz Wła dy sła wa Mań ku ta Prze wod ni czą ce -
go War miń sko -Ma zur skiej Ra dy Wo je wódz kiej SLD. 

Le szek Mil ler przy po mniał, że to za ich rzą dów zo sta ła
uchwa lo na usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Mia ła ona ta ką a nie in ną treść gdyż uwa ża no, że dział -
kow com na le ży się wspar cie usta wo daw cy. Za nim zo sta -
ła ona uchwa lo na by ła spraw dza na za rów no przez praw-
ni ków sej mo wych jak i tych z kan ce la rii ów cze sne go Pre -
zy den ta RP Alek san dra Kwa śniew skie go. Nikt nie zgła -
szał żad nych za strze żeń.

Le szek Mil ler po in for mo wał, że SLD opra co wał swój
pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych, któ ry jest ko -
rzyst ny dla dział kow ców. Za pew nił jed no cze śnie wszyst -
kich ze bra nych, że bę dzie on for so wa ny w Sej mie przez
po słów SLD, ale nie po zo sta wią tak że bez po par cia oby -

wa tel skie go pro jek tu usta wy opra co wa ne go przez PZD.
De kla ra cja Prze wod ni czą ce go SLD zo sta ła bar dzo po zy -
tyw nie przy ję ta przez uczest ni ków na ra dy.

Głos za brał tak że prof. Ta de usz Iwiń ski je dy ny po seł
SLD re pre zen tu ją cy w Sej mie na sze wo je wódz two, któ ry
za pew nił, że mo że my być pew ni po par cia SLD tak jak do
tej po ry. SLD zda niem po sła Iwiń skie go za wsze po pie rał
i bę dzie po pie rać dział kow ców w ich dą że niach do spo -
koj ne go i peł no praw ne go ko rzy sta nia z do bro dziejstw
dział ki.

Swo ją po zy tyw ną opi nię na te mat ogro dów dział ko -
wych wy ra ził tak że Wła dy sław Mań kut Prze wod ni czą cy
War miń sko -Ma zur skiej Ra dy Wo je wódz kiej SLD. Sam
po sia dał kie dyś dział kę, więc naj le piej wie jak wspa nia -
łym są one miej scem do wy po czyn ku.

Pod su mo wu jąc wy po wie dzi i spo tka nie z Prze wod ni -
czą cym Mil le rem i dzia ła cza mi SLD na le ży stwier dzić, 
iż mo że my li czyć na ich peł ne po par cie i po moc w wal ce
w obro nie ru chu dział ko we go w Pol sce.

Dru gi dzień na ra dy po świę co ny zo stał za gad nie niom fi -
nan so wo księ go wym, któ re omó wi ła Głów na Księ go wa
OZ Mar ta Ru lew ska. Głos za bra ła tak że Prze wod ni czą ca
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej Zo fia Szcze ciń ska -Bier -
nac ka, któ ra w swo im wy stą pie niu omó wi ła spo strze że -
nia z prze pro wa dzo nych kon tro li w ROD. W spo tka niu
tym uczest ni czy ła tak że za stęp cą głów ne go księ go we go 
z Kra jo wej Ra dy Han na Kur dy ba cha, któ ra uzu peł nia ła
oma wia ną te ma ty kę i udzie la ła wy ja śnień.

W nie dzie lę omó wio no tak że za gad nie nia sta tu to we
zwią za ne z wal ny mi ze bra nia mi, in we sty cja mi, obo wiąz -
ka mi Za rzą dów ROD, usta wą śmie cio wą.

Spo tka nie w tak sze ro kim gro nie by ło tak że do brą oka -
zją do wrę cze nia od zna czeń związ ko wych oraz po dzię ko -
wań dla księ go wych ROD „za dłu go let nią, wzo ro wą pra cę
na rzecz dział kow ców i Związ ku”. ROD „Mio dów ko” 
w Mio dów ku otrzy mał pu char z oka zji 30-le cia ist nie nia
ogro du. Pod su mo wu jąc ca łą na ra dę szko le nio wo-in struk -
ta żo wą jej uczest ni cy wy ra zi li po zy tyw ną opi nię na te mat
jej zor ga ni zo wa nia. Wy pra co wa no wspól ne kie run ki dzia -
ła nia w obro nie ru chu ogrod nic twa dział ko we go, po le ga -
ją ce na do tar ciu z pro jek tem usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych do jak naj więk szej gru py na sze go
spo łe czeń stwa.

Aga ta Ci zio

6. Ple nar ne po sie dze nie Okr´ go we go Za rzà du PZD w Lu bli nie

Uczest ni cy ple nar ne go po sie dze nia Okrę go we go Za rzą -
du Polskiego Związku Działkowców w Lu bli nie, któ re od -
by ło się dnia 08.10.2012 r. z ogrom ną na dzie ją i wia rą 

w przy szłość ogro dów dział ko wych przy ję li wia do mość,
iż de le ga ci Nad zwy czaj ne go Kra jo we go X Zjaz du Pol-
skiego Związku Działkowców za ak cep to wa li i przy ję li
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oby wa tel ski pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych.
Dzię ki te mu zro dzi ła się iskier ka na dziei, że ruch ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce nie zo sta nie bez pow rot nie
znisz czo ny.

Roz wią za nia za pro po no wa ne w pro jek cie usta wy chro -
nią in te re sy dział kow ców i za cho wu ją tra dy cyj ną for mę
funk cjo no wa nia ogro dów.

Pod pi sa mi zło żo ny mi pod pro jek tem usta wy da li wy raz
swo je go po par cia i ak cep ta cji.

Z ogrom nym po dzi wem i sza cun kiem od nie śli się do
pra cy, ja ką wy ko na ła Kra jo wa Ra da pod kie row nic twem
Pre ze sa PZD Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go opra co wu -
jąc w/w pro jekt.

Po dzię ko wa li rów nież Pa nu Eu ge niu szo wi Kon drac kie -
mu za oso bi ste za an ga żo wa nie w obro nę tra dy cji ru chu
ogrod nic twa dział ko we go Pol sce i nie usta ją cą pra cę w za -
cho wa nie jed no ści ca łe go śro do wi ska dział ko we go i praw
użyt kow ni ków dzia łek.

Swo imi dzia ła nia mi spo wo do wał, że dział kow cy uwie -
rzy li, że trze ba wal czyć o ogro dy oraz w to, że jesz cze nie
wszyst ko stra co ne, choć dro ga do uchwa le nia no we go pra -
wa jesz cze dłu ga i nie ła twa.

Za da niem na dzi siaj jest zbie ra nie pod pi sów po pie ra ją -
cych pro jekt oraz prze ko na nie po li ty ków, któ rzy bę dą de -
cy do wać o przy szłym kształ cie pol skie go ogrod nic twa, by
wsłu cha li się w głos sa mych dział kow ców.

7. Na ra da Ze spo łu Wspie ra jà ce go Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu 
Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Po wo ła ny przez Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Łódz -
kie go PZD Ze spół Wspie ra ją cy Ko mi tet Ini cja ty wy Usta -
wo daw czej Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych od był w dniu 30 paź dzier ni ka br. w sie dzi -
bie OZŁ na ra dę.

Jej głów nym te ma tem by ło omó wie nie dzia łań nie zbęd -
nych dla pro mo cji pro jek tu i zdo by wa nia dla nie go po par -
cia w spo łe czeń stwie.  Człon ko wie Ze spo łu zgo dzi li się,
że prio ry te to wym za da niem jest two rze nie swo istej ko ali -
cji dla pro jek tu i w tym ce lu na le ży or ga ni zo wać spo tka -
nia nie tyl ko z dział kow ca mi  – człon ka mi Związ ku i ich
ro dzi na mi, ale tak że z przed sta wi cie la mi wła dzy tj. po sła -
mi w swo ich okrę gach wy bor czych oraz sa mo rzą dow ca -
mi wszyst kich szcze bli. 

Ta kie spo tka nia już się roz po czę ły o czym świad czy re -
la cja przed sta wio na na na ra dzie przez pa na Grze go rza
Wie lan ka – człon ka OZŁ PZD z po wia tu raw skie go. 
W Ra wie Ma zo wiec kiej od by ło się spo tka nie zor ga ni zo -
wa ne wspól nie przez dział kow ców i spół dziel ców, w któ -
rym uczest ni czy ło po nad 200 osób. Obec ni by li tak że
po sło wie Da riusz Joń ski i Ar tur Ostrow ski. Wła dze sa mo -
rzą do we re pre zen to wał Bur mistrz Ra wy Ma zo wiec kiej
pan Eu ge niusz Gó raj. Uczest ni cy zo sta li za po zna ni z pro -
jek tem usta wy zgło szo nym przez Ko mi tet Ini cja ty wy
Usta wo daw czej. Je go roz wią za nia spo tka ły się z uzna -
niem i ak cep ta cją osób obec nych na spo tka niu. Raw scy
spół dziel cy za pew ni li o swo jej po mo cy przy pro wa dze -
niu ak cji zbie ra nia pod pi sów po par cia dla pro jek tu. Sło wa
wspar cia dla ra cji dział kow ców pa dły tak że ze stro ny bur -

mi strza, któ ry oświad czył, że wła dze sa mo rzą do we Ra wy
Maz. nie ma ją w pla nach żad nych dzia łań mo gą cych
utrud nić funk cjo no wa nie ogro dów, w tym co bar dzo waż -
ne, nie prze wi du ją wpro wa dza nia od płat no ści za ko rzy -
sta nie z grun tów ROD.

Z ko lei Pa ni Ja ni na Szew czyk – czło nek Pre zy dium
OZŁ Polskiego Związku Działkowców z po wia tu sie radz -
kie go po in for mo wa ła o roz mo wach ze Sta ro stą pa nem
Da riu szem Olej ni kiem, któ ry tak że za pew nił o swo jej
przy chyl no ści dla dzia łań Związ ku.

Pan Piotr Wa lu siak – czło nek władz okrę go wych z Pa -
jęcz na przed sta wił in for ma cję, z któ rej uczest ni cy na ra dy
do wie dzie li się o po zy tyw nym sto sun ku pa ję czań skich
władz miej skich i po wia to wych do związ ko we go pro jek -
tu usta wy. Za rów no Sta ro sta pan Jan Ryś jak i Bur mistrz
pan Da riusz To kar ski to oso by po pie ra ją ce dział kow ców,
do brze ro zu mie ją ce ra cje i ocze ki wa nia na sze go śro do wi -
ska.

Uczest ni cy na ra dy usta li li, że dla pro mo cji ini cja ty wy
oby wa tel skiej do ty czą cej pro jek tu pod ję ta zo sta nie współ -
pra ca z przed sta wi cie la mi lo kal nych me diów, a tak że ze
związ ka mi za wo do wy mi i in ny mi or ga ni za cja mi spo łecz -
ny mi.

Człon ko wie Ze spo łu Wspie ra ją ce go nie po zo sta li obo -
jęt ni na za cho wa nie Mar sza łek Sej mu, któ ra we zwa ła do
uzu peł nie nia za wia do mie nia o utwo rze niu Ko mi te tu. Oce -
nia jąc dzia ła nie pa ni Mar sza łek by li zgod ni, że jest to za -
gra nie ob li czo ne na wy dłu że nie pro ce du ry ini cja ty wy
oby wa tel skiej, a tym sa mym dą że nie do te go by pro jekt

Pre zes OZ PZD
/-/ Sta ni sław Cho dak

Se kre tarz 
/-/Je rzy Bo dzak
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związ ko wy miał mniej sze szan se po wo dze nia. Wy sto so -
wa no w tej spra wie list do pa ni Mar sza łek, pod któ rym
pod pi sa li się obec ni na na ra dzie. Nie za leż nie od te go

człon ko wie Ze spo łu za de kla ro wa li, iż w tej spra wie skie -
ru ją do Kan ce la rii Sej mu swo je in dy wi du al ne wy stą pie -
nia.

KK.

Pró bu jąc pod dać oce nie przy go to wa ny pro jekt oby wa -
tel ski usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych trze ba
usto sun ko wać się do je go stro ny me ry to rycz nej, sy tu acji
praw nej obo wią zu ją cej usta wy i wresz cie do za cho wa nia
w jej re dak cji za sad tech ni ki le gi sla cyj nej. 

Roz pa tru jąc pro jekt od stro ny me ry to rycz nej w pierw -
szej ko lej no ści na le ży brać pod uwa gę ocze ki wa nia spo -
łecz ne w za kre sie peł nie nia funk cji pod sta wo wych przez
ogro dy dział ko we w sym bio zie z za spo ko je niem pod sta -
wo wych funk cji so cjal nych, a tak że ocze ki wa nia władz
sa mo rzą do wych i pań stwo wych w sto sun ku do form dzia -
ła nia ogro dów, skut ków fi nan so wych ich funk cjo no wa nia
oraz roz wią zy wa nia miej sco wych pro ble mów spo łecz -
nych, w tym zdro wot nych i re kre acyj nych, ochro ny śro do -
wi ska, ale tak że in we sty cyj nych i es te tycz nych miej sco-
wo ści. Dzia łal ność ogro dów dział ko wych za po cząt ko wa -
na po nad 100 lat te mu cha rak te ry zu je się wy pra co wa ny -
mi me to da mi or ga ni za cyj ny mi i sa mo rząd no ścią. Waż-
ność przyj mo wa nych w tym za kre sie roz wią zań praw nych
pod kre śla ją wszyst kie, li cząc od za koń cze nia II woj ny
świa to wej, ak ty praw ne w ran dze ustaw od no szą ce się do
za gad nień ogrod nic twa dział ko we go. Zmie nia ją się uwa -
run ko wa nia po li tycz ne i praw ne, mu szą się zmie niać rów -
nież ak ty praw ne re gu lu ją ce sto sun ki i uwa run ko wa nia
funk cjo no wa nia ogro dów. Nie ozna cza to jed nak wy rzu -
ce nia do la mu sa wszyst kich do tych cza so wych roz wią zań,
a szcze gól nie tych, któ re ma ją cha rak ter nie ja ko po nad -
cza so wy. Przed zre da go wa niem pro jek tu no wej usta wy 
o ogro dach dział ko wych prze pro wa dzo no wie le dys ku sji,
de bat i ini cja tyw od no szą cych się do stro ny or ga ni za cyj -
nej i praw nej funk cjo no wa nia ogro dów. Wy ni kiem tych
dzia łań by ło wy pra co wa nie głów nych za ło żeń me ry to -
rycz nych do no wej usta wy. Ge ne ral nie, za rów no po trze ba
ist nie nia ogro dów dział ko wych jak i ich po zy tyw ne od -
dzia ły wa nie na oto cze nie nie bu dzi ły sprze ci wów w żad -

nym ze śro do wisk po li tycz nych czy też urzę do wych. Po -
za jed nym wy jąt kiem; tam, gdzie za in te re so wa nie ko mer -
cyj ne po stro nie władz miej sco wych by ło naj więk sze,
naj moc niej do ma ga no się swo bod ne go (tj. bez ogra ni czeń
praw nych) dys po no wa nia grun ta mi ogro dów dział ko -
wych. Uzy ska nie ta kie go sta nu rze czy uza sad nia ły dą że -
nia do zmia ny sta nu praw ne go. Trze ba tu pod kre ślić, że
mo ty wem zmian usta wy o ogro dach dział ko wych nie by -
ły pro ble my zwią za ne z funk cjo no wa niem ogro dów.
Wnio sek stąd ta ki, że dzia ła ły i dzia ła ją one spraw nie i do -
brze, speł nia ją ocze ki wa nia spo łecz ne, peł nią funk cje po -
mo cy so cjal nej gmin i miast, w tym za pew nia ją one bez
na kła dów ze stro ny władz ist nie nie zna czą cych te re nów
zie lo nych, przy ja zne śro do wi sko ży cia oby wa te li, wa run -
ki proz dro wot ne i re kre acyj ne, uzu peł nie nie ba zy żyw no -
ścio wej o pro duk ty wła snej upra wy, wresz cie wzbo ga ca ją
wie dzę o ochro nie przy ro dy i jej es te tycz nym utrzy ma niu.
Przy go to wa ny pro jekt oby wa tel ski usta wy w sfe rze me ry -
to rycz nej speł nia ocze ki wa nia spo łecz ne i po wi nien być
za cho wa ny. Za pro po no wa ne zmia ny do ty czą przede
wszyst kim spraw or ga ni za cyj nych, czy li spo wo do wa nia
za mia ny „mo no po lu” Pol skie go Związ ku Dział kow ców
na rów no upraw nie nie wszyst kich or ga ni za cji dział ko -
wych. Opra co wa ny oby wa tel ski pro jekt usta wy ta kie roz -
wią za nie prze wi du je. W tej sy tu acji trze ba przy jąć, że
wy ma ga nia me ry to rycz ne zo sta ły speł nio ne, tym bar dziej,
że za cho wa ne zo sta ły for my wy pra co wa ne przez la ta 
i wpro wa dzo ne no we od po wia da ją ce obec nym cza som. 

U pod sta wy opra co wa nia oby wa tel skie go pro jek tu usta -
wy o ogro dach dział ko wych znaj du je się wy rok Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca 2012 ro ku, w któ rym 
w od nie sie niu do 24 prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych orze czo no nie kon sty tu cyj ność. Wej ście
w ży cie po sta no wień te go wy ro ku, po za jed nym wy jąt -
kiem, od ro czo no o 18 mie się cy od da ty opu bli ko wa nia go.

V. PRAWNICY W SPRAWIE OBYWATELSKIEGO
PROJEKTU USTAWY O ROD

1. Krót ki ko men tarz do pro jek tu oby wa tel skie go usta wy o ROD
– r.pr. Zbi gniew Mar ku szew ski (OZ Lu blin)
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Da je to moż li wość wszyst kim śro do wi skom za in te re so -
wa nym pro ble ma ty ką ogro dów dział ko wych na pod ję cie
ini cja ty wy wpro wa dze nia no wych roz wią zań w tym za -
kre sie. Nie bu dzi więc, żad nych za strze żeń pod ję cie ini cja -
ty wy oby wa tel skiej przez sa mych dział kow ców, bo to oni
są naj bar dziej za in te re so wa ni no wy mi roz wią za nia mi.
Zmu sza ich do te go za rów no gro żą cy cha os or ga ni za cyj -
ny, jak i nie ubła gal nie zbli ża ją cy się czas wej ścia w ży cie
wy ro ku Try bu na łu. Oby wa tel ski pro jekt usta wy sta bi li zu -
je róż no rod ność po glą dów na te ma ty ogro dów dział ko -
wych i wska zu je co w idei ich ist nie nia jest naj waż niej sze.
Za gro że nia mi są tu za rów no więk sze upraw nie nia do dys -
po no wa nia grun ta mi przez wła dze ko mu nal ne i pań stwo -
we oraz stwo rze nie moż li wo ści więk szych ob cią żeń
fi nan so wych z ty tu łu użyt ko wa nia dział ki. Le gi sla ty wa
mu si bacz nie w tym za kre sie for mu ło wać roz strzy gnię cia
praw ne aby „nie wy lać dziec ka z ką pie lą”. Do bra chro -
nio ne po win ny być w znacz nej mie rze utrzy ma ne i roz -
sze rza ne i to bar dziej niż wpły wy do bu dże tów. W tym
wi dać wy raź ny in te res spo łecz ny. Nie bu dzi uwag wpro -
wa dze nie do pro jek tu usta wy zmian or ga ni za cyj nych po -
le ga ją cych na prze nie sie niu pod mio to wo ści or ga ni za cji
dział ko wych ze szcze bla naj wyż sze go na szcze bel pod -
sta wo wy. Bu dzi na to miast oba wy fakt moż li wo ści za pew -
nie nia przez szcze bel pod sta wo wy ja ko ści wy ko ny wa nia
wszyst kich obo wiąz ków praw nych i ad mi ni stra cyj nych.
Bę dzie tu nie wąt pli wie po trzeb na po moc ze stro ny jed no -
stek or ga ni za cyj nych wy spe cja li zo wa nych w ta kim za kre -
sie. Od no si się to do jed no stek do tych czas dzia ła ją cych,
jak i no wo utwo rzo nych. Sze ro ko też trze ba spoj rzeć na
funk cje i obo wiąz ki sa mo rzą dów lo kal nych wo bec ogro -
dów dział ko wych. Współ pra ca ta w no wym sys te mie
praw nym jest ele men tem naj waż niej szym za rów no w sen -
sie or ga ni za cyj no -praw nym jak i po li tycz nym. Ogro dy, to
du że sku pi ska lu dzi, któ re w swo ich dzia ła niach mu si
uwzględ niać sa mo rząd lo kal ny. 

W oce nie lu bel skich śro do wisk praw nych oby wa tel ski
pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych jest
zre da go wa ny po praw nie od stro ny za sad tech ni ki le gi sla -
cyj nej, ale tak że od stro ny ję zy ko wej. Nie ma wie lu po sta -
no wień for mu ło wa nych w zda niach zło żo nych. Nie ma

też po sta no wień for mu ło wa nych w ję zy ku ści śle fa cho -
wym (w tym trud nych zwro tów praw nych, eko no micz -
nych i fi nan so wych). Jest za cho wa na nu me ra cja każ de go
roz dzia łu, ar ty ku łu, pa ra gra fu, punk tu i pod punk tu. Z te -
go po wo du pro jekt umoż li wia cy to wa nia każ de go zda nia
za pro jek to wa ne go ak tu nor ma tyw ne go. Bu dzi pew ne
uwa gi zwięk sze nie ob ję to ści pro jek to wa nej usta wy w sto -
sun ku do ak tu al nie obo wią zu ją cej. Ist nie je jed nak opi nia,
że trze ba de cy do wać we dług za sa dy „coś za coś”. Mniej -
szy akt nor ma tyw ny, to wię cej od wo łań do in nych obo -
wią zu ją cych ak tów, więk szy wręcz od wrot nie. W tym
pro jek cie zde cy do wa no się na roz strzy ga nie ilo ścio wo
naj czę ściej wy stę pu ją cych w ogro dach pro ble mów mię -
dzy ludz kich bez po śred nio przez prze pi sy te go ak tu. Naj -
wię cej kon tro wer sji wzbu dza ją po glą dy na moż li wość
ist nie nia w przy szło ści Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Z prze pi sów nie uzna nych przez Try bu nał za nie kon sty tu -
cyj ne wy ni ka, że ist nie nie i dal sze dzia ła nie Związ ku nie
zo sta ło za kwe stio no wa ne. W tej sy tu acji je go dal sze dzia -
ła nie bę dzie uza leż nio ne od po sta no wień no wej usta wy.
W pro jek cie oby wa tel skim opra co wa nym przez śro do wi -
sko dział ko we Pol ski Zwią zek Dział kow ców kon se kwent -
nie dzia ła na dal. Po sta no wie nia or ga ni za cyj no -praw ne
zmie nia ją jed nak je go pod mio to wość, co w kon se kwen cji
mo że spo wo do wać zmia ny or ga ni za cyj ne. Są w pro jek cie
prze pi sy, któ re gdy by uchwa lił Sejm, spo wo do wa ły by
zmia ny w sub stan cji ogro dów jak i w li czeb no ści człon -
ków. Efekt tych roz wią zań obec nie jest trud ny do oce ny,
gdyż ob ja wi się on do pie ro przy wdra ża niu po sta no wień
no wej usta wy.

Mi mo ist nie nia w pro jek cie roz wią zań po wo du ją cych
za sad ni cze zmia ny a przy tym prze wi dy wal ne efek ty, 
a tak że zmia ny, któ rych efek tów obec nie nie da się prze -
wi dzieć, oce na przy go to wa ne go oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w śro do wi sku
praw ni czym lu bel skim za rów no uni wer sy tec kim jak i in -
sty tu cjo nal nym jest po zy tyw na. Pro jekt oby wa tel ski sa -
mych za in te re so wa nych tą te ma ty ką i ma ją cych du że
do świad cze nie prak tycz ne po wi nien być pod sta wą do oce -
ny in nych pro jek tów zgła sza nych do Sej mu. 

Opi nie ze brał i opra co wał:
Zbi gniew Mar ku szew ski r.pr. 

Lu blin, dnia 5 li sto pa da 2012 r.

2. Prze pi sy przej Êcio we oby wa tel skie go pro jek tu Usta wy o ROD 
– ran ga art. 58 i art. 59 – An na Âlu sar czyk (OZ Âwi´ to krzy ski)

Uzna nie przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny w dniu 11 lip ca
br. sze re gu prze pi sów Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych za nie zgod ne z Kon sty tu cją RP zro dzi ło

wie le nie po ko ju i wąt pli wo ści wśród rze szy pol skich
dział kow ców. Nie sie ono bo wiem za so bą bez po śred nie
dla nich za gro że nia, o któ rych sam Try bu nał nie wie le
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wspo mniał w uza sad nie niu do owe go pa mięt ne go wy ro -
ku. Są to za gro że nia nie zwy kle istot ne z punk tu wi dze nia
przy szło ści nie tyl ko or ga ni za cji dział kow ców, ale przede
wszyst kim ogro dów dział ko wych i w dal szej per spek ty -
wie - ca łej idei ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra -
ju. Z tych po wo dów bar dzo waż ne by ło, aby w pro jek cie
no wych re gu la cji do ty czą cych ROD i obec ne go Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców zna la zły się mą dre i do brze na -
pi sa ne tzw. prze pi sy przej ścio we. To one sta no wić
bo wiem bę dą o cią gło ści praw i ty tu łów do grun tów, na
któ rych usy tu owa ne są ro dzin ne ogro dy dział ko we i co za
tym idzie – rów nież praw in dy wi du al nych dział kow ców 
i ich ma jąt ku.

W tym świe tle naj istot niej sze zna cze nie ma prze pis art.
58 oby wa tel skie go pro jek tu Usta wy o ROD. Sta no wi on,
iż Pol ski Zwią zek Dział kow ców sta je się sto wa rzy sze -
niem ogro do wym w ro zu mie niu pro jek tu tej że usta wy, zaś
ro dzin ne ogro dy dział ko we i jed nost ki te re no we PZD sta -
ją się te re no wy mi jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi sto wa rzy -
sze nia ogro do we go. Naj bar dziej istot nym jest ustęp 3 w/w
ar ty ku łu za kła da ją cy, że sto wa rzy sze nie ogro do we za cho -
wu je pra wa i obo wiąz ki na by te przed dniem wej ścia w ży -
cie usta wy. 

Dla cze go przy wo ła ne prze pi sy ma ją tak fun da men tal ne
zna cze nie? Otóż to wła śnie od nich za le ży waż ność za -
wie ra nych przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców na prze -
strze ni dzie sią tek lat umów użyt ko wa nia wie czy ste go
grun tów oraz de cy zji o prze ka za niu na rzecz PZD grun tów
w użyt ko wa nie pod ro dzin ne ogro dy dział ko we wy da wa -
nych przez Urzę dy Miast i Gmin. Stro ną wszyst kich tych
do ku men tów jest bo wiem wła śnie Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców. W przy pad ku nie za bez pie cze nia cią gło ści praw
PZD, je go osta tecz nej li kwi da cji i za koń cze nia by tu praw -
ne go, wy ga sa ją wszel kie pra wa te goż pod mio tu. Tak że, 
a ra czej przede wszyst kim te wy ni ka ją ce z ak tów no ta rial -
nych stwier dza ją cych użyt ko wa nie wie czy ste grun tu oraz
z de cy zji Urzę dów Miast i Gmin o prze ka za nie grun tów w
użyt ko wa nie. Sko ro nie ma stro ny za war tej umo wy czy
ad re sa ta wy da nej de cy zji, nie ma tak że praw z nich wy ni -
ka ją cych. Tym bar dziej, iż użyt ko wa nie jest pra wem nie -
zby wal nym, ści śle zwią za nym z oso bą, na rzecz któ rej je
usta no wio no, a w kon se kwen cji – wy ga sa z chwi lą usta -
nia by tu oso by praw nej. 

Gdy by tak się sta ło, wów czas, władz two nad wszyst ki -
mi grun ta mi przej dzie z po wro tem „w rę ce” Gmin lub
Skar bu Pań stwa, ja ko wła ści cie li tych że te re nów. Nie ste -
ty po wszech nie wia do mym jest, że Pre zy den ci czy Bur mi -
strzo wie wie lu więk szych miast nie pa trzą na ro dzin ne
ogro dy dział ko we, zwłasz cza te po ło żo ne w cen trach, zbyt
przy chyl nie. Ist nie je re al ne za gro że nie, że po now ne prze -
ję cie władz twa nad owy mi grun ta mi przez wło da rzy miast
skut ko wa ło by w isto cie szyb ką i ma so wą li kwi da cją ogro -
dów dział ko wych czy też prze no sze niem ich pod mia sta,
w da le kie od cen trum, ma ło atrak cyj ne lo ka li za cje.

Wpro wa dze nie re gu la cji z art. 58 pro jek tu Usta wy sku -
tecz nie za bez pie cza wszyst kie pra wa i ty tu ły do grun tów
na by te na prze strze ni lat przez Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców. Prze kształ ce nie mo cą Usta wy je go sta tu su po wo du -
je nie prze rwa nie by tu praw ne go Związ ku, a co za tym
idzie – za cho wa nie cią gło ści praw.

Dla dział kow ców ozna cza to naj pro ściej mó wiąc dal szą
moż li wość użyt ko wa nia swo jej dział ki bez oba wy o po -
zba wie nie jej z dnia na dzień. 

Po dob na sy tu acja ma miej sce w przy pad ku art. 59 pro -
jek tu Usta wy. Prze pis ten za bez pie cza cią głość ist nie nia
ro dzin nych ogro dów dział ko wych, człon ko stwa w zrze -
sze niu dział kow ców i wresz cie – cią głość pra wa użyt ko -
wa nia dział ki, prze kształ ca ne go z mo cy pra wa w no wą
kon struk cję dzier ża wy dział ko wej. W prak ty ce ozna cza
to, że nie bę dzie po trze by po wtór ne go za wie ra nia umów
dzier ża wy dział ko wej z każ dym z pol skich dział kow ców
in dy wi du al nie, a każ dy ro dzin ny ogród dział ko wy po zo -
sta nie ta kim w świe tle pro jek tu no wej usta wy i bę dzie au -
to ma tycz nie pod le gał jej prze pi som. Jest to więc za pis
nie zwy kle waż ny nie tyl ko w aspek cie praw nym, ale tak -
że prak tycz nym i or ga ni za cyj nym, o waż nej funk cji
zwięk sza nia pew no ści i sta bil no ści pra wa.

Pod su mo wu jąc na le ży jesz cze raz pod kre ślić ogrom ne
zna cze nie prze pi sów przej ścio wych, a wśród nich naj waż -
niej szych art. 58 i 59 oby wa tel skie go pro jek tu Usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Za bez pie cza ją i
za pew nia ją kon ty nu ację praw na by tych przez po szcze gól -
nych dział kow ców i Zwią zek na prze strze ni dzie sią tek lat.
Ist nie nie tych re gu la cji jest jed nym z pod sta wo wych za ło -
żeń w wal ce o pew ną przy szłość ogrod nic twa dział ko we -
go w na szym kra ju.

3. Dzier ̋ a wa dział ko wa i u˝yt ko wa nie dział ki ja ko ty tu ły praw ne dział kow ca 
do grun tu ROD – Jan Staƒ czyk (OZ Âwi´ to krzy ski)

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP z dnia 11 lip ca
2012 r. za kwe stio no wał sze reg prze pi sów obec nie obo -
wią zu ją cej Usta wy o ROD. Wśród owych re gu la cji zna la -
zły się tak że za pi sy art. 14 w za kre sie usta na wia nia przez

PZD ty tu łu praw ne go do dział ki na rzecz in dy wi du al ne go
użyt kow ni ka. 

Ko niecz ność no we go unor mo wa nia ni niej sze go za gad -
nie nia zgod nie z orze cze niem TK i wy da nym w spra wie
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uza sad nie niem zna la zła swo je od zwier cie dle nie w opra -
co wa nym oby wa tel skim pro jek cie Usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych – art. 30 i ko lej ne.

Ty tuł praw ny do grun tu, na któ rym znaj du ją się na sa -
dze nia i na nie sie nia dział kow ców z uwa gi na zna cze nie 
w za kre sie pew no ści i gwa ran cji użyt ko wa nia te re nu sta -
no wi gru pę tych re gu la cji, któ re moż na spo koj nie okre ślić
mia nem fun da men tal nych. Ran gę tę w peł ni uwzględ nił
opra co wa ny Pro jekt Usta wy o ROD. 

Pod nie sio ny przez Try bu nał „przy dział dział ki” i za rzut
na ru sze nia w ten spo sób m. in. za sad pra wi dło wej le gi sla -
cji, wy mu si ło ko niecz ność za stą pie nia do tych cza so wej de -
cy zji Za rzą du ROD umo wą mię dzy dział kow cem, 
a da nym sto wa rzy sze niem ogro do wym.

Opra co wa ny i przy ję ty przez X Nad zwy czaj ny Kra jo -
wy Zjazd De le ga tów Pro jekt Usta wy o ROD roz róż nia
dwa ro dza je po wyż szych umów: umo wę dzier ża wy dział -
ko wej oraz umo wę użyt ko wa nia. 

For ma umo wy dzier ża wy dział ko wej (swo istej dzier ża -
wy z Ko dek su cy wil ne go) w myśl Pro jek tu bę dzie for mą
pod sta wo wą i za pew ne w zde cy do wa nej czę ści do mi nu -
ją cą. Aby do dat ko wo sku tecz nie wzmoc nić tę kon struk -
cję, au to rzy Pro jek tu prze wi dzie li do ochro ny te goż pra wa
od po wied nie ode sła nie i za sto so wa nie prze pi sów o ochro -
nie wła sno ści. Przed mio to we gwa ran cje ochro ny ma ją na
ce lu za bez pie cze nie praw dział kow ca i je go ma jąt ku przed
in ge ren cją i na ru sze niem ze stro ny osób trze cich np. w sy -
tu acji bez praw ne go za ję cia dział ki. 

Dru gi ze wspo mnia nych ty tu łów praw nych to umo wa od -
da nia grun tu w użyt ko wa nie. For ma ta – okre ślo na prze pi -
sa mi Ko dek su cy wil ne go – cha rak te ry zo wa ła by się jej
za war ciem w for mie ak tu no ta rial ne go (od mien nie od dzier -
ża wy dział ko wej po sia da ją cej zwy kłą for mę pi sem ną).

Nie każ dy jed nak dział ko wiec mógł by z po wyż szej, dru -
giej kon struk cji sko rzy stać. Moż li wość ta ka w myśl Pro -
jek tu za re zer wo wa na jest je dy nie do tych te re nów ogro-
dów, w któ rych sto wa rzy sze nie ogro do we po sia da pra wo
wła sno ści lub użyt ko wa nia wie czy ste go grun tu. W sy tu -
acji kie dy da ny ROD po sia da je dy nie ty tuł użyt ko wa nia
zwy kłe go do te re nu ogro du, wów czas nie jest praw nie do -
pusz czal ne usta no wie nie ta kie go sa me go pra wa do dział -
ki na rzecz in dy wi du al ne go użyt kow ni ka.

O ty tuł praw ny do dział ki przy zna ny w myśl Pro jek tu
Usta wy ubie gać bę dą mo gły się in dy wi du al ne oso by fi -
zycz ne lub mał żeń stwa.  

W miej scu tym za zna czyć jed nak na le ży, iż bez wzglę -
du na to któ rą z przed sta wio nych wy żej dwóch form dział -
ko wiec bę dzie się le gi ty mo wał, je go pra wa i obo wiąz ki
pły ną ce z ty tu łu użyt ko wa nej dział ki po zo sta ną ana lo gicz -
ne. Sa ma for ma nie wpro wa dza i wpro wa dzać nie mo że
róż ni co wa nia wśród dział kow ców, tym bar dziej że jak
wska za no wy żej, jej wy bór nie jest za leż ny je dy nie od wo -
li sa me go użyt kow ni ka.

Za war cie umo wy dzier ża wy dział ko wej z ra cji wy mo -
gu je dy nie for my pi sem nej zwy kłej nie ge ne ru je po stro -

nie dział kow ca żad nych kosz tów, od mien nie od usta no -
wio ne go ty tu łu użyt ko wa nia – ta for ma dla swo jej waż -
no ści wy ma ga spo rzą dze nia ak tu no ta rial ne go. Kosz ta 
z tym zwią za ne (spo rzą dze nia ak tu oraz po stę po wa nia
wie czy sto -księ go we go), zo bo wią za ny bę dzie po kryć sam
dział ko wiec.

Za rów no oso ba użyt ku ją ca dział kę na pod sta wie umo wy
dzier ża wy dział ko wej jak i umo wy użyt ko wa nia po sia dać
bę dzie pra wo wpi su swo je go pra wa do księ gi wie czy stej.

Mi mo bra ku, co do za sa dy, kosz tów usta no wie nia sa -
me go pra wa do dział ki, w sy tu acji kie dy sto wa rzy sze nie
ogro do we zo bo wią za ne bę dzie do re gu lo wa nia na leż no -
ści na rzecz wła ści cie la te re nu z ty tu łu ko rzy sta nia z grun -
tu przez ogród dział ko wy, w tre ści umo wy z po szcze-
gól nym użyt kow ni kiem dział ki mo że być okre ślo na kwo -
ta lub spo sób jej na li cze nia, z któ rej to po kry wa ne bę dą
opi sa ne wy żej zo bo wią za nia. 

Bez wzglę du na ro dzaj ty tu łu praw ne go do dział ki,
dział ko wiec bę dzie po sia dał moż li wość prze nie sie nia
praw do użyt ko wa ne go grun tu na rzecz in nej oso by.
Upraw nie nie to nie ma jed nak cha rak te ru au to ma tycz ne -
go – obar czo ne bę dzie ko niecz no ścią je go za twier dze nia
przez sto wa rzy sze nie ogro do we, co win no sku tecz nie
chro nić usta wo we funk cje ROD oraz za po biec cho ciaż by
na ru sze niu za pi su o użyt ko wa niu wię cej niż jed nej dział -
ki przez okre ślo ną oso bę.

Użyt kow ni cy w opar ciu o przy zna ny ty tuł praw ny do
grun tu ma ją pra wo do je go za go spo da ro wa nia, po bie ra -
nia po żyt ków i uży wa nia zgod nie z za pi sa mi umo wy i Re -
gu la mi nu ROD. 

For ma dzier ża wy dział ko wej jak i użyt ko wa nia dział ki
cha rak te ry zu je się tak że bez ter mi no wo ścią ich usta no wie -
nia. Nie ozna cza to oczy wi ście, iż raz otrzy ma ne pra wo
do dział ki nie jest ni czym ogra ni czo ne i nie za cho dzą oko -
licz no ści mo gą ce do pro wa dzić do je go wy ga sze nia. Obok
ta kich przy pad ków jak li kwi da cja ROD (w ca ło ści lub 
w czę ści) oraz śmierć dział kow ca, pra wo do dział ki wy ga -
śnie tak że z chwi lą roz wią za nia umo wy. Ostat ni z przy to -
czo nych przy pad ków ja ko je dy ny za le ży w prze wa ża-
ją cym za kre sie od sa me go użyt kow ni ka. Na ru sze nie przez
nie go za pi sów Re gu la mi nu ROD cho ciaż by po przez nie -
na le ży ty stan dział ki, po stę po wa nie wbrew za sa dom
współ ży cia spo łecz ne go bądź nie uisz cza nie opłat ogro do -
wych skut ko wać mo że roz wią za niem umo wy dzier ża wy
dział ko wej lub użyt ko wa nia dział ki przez sto wa rzy sze nie
ogro do we. Oczy wi stym jest tak że, iż umo wa mo że zo stać
roz wią za na w każ dym mo men cie rów nież z wo li sa me go
dział kow ca.

Oby wa tel ski Pro jekt Usta wy po zo sta wił do tych cza so -
wy za pis o moż li wo ści bez płat ne go od da nia w uży wa nie
dział ki na rzecz in sty tu cji zaj mu ją cych się m.in. sze ro ko
ro zu mia ną dzia łal no ścią oświa to wą, spo łecz ną, re ha bi li -
ta cyj ną czy opie ką spo łecz ną. Brak od płat no ści w tym za -
kre sie po dyk to wa ny jest ro lą ja ką ma do speł nie nia dział ka
w po wyż szych sy tu acjach (np. dla osób nie peł no spraw -
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nych czy za gro żo nych wy klu cze niem spo łecz nym).
Re asu mu jąc po wyż sze wska zać na le ży tak że na trud ne

do prze ce nie nia zna cze nie art. 59 ust. 5 Pro jek tu Usta wy,
zgod nie z któ rym wszy scy człon ko wie Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców użyt ku ją cy swo je dział ki w ROD 

z chwi lą wej ścia w ży cie za pi sów ini cja ty wy oby wa tel -
skiej ma ją za gwa ran to wa ną cią głość i kon ty nu ację na by -
tych wcze śniej praw a do tych cza so wy ty tuł do dział ki 
w po sta ci użyt ko wa nia prze kształ ca się au to ma tycz nie
mo cą Usta wy w pra wo dzier ża wy dział ko wej. 

OZ Świę to krzy ski
Jan Stań czyk

4. Ochro na praw wła Êci ciel skich dział kow ców na grun cie pro jek tu Usta wy o ROD 
– Sła wo mir Mio dow ski (OZ Byd goszcz)

Oby wa tel ski pro jekt Usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych sta no wi od po wiedź śro do wi ska pol skich
dział kow ców na ostat ni wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go z dnia 11 lip ca bie żą ce go ro ku w spra wie zba da nia
zgod no ści z kon sty tu cją usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. W re zul ta cie po wyż -
sze go roz strzy gnię cia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, ca ły
ruch dział ko wy w Pol sce sta nął przed groź bą utra ty swo -
jej pod mio to wo ści cze go na stęp stwem, co za uwa żył 
w uza sad nie niu do ni niej sze go wy ro ku Try bu nał Kon sty -
tu cyj ny, by ło by wy ga śnię cie za rów no pra wa użyt ko wa nia
wie czy ste go, jak i pra wa użyt ko wa nia grun tów przy zna -
nych Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców, a da lej czy ta -
jąc w uza sad nie niu do wy ro ku, na stą pił by po wrót peł ni
praw rze czo wych do wła ści cie li grun tów, na któ rych funk -
cjo nu ją ogro dy dział ko we.

W tym miej scu na le ży pod kre ślić, iż wszel kie pra wa do
nie ru cho mo ści za ję tych pod ro dzin ne ogro dy dział ko we,
a przy słu gu ją ce po szcze gól nym dział kow com użyt ku ją -
cym swo je ogro dy, wy ni ka ją wprost z ro dza ju pra wa ja -
kim do tych że nie ru cho mo ści le gi ty mu je się Pol ski
Zwią zek Dział kow ców. Pra wa te o cha rak te rze rze czo -
wym – ta kie jak pra wo użyt ko wa nie wie czy ste go, czy 
o cha rak te rze zo bo wią za nio wym – ta kie jak dzier ża wa by -
ły usta na wia ne na rzecz Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
na prze strze ni wie lu ostat nich lat. W cza sie po nad 30-let -
niej dzia łal no ści Pol skie go Związ ku Dział kow ców re gu -
la cja sta nów praw nych nie ru cho mo ści sta no wi ła jed no 
z pod sta wo wych wy zwań PZD, co sta ło się szcze gól nie
waż ne w ostat nich la tach, a „si ła” uzy ska ne go pra wa przez
Pol ski Zwią zek Dział kow ców w sto sun ku do kon kret nej
nie ru cho mo ści, prze kła da ła się i prze kła da na dal bez po -
śred nio na bez pie czeń stwo praw ne każ de go dział kow ca –
użyt kow ni ka dział ki. Zda jąc so bie spra wę jak waż ne dla
każ de go dział kow ca jest je go skon kre ty zo wa ne pra wo do
użyt ko wa nej przez nie go dział ki, w pro jek cie Usta wy o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych, kwe stii gwa ran cji tych
praw po świe co no Roz dział 3 za ty tu ło wa ny Dział kow cy. 

W myśl art. 30 pro jek to wa nej Usta wy, pra wo dział kow -
ca do użyt ko wa nej dział ki usta na wia ne by ło by w dro dze

umo wy dzier ża wy dział ko wej lub w dro dze umo wy 
o usta no wie nie użyt ko wa nia, przy czym usta no wie nie
użyt ko wa nia ja ko pra wa „sil niej sze go” bo wiem za li cza -
ne go do ka te go rii praw rze czo wych, by ło by moż li we 
w przy pad ku dzia łek zlo ka li zo wa nych w ob rę bie nie ru -
cho mo ści sta no wią cych wła sność sto wa rzy sze nia ogro do -
we go lub na grun tach od da nych sto wa rzy sze niu ogro do -
we mu w pra wo rów nie „sil ne” co wła sność, to jest użyt -
ko wa nie wie czy ste. Na to miast w ogro dach, do któ rych te -
re nów sto wa rzy sze nie ogro do we po sia da ło by pra wo
użyt ko wa nia (ogra ni czo ne pra wo rze czo we w ro zu mie niu
Ko dek su Cy wil ne go), z dział kow cem za wie ra no by umo -
wę dzier ża wy dział ko wej. W tym miej scu war to za uwa -
żyć, że w du żej mie rze dzię ki do tych cza so wej jed no ści
ru chu dział ko we go w Pol sce, uda ło się w sto sun ku do
prze szło 24 ty się cy hek ta rów za ję tych pod Ro dzin ne
Ogro dy Dział ko we uzy skać tak sil ne pra wa rze czo we jak
użyt ko wa nie wie czy ste, a spo ra dycz nie na wet wła sność.
Jed no cze śnie na le ży pod kre ślić, iż nie za leż nie od ro dza ju
pra wa do nie ru cho mo ści grun to wej, w art. 34 ust. 2 pro -
jek tu Usta wy prze wi dzia no, że na sa dze nia, urzą dze nia 
i obiek ty znaj du ją ce się na dział ce, wy ko na ne lub na by te
ze środ ków fi nan so wych dział kow ca, sta no wią je go wła -
sność.

Umo wa dzier ża wy dział ko wej pod ry go rem nie waż no -
ści za wie ra na by ła by w for mie pi sem nej, umo wy o usta -
no wie niu użyt ko wa nia w for mie ak tu no ta rial ne go. Na le ży
jed nak za zna czyć, że wy móg za wie ra nia umo wy był by
wy łą czo ny w przy pad ku dział kow ców, któ rzy już dziś po -
sia da ją pra wo do dział ki. W ich przy pad ku z mo cy pra wa
sta li by się stro na mi umo wy dzier ża wy dział ko wej,
względ nie za cho wa li by przy słu gu ją ce im już ogra ni czo ne
pra wo rze czo we, tj. pra wo użyt ko wa ni w ro zu mie niu ko -
dek su cy wil ne go (art. 59 ust. 5 pro jek tu usta wy). 

Zgod nie z art. 39 pro jek tu, pra wo do dział ki wy ga sa ło -
by w na stę pu ją cych przy pad kach: 

• z chwi lą roz wią za nia umo wy co mo gło by na stą pić za
po ro zu mie niem stron al bo na sku tek wy po wie dze nia umo -
wy przez jed ną ze stron,

• z chwi lą śmier ci dział kow ca,
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• w mo men cie li kwi da cji ROD lub je go czę ści, na któ -
rej zlo ka li zo wa na jest dział ka,

• w in nych przy pad kach prze wi dzia nych w usta wie.
Dla usank cjo no wa nia roz wią za nia umo wy w dro dze

wy po wie dze nia nie zbęd na by ła by, pod ry go rem nie waż -
no ści, for ma pi sem na wraz z od po wied nim uza sad nie -
niem. Przy czy ny wy po wie dze nia umo wy przez sto wa rzy -
sze nie ogro do we a le żą ce po stro nie dział kow ca, zo sta ły
wy mie nio ne w art. 40 ust. 4 pro jek tu Usta wy. W myśl po -
wyż sze go prze pi su, wy po wie dze nie ta kie mo gło by na stą -
pić nie póź niej niż na mie siąc na przód, na ko niec mie sią ca
ka len da rzo we go, je że li dział ko wiec:

• po mi mo pi sem ne go upo mnie nia na dal uży wa dział ki 
w spo sób sprzecz ny z re gu la mi nem lub nie zgod nie z jej
prze zna cze niem, nisz czy in fra struk tu rę ogro do wą al bo
wy kra cza w spo sób ra żą cy lub upo rczy wy prze ciw ko po -
rząd ko wi ogro do we mu, czy niąc uciąż li wym ko rzy sta nie 
z in nych dzia łek, lub,

• jest w zwło ce z za pła tą opłat ogro do wych lub in nych
na leż no ści na rzecz sto wa rzy sze nia ogro do we go za ko rzy -
sta nie z dział ki co naj mniej przez 6 mie się cy po mi mo
uprze dze nia go na pi śmie o za mia rze wy po wie dze nia
umo wy i wy zna cze nia do dat ko we go, mie sięcz ne go ter mi -
nu do za pła ty za le głych i bie żą cych na leż no ści, lub

• od dał dział kę lub jej część oso bie trze ciej do płat ne go
lub bez płat ne go uży wa nia.

Co istot ne, roz wią za nie umo wy dzier ża wy w dro dze
wy po wie dze nia pod le ga ło by osta tecz nie kon tro li są do wej,
bo wiem w myśl art. 41 pro jek tu Usta wy dział ko wiec
mógł by wnieść od wo ła nie od wy po wie dze nia do są du 
w ter mi nie 30 dni od do rę cze nia pi sma wy po wia da ją ce go
umo wę. Z ko lei w przy pad ku stwier dze nia przez sąd, że
wy po wie dze nie umo wy na stą pi ło z na ru sze niem prze pi -
sów usta wy, sąd orze kał by o bez sku tecz no ści wy po wie -
dze nia, a je że li umo wa ule gła już roz wią za niu, o przy-
wró ce niu pra wa do dział ki na po przed nich wa run kach.

Na wy pa dek śmier ci dział kow ca usta wa gwa ran to wa ła -
by je go bli skim na stęp stwo praw ne a tak że umoż li wia ła -
by dział kow co wi zby wa nie praw do dział ki. I tak w przy-
pad ku:

• śmier ci jed ne go z mał żon ków, w sy tu acji gdy pra wo
do dział ki przy słu gi wa ło oboj gu mał żon kom, pra wo do
dział ki przy pa da ło by dru gie mu mał żon ko wi;

• je że li mał żo nek nie po sia dał pra wa do dział ki, mógł -
by w ter mi nie 6 mie się cy od dnia śmier ci współ mał żon ka
zło żyć oświad cze nie wo li o wstą pie niu w sto su nek praw -
ny, pod ry go rem wy ga śnię cia pra wa do dział ki, przy czym
z chwi lą wy ga śnię cia pra wa do dział ki za czy nał by się bieg
ko lej ne go 3-mie sięcz ne go ter mi nu, w któ rym rosz cze nie
o usta no wie nie pra wa do dział ki po zmar łym przy słu gi -
wa ło by dzie ciom i in nym oso bom bli skim;

• dział ko wiec w dro dze umo wy za wy na gro dze niem za -
war tej w for mie pi sem nej, mógł by prze nieś pra wa i obo -
wiąz ki wy ni ka ją ce z pra wa do dział ki na rzecz peł no let niej
oso by fi zycz nej lub mał żeń stwa.

Ochro na wła sno ści dział kow ca i je go pra wo do wy na -
gro dze nia za znaj du ją ce się na dział ce na sa dze nia, urzą -
dze nia i obiek ty sta no wią ce je go wła sność, mia ła by
miej sce w przy pad ku wy ga śnię cia pra wa do dział ki, li -
kwi da cji ogro du, a na wet w przy pad ku utra ty pra wa do
dział ki z wi ny dział kow ca.

Sy tu acja, w ja kiej po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go zna lazł się ruch dział ko wy w Pol sce wy mu sza ko -
niecz ność pod ję cia szyb kich i pil nych dzia łań zmie rza-
ją cych do uru cho mie nia pro ce du ry le gi sla cyj nej. Bez no -
wej usta wy, z dniem wej ścia w ży cie wy ro ku Try bu na łu,
tj. 20 stycz nia 2014 r., pra wa, któ re dział kow cy po sia da ją
do dzia łek, wy ga sną. Dla te go tak waż ne jest, aby do te go
cza su Sejm uchwa lił no we prze pi sy, któ re za po bie gną ra -
dy kal nym skut kom wy ro ku Try bu na łu. Je że li oby wa tel -
ski pro jekt usta wy zo sta nie uchwa lo ny, dział kow cy ma ją
gwa ran cję, że ich pra wa po zo sta ną nie na ru szo ne. 

5. Gwa ran cje dla dział kow ców w przy pad ku li kwi da cji ROD – art. 21 i ko lej ne, oby -
wa tel skie go pro jek tu Usta wy o ROD – An na Âlu sar czyk (OZ Âwi´ to krzy ski)

Każ dy, kto za in te re so wa ny jest te ma tem ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce zda je so bie spra wę z za gro żeń, ja -
kie nie sie za so bą wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
w sto sun ku do Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych oraz z pil nej po trze by stwo rze nia no wych re gu la cji
w tym za kre sie. Przede wszyst kim waż ne jest, aby w no -
wej Usta wie o ROD zna la zły się wszyst kie prze pi sy, któ -
rych TK nie uznał za nie kon sty tu cyj ne, zwłasz cza zaś te,
któ re słu żą bez po śred niej ochro nie na by tych praw dział -
kow ców.  Prze pi sy uzna ne za nie kon sty tu cyj ne na le ży na -

to miast bez względ nie za stą pić no wy mi, gdyż to głów nie
od cią gło ści i sta bil no ści pra wa za le ży dal sza moż li wość
użyt ko wa nia dzia łek przez po szcze gól nych dział kow ców.
Do ty czy to zwłasz cza stwo rze nia za bez pie czeń i gwa ran -
cji chro nią cych Ogro dy przed ich ma so wą li kwi da cją. 
W oby wa tel skim pro jek cie Usta wy ta ko we za pi sy oczy wi -
ście się zna la zły. Te mat li kwi da cji Ogro dów roz po czy na
się od art. 21, któ ry kon stru uje ge ne ral ną za sa dę, iż każ do -
ra zo wa li kwi da cja ROD ma od by wać się wła śnie we dług
prze pi sów tej że Usta wy. Wy ją tek sta no wi ła by tu taj je dy -
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nie li kwi da cja na cel pu blicz ny w ro zu mie niu Usta wy 
o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi, dla któ rej za sto so wa nie
ma ją mieć za pi sy do ty czą ce wy własz cze nia z te goż ak tu,
oczy wi ście przy za cho wa niu pra wa dział kow ców do od -
szko do wań oraz obo wiąz ku za pew nie nia nie ru cho mo ści
za mien nej. Dal sze prze pi sy pro jek tu kon kre ty zu ją 
i uszcze gó ła wia ją tę za sa dę, wpro wa dza jąc też no we, nie -
zna ne wcze śniej roz wią za nia.

Pierw szą in no wa cją jest zróż ni co wa nie spo so bu i do -
pusz czal no ści li kwi da cji ROD ze wzglę du na to, czy te ren
na któ rym jest on usy tu owa ny, zo stał na by ty przez obec -
ny Pol ski Zwią zek Dział kow ców (czy też póź niej przez
sto wa rzy sze nie ogro do we) od płat nie czy nie. W przy pad -
ku, gdy te ren ta ki na by ty zo stał od płat nie, wów czas li kwi -
da cja Ogro du do pusz czal na jest wy łącz nie na cel pu b-
licz ny w ro zu mie niu Usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo -
ścia mi. Na to miast w sy tu acji na by cia nie od płat ne go, do -
pusz czo no moż li wość li kwi da cji tak że w in nych oko licz-
no ściach. Wła ści ciel ta kiej nie ru cho mo ści ma mieć mia -
no wi cie pra wo wy stą pie nia do sto wa rzy sze nia ogro do we -
go z wnio skiem o li kwi da cję ROD. Trze ba jed nak
wy raź nie pod kre ślić, że moż li wa by ła by ona jed nak tyl ko
wte dy, je śli funk cjo no wa nie Ogro du by ło by sprzecz ne 
z obo wią zu ją cym na te re nie da nej gmi ny pla nem za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go. Oczy wi ście w ta kim ukła -
dzie na wła ści cie lu na dal spo czy wa obo wią zek przed sta -
wie nia pro po zy cji te re nu za mien ne go i roz wią zań ma ją -
cych na ce lu re ali za cję wy pła ty dział kow com od szko do -
wań za utra co ne mie nie. W przy pad ku, gdy by sto wa-
rzy sze nie ogro do we nie wy ra zi ło zgo dy na li kwi da cję,
wła ści cie lo wi przy słu gi wać ma pra wo za skar że nia ta kiej
od mo wy w ter mi nie 6. mie się cy do są du po wszech ne go.
Gdy by sąd orzekł o bez pod staw no ści od mo wy, wów czas
orze cze nie ta kie za stę po wać ma oświad cze nie w przed -
mio cie zgo dy na li kwi da cję.

Owo zróż ni co wa nie oraz zwięk sze nie upraw nień wła -
ści cie la te re nu wy cho dzi na prze ciw te zom za war tym 
w uza sad nie niu do wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
za rzu ca ją cym obec nie obo wią zu ją cej Usta wie o ROD
ogra ni cza nie i zbyt nią in ge ren cję w sfe rę pra wa wła sno ści
wła ści cie li grun tów. 

W myśl za sa dy, aby do no wej Usta wy in kor po ro wać
prze pi sy, o któ rych nie kon sty tu cyj no ści nie prze są dził
Try bu nał, w pro jek cie zna la zły się re gu la cje za pew nia ją -
ce dział kow com moż li wość ze bra nia wszel kich plo nów
przed roz po czę ciem li kwi da cji ogro du. Za cho wa no bo -
wiem za ło że nie, że li kwi da cja ogro du mo że mieć miej sce
w okre sie od za koń cze nia do roz po czę cia we ge ta cji ro -
ślin. W cza sie we ge ta cji bę dzie to moż li we je dy nie w wy -
jąt ko wych, szcze gól nie uza sad nio nych przy pad kach. 

Oby wa tel ski pro jekt Usta wy do kład nie okre śla pra wa
dział kow ców w sy tu acji, gdy doj dzie do li kwi da cji ROD,
jest to bo wiem sfe ra prio ry te to wa w ob li czu za gro żeń po -
wsta łych po ogło sze niu wy ro ku Try bu na łu. Obo wiąz ki,
ja kie Usta wa na kła da na pod miot li kwi du ją cy ogród uję -

te są w art. 24 i 25. Pierw szy z nich sku pia się na za pew -
nie niu dział kow com dal szej moż li wo ści użyt ko wa nia
dzia łek, po przez ure gu lo wa nie kwe stii te re nu za stęp cze go.
„Li kwi da tor” zo bo wią za ny bę dzie po pierw sze, do za pew -
nie nia ta kiej nie ru cho mo ści, co nie zwy kle waż ne – o ure -
gu lo wa nym sta nie praw nym, wła ści wej po wierzch ni i w
od po wied nim miej scu. Po nad to do je go obo wiąz ków bę -
dzie na le ża ło tak że od two rze nie ogro du wraz z je go urzą -
dze nia mi i bu dyn ka mi oraz usta no wie nie ty tu łu praw ne go
do przed mio to we go te re nu, od po wia da ją ce go swą tre ścią
ty tu ło wi praw ne mu do te re nu li kwi do wa ne go. Dru gi z
przy wo ła nych ar ty ku łów zaś gwa ran tu je dział kow com
uzy ska nie od po wied nich od szko do wań za utra co ny wsku -
tek li kwi da cji, a znaj du ją cy się na dział kach ma ją tek.
Gwa ran tu je też wy pła tę od szko do wa nia na rzecz sto wa -
rzy sze nia ogro do we go za ma ją tek, któ re go nie moż na bę -
dzie od two rzyć na no wym te re nie i do dat ko wo –
re kom pen sa tę za stra ty i kosz ty po nie sio ne przez sto wa -
rzy sze nie w związ ku z li kwi da cją ROD. Dla dział kow ców
waż na jest tak że in for ma cja, że w przy pad ku wy jąt ko wej
li kwi da cji w okre sie we ge ta cji ro ślin, bę dzie przy słu gi wać
im do dat ko we od szko do wa nie w wy so ko ści prze wi dy wa -
nych, utra co nych plo nów. Do pie ro po speł nie niu wszyst -
kich tych wa run ków pod miot li kwi du ją cy bę dzie miał
pra wo do prze ję cia ogro do we go te re nu.

Zu peł nie no wą re gu la cją jest tak że art. 27 pro jek tu Usta -
wy, mó wią cy o czę ścio wej li kwi da cji ogro du. Znacz nie
uła twia i skra ca on ten żmud ny pro ces, gdy ob ję ta jest nim
je dy nie nie wiel ka część ogro du. W myśl te go prze pi su gdy
li kwi do wa nych mia ło by być je dy nie nie wię cej niż 10%
po wierzch ni ROD, na któ rej znaj du je się nie wię cej niż 
10 dzia łek, pod miot li kwi du ją cy zwol nio ny był by z obo -
wiąz ku za pew nie nia nie ru cho mo ści za mien nej i od two -
rze nia na niej ogro du, je śli uzy ska na to zgo dę sto wa rzy-
sze nia ogro do we go. By jed nak zre kom pen so wać dział -
kow com utra tę dzia łek bez moż li wo ści upra wy ich na od -
two rzo nym, za stęp czym te re nie, „li kwi da tor” wy pła ci im
od szko do wa nie bę dą ce rów no war to ścią sza cun ko wych
kosz tów od two rze nia ogro du. 

W ustę pie 3 w/w ar ty ku łu pro jekt prze wi du je moż li wość
re zy gna cji ze zgo dy sto wa rzy sze nia na za stą pie nie obo -
wiąz ku od two rze nia ogro du wy pła tą od szko do wa nia, je -
że li na li kwi do wa nym ob sza rze licz ba dzia łek, do któ rych
dział kow cy nie po sia da ją ty tu łu praw ne go (czy li mó wiąc
ko lo kwial nie są one po pro stu „wol ne”) jest rów na bądź
więk sza od licz by „wol nych” dzia łek na po zo sta łym, nie
pod le ga ją cym li kwi da cji te re nie ROD. Oczy wi ście w ta -
kim przy pad ku na pod mio cie li kwi du ją cym na dal cią ży
obo wią zek wy pła ty za miast te go od po wied nie go od szko -
do wa nia. Nie moż na tak że w tym miej scu za po mnieć 
o art. 43 pro jek tu Usta wy. Za pis ten za bez pie cza bo wiem
pra wo dział kow ca do dział ki za mien nej w każ dej sy tu acji,
tak że w przy pad ku czę ścio wej li kwi da cji ROD bez je go
od twa rza nia. Wa run kiem jest jed nak zgło sze nie do sto wa -
rzy sze nia ogro do we go ta kie go żą da nia na pi śmie w prze -
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cią gu 3 mie się cy od da ty li kwi da cji ogro du. 
Oby wa tel ski pro jekt Usta wy o ROD, w art. 28 i 29 do -

kład nie re gu lu je rów nież kwe stie li kwi da cji ogro du w ce -
lu re ali za cji za sad nych rosz czeń osób trze cich, a tak że 
w ce lu zwro tu wła ści cie lom wy własz czo nych nie gdyś nie -
ru cho mo ści.

Pierw szy z ni niej szych prze pi sów do ty czy sy tu acji, 
w któ rej po ja wia się oso ba trze cia przed sta wia ją ca za sad -
ne rosz cze nie do grun tu, na któ rym po ło żo ny jest ROD. 
W tym przy pad ku pro jekt prze wi du je zwrot ta kiej nie ru -
cho mo ści oraz wy pła tę od szko do wań dla dział kow ców 
i sto wa rzy sze nia. Obo wią zek ten spo czy wać bę dzie na
oso bie, któ ra by ła wła ści cie lem te re nu w chwi li, gdy sto -
wa rzy sze nie na by wa ło do nie go ty tuł praw ny (czy li przej -
mo wa ło go w użyt ko wa nie bądź użyt ko wa nie wie czy ste).
Usta wa re zy gnu je tu taj z obo wiąz ku od two rze nia ogro du. 

Dru gi ar ty kuł re gu lu je zaś przy pad ki, w któ rych pań -
stwo wy własz czy ło wła ści cie li nie ru cho mo ści nie zgod nie
z pra wem, bądź cel wy własz cze nia nie zo stał zre ali zo wa -
ny. Cho dzi tu na przy kład o sy tu acje, gdy pań stwo prze ję -
ło da ny te ren pod bu do wę za kła du pra cy czy dro gi, 
w miej scu tym jed nak z róż nych przy czyn po wstał pra -
cow ni czy, a póź niej ro dzin ny ogród dział ko wy. Co waż ne,
w po stę po wa niu o zwrot ta kiej nie ru cho mo ści sto wa rzy -
sze nie zy sku je przy miot stro ny, co da je re al ną szan sę
wpły wu na koń co wy je go wy nik. Tu taj tak że zre zy gno -
wa no z obo wiąz ku od twa rza nia ogro du, zaś do wy pła ty
od szko do wań na rzecz dział kow ców i sto wa rzy sze nia zo -

bo wią za ny jest nie daw ny wła ści ciel nie ru cho mo ści któ -
re mu się ją zwra ca, a gmi na bądź Skarb Pań stwa 
(w za leż no ści od te go, któ re z nich jest wła ści cie lem te re -
nu w chwi li roz po czę cia po stę po wa nia o zwrot). Dział -
kow com da no po nad to moż li wość wy stą pie nia z po wódz-
twem do są du po wszech ne go w sy tu acji, w któ rej bę dą oni
nie za do wo le ni z uzy ska ne go od szko do wa nia. 

Je że li na pod sta wie po wyż szych dwóch prze pi sów li -
kwi do wa na jest je dy nie część ogro du, a wsku tek te go po -
zo sta ła je go część sta je się nie zdat na do dal sze go
wy ko rzy sty wa nia pod ROD, wów czas pro jekt za kła da
uzy ska nie przez sto wa rzy sze nie pra wa do wy stą pie nia 
z wnio skiem o li kwi da cję na za sa dach ogól nych rów nież
tej czę ści.

Jak wi dać, za gad nie nie li kwi da cji ro dzin nych ogro dów
dział ko wych zo sta ło w oby wa tel skim pro jek cie usta wy
po trak to wa ne z na le ży tą uwa gą i w szcze gó ło wy spo sób
ure gu lo wa ne. Zwięk szo no wa chlarz upraw nień daw nych
i obec nych wła ści cie li nie ru cho mo ści, wy cho dząc na prze -
ciw za rzu tom o ogra ni cza nie pra wa wła sno ści. Jed no cze -
śnie każ do ra zo wo za pew nio no obo wią zek wy pła ty
dział kow com i sto wa rzy sze niu od szko do wań za utra co ny
ma ją tek. Pro jekt wpro wa dza jąc licz ne w po rów na niu 
z daw ną Usta wą no we roz wią za nia praw ne, ma na ce lu
przede wszyst kim – obok po sza no wa nia praw wła ści ciel -
skich – jak naj peł niej szą ochro nę praw ma jąt ko wych po -
nad mi lio na użyt kow ni ków dzia łek w Pol sce. 

6. Re ali za cja za sa dy do bro wol no Êci zrze sza nia si´ w Êwie tle prze pi sów 
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD – Mi chał Te ra(OZ Szcze cin) 

Try bu nał Kon sty tu cyj ny w swo im wy ro ku z dnia 11 lip -
ca 2012 r. za rzu cił obo wią zu ją cej usta wie o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych na ru sze nie kon sty tu cyj nych za sad
de mo kra ty zmu i wol no ści zrze sza nia się. Uwzględ nia jąc
te za strze że nia pro jekt no wej usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, wpro wa dza za sa dę plu ra li zmu po przez
umoż li wie nie za kła da nia sto wa rzy szeń ogro do wych, cał -
ko wi cie no wej for my or ga ni za cji i funk cjo no wa nia ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych. Jed nym z głów nych
za ło żeń pro jek tu jest wspo mnia na po wy żej or ga ni za cja
ROD, ja ko spe cy ficz nych sto wa rzy szeń, tzw. sto wa rzy -
szeń ogro do wych, któ re funk cjo no wa ły by przede wszyst -
kim na pod sta wie prze pi sów usta wy Pra wo o sto wa rzy-
sze niach z za sto so wa niem jed nak prze pi sów szcze gól nych
pro jek tu usta wy o ROD. Pro jekt nie li mi tu je ilo ści sto wa -
rzy szeń ogro do wych, przez co zre ali zo wa ne jest za strze -
że nie TK, do ty czą ce do tych cza so we go mo no po lu PZD.
Je dy nym ogra ni cze niem w tym za kre sie jest za sa da, iż za -

rzą dza nie ogro dem mo że spra wo wać tyl ko jed no sto wa -
rzy sze nie, co jest oczy wi ste, bio rąc pod uwa gę wy mo gi
spraw ne go pro wa dze nia spraw ROD. De cy zję o po wo ła -
niu sto wa rzy sze nia ogro do we go pro jekt prze ka zu je do
uzna nia dział kow ców na po zio mie ROD (art. 61 pro jek tu). 

No wa usta wa o ROD w art. 2 wpro wa dza de fi ni cję
dział kow ca. Pod tym po ję ciem na le ży ro zu mieć peł no let -
nią oso bę fi zycz ną lub mał żeń stwo upraw nio ne do ko rzy -
sta nia z dział ki w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym na
pod sta wie pra wa do dział ki usta no wio ne go zgod nie z tą
usta wą. Już sa ma de fi ni cja w po wią za niu z art. 30 ust. 2
sta no wią cym, iż do usta no wie nia pra wa do dział ki wy star -
czy za war cie umo wy dzier ża wy dział ko wej al bo umo wy
o usta no wie nie użyt ko wa nia ze sto wa rzy sze niem ogro do -
wym wska zu je, iż oso ba chcą ca użyt ko wać dział kę 
w ROD nie ma obo wiąz ku zo stać człon kiem te go sto wa -
rzy sze nia. Po twier dze niem po wyż sze go jest treść art. 53
pro jek tu usta wy o ROD, któ ry sta no wi, iż wy stą pie nie ze
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sto wa rzy sze nia nie mo że po wo do wać ja kich kol wiek
ujem nych na stępstw dla dział kow ca, a w szcze gól no ści
nie mo że sta no wić pod sta wy do roz wią za nia umo wy. Po -
wo ła ne prze pi sy są cał ko wi cie no wym roz wią za niem 
w sto sun kach po mię dzy oso bą użyt ku ją cą dział kę w ROD,
a ro dzin nym ogro dem dział ko wym i re ali zu ją za sa dę wol -
no ści zrze sza nia się, któ rej na ru sze nie za rzu cił Try bu nał
Kon sty tu cyj ny obo wią zu ją cej usta wie o ROD. 

Z wy żej wska za nych prze pi sów wy ni ka za tem, iż oso -
ba użyt ku ją ca dział kę nie mu si być człon kiem sto wa rzy -
sze nia ogro do we go aby móc ją użyt ko wać na te re nie
na le żą cym do te go sto wa rzy sze nia. Jed nak oso ba nie bę dą -
ca je go człon kiem zo sta je po zba wio na czę ści praw i przy -
wi le jów wy ni ka ją cych z usta wy o sto wa rzy sze niach 
i pro jek tu usta wy o ROD, a przy słu gu ją cych je dy nie
człon kom. Ar ty kuł 2 usta wy o sto wa rzy sze niach wska zu -
je, iż jest to or ga ni za cja sa mo rząd na, tzn. sa ma okre śla
swo je ce le, pro gra my dzia ła nia i struk tu ry or ga ni za cyj ne,
a tak że uchwa la ak ty we wnętrz ne do ty czą ce je go dzia łal -
no ści. Za tem je dy nie człon ko wi sto wa rzy sze nia przy słu -
gu je czyn ne i bier ne pra wo wy bor cze do je go or ga nów.
Dzię ki te mu mo że on de cy do wać o kie run ku roz wo ju sto -
wa rzy sze nia po przez uczest nic two w wal nych ze bra niach
czy by cie człon kiem jed ne go z or ga nów. Wią że się to 
z moż li wo ścią de cy do wa nia np. o wy so ko ści opłat ogro -
do wych, o prze pro wa dze niu mo der ni za cji in fra struk tu ry
ogro do wej, o no wych in we sty cjach na te re nie ROD, czy
wresz cie o roz wią za niu sto wa rzy sze nia i li kwi da cji ROD.
Ana li zu jąc prze pi sy usta wy o sto wa rzy sze niach w po wią -
za niu z prze pi sa mi pro jek tu no wej usta wy o ROD na le ży
pod kre ślić, iż ta kie go pra wa nie bę dzie mia ła oso ba użyt -
ku ją ca dział kę w ROD je dy nie na pod sta wie umo wy
dzier ża wy dział ko wej al bo umo wy o usta no wie nie użyt -
ko wa nia pod pi sa nej ze sto wa rzy sze niem ogro do wym, 
a nie bę dą ca człon kiem te go sto wa rzy sze nia. Nie ozna cza
to na to miast, że oso ba ta ka nie bę dzie zo bo wią za na do
par ty cy pa cji w kosz tach utrzy ma nia ROD. Ar ty kuł 36 pro -
jek tu usta wy o ROD wska zu je, iż dział ko wiec (a za tem
jak wska za no na wstę pie, tak że oso ba nie bę dą ca człon -
kiem sto wa rzy sze nia ogro do we go) jest obo wią za ny do po -
no sze nia m.in. opłat ogro do wych. Ko lej ny prze pis do pre -
cy zo wu je, iż na opła ty ogro do we skła da ją się kosz ty funk -
cjo no wa nia ROD, ta kie jak:

1) wy dat ki na in we sty cje, re mon ty i bie żą cą kon ser wa -
cję in fra struk tu ry ogro do wej,

2) opła ty za do sta wę ener gii elek trycz nej i ciepl nej, ga -
zu i wo dy, w czę ści do ty czą cej te re nów wspól nych,

3) ubez pie cze nia, po dat ki i in ne opła ty pu blicz no praw -
ne,

4) wy dat ki na utrzy ma nie po rząd ku i czy sto ści,
5) wy dat ki zwią za ne z za rzą dza niem ROD.
Jed no cze śnie pro jekt usta wy o ROD w art. 16 wska zu -

je, iż każ de sto wa rzy sze nie ogro do we ma obo wią zek
uchwa lić, obok sta tu tu, re gu la min ro dzin ne go ogro du
dział ko we go, któ ry bę dzie obo wią zy wał wszyst kich dział -
kow ców użyt ku ją cych dział kę na ob sza rze ROD. W tych
dwóch ak tach bę dą do pre cy zo wa ne wy ni ka ją ce z usta wy
pra wa i obo wiąz ki osób bę dą cych człon ka mi sto wa rzy -
sze nia, jak i tych, któ re na człon ko stwo się nie zde cy du ją.
Opra co wa na zo sta nie rów nież struk tu ra sto wa rzy sze nia
– w tym je go or ga ny, ich kom pe ten cje i za da nia, prze pi sy
po rząd ko we, a tak że spo sób wy li cza nia opła ty ogro do wej,
jak rów nież wska za ny bę dzie or gan de cy du ją cy o jej wy -
so ko ści. Tak więc na po zio mie sta tu tu i re gu la mi nu
uszcze gó ło wio ne zo sta ną obok kwe stii or ga ni za cyj nych i
po rząd ko wych, tak że kwe stie fi nan so we sto wa rzy sze nia
ogro do we go.

Z uwa gi na to, że człon ko stwo w sto wa rzy sze niu wią że
się z sze re giem upraw nień or ga ni za cyj nych (wpływ na de -
cy zje sto wa rzy sze nia obo wią zu ją ce dział kow ców), pro -
jekt usta wy wpro wa dza me cha nizm gwa ran tu ją cy, że
każ dy za in te re so wa ny bę dzie miał fak tycz ną moż li wość
na by cia człon ko stwa w or ga ni za cji. Wy ni ka to z art. 52
pro jek tu, któ ry sta no wi, że sto wa rzy sze nie nie mo że od -
mó wić przy ję cia w po czet człon ków dzia łow ca ma ją ce go
ty tuł praw ny do dział ki w ROD. 

Re asu mu jąc przy na leż ność do sto wa rzy sze nia ogro do -
we go w świe tle prze pi sów usta wy o sto wa rzy sze niach
oraz pro jek tu usta wy o ROD au tor stwa PZD bę dzie przy -
no sić wy mier ne ko rzy ści, zwłasz cza w po sta ci udzia łu 
w pro ce sie de cy zyj nym w sto sun ku do ROD. Jed no cze -
śnie w tym miej scu jesz cze raz na le ży pod kre ślić, iż przy -
na leż ność, o któ rej mo wa po wy żej, bę dzie nie obo-
wiąz ko wa i za leż na wy łącz nie od in dy wi du al nej de cy zji
oso by użyt ku ją cej dział kę. Bę dzie to więc pra wem, ale nie
obo wiąz kiem dział kow ca. 

7. Wol noÊç zrze sza nia si´ w Êwie tle prze pi sów przej Êcio wych oby wa tel skie go 
pro jek tu usta wy o ROD – Krzysz tof Te kla (OZ Âlà ski)

Try bu nał Kon sty tu cyj ny w wy ro ku z dnia 11 lip ca 
2012 r. kwe stio nu jąc licz ne za pi sy usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych wska zał przede wszyst kim na

„mo no po li stycz ną” po zy cję Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, któ ra w efek cie mia ła ogra ni czać wol ność zrze -
sza nia się. 
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Na le ży pod kre ślić, iż w Pol sce ist nie je sze reg or ga ni za -
cji do któ rych przy na leż ność m.in. z ra cji peł nio nej funk -
cji, wy ko ny wa ne go za wo du lub ja kiej kol wiek in nej
przy czy ny jest obo wiąz ko wa. Po mi mo te go Try bu nał
Kon sty tu cyj ny jak do tych czas nie za kwe stio no wał ich
funk cjo no wa nia, co z pew no ścią mo że na su wać wąt pli -
wo ści w za kre sie rów ne go trak to wa nia wo bec pra wa.

Nie za leż nie od po wyż sze go, wo bec wy ro ku Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, w oby wa tel skim pro jek cie usta wy 
o ROD ko niecz ne by ło wpro wa dze nie roz wią za nia, któ re
umoż li wia ją Ro dzin ne mu Ogro do wi Dział ko we mu wy -
stą pie nie z PZD. Jest to kwe stia, któ ra bu dzi naj wię cej
wąt pli wo ści a jed no cze śnie jest bar dzo trud na w ure gu lo -
wa niu. Z jed nej stro ny ko niecz ne by ło speł nie nie wa run -
ków wy ro ku TK, na to miast z dru giej stro ny na le ża ło
za pew nić dal sze pra wi dło we funk cjo no wa nie wszyst kim
ogro dom w Pol sce, a co za tym idzie po nad mi lio no wi
użyt kow ni ków dzia łek oraz ich ro dzi nom.

Oma wia ną kwe stię re gu lu ją prze pi sy przej ścio we i koń -
co we za war te w roz dzia le nr 5, a w szcze gól no ści art. 58-
64 oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD. Na tej
pod sta wie 

z chwi lą wej ścia w ży cie usta wy o ROD, Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców funk cjo no wał by w dal szym cią gu, ale
w ja ko sto wa rzy sze nie ogro do we, o któ rym mo wa 
w art. 13 usta wy. Prze pis ten wska zu je, iż „Ro dzin ny
Ogród Dział ko wy pro wa dzo ny jest przez jed no sto wa rzy -
sze nie ogro do we”. Nie ma więc żad nych prze szkód aby
jed no sto wa rzy sze nie pro wa dzi ło kil ka ogro dów. Ta kim
sto wa rzy sze niem, na pod sta wie art. 58 usta wy, sta nie się
wła śnie PZD. Prze pis ten za bez pie cza in te re sy ist nie ją -
cych ogro dów dział ko wych. Brak ta kie go ure gu lo wa nia
do pro wa dził by do cha osu w za rzą dza niu ro dzin ny mi
ogro da mi dział ko wy mi. Nie by ło by bo wiem pod mio tu,
któ ry od mo men tu wej ścia w ży cie usta wy do po wo ła nia
sto wa rzy sze nia w da nym ROD, pro wa dził by spra wy sa -
me go ROD oraz użyt kow ni ków dzia łek ro dzin nych. Pro -
po no wa na re gu la cja w kom plek so wy spo sób za pew nia
cią głość funk cjo no wa nia ROD po wej ściu w ży cie usta wy
oby wa tel skiej. Nie po zba wia Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go oraz użyt kow ni ków dzia łek ochro ny praw nej, ob -
słu gi księ go wej oraz po mo cy w wszel kich spra wach w
tym po dat ko wych i ad mi ni stra cyj nych. Ro dzin ne Ogro dy
Dział ko we oraz jed nost ki te re no we PZD – okrę go we za -
rzą dy sta ną się z mo cy pra wa te re no wy mi jed nost ka mi
sto wa rzy sze nia ogro do we go. W dal szym cią gu ROD oraz
dział kow cy bę dą mo gli udać się po po moc oraz po ra dę do
OZ naj bli żej swo je go miej sca za miesz ka nia – dzier ża wio -
nej dział ki. Dal sze funk cjo no wa nie Okrę go wych Za rzą -
dów PZD ja ko jed no stek te re no wych sto wa rzy sze nia
umoż li wi spraw ne i szyb kie roz strzy ga nie więk szo ści
spraw, tak jak od by wa ło się to do tej po ry.

Oby wa tel ski pro jekt usta wy re gu lu je nie tyl ko po zy cję
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, ale rów nież użyt kow -
ni ków dzia łek ro dzin nych. Przy ję to, iż człon ko wie PZD w

ro zu mie niu usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r., za cho -
wa ją człon ko stwo w sto wa rzy sze niu ogro do wym, o któ -
rym mo wa w art. 58 pro jek tu usta wy. Re gu la cja ta ma za
za da nie zła go dzić skut ki zmia ny sta nu praw ne go, użyt -
kow nik dział ki sta jąc się stro ną umo wy dzier ża wy dział -
ko wej/użyt ko wa nia nie bę dzie zmu szo ny po dej mo wać
ja kich kol wiek dzia łań w ce lu za pew nie nia so bie peł nej
ochro ny. Po mysł ure gu lo wa nia w ta ki spo sób oma wia nej
kwe stii za słu gu je na szcze gól ne uzna nie. Dla zde cy do wa -
nej więk szo ści dział kow ców li czy się przede wszyst kim
użyt ko wa nie dział ki ro dzin nej, a nie po li ty ka. Oby wa tel -
ski pro jekt usta wy jest stwo rzo ny przede wszyst kim dla
dział kow ców, do ce nia ich trud w za go spo da ro wa niu dział -
ki ro dzin nej za bez pie cza jąc ich wszyst kie pra wa.

Peł nej re ali za cji naj waż niej sze go po stu la tu za war te go
w wy ro ku TK, tj. wpro wa dze nia plu ra li zmu w pro wa dze -
niu ogro dów dział ko wych słu ży art. 61. Zgod nie z któ -
rym, w ter mi nie 24 mie się cy od wej ścia w ży cie usta wy 
o ROD wal ne ze bra nie człon ków sto wa rzy sze nia ogro do -
we go ko rzy sta ją cych z dzia łek w te re no wej jed no st ce sto -
wa rzy sze nia (czy li ROD) mo że pod jąć uchwa łę o po wo-
ła niu osob ne go sto wa rzy sze nia, któ re przej mie pro wa dze -
nie ogro du. Bio rąc pod uwa gę, iż wy od ręb nie nie ROD bę -
dzie mia ło do nio słe skut ki dla użyt kow ni ków dzia łek
ro dzin nych, w pro jek cie usta wy wpro wa dzo no dla uchwa -
ły wy móg bez względ nej więk szo ści gło sów przy obec no -
ści przy naj mniej po ło wy licz by człon ków. 

tak więc to od de cy zji sa mych dział kow ców z da ne go
ROD bę dzie za le ża ła for ma or ga ni za cyj na, w ja kiej ma
być za rzą dza ny ogród. Pro jek to daw cy nie na rzu ca ją im 
w tym za kre sie żad nych ogra ni czeń, ogród mo że po zo stać
człon kiem ogól no pol skiej or ga ni za cji lub z niej wy stą pić. 

Uchwa ła wy ra ża ją ca wo lę wy od ręb nie nia ROD bę dzie
mu sia ła za wie rać po sta no wie nie o przy ję ciu sta tu tu oraz
po wo ła niu ko mi te tu za ło ży ciel skie go no we go sto wa rzy -
sze nia ogro do we go (art. 61 ust. 4 pro jek tu oby wa tel skie -
go). Po wo ła ne w ten spo sób sto wa rzy sze nie bę dzie by tem
cał ko wi cie nie za leż nym. War to jed nak za uwa żyć, że ozna -
cza to nie tyl ko więk szą sa mo dziel ność ogro du, ale i wię -
cej obo wiąz ków. Sto wa rzy sze nie „wy od ręb nio ne”, bę dzie
mu sia ło we wła snym za kre sie i na wła sny koszt za pew -
nić ob słu gę praw ną, księ go wą oraz bie żą ce funk cjo no wa -
nie ROD w tym po kry cie kosz tów wszel kich ewen -
tu al nych awa rii in fra struk tu ry ogro do wej. Sto wa rzy sze -
nie ogro do we okre ślo ne w art. 58 ust. 1 pro jek tu usta wy
(na stęp ca praw ny PZD) nie bę dzie mia ło żad nych pod -
staw do udzie la nia po mo cy fi nan so wej no we mu sto wa -
rzy sze niu, nie bę dzie ono bo wiem je go jed nost ką
or ga ni za cyj ną. 

Pod su mo wu jąc, prze pi sy przej ścio we pro jek tu oby wa -
tel skie go w spo sób opty mal ny ure gu lu ją aspek ty zwią za -
ne z wpro wa dze niem no we go sta nu praw ne go. Za bez-
pie cza ją in te re sy Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych oraz
sa mych użyt kow ni ków po przez za pew nie nie przy słu gu -
ją cych im praw. Dzię ki te mu zmia na za sad funk cjo no wa -
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nia ogro dów dział ko wych bę dzie nie zau wa żal na dla obec -
nych użyt kow ni ków dzia łek ro dzin nych, któ rych przede
wszyst kim in te re su je upra wa dział ki ro dzin nej. Po nad to
dzię ki oma wia nym za pi som usta wa oby wa tel ska jest
zgod na z wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip -
ca 2012 roku umoż li wia jąc wy stą pie nie Ro dzin ne go

Ogro du Dział ko we go ze sto wa rzy sze nia ogro do we go po -
wsta łe go, w miej sce Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Jed nak, za de cy du ją o tym sa mi dział kow cy w ogro dzie,
co naj peł niej za gwa ran tu je re ali za cję swo bo dy zrze sza nia,
głów ne go po stu la tu sfor mu ło wa ne go prze Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny.

Ka to wi ce, 5 li sto pa da 2012 r.

8. Sto wa rzy sze nie(a) ogro do we w oby wa tel skim pro jek cie usta wy o ROD 
– An drzej Kierz kow ski (OZ Pi ła)

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie usta wy 
o ROD z 2005 r. bu rzy ca łą do tych cza so wą struk tu rę funk -
cjo no wa nia ogro dów i wy mu sza pod ję cie dzia łań dla
stwo rze nia no wej for mu ły praw nej dla ich dal sze go ist -
nie nia i roz wo ju. Or ga ny sa mo rzą do we w okrę gu pil skim,
a szcze gól nie za rzą dy ROD są moc no zwią za ne i czu ją
po trze bę współ pra cy z Okrę go wym Za rzą dem. Ocze ku ją
po mo cy praw nej i or ga ni za cyj nej, a tak że fi nan so wej 
w roz wią zy wa niu swo ich lo kal nych pro ble mów – w re -
ali za cji in we sty cji i re mon tów, klęsk ży wio ło wych (ostat -
nie po wo dzie), spo rów mię dzy dział kow ca mi, dzia łal no ści
kul tu ral no -oświa to wej i in. – i ta ką po moc uzy sku ją.

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go uchy la ją cy pra wie
po ło wę ar ty ku łów usta wy o ROD, za po wiedź li kwi da cji
PZD i utra ty wie lu praw wy wo łał wśród dział kow ców
ogrom ne za nie po ko je nie i nie pew ność ju tra.

Dla te go też pod ję cie przez PZD ini cja ty wy oraz opra -
co wa nie wspól nie z dział kow ca mi no we go pro jek tu usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych na le ży uznać za
naj bar dziej ocze ki wa ne. 

W okrę gu pil skim w okre sie 26 wrze śnia – 8 paź dzier -
ni ka 2012 r. od by ły się kon sul ta cje z człon ka mi sa mo rzą -
dów ogro do wych i okrę go wych nad pro jek tem usta wy na
szcze blu po wia tów – pil skie go, czarn kow sko -trzcia nec -
kie go, cho dzie skie go, wą gro wiec kie go i obor nic kie go
oraz zło tow skie go. Pro jekt zo stał przy ję ty z uzna niem.
Stwier dzo no, że jest to pro jekt, któ ry w spo sób kom plek -
so wy re gu lu je pro ble ma ty kę ogrod nic twa dział ko we go w
Pol sce i umoż li wia dal szy je go roz wój, za cho wu je pra wa
dział kow ców, speł nia na sze ocze ki wa nia, a za ra zem da je
moż li wość two rze nia in nych sto wa rzy szeń.

Szcze gól ne za in te re so wa nie wśród dział kow ców wzbu -
dzi ły prze pi sy roz dzia łu 5 – prze pi sy przej ścio we i koń co -
we – pro jek tu usta wy za war te w art. 57 – 64. Wśród
nie któ rych dys ku tan tów wy mie nio ne ar ty ku ły by ły po -
cząt ko wo nie zro zu mia łe i wy ma ga ły szcze gó ło wych wy -
ja śnień, a tak że za po zna nia z pod sta wo wy mi roz wią za-
nia mi za war ty mi w Usta wie z dnia 7 kwiet nia 1989 r. Pra -
wo o sto wa rzy sze niach.

Pro po no wa ne w prze pi sach przej ścio wych i koń co wych

ure gu lo wa nia praw ne do ty czą ce prze kształ ce nia z mo cy
pra wa PZD w jed no sto wa rzy sze nie ogro do we, wy cho dzą
na prze ciw ocze ki wa niom człon ków sa mo rzą dów ogro do -
wych w na szym okrę gu. W bez po śred nich kon tak tach 
z dział kow ca mi, człon ka mi sa mo rzą dów ROD jak 
i w trak cie kon sul ta cji wy ra ża li otwar cie swo je ocze ki wa -
nia wo bec okrę go we go za rzą du o utrzy ma nie obec nej
struk tu ry or ga ni za cyj nej. Nie chcą two rzyć od dziel nych
sto wa rzy szeń ogro do wych, szcze gól nie mniej sze ogro dy,
oba wia ją się bez po śred niej od po wie dzial no ści przed in -
sty tu cja mi, z któ ry mi przyj dzie im się „zmie rzyć” w co -
dzien nym funk cjo no wa niu bez ze wnętrz ne go wspar cia 
i fa cho wej ob słu gi praw nej, któ ra nie ste ty jest kosz tow na,
a za rzą dza nie ogro dem sta ło by się bar dziej sko mer cja li -
zo wa ne.

Pro po no wa ne roz wią za nia praw ne w roz dzia le 5 pro jek -
tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych da ją gwa -
ran cję za cho wa nia praw dział kow ców, praw, o któ re
ape lo wał Try bu nał Kon sty tu cyj ny w uza sad nie niu do wy -
ro ku z dnia 11 lip ca 2012 r. w spra wie usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z 2005 r. 

Brak tak sko dy fi ko wa nych prze pi sów przej ścio wych
po zo sta wił by ogro dy dział ko we przed dy le ma tem two rze -
nia od dziel nych sto wa rzy szeń ogro do wych na pod sta wie
Usta wy z dnia 7 kwiet nia 1989 r. Pra wo o sto wa rzy sze -
niach i pro ce du ry re je stra cji (dla nie któ rych trud nej) 
w Kra jo wym Re je strze Są do wym al bo po zo sta nie na ła sce
wła ści cie la grun tu, w okrę gu pil skim przede wszyst kim
Skar bu Pań stwa i funk cjo no wa nie na pod sta wie uchwał i
prze pi sów lo kal nych. Na su wa się tak że py ta nie, czy gdy -
by wszyst kie ogro dy pod ję ły pro ce du rę wy od ręb nie nia się
i re je stra cji sto wa rzy szeń zdą ży ły by w wy zna czo nym
przez TK okre sie cza su do za koń cze nia obo wią zy wa nia
usta wy o ROD z 2005 r. Prze wle kłość pro ce dur są do wych,
zwro ty wnio sków do uzu peł nie nia i in ne prze szko dy do -
pro wa dzą do sy tu acji, w któ rej nie któ re ogro dy w po ło -
wie stycz nia 2014 r. utra cą pod sta wę praw ną do dal sze go
funk cjo no wa nia, a dział kow cy utra cą wszyst kie upraw -
nie nia wy ni ka ją ce z obec nych ure gu lo wań praw nych. 

Art. 57 i dal sze roz dzia łu 5 pro jek tu usta wy o ROD
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umoż li wia ją wpro wa dze nie ewo lu cyj nych zmian przy
uwzględ nie niu po stu la tów Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
oraz za bez pie cza ją pra wa dział kow ców, te pra wa, któ re
nie zo sta ły pod wa żo ne w wy ro ku.

Tak skon stru owa ne prze pi sy z jed nej stro ny nie wy mu -
sza ją na ROD-ach po dej mo wa nia w po śpie chu ja kich kol -
wiek pro ce dur ad mi ni stra cyj nych (czę sto nie chcia nych) 
i ewen tu al ne go po no sze nia zwią za nych z tym kosz tów, 
a z dru giej stro ny nie za my ka ją moż li wo ści wy od ręb nie nia
się ogro du, ja ko sa mo ist ne go sto wa rzy sze nia nie bę dą ce go
jed nost ką te re no wą sto wa rzy sze nia PZD. Dla ta kie go wy -
od ręb nie nia pro po no wa ny jest okres dwu let ni przy za cho -
wa niu od po wied nich pro ce dur. Te pro ce du ry okre ślo ne w
art. 60 pro jek tu usta wy są za bez pie cze niem dla sy tu acji, w
któ rej zde cy do wa na mniej szość wbrew wo li po zo sta łych
dział kow ców w ogro dzie, chcia ła by do ko nać se ce sji. 

Każ da or ga ni za cja po za rzą do wa o za się gu ogól no kra jo -
wym funk cjo nu je w opar ciu o po dob ne jak na sze struk tu -
ry or ga ni za cyj ne. Ma my świa do mość, że zor ga ni zo wa ni w
ra mach jed ne go sto wa rzy sze nia – bę dzie my sto wa rzy sze -
niem zna czą cym i sku tecz nym w obro nie praw dział kow -
ców oraz w za cho wa niu tra dy cji i roz wo ju ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce. Me to da od dol ne go or ga ni zo wa nia
się spo wo du je roz pro sze nie, roz pad, brak jed no ści i si ły
prze bi cia, co w efek cie spo wo du je upa dek ogro dów dział -
ko wych. O to zresz tą cho dzi nie któ rym si łom po li tycz -
nym, za któ ry mi sto ją przede wszyst kim róż ne lob by.
Do ce nia jąc do bre chę ci po li ty ków w stwo rze niu przy ja -
zne go pra wa dla dział kow ców sto imy jed nak na sta no wi -
sku, że opra co wa ny i prze ka za ny do Sej mu w dniu 12 paź -
dzier ni ka 2012 r. oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych jest tym ocze ki wa nym pro jek tem
przez dział kow ców okrę gu pil skie go. Po par cie dla te go
pro jek tu zo sta ło wy ra żo ne pod czas kon sul ta cji i na rad za -
koń czo nych sta no wi ska mi pod pi sa ny mi przez je go uczest -
ni ków i prze sła ny mi do Mar szał ka Sej mu.

Pan Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD w
dniu 25 paź dzier ni ka 2012 r. spo tkał się z uczest ni ka mi
na ra dy praw ni ków w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o ROD. W swo im wy stą pie niu po wie dział mię dzy
in ny mi, że oby wa tel skie pro jek ty ustaw w na szym kra ju
nie ma ją do brej hi sto rii. Dłu go nie trze ba by ło cze kać na
po twier dze nie tych słów. W dniu 26 paź dzier ni ka 2012 r.

do KR PZD wpły nę ło pi smo od Mar sza łek Sej mu Ewy
Ko pacz, w któ rym we zwa ła Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo -
daw czej Pro jek tu Usta wy o ROD do uzu peł nie nia bra ków
for mal nych do ty czą cych skut ków fi nan so wych, ja kie mo -
że spo wo do wać wej ście w ży cie no wej usta wy o ROD. 
W skie ro wa nym do Sej mu uza sad nie niu do pro jek tu usta -
wy by ło stwier dze nie „Ni niej szy pro jekt nie spo wo du je
dla bu dże tu pań stwa, ani jed no stek sa mo rzą du te ry to rial -
ne go ne ga tyw nych skut ków fi nan so wych”. Ta kie sa mo
sfor mu ło wa nie zo sta ło za war te w pro jek cie usta wy skie -
ro wa nej przez po słów So li dar nej Pol ski, ale za żą da no tyl -
ko uzu peł nień do pro jek tu oby wa tel skie go. Na usta ci śnie
się mak sy ma – Pra wo jest rów ne dla wszyst kich, ale rów -
niej sze dla wy bra nych.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny w pi sem nym uza sad nie niu do
wy ro ku z dnia 11 lip ca 2012 r. stwier dza cyt. „17.6 …Na -
le ży pa mię tać, że ochro ną praw ną ob ję ci mu szą być sa mi
dział kow cy, któ rzy w do brej wie rze, nie kie dy od wie lu lat,
a na wet kil ku po ko leń użyt ku ją (w ro zu mie niu art. 14 ust.
1 lub art. 14 ust. 2 u.r.o.d.) przy zna ne im dział ki w funk -
cjo nu ją cych r.o.d. oraz „17.10…. Usta wo daw ca po wi nien
mieć na uwa dze, że pod mio ta mi praw wy ni ka ją cych 
z usta wy po win ni być sa mi dział kow cy. Ochro na za rów -
no praw po szcze gól nych dział kow ców, jak i sa mej idei
ogrod nic twa dział ko we go, któ rej Try bu nał nie tyl ko nie
uzna je za sprzecz ną z Kon sty tu cją, lecz co wię cej – uzna -
je za oczy wi ście po zy tyw ny prze jaw dzia łań plu ra li stycz -
ne go i de mo kra tycz ne go spo łe czeń stwa – wy ma ga, by
grun ty, na któ rych po ło żo ne są ak tu al nie r.o.d., z chwi lą
wej ścia w ży cie no wej usta wy mia ły za gwa ran to wa ny sta -
tus grun tów prze zna czo nych pod ogro dy dział ko we.”

Usta wo daw ca, czy li Sejm RP po wi nien mieć na uwa -
dze ochro nę praw dział kow ców jak wska zu je w uza sad -
nie niu Try bu nał Kon sty tu cyj ny, tym cza sem wy ima gi no-
wa ny mi żą da nia mi uzu peł nie nia bra ków dzia ła na zwło kę
i opóź nia re je stra cję oby wa tel skie go pro jek tu usta wy 
o ogro dach dział ko wych.

Przed na mi kam pa nia pro mo cyj na oraz bu do wa nie ko -
ali cji po par cia dla usta wy. Tej ko ali cji na le ży przede
wszyst kim szu kać w Sej mie wśród par la men ta rzy stów,
któ rzy osta tecz nie za de cy du ją o przy szło ści ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce.

Andrzej Kierzkowski
Pi ła, 3 li sto pa da 2012 r.

9. Cha rak te ry sty ka pro po no wa nych prze pi sów oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD
[ws. zwiàz ków dział ko wych] – Mar cin Klo skow ski (OZ Gdaƒsk)

Art. 57 – Związ ki dział ko we
1. W ce lu wspie ra nia idei i roz wo ju ogrod nic twa dział -

ko we go oraz obro ny wspól nych in te re sów, sto wa rzy sze nia

ogro do we, w licz bie co naj mniej trzech, mo gą two rzyć
związ ki dział ko we. 

2. Człon ka mi wspie ra ją cy mi związ ku dział ko we go mo -
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gą być in ne oso by praw ne, któ re re ali zu ją ce le, o któ rych
mo wa w ust. 1. 

3. Związ ki dział ko we two rzo ne są w for mie związ ku
sto wa rzy szeń. 

4. Szcze gó ło we za da nia związ ków dział ko wych oraz
spo sób ich re ali za cji okre śla ją sta tu ty tych związ ków.

Jed nym z pod sta wo wych za ło żeń Oby wa tel skie go Pro -
jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych jest aby
ogro dy dział ko we pro wa dzo ne by ły po przez „sto wa rzy -
sze nia ogro do we”. Wy ni ka to z ko niecz no ści do sto so wa -
nia się do tre ści orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
w kon tek ście prze ła ma nia tak zwa ne go „mo no po lu” Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. 

Pro jekt oby wa tel ski po zwa la na funk cjo no wa nie wie lu
sto wa rzy szeń ogro do wych. Każ de z nich bę dzie mu sia ło
speł niać wy mo gi opi sa ne w pro jek cie usta wy o r.o.d. Bę -
dzie pro wa dzi ło swój ogród dział ko wy, za rzą dza ło nim na
co dzień. Re pre zen to wa ło go w re la cjach z in ny mi pod -
mio ta mi.

Na pierw szy rzut oka uwa gę po wi nien zwró cić pe wien
fakt. Mi mo te go, iż pro jekt usta wy do pusz cza ist nie nie
wie lu sto wa rzy szeń dział ko wych, wszyst kie z nich dzia łać
bę dą w tym sa mym ce lu. Każ de z nich re ali zo wać bę dzie
ideę ogrod nic twa dział ko we go w prak ty ce. Bę dzie na po -
ty ka ło te sa me lub po dob ne pro ble my, co po zo sta łe ogro -
dy dział ko we w naj bliż szym są siedz twie. Z pew no ścią
wie le ze zja wisk do ty czą cych in dy wi du al nie każ de go 
z ogro dów, bę dzie mia ło cha rak ter po nad lo kal ny lub na -
wet ogól no kra jo wy. 

Wi dząc te go ro dza ju uwa run ko wa nia, twór cy pro jek tu
usta wy, uzna li za ko niecz ne aby umoż li wić sto wa rzy sze -
niom ogro do wym łą cze nie się w związ ki sto wa rzy szeń.
Idea jest bar dzo pro sta. Sko ro ma my wspól ne ce le, dzia -
ła my w ra mach tej sa mej struk tu ry lo kal nej lub po nad lo -
kal nej, to mo że my część z za dań przy pi sa nych nam
in dy wi du al nie, prze ka zać do re ali za cji wyż szej struk tu rze,
two rząc w ten spo sób zwią zek dział ko wy. 

Za le ty ta kie go roz wią za nia są oczy wi ste. Każ dy ob ser -
wa tor z pew no ścią do strze że, że po wo ła nie związ ku, któ -
ry re pre zen to wał bę dzie in te re sy ogro dów dział ko wych 
w ra mach da nej gmi ny po sia da wie le obu stron nych ko -
rzy ści. Z jed nej stro ny zwią zek re pre zen tu ją cy pew ną ilość
ogro dów dział ko wych (i zrze szo nych w nich dział kow -
ców) po sia da zde cy do wa nie lep szą po zy cję ne go cja cyj ną
niż każ dy z ogro dów osob no. Zwią zek, z od po wied nim
po par ciem sta je się li czą cym part ne rem do roz mów i re -
pre zen ta cji przed or ga na mi ad mi ni stra cji pu blicz nej i sa -
mo rzą do wej. W ra mach więk sze go zrze sze nia, ła twiej jest
zor ga ni zo wać gru pę lu dzi o od po wied niej wie dzy me ry to -
rycz nej, z wła ści wym za ple czem, aby swo ją fa cho wo ścią
słu żyć nie ty le jed ne mu sto wa rzy sze niu ogro do we mu co
ca łej spo łecz no ści dział kow ców. 

Z punk tu wi dze nia sa mo rzą dów, le piej jest rów nież mieć
do roz mów jed ne go part ne ra, któ ry po sia da od po wied nie

przy go to wa nie dla wła ści we go pro wa dze nia re la cji mię -
dzy part ne ra mi spo łecz ny mi. Zwią zek dział ko wy umoż li -
wi zor ga ni zo wa nie do bre go prze pły wu in for ma cji. Mo że
sta no wić wspar cie dla gmi ny w kon tak tach z dział kow ca -
mi czu wa jąc jed no cze śnie nad wła ści wym trak to wa niem
ich in te re sów. 

Pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
umoż li wia two rze nie związ ków dział ko wych na za sa dzie
do bro wol no ści. Pod żad nym po zo rem, twór cy usta wy nie
su ge ru ją przy mus two rze nia i roz wi ja nia związ ków dział -
ko wych. Nie mniej, prak ty ka z pew no ścią po ka że, iż ko -
rzy ści z ta kie go roz wią za nia są nie do prze ce nie nia.

Związ ki dział ko we od naj dą swo ją ro lę nie tyl ko w kwe -
stii na le ży te go re pre zen to wa nia dział kow ców na ze -
wnątrz. Ich za da nia upa try wać rów nież moż na w pro wa -
dze niu wie lo ra kich „usług” na rzecz dział kow ców. 

Co dzien na ob ser wa cja pra cy Okrę go we go Za rzą du PZD
po zwa la za uwa żyć, jak wie le jest spraw, w któ rych dział -
kow cy w or ga nie wyż sze go stop nia szu ka ją spra wie dli -
wo ści, po nie waż uwa ża ją się za skrzyw dzo nych de cy -
zja mi da ne go za rzą du ROD. Czę ste są sy tu acje, gdzie ko -
niecz na jest in ter wen cja „z gó ry”.

Sto wa rzy sze nia ogro do we dzia ła ją ce sa mo dziel nie, zo -
sta ną ta kich moż li wo ści po zba wio ne. Dla te go, aby wy peł -
nić tę lu kę, związ ki dział ko we mo gę wziąć na sie bie ro lę
or ga nów od wo ław czych lub kon tro l nych. Umoż li wi to
wpro wa dze nie dwu in stan cyj ne go po stę po wa nia we wnątrz
sto wa rzy szeń. Da szan se na po za są do we do cho dze nie
swo ich ra cji. Fakt do bro wol no ści uczest nic twa ogro du 
w związ kach dział ko wych w spo sób szcze gól ny pod kre -
śla de mo kra tycz ny cha rak ter ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go w wy da niu za pro po no wa nym w pro jek cie. 

Oma wia ny prze pis po zwa la na du żą swo bo dę w dzia ła -
niu związ ków dział ko wych. Nie wpro wa dza się żad nych
ogra ni czeń te ry to rial nych. Związ ki mo gą dzia łać za rów no
w ra mach wspól no ty lo kal nej (gmin nej) jak rów nież two -
rzyć szer sze po ro zu mie nia, zrze sza ją ce ogro dy z są sied -
nich po wia tów czy wo je wództw. Nic rów nież nie stoi na
prze szko dzie, aby po wsta ło zrze sze nie dział ko we o cha -
rak te rze ogól no pol skim. 

Przed miot dzia łal no ści związ ków dział ko wych, rów nież
nie zo sta je na rzu co ny. Prze pis na da je im ogól nych cel 
w po sta ci wspie ra nia idei i roz wo ju ogrod nic twa dział ko -
we go. Na to miast szcze gó ło we za da nia po zo sta wio ne zo -
sta ły do re gu la cji w sta tu cie da ne go związ ku. Tym sa mym
od dol nie two rząc związ ku dział ko we, zrze sze ni mo gę w
sze ro ki spo sób usta lić swo je re la cje w ra mach związ ku
dział ko we go. 

Po ten cjal nych za dań i ce lów związ ków dział ko wych nie
spo sób wy mie nić. Na le ży się jed nak zgo dzić, że ich funk -
cjo no wa nia w prak ty ce to szan sa dla dział kow ców na za -
cho wa nie toż sa mo ści, na dal sze dzia ła nie ogro dów
dział ko wych i być mo że na prze trwa nia idei ogrod nic twa
dział ko we go ku ucie sze na stęp nych po ko leń.
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Ra zem z mał żon ką je ste śmy człon ka mi PZD i przez 
30 lat użyt ku je my dział kę w ROD „Re laks” w Kę dzie rzy -
nie -Koź lu (OZO PZD w Opo lu). Dru gą ka den cję (od 2006 r.)
spo łecz nie wy ko nu ję obo wiąz ki pre ze sa za rzą du, po prze -
dzo ną pra cą w ogro do wej ko mi sji re wi zyj nej, a od 2011 r.
je stem człon kiem Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej w PZD
w Opo lu.

Wspo mnia ny ogród utwo rzo no w 1982 r. na grun cie bę -
dą cym we wła da niu MON, a obec nie Agen cji Mie nia
Woj sko we go, na pod sta wie roz po rzą dze nia Mi ni stra
Obro ny Na ro do wej z 1982 r. oraz usta wy o pra cow ni -
czych ogro dach dział ko wych z 1981 r., któ ry był nie użyt -
kiem od kil ku dzie się ciu lat, je śli nie kil ku stu le ci, o li chej
gle bie, czę ścio wo pod mo kłej. Licz ba osób ubie ga ją cych
się o dział kę znacz nie prze wyż sza ła licz bę utwo rzo nych
dzia łek w ogro dzie. Stwo rzy ła się ko lej ka osób ocze ku ją -
cych na przy dział dział ki. Wów czas cze ka ło się w ko lej -
kach za ar ty ku ła mi spo żyw czy mi, me bla mi itp. War to
przy po mnieć, że pre sja spo łecz na na two rze nie ogro dów
dział ko wych nie wy ni ka ła z wy bu chu mi ło ści do zie mi.
Uzy ski wa ne z dział ki plo ny w po sta ci owo ców i wa rzyw
sta no wi ły cen ne wspar cie do mo we go bu dże tu, a po nad to
dział ka by ła i jest miej scem ak tyw ne go wy po czyn ku ro -
dzi ny, ro dze nia się przy jaź ni i do bro są siedz kich sto sun -
ków. Po mi nę tru dy w za go spo da ro wa niu ogro du i upra -
wia niu ro li na ugo rze, bo do świad czył te go każ dy, kto za -
czy nał ka rie rę dział kow ca w two rzo nym ogro dzie.

Do po cząt ku lat 90-tych XX wie ku nie mia łem żad nych
obaw o przy szłość me go ROD, czy też o na ru sze nie gwa -
ran to wa nych usta wą mo ich praw dział kow ca. Rok 1990
stał się po cząt kiem ata ku na ROD i pra wa dział kow ców.
Pod ję to pierw sze pró by li kwi da cji ROD w ce lu prze ję cia
grun tów na ce le ko mer cyj ne. Gru py biz ne so we, i nie tyl -
ko, do strze gły, że grun ty za ję te przez ROD ma ją swo ją
wy mier ną w pie nią dzu war tość i moż na na nich za ro bić.
Z każ dym ro kiem zwięk sza ło się na tę że nie ata ków na
PZD, roz ra stał się krąg osób za in te re so wa nych li kwi da -
cją PZD i ogro dów dział ko wych. Do wal ki włą czy ły się
in sty tu cje i na czel ne or ga ny Pań stwa – NIK, RPO,
GIODO, Pierw szy Pre zes SN, a koń cząc na Try bu na le
Kon sty tu cyj nym. Do strze żo no, że klu czem do li kwi da cji
ROD jest usta wa o ROD z 2005 r. i Zwią zek wy stę pu ją cy
w obro nie praw i strze gą cy roz wo ju ogro dów.

Wy da ny w dniu 11-07-2012 r. wy rok Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go (da lej wy rok) uzna ją cy za nie kon sty tu cyj ne
24 ar ty ku ły usta wy o ROD z dnia 08-07-2005 r. bar dzo
mnie zbul wer so wał i pod wa żył mo ją wia rę w spra wie dli -
we wy ro ki są dów i prze strze ga nie pra wa. Sta ła się rzecz
strasz na – sę dzio wie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go jaw nie
ła mią pra wo. Za nic ma ją Kon sty tu cję Rze czy po spo li tej
Pol skiej! Do wód – zda nie od ręb ne do wy ro ku sę dziów
Try bu na łu An drzej Wró bla i Mar ka Ko tli now skie go. Wy -

da ny wy rok uwa żam za wy rok po li tycz ny, nie spra wie dli -
wy i krzyw dzą cy po nad 4 min rze szę dział kow ców 
z człon ka mi ich ro dzin. Z wy ro ku do wie dzia łem się, że
Usta wa o ROD, Zwią zek i dział kow cy sta no wią za gro że -
nie dla Pań stwa. Dwa za sad ni cze fi la ry obro ny ROD przed
li kwi da cją -usta wa o ROD z 2005 r. i PZD – za 18 mie się -
cy le gną w gru zach. Je że li w ży cie nie wej dzie no wa usta -
wa o ROD. Dro ga do przej mo wa nia grun tów ROD na ce le
ko mer cyj ne sta nie otwo rem.

Roz pra wa i wy rok Try bu na łu wy wo ła ły za in te re so wa nie
ze stro ny me diów i po li ty ków spra wa mi PZD, ROD oraz
dział kow ców. Pre zen to wa ne ma te ria ły da le ko od bie ga ły
od praw dy! Z za że no wa niem słu cha łem wy po wie dzi po -
li ty ków (me ry to rycz nie nie przy go to wa nych), któ rzy wy -
ra ża li po par cie dla dział kow ców sta ra jąc się stwo rzyć
po zo ry zna jo mo ści tre ści prze pi sów usta wy o ROD i obie -
cy wa li szyb kie opra co wa nie pro jek tów no wej usta wy. Ak -
tu al nie za po mnia no o tych de kla ra cjach. W ga ze tach 
i te le wi zji przed sta wia no ne ga tyw ne pu bli ka cje do ty czą -
ce Związ ku i dział kow ców, ja ko re lik tu prze szło ści unie -
moż li wia ją ce go roz wój miast i od zy ska nia praw do
grun tów ogro dów przez by łych wła ści cie li. Uwa żam, że
usta wa o ROD z 2005 r. jest usta wą do brą, zgod ną z Kon -
sty tu cją RP za pew nia ją cą trwa łe ist nie nie ROD i w peł ni
za bez pie cza ją cą pra wa Związ ko wi i dział kow com. Bez
sil nej or ga ni za cji spo łecz nej ja ką jest PZD, ogro dy dzia -
ła ją ce w po je dyn kę nie ma ją szans na obro nie nie się przed
li kwi da cją, przed prze ję ciem ich grun tów na ce le ko mer -
cyj ne. Usta wo wo mam za gwa ran to wa ne pra wo do bez ter -
mi no we go i bez płat ne go pra wa użyt ko wa nia dział ki i do
po zo sta nia w ogro dzie w przy pad ku rosz czeń osób trze -
cich (li kwi da cja ogro du wy ma ga zgo dy PZD). W za mian
Try bu nał pro po nu je umo wy dzier ża wy dział ki, czyn sze 
i po dat ki za grun ty usta la ne w do wol nej wy so ko ści, 
a moż li we że tak że za ko rzy sta nie z in fra struk tu ry ogro du
bę dą cej wła sno ścią PZD i wy bu do wa ną z wła snych pie -
nię dzy dział kow ców, a o li kwi da cji ogro du de cy do wał by
wła ści ciel grun tu bez po trze by uzy ski wa nia ja kiej kol wiek
zgo dy. Pra wa mo je i każ de go dział kow ca wy ni ka ją z praw
Związ ku. Try bu nał zno si pra wa PZD tym sa mym zno si
wszyst kie mo je pra wa ja ko dział kow ca. A co z mo imi pra -
wa mi na by ty mi w do brej wie rze gwa ran to wa ny mi przez
Kon sty tu cję?

Do cza su wej ścia w ży cie wy ro ku (sty czeń 2014 r.) al -
bo no wej usta wy o ROD obo wią zu je usta wa do tych cza so -
wa z 2005 r., za pew nia ją ca Związ ko wi i dział kow com
pra wa z niej wy ni ka ją ce oraz chro nią cą ROD przed li kwi -
da cją na ce le ko mer cyj ne. W obro nie tych praw ak tyw nie
uczest ni czę, skie ro wa łem wie le pism i wy stą pień do na -
czel nych or ga nów Pań stwa, klu bów par la men tar nych i po -
słów z Opolsz czy zny, uczest ni czy łem w na ra dach, na
któ rych za sta na wia no się nad sku tecz nym spo so bem obro -

10. Mój głos w spra wie ... – An drzej Fal kow ski (K´ dzie rzyn -Koê le)
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ny usta wy o ROD i Związ ku, włącz nie z in for mo wa niem
dział kow ców co ozna cza wy rok Try bu na łu i ja kie bę dą je -
go skut ki . Me dial ny szum oraz de kla ra cje bez po kry cia
skła da ne przez po li ty ków wzbu dzi ły w spo łe czeń stwie
więk sze za in te re so wa nie ROD, o czym świad czą wrze -
śnio we ba da nia CBOS – za utrzy ma niem ROD w mia -
stach opo wie dzia ło się 88 % re spon den tów.

Z uwa gą za po zna łem się z do brym pro jek tem usta wy 
o ROD opra co wa nym przez ze spół spe cja li stów i przy ję -
tym przez Nad zwy czaj ny X Kra jo wy Zjazd De le ga tów
PZD. Pro jekt uwzględ nia wy rok Try bu na łu w za kre sie
plu ra li zmu, wol no ści zrze sza nia się i praw wła ści cie li
grun tów oraz za cho wu je wszyst kie pra wa dział kow ców,
któ rych nie za kwe stio no wał Try bu nał. Pro jekt za cho wu je
tra dy cje po przez przy ję cie do tych cza so we go na zew nic -
twa ogro dów – ro dzin ne ogro dy dział ko we. Za pew nio no
też pra wo prze no sze nia praw dział kow ca do dział ki, okre -
śla przedaw nia nie się rosz czeń. Two rzy no we for my or -
ga ni za cyj ne po wo łu jąc sto wa rzy sze nia ogro do we oraz

pod da je szer szej kon tro li są do wej re la cję dział ko wiec 
– sto wa rzy sze nie ogro do we i od wrot nie. Mój nie po kój
wzbu dza moż li wość znacz ne go wzro stu opłat z ty tu łu
czyn szów dzier żaw nych i opłat zwią za nych z funk cjo no -
wa niem ogro du. Czy mój bu dżet do mo wy to wy trzy ma?

Czy Sejm zdo ła spro stać wy ro ko wi i uchwa li tę do brą
usta wę, któ ra mu si wejść w ży cie przed upły wem ter mi -
nu wy ko na nia wy ro ku?

Ape lu ję do dział kow ców o zjed no cze nie się dla do bra
roz wo ju ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce i udzie -
le nia ma so we go po par cia dla oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Prze krocz my do tych cza so wą licz bę 620 tys. pod pi sów
po par cia!

Je ste śmy to win ni so bie sa mym i na stęp nym po ko le -
niom dział kow ców.

Broń my na sze go Związ ku bo je go si ła jest na szą si łą, 
a z tym li czą się moż ni te go świa ta.

An to ni Fal kow ski 

Pod ad re sem www.ocal my ogro dy.pl zo sta ła uru cho mio -
na stro na in ter ne to wa Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw -
czej Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Moż na tu zna leźć naj śwież sze i szcze gó ło we in for ma cje
na te mat po par cia dla pro jek tu usta wy o rod. Na bie żą co
ak tu ali zo wa na jest licz ba ze bra nych w ca łej Pol sce pod pi -
sów. Licz ba ta wy świe tla na jest po pra wej stro nie ser wi -
su, tak by każ dy od wie dza ją cy mógł bez pro ble mu i
szu ka nia po stro nie ob ser wo wać ro sną cą ilość ze bra nych
pod pi sów. Na star cie ma my 1280 pod pi sów. Są to pod pi -
sy, któ re zo sta ły ze bra ne i do łą czo ne, zgod nie z obo wią -
zu ją cym pra wem, do za wia do mie nia o utwo rze niu Ko mi-
te tu, któ re go Prze wod ni czą cy zło żył u Mar sza łek Sej mu.
Ze bra ne wów czas pod pi sy li czą się już na po czet wy ma -
ga nych 100 tys. pod pi sów, któ re Ko mi tet mu si ze brać, by
pro jekt ten mógł być pro ce do wa ny w Sej mie ja ko oby wa -
tel ska ini cja ty wa usta wo daw cza.

Po nad to na stro nie www.ocal my ogro dy.pl za miesz cza -
ne są kom plek so we wia do mo ści z prze bie gu wal ki 
o roz wią za nia praw ne gwa ran tu ją ce przy szłość ogro dów

w Pol sce. Je śli chcesz wspo móc nas w tej wal ce, mo żesz
wprost z na szej głów nej stro ny wy słać list do po słów i se -
na to rów z two je go wo je wódz twa. Po pra wej stro nie, pod
licz ni kiem in for mu ją cym o ilo ści ze bra nych pod pi sów,
znaj dziesz za kład kę „Po przyj nas – Wy ślij list do po słów
i se na to rów”. Po klik nię ciu w tę ikon kę po ja wi się ma pa
Pol ski. Po wy bra niu wo je wódz twa po przez klik nię cie
mysz ką, otwo rzy się go to wa treść li stu. Wy star czy, ze wpi -
szesz swo je imię i na zwi sko oraz ad res e -ma il. Aby wy słać
pe ty cję do par la men ta rzy stów mu sisz ko niecz nie prze pi -
sać kod (li te ro wo -cy fro wy), któ ry znaj du je się pod tre ścią
li stu (za bez pie cza przed spa mem), a na stęp nie wci snąć
przy cisk WYŚLIJ. Ta ka for ma wspar cia zaj mie ci do słow -
nie kil ka na ście se kund, za chę ca my więc go rą co do wy sy -
ła nia li stów par la men ta rzy stom. To w ich rę kach le żą
dal sze lo sy ogro dów i dział kow ców.

W ser wi sie moż na zna leźć naj istot niej sze in for ma cje na
te mat pro jek tu usta wy o rod, a więc dla cze go w ogó le po -
wstał i co jest je go za sad ni czą tre ścią. W za kład ce „O pro -
jek cie”, któ ra znaj du je się w me nu, znaj dzie my przede

VI. NOWA STRONA INTERNETOWA KOMITETU
INICJATYWY USTAWODAWCZEJ PROJEKTU USTAWY
O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH

Odwiedź nową stronę internetową Komitetu
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wszyst kim pro jekt usta wy o rod i je go uza sad nie nie. Ze -
spół Ko mi te tu przy go to wał tak że prze wod nik po pro jek -
cie – w syn te tycz ny spo sób przed sta wia on naj waż niej sze
za gad nie nia pro jek tu usta wy, wy ja śnia sy tu ację ogro dów
po uchwa le niu pro po no wa nej usta wy, jak i to, co bę dzie,
je że li Sejm nie uchwa li no we go pra wa. Są to od po wie dzi
na py ta nia, któ re naj czę ściej po ja wia ły się wśród dział -
kow ców pod czas de ba ty nad tym pro jek tem. 

Ko lej na za kład ka w me nu – „Kim je ste śmy?” to krót ka
in for ma cja o tym kto re pre zen tu je Ko mi tet Ini cja tyw Usta -
wo daw czej Pro jek tu Usta wy o ROD, ja kie są usta wo we
za da nia te go Ko mi te tu oraz dla cze go ist nie je ko niecz ność
pil ne go wpro wa dze nia w ży cie no wych me cha ni zmów
praw nych dla za bez pie cze nia praw dział kow ców i ogro -
dów.

Nie za bra kło tak że in for ma cji o tym, w ja ki spo sób moż -
na wspo móc dzia ła nia Ko mi te tu. W za kład ce „Przy łącz się”
moż na za po znać się z in for ma cją, jak zło żyć swój pod pis
pod pro jek tem usta wy, ale też jak zbie rać pod pi sy wśród in -
nych lu dzi (ro dzi ny, są sia dów, przy ja ciół) i ja kie są naj waż -
niej sze za sa dy, któ rych nie moż na w tym wy pad ku
zlek ce wa żyć. For mu la rze z ze bra ny mi pod pi sa mi skła dać
moż na w Okrę go wych Za rzą dach PZD. Li stę punk tów
wraz z ad re sa mi i te le fo na mi znaj dzie cie na pod stro nie „Tu
zbie ra my pod pi sy”. Dla wszyst kich za in te re so wa nych
wspar ciem tej ini cja ty wy i po mo cą w zbie ra niu pod pi sów,
przy go to wa na jest pod stro na z pli ka mi, któ re trze ba ścią -

gnąć na swój kom pu ter, a na stęp nie moż na po wie lać i roz -
po wszech niać. Wszel kie ma te ria ły in for ma cyj ne i re kla mo -
we do stęp ne są w za kład ce me nu „Do po bra nia”.

Szcze gól nie cie szy fakt, że ini cja ty wa ta spo tka ła się 
z ogrom ną po pu lar no ścią wśród spo łecz no ści dział ko wej.
Dział kow cy za pew nia ją o swo im po par ciu dla pro jek tu
usta wy o rod i dla roz wią zań w nim za war tych, po przez
set ki li stów, któ re wy sy ła ją. Ich treść w ory gi na le za miesz -
cza my w za kład ce „Wspie ra ją pro jekt”. Cze ka my na ko -
lej ne li sty wspar cia, nie tyl ko od dział kow ców, ale od
wszyst kich oby wa te li, któ rym za le ży na za cho wa niu zie -
le ni i ogro dów w mia stach.

W za kład ce „Kon takt” znaj du ją się da ne ad re so we, pod
któ re na le ży wy sy łać pod pi sy swo je lub te ze bra ne przez
nas wśród oby wa te li. W ra zie wszel kich wąt pli wo ści i py -
tań za chę ca my do kon tak tu ma ilo we go z Ko mi te tem. 
Ad res e -ma il znaj du je się na wska za nej pod stro nie.

Na koń cu stro ny za mie ści li śmy też licz nik od li cza ją cy
czas, któ ry po zo stał do koń ca ter mi nu zbie ra nia pod pi sów.
Przy po mi na my, że ma my na to za le d wie 3 mie sią ce od
wy da nia po sta no wie nia przez Mar sza łek Sej mu o re je stra -
cji Ko mi te tu. Dni szyb ko mi ja ją, dla te go nie war to cze -
kać. Za chę ca my do te go, by jak naj szyb ciej wy ra zić swo je
po par cie i zło żyć swój pod pis pod pro jek tem usta wy. To
od cie bie za le ży, czy ten pro jekt znaj dzie się w Sej mie.
Wy ko rzy staj my tę szan sę, aby do bre pra wo mo gło słu żyć
spo łe czeń stwu!

Za pra sza my: www.ocal my ogro dy.pl

Do KR PZD każ de go dnia na pły wa ją li sty i sta no wi ska,
w któ rych dział kow cy za bie ra ją głos w spra wie oby wa -
tel skie go pro jek tu usta wy o ROD. Dział kow cy ko men tu -

ją w nich wszyst ko to, co dzia ło się z pro jek tem na róż -
nych eta pach je go przy go to wa nia i wpro wa dza nia go w
ży cie. 

VII. DZIAŁKOWCY POPIERAJÑ OBYWATELSKI
PROJEKT USTAWY O ROD

1. Dział kow cy wy ra ̋ a jà po par cie dla za pi sów za war tych w pro jek cie Usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Po wsta nie osta tecz nej wer sji pro jek tu usta wy o ROD
po prze dzo ne zo sta ło licz ny mi spo tka nia mi, kon sul ta cja -
mi, na ra da mi, pod czas któ rych dział kow cy przed sta wia li
pro po zy cje za pi sów, któ re ich zda niem po win na za wie rać
usta wa. Osta tecz nie uda ło stwo rzyć się pro jekt, któ ry –
jak pi szą dział kow cy – w peł ni ich sa tys fak cjo nu je i speł -
nia ocze ki wa nia. 

„Wy ra ża my za do wo le nie, że już kil ka mie się cy po wy ro -
ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go uda ło się stwo rzyć pro po -
zy cję, któ ra za bez pie czy wszyst kie pra wa dział kow ców, 
z jed no cze snym za cho wa niem za sad za war tych w Kon sty -
tu cji na sze go kra ju. Waż ne jest, że związ ko wy pro jekt gwa -
ran tu je dal sze ist nie nie ogro dów dział ko wych i dzia łek.
Je ste śmy za no wą for mą pra wa do dzia łek” – czy ta my 
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w sta no wi sku  człon ków OZ War miń sko -Ma zur skie go. 
„Dzię ku je my Kra jo wej Ra dzie PZD oraz ze spo ło wi au -

tor skie mu za bar dzo szyb kie i me ry to rycz ne opra co wa nie
tej ini cja ty wy usta wo daw czej” – na pi sa li dział kow cy 
z ROD kmdr ppor. Ja na Gru dziń skie go w Gdy ni. 

„Stwier dza my, że czas, któ ry upły ną od wy da nia wy ro ku
przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie zo stał zmar no wa ny. Cie -
szy my się, że roz go ry cze nie i roz ża le nie z po wo du nie by wa -
le su ro we go i nie spra wie dli we go orze cze nia TK nie pod-
wa ży ły na sze go prze ko na nia o war to ściach, któ re są pod -
sta wą na sze go ru chu” – na pi sa li człon ko wie OZ w Ło dzi. 

Okrę go wy Za rząd w Opo lu wska zu je, że pro jekt no wej
usta wy jest bu du ją cy, za wie ra od nie sie nie do ca ło kształ tu

funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych, praw i obo wiąz -
ków. Da je na dzie ję, na dal sze umac nia nie w spo łe czeń -
stwie ran gi i ce lo wo ści utrzy ma nia i roz wo ju ogrod nic twa
dział ko we go.

„Po pie ra my przy ję te kie run ki i roz wią za nia, po nie waż
wy cho dzą na prze ciw na szym ocze ki wa niom: speł nia ją wy -
mo gi okre ślo ne w orze cze niu TK, jed no cze śnie za pew nia -
ją dział kow com i ogro dom praw ne, bez piecz ne pod sta wy
dzia ła nia, za cho wu ją za pi sy uzna ją ce pra wa na by te dział -
kow ców, a tak że wska zu ją moż li wość or ga ni zo wa nia i po -
sia da nia sa mo rząd nej or ga ni za cji” – czy ta my w sta no -
wi sku okrę go we go sa mo rzą du PZD w Zie lo nej Gó rze. 

2. Dział kow cy ko men tu jà tak ̋ e we zwa nie Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej 
Pro jek tu Usta wy o ROD przez Mar sza łek Sej mu RP do uzu peł nie nia 
bra ków for mal nych

W swo ich li stach dział kow cy od no szą się do de cy zji
Mar sza łek Sej mu z 25 paź dzier ni ka br., zgod nie z któ rą
Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o
ROD we zwa ny zo stał do uzu peł nie nia bra ków for mal -
nych, do ty czą cych skut ków fi nan so wych, ja kie mo że spo -
wo do wać wej ście w ży cie no wej usta wy o ROD. Mi mo
te go, że zda niem Ko mi te tu nie by ło pod staw do wstrzy -
my wa nia wy da nia po sta no wie nia o przy ję ciu za wia do -
mie nia ws. utwo rze nia Ko mi te tu. je go człon ko wie zło ży li
sto sow ne uzu peł nie nie do ku men tu.

W oce nie dział kow ców dzia ła nie to nie by ło przy pad -
ko we, lecz mia ło ono na ce lu opóź nie nie ak cji zbie ra nia
pod pi sów pod pro jek tem. W ta kim to nie wy po wie dzia ła
się m.in. Jo lan ta Ma zur z Ko sza li na, zda niem któ rej we -
zwa nie do uzu peł nie nia bra ków for mal nych jest nie zro -
zu mia le i jest trak to wa ne przez dział kow ców ja ko de cy zja
nie przy chyl na związ ko we mu pro jek to wi usta wy. Po dob -
ne zda nie ma Wan da No wak z Ko sza li na, któ ra za rzu ty
Mar sza łek Sej mu uzna je za bez za sad ne. „Ta sy tu acja jest
ko lej nym do wo dem na to, że wła dza usta wo daw cza na dal
szu ka dziu ry w ca łym. (…). Dział kow cy, sa mo rzą dy ogro -
do we i człon ko wie okrę go we go za rzą du PZD od bie ra ją
pi smo Mar sza łek, ja ko ciąg dal szy wal ki z PZD” – na pi sa -
li człon ko wie OZ w Pi le. 

Ze non Brzo zow ski z Po zna nia wy ra ził na to miast zdzi -

wie nie spo wo do wa ne fak tem, że rów no waż ne sfor mu ło -
wa nia praw ne do ty czą ce spraw fi nan so wych za war te w
pro jek cie usta wy dział ko wej So li dar nej Pol ski, nie zo sta -
ły za kwe stio no wa ne przez Mar sza łek Sej mu. Mi mo te go,
że w pro jek cie po słów SP za pi sa nych jest wie le re wo lu -
cyj nych pro po zy cji, któ re nie uchron nie po cią gną za so bą
skut ki fi nan so we, nie wzbu dzi ło to żad nych obaw Ewy
Ko pacz. „Je stem prze ko na ny, że Pa ni Mar sza łek kie ro wa -
ła się ja kimś uprze dze niem do dział kow ców, w imie niu któ -
rych skła da ny był wnio sek. Fak tycz nie wstrzy mu je Pa ni
Mar sza łek moż ność zbie ra nia pod pi sów pod pro jek tem, 
a je stem prze ko na ny, że bę dzie ich po nad mi lion” – czy ta -
my w li ście Ze no na Brzo zow skie go. W po dob nym to nie
wy po wia da ją się człon ko wie z Za rzą du ROD „Le śne
Oczko” w No wym Ki sie li nie, któ rzy za bul wer su ją cy
uzna ją fakt, że po dob ne sfor mu ło wa nia za war te w pro jek -
cie SP nie wzbu dzi ły żad nych za strze żeń Mar sza łek, na -
to miast zgła sza ne są one w sto sun ku do usta wy, za któ rą
sto ją set ki ty się cy oby wa te li. Zda niem człon ków za rzą du
ROD  kpr Be ne dy w Byd gosz czy pro jekt za pew nia dział -
kow com naj waż niej sze pra wa. Być mo że nie jest to wy -
god ne dla tych, któ rzy zmie rza ją do li kwi da cji ogro dów 
i ode bra nia praw dział kow com, a bę dzie to moż li we, gdy
wy ga śnie obo wią zu ją ca usta wa, a no wa nie zo sta nie
uchwa lo na”.

3. Dział kow cy po pie ra jà pro jekt. Za po wia da jà, ˝e włà czà si´ 
w ak cj´ zbie ra nia pod nim pod pi sów 

W dniu 5 li sto pa da br. Pa ni Mar sza łek Sej mu pod pi sa ła
po sta no wie nie o przy ję cia za wia do mie nia o utwo rze niu

Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o
Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Z tym dniem Ko mi -
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tet na był oso bo wość praw ną, o czym po in for mo wał w
ogól no pol skim dzien ni ku, wska zu jąc jed no cze śnie miej -
sce udo stęp nie nia pro jek tu usta wy do pu blicz ne go wglą -
du. Tym sa mym roz po czę to kam pa nię pro mo cyj ną oraz
zbie ra nie pod pi sów oby wa te li po pie ra ją cych pro jekt usta -
wy o ROD. W li stach wy sy ła nych do KR PZD dział kow -
cy za pew nia ją o po par ciu, któ re go udzie lą pro jek to wi. 

Ko le gium Pre ze sów Okrę gu Po znań skie go w Swa rzę -
dzu za pew nia, że do ło ży wszel kich sta rań, by swe go po -
par cia udzie li li pro jek to wi nie tyl ko dział kow cy i
człon ko wie ich ro dzin, ale tak że wszy scy na si mi ło śni cy
i sym pa ty cy. 

Okrę go wy Za rząd Opol ski PZD za po wia da, że w peł ni
ak cep tu je przed ło żo ny pro jekt usta wy oraz zo bo wią zu je
za rzą dy ROD do wspie ra nia dzia łań zwią za nych z pro wa -
dze niem ak cji pro mo cyj nej i zbie ra nia pod pi sów osób po -
pie ra ją cych pro jekt. 

Or ga ny sta tu to we OZ w Szcze ci nie ape lu ją na to miast
do wszyst kich dział kow ców i ich ro dzin o ak tyw ne włą -
cze nie się w ak cję zbie ra nia pod pi sów wśród ro dzin i spo -
łe czeń stwa o peł ne po par cie zgło szo ne go pro jek tu usta wy
o ROD. „Zwra ca my się do wszyst kich sił spo łecz nych i ca -
łe go spo łe czeń stwa o peł ne po par cie zgło szo ne go pro jek -
tu usta wy o ROD” – czy ta my w sta no wi sku. 

4. Dział kow cy ape lu jà do Mar sza łek Sej mu oraz par la men ta rzy stów

Dział kow cy wy ra ża ją prze ko na nie, że pod pro jek tem
pod pi sze się nie mniej niż 100 tys. osób, co po zwo li na
zło że nie go w Sej mie. Dla te go zwra ca ją się już dziś do
par la men ta rzy stów, by po par li ini cja ty wę usta wo daw czą,
któ ra w peł ni od zwier cie dla ocze ki wa nia dział kow ców. 

„Pa nie po słan ki i po sło wie! Dział kow cy ocze ku ją od
Was dzia łań szyb kich i sku tecz nych. Prze kła da jąc oby wa -
tel ski pro jekt usta wy li czy my na je go roz pa trze nie i ry chłe
skie ro wa nie na ścież kę le gi sla cyj ną. Niech ruch ogrod nic -
twa dział ko we go roz wi ja się i kwit nie ku za do wo le niu ca -
łe go spo łe czeń stwa”– czy ta my w sta no wi sku Okrę go we go
Za rzą du Ślą skie go PZD. 

„Li czy my, że w cza sie prac w Sej mie RP nad przed sta -
wio nym pro jek tem zo sta ną uwzględ nio ne na sze po stu la ty
da ją ce gwa ran cję spo koj nej pra cy dla do bra roz wo ju
ogrod nic twa w Pol sce dla nas i przy szłych po ko leń na sze -
go kra ju” – na pi sa mi człon ko wie ROD „Elek tron” we
Wro cła wiu. 

Bo że na Sma kow ska, dział kow czy ni z ROD „Pod zam -
cze” zwró ci ła się do Mar sza łek Sej mu z go rą cym ape lem,

aby nie po zwo li ła na prze wrót w pol skim ogrod nic twie
dział ko wym i wspar ła oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD,
któ ry zo sta nie zło żo ny w Sej mie. „Pro jekt wy ra ża na sze
ocze ki wa nia, bo stwo rzy li go dział kow cy”.

Sta ni sław Ga lim ski, dział ko wiec z ROD „Pod zam cze”
pod su mo wu je: „Ja i dział kow cy z mo je go ogro du nie chce -
my, by w na szym Związ ku i ogro dach pań stwo do ko ny wa -
ło re wo lu cji i usta na wia ło in ne pra wo, niż chcą
dział kow cy”.

Li stów w po dob nym to nie na pły nę ło do KR PZD kil ka -
set. Po nie waż trud no jest za cy to wać wszyst kie z nich, po -
ni żej wy mie nia my ich au to rów. Z tre ścią wszyst kich
li stów moż na za po znać się na stro nie KR PZD
(www.pzd.pl) oraz Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej
Pro jek tu usta wy o ROD (www.ocal my ogro dy.pl).

Za chę ca my wszyst kich dział kow ców oraz sym pa ty ków
ogrod nic twa dział ko we go, do zaj mo wa nia sta no wisk, w
waż nej dla nas wszyst kich spra wie. Nasz los w na szych
rę kach!

(mz)

1. Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy
2. Okręgowy Zarząd Mazowiecki 
3. Okręgowy Zarząd PZD w Słupsku
4. Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie
5. Okręgowy Zarząd PZD w Opolu
6. Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
7. Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu
8. Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku
9. Okręgowy Zarząd Świętokrzyski w Kielcach
10. Okręgowy Zarząd Śląski
11. Okręgowy Zarząd Łódzki PZD

12. Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu, Okręgowa
Komisja Rewizyjna, Okręgowa Komisja Rozjemcza
oraz Przewodniczący Kolegiów Prezesów
13. Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie
14. Okręgowy Zarząd PZD w  Bydgoszczy
15. Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie
16. Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD 
w Rzeszowie
17. Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu
18. Okręgowy Zarząd PZD w Łodzi
19. Okręgowy Zarząd PZD W Kaliszu

Stanowiska w tej sprawie przesłane zostały przez:
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20. Okręgowy Zarząd, Okręgowa Komisja Rozjemcza 
i Okręgowa Komisja Rewizyjna w Pile
21. Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze 
22. Okręgowy Zarząd, Okręgowa Komisja Rewizyjna 
i Rozjemcza PZD w Częstochowie
23. Krajowa Komisja Rewizyjna
24. Krajowa Komisja Rozjemcza
25. Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Szczawnie
Zdroju
26. Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD 
w Zielonej Górze
27. Okręgowa Komisja Rewizyjna w Gdańsku
28. Okręgowa Komisja Rewizyjna w Kaliszu
29. Okręgowa Komisja Rewizyjna w Opolu
30. Okręgowa Komisja Rewizyjna w Pile
31. Okręgowa Komisja Rewizyjna we Wrocławiu
32. Okręgowa Komisja Rozjemcza w Pile
33. Okręgowa Komisja Rozjemcza w Rzeszowie
34. Okręgowa Komisja Rozjemcza w Szczawnie Zdroju
35. Okręgowa Komisja Rozjemcza w Warszawie
36. Okręgowa Komisja Rozjemcza we Wrocławiu
37. Kolegium Prezesów i przedstawicieli ROD 
w Środzie Wlkp.
38. Kolegium Prezesów Poznań - Jeżyce
39. Kolegium Prezesów Rejonu Pleszewskiego
40. Kolegium Prezesów ROD Gmin Pobiedziska 
i Łubowo Wagowo
41. Kolegium Prezesów ROD i komisji statutowych 
w Swarzędzu, Kostrzyniu i Mechowie
42. Kolegium Prezesów ROD Poznań - Grunwald
43. Kolegium Prezesów ROD w Sulechowie
44. Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów
Działkowych w Nowej Soli
45.Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów
Działkowych w Żarach
46. Kolegium prezesów, przewodniczących Komisji
Rozjemczych i Rewizyjnych ROD powiatu
leszczyńskiego
47. Komisja Polityki Społecznej Okręgowego Zarządu
PZD w Poznaniu
48.Komisja Rewizyjna ROD "Pod Morwami 
we Wrocławiu
49. Członkowie Zespołu Wspierającego Komitet
Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD
50. Kolegium Prezesów ROD w Lubsku
51. Członkowie Kolegium Prezesów oraz
przedstawicieli ROD w Środzie Wielkopolskiej
52. Członkowie Okręgowego Zarządu oraz Okręgowej
Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej 
w z OZ Podkarpackiego
53. Działkowcy Okręgu Toruńsko - Włocławskiego
54. Działkowcy ROD ze Starogardu Gdańskiego 
i okolic
55. Działkowcy Szczecińskiego Okręgu PZD 
do wszystkich klubów poselskich

56. Działkowcy z Lubelszczyzny
57. Działkowcy z okolic Sulechowa
58. Działkowcy z rejonu Krosna Odrzańskiego
59. Działkowcy z rejonu Nowej Soli
60. Działkowcy z rejonu Siedleckiej Delegatury
Rejonowej PZD
61. Działkowcy z ROD i Okręgowych Komisji
Statutowych powiatu chodzieskiego
62.Działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych
w Rzeszowie
63. Instruktorzy okręgowi SSI Okręgowego Zarządu
PZD w Łodzi
64. Instruktorzy Społeczni ROD im. 50-Lecia ZZK 
w Ełk
65. Kandydaci na działkowców ze Szczecina
66. Prezesi ROD Delegatury w Radomiu Okręgowego
Zarządu Mazowieckiego PZD
67. Prezesi ROD z terenu Warszawy
68. Prezesi z podwarszawskich ROD
69. Przedstawiciele ROD Delegatury Siedleckiej
Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD
70. Przedstawiciele ROD, OZ PZD i Okręgowych
Komisji Statutowych powiatu złotowskiego
71. Przedstawiciele ROD, OZ PZD, Komisji
Statutowych ROD i OZ PZD powiatu wągrowieckiego
i obornickiego
72. Przedstawiciele Siedleckiej Delegatury OZ
Mazowieckiego PZD
73. Działkowcy ze Szczecina
74. ROD „1 Maja – Wolność” w Częstochowie
75. ROD „35-lecia” w Zielonej Górze
76. ROD „Bartoszewo” w Bartoszewie
77. ROD „Bonanza” w Kaliszu
78. ROD „Bratek" w Krzyżu Wielkopolskim
79. ROD „Czerwone Maki” we Wrocławiu
80. ROD „Dąbrówka” w Dąbrowicy k. Lublina
81. ROD „Dębniki” w Krakowie
82. ROD „Dolina Słońca” w Krakowie
83. ROD „Fiołek” we Wrocławiu
84. ROD „Górki Ustowskie” w Szczecinie
85. ROD „Gwda” w Pile
86. ROD „H. Sienkiewicza” w Szczecinku
87. ROD „Irys” w Mrągowie
88. ROD „Jaśmin” w Lubsku
89. ROD „Jubilat” w Jelczu-Laskowicach
90. ROD „Kalina” w Lublinie
91. ROD „Kalinka” w Pile
92. ROD „Kasztelanka” w Opolu
93. ROD „Klecina” we Wrocławiu
94. ROD „Kłos” we Wrocławiu
95. ROD „Kolejarz” w Nowym Sączu
96. ROD „Kolejarz” w Ostrowie Wielkopolskim
97. ROD „Kolejarz” w Siedlcach
98. ROD „Krokus” w Rzeszowie
99. ROD „Leśna Dolina” w Kwidzynie
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100. ROD „Łącznościowiec” w Lublinie
101. ROD „Malwa” w Koszalinie
102. ROD „Marzenie” w Górze
103. ROD „Na Stoku” w Krakowie
104. ROD „Nad Toczną” w Łosicach
105. ROD „Nafta” w Pile
106. ROD „Nasz Gaj” w Rzeszowie
107. ROD „Nasza Wiosna” we Wrocławiu
108. ROD „Nauczyciel” w Krakowie
109. ROD „Odra” we Wrocławiu
110. ROD „Oświata” we Wrocławiu
111. ROD „Piotruś” w Strzyńcu
112. ROD „Plon” w Chełmie
113. ROD „Pod Lipami” w Pile
114. ROD „Pod Skałką” w Nowej Rudzie
115. ROD „Przodownik” we Wrocławiu
116. ROD „Przyjaźń” w Szczecinie
117. ROD „Przyjaźń” we Wrocławiu
118. ROD „Przylesie” z Sulechowa
119. ROD „Przyroda” w Ostrowie Wielkopolskim
120. ROD „Radość” we Wrocławiu
121. ROD „Relaks” w Ełku
122. ROD „Relaks” w Górze
123. ROD „Relaks” w Jarocinie
124. ROD „Relaks" w Kędzierzynie Koźlu
125. ROD „Relaks” w Koninie
126. ROD „Relaks” w Opatówku
127. ROD „Relax 27” w Poznaniu
128. ROD „Rolnik” w Przełęku
129. ROD „Róża” w Słupcy
130. ROD „Różanecznik” we Wrocławiu
131. ROD „Sępolno” we Wrocławiu
132. ROD „Słonecznik” w Białogardzie
133. ROD „Słoneczny” w Augustowie
134. ROD „Stokrotka” w Bełchatowie
135. ROD „Stokrotka” we Wrocławiu
136. ROD „Szczepin” we Wrocławiu
137. ROD „Tulipan” w Lublinie
138. ROD „Westerplatte” we Wrocławiu
139. ROD „Wiosna” w Jelczu-Laskowicach
140. ROD „Witamina” w Siedlcach
141. ROD „Wojska Polskiego” w Koszalinie
142. ROD „Wspólnota” w Turku
143. ROD „Wyzwolenie” w Strzelinie
144. ROD „Zacisze” w Żaganiu
145. ROD „Zalesie” w Rzeszowie
146. ROD „Związkowiec” we Wschowie
147. ROD „Metalowiec” w Nysie
148. ROD „Relax 27” w Poznaniu
149. ROD „Waszyngtona” w Warszawie
150. ROD „Westerplatte” we Wrocławiu
151. ROD „Wodnik” we Wrocławiu
152. ROD „Zgoda” w Jelczu Laskowicach
153. ROD im. 1-go Maja w Myśliborzu
154. ROD im. 22 Lipca w Ostrowie Wielkopolskim

155. ROD im. 4 Marca w Stargardzie Szczecińskim
156. ROD im. Centralny w Koszalinie
157. ROD im. 1000-lecia PP w Pleszewie
158. ROD im. 3 Maja w Ostrowie Wielkopolskim
159. ROD im. 40-lecia WP w Pile
160. ROD im. 40-lecia WP w Pile
161. ROD im. Emilii Gierczak w Białogardzie
162. ROD im. F Chopina w Nowej Soli
163. ROD im. gen. Bema w Szczecinie
164. ROD im. gen. Bema w Szczecinie do
Parlamentarzystów
165. ROD im. Gen. Bema w Szczecinie do Posła
Andrzeja Dery
166. ROD im. Jaćwingów w Suwałkach
167. ROD im. Karola Świerczewskiego w Kępnie
168. ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni
169. ROD im. Ks. K. Niesiołowskiego w Pleszewie
170. ROD im. ks. L. Przyłuskiego w Poznaniu
171. ROD im. L. Waryńskiego w Kępnie
172. ROD im. Lecha w Pleszewie
173. ROD im. M. Drzymały w Pile
174. ROD im. Malwa w Pile
175. ROD im. Malwa w Pleszewie
176. ROD im. Marchlewskiego w Pile
177. ROD im. Powstańców Pleszewskich w Pleszewie
178. ROD im. Przemysława w Rogoźnie
179. ROD im. Rydla w Krakowie
180. ROD im. Stefana Czarnieckiego w Ostrowie
Wielkopolskim
181. ROD im. Szczepana Pieniążka w Pile
182. ROD im. Szymona Wachowiaka w Wągrowcu
183. ROD im. T. Kościuszki w Jarocinie
184. ROD im. T. Kościuszki w Kępnie
185. ROD im. Tadeusza Kościuszki w Krapkowicach
186. ROD im. Wł. Sikorskiego w Kępnie  
187. ROD im. Wojska Polskiego w Pleszewie
188. ROD Poświętne we Wrocławiu
189. ROD w Kamieniu Pomorskim do Marszałek Sejmu
190. ROD „Janowo”  w Rumi
191. ROD „Elektron” w Łodzi
192. ROD „ELEKTRON” we Wrocławiu
193. ROD „Flora” w Szczecinku
194. ROD „I Pułku Ułanów” w Sławnie
195. ROD „Kolejarz” w Koszalinie
196. ROD „Krokus” w Jarocinie
197. ROD „Leśne Oczko” w Nowym Kisielinie
198. ROD „Metalowiec" z Kożuchowa
199. ROD „Mieszka I” w Koszalinie
200. ROD „Pod Morawami” we Wrocławiu
201. ROD „Relaks” w Dębicy
202. ROD „St. Sempołowskiej” w Pile
203. ROD „Wisienka” z Czaplinka
204. ROD „Zelmerowiec” w Rzeszowie
205. ROD „Zjednoczenie” w Darłowie
206. ROD „Złota Praha” w Szczecinie
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207. ROD im. „kpr Benedy” w Bydgoszczy
208. ROD im. 50-Lecia ZZK w Ełku
209. ROD im. Mieszka I w Szczecinie
210. ROD „Sahara” we Wrocławiu
211. ROD „X Muza” we Wrocławiu
212. ROD im. „St. Staszica” w Pile
213. ROD im. Kolejarz w Kluczborku
214. ROD „Pokój” we Wrocławiu
215. ROD „Leśna Dolina” w Kwidzynie
216. ROD im. Przyjaźń w Szczecinie
217. ROD „Chemik” w Kościanie
218. ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu
219. ROD „Źródło Zdrowia” we Wrocławiu
220. ROD „35-lecia” w Zielonej Górze
221. ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie
222. ROD „Pod Lasem” w Niekłonicach
223. Stanisław Drabik i Kazimierz Korulczuk  
z ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu
224. Emil Barnakiewicz z ROD „Podzamcze” 
w Wałbrzychu
225. Marek Chromów z Wrocławia
226. Grzegorz Tasarz z Częstochowy
227. Anna Łapciuch z Częstochowy 
228. ROD „1 Maja – Wolność” w Częstochowie
229. Juliusz Meres z Wałbrzycha
230. Jadwiga Mirosław  ze Szczecina
231. Tomasz Olkuski z ROD „Przyjaźń” w Szczecinie
232. Edward Wajda z ROD „Energetyk I” w Rzeszowie
233. Elżbieta Bal z ROD „Przyszłość” w Rzeszowie 
234. Marian Wesołowski z ROD „Poziomka” 
w Grodzisku Mazowieckim
235. Ryszard Chodynicki z ROD „Łęg” 
we Włocławku
236. Kazimierz Lemański z ROD „Relaks” w Ełku
237. Bożena Smakowska z ROD „Podzamcze” 
w Wałbrzychu
238. Stanisław Galimski z ROD „Podzamcze” 
w Wałbrzychu
239. Marek Borowski z ROD „Wypoczynek” 
w Wałczu 
240. Ksawery Golubski z Koszalina
241. Elżbieta Jakóbiec  z OZ Rzeszów
242. Tadeusz Łotock z OZ Rzeszów
243. Magdalena Kotarba z Jasła
244. Józef Brzozowski z Wałbrzycha
245. Bogusław Dąbrowski z ROD im. kmdr ppor. Jana
Grudzińskiego w Gdyni
246. Jerzy Przybytniak z ROD „Metalowiec”
w Kożuchowie
247. Stanisław Trziszka z Nowej Soli
248. Elżbieta Laurisz z ROD „Piast-Czyżyny” 
w Krakowie
249. Halina Kmieciak z Krakowa
250. Władysław Stępień z Nowej Soli
251. Stanisław Drabik i Kazimierz Korulczuk z ROD

„Podzamcze” w Wałbrzychu
252. Czesław Czyżowski z Gubina
253. Jolanta Mazur z Koszalina
254. Wanda Nowak z Koszalina
255. Jan Mazur z Koszalina
256. Anna Banasik z Koszalina
257. Jerzy Starościak z Częstochowy
258. Romuald Basiński z Częstochowy
259. Mirosława Suszek z ROD „Zjednoczenie” 
w Darłowie
260. Tadeusz Ciechan z Częstochowy
261. Zdzisław Mielczarek z Częstochowy
262. Irena Dobrakowska z Częstochowy
263. Elżbieta Gomuła z Krosna Odrzańskiego
264. Bronisław Tkacz z ROD „Kolejarz” w Wałbrzychu
265. Cezary Grudzień z Kielc
266. Marek Bojda z ROD „Zalesie” w Rzeszowie
267. Elżbieta Sztychar z ROD „Krokus” w Rzeszowie
268. Mirosław Waszkiewicz z ROD im. Gen. Waltera 
w Rzeszowie
269. Witold Majchrewicz z Rzeszowa
270. Jan Skóra z Rzeszowa
271. Paweł Sysz z Rzeszowa
272. Lech Studziński z ROD im. kpr. BENEDY 
w Bydgoszczy
273.Dariusz Antonowicz z ROD „Powstańców” 
w Płocku
274. Antoni Jasiulewicz z ROD „M. Konopnickiej” 
w Suwałkach
275. Daniel Paciukanis z ROD „Malinka” 
w Suwałkach
276. Andrzej Giaro z ROD „Leśny” w Małej Hucie
277. Stanisław Paszkowski z ROD „Malwa” 
w Suwałkach
278. Czesław Kozikowski z ROD im. W. Fiałka 
w Chełmnie
279. Stanisław Roch z ROD „Podzamcze” 
w Wałbrzychu
280. Stanisław Barszczewski z ROD „Borówka” 
w Suwałkach
281. Józef Chrabański z Częstochowy
282. Zofia i Wiesław Struski z Częstochowy
283. Jan Ciastek z Częstochowy
284. Barbara i Władysław Powązka z Częstochowy
285. Magdalena i Marek Zakrzewscy z Częstochowy
286. Teresa Śmigielska z ROD „Miasto” w Wałbrzychu
287. Józef Bajor, Lucyna Walewska, Władysław
Reszel, Krystyna Kot z Wałbrzycha
288. Danuta i Andrzej Łyko z Częstochowy
289. Stanisław Żyłka z ROD „Podzamcze”
w Wałbrzychu
290. Arkadiusz Janowski z Kalisza
291. Ryszard Lipiński z Nowej Soli 
292. Artur Miękisz z Rzeszowa
293. Dominika Miękisz z Rzeszowa



Do Mar sza łek Sej mu Ewy Ko pacz nie prze rwa nie na pły -
wa ją od dział kow ców ko lej ne li sty, w któ rych ko men tu ją
oni pro jekt usta wy dział ko wej zło żo ny przez po słów So -
li dar nej Pol ski. Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wciąż
wy wo łu je wie le ne ga tyw nych emo cji, gdyż stwo rzył on
re al ne za gro że nie dla ist nie nia i dal sze go roz wo ju ogro -
dów. Dla te go też ma jąc na uwa dze za bez pie cze nie praw i
wła sno ści dział kow ców, a przede wszyst kim przy szłość
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294. Bogusława, Patrycja i Stanisław Fic z Jasła
295. Jadwiga Przepaśniak z ROD „Zalesie” 
w Rzeszowie
296. Henryk Nagórka z Częstochowy
297. Kazimiera Daiksler z Zielonej Góry
298. Waldemar Suszek z Darłowa 
299. Henryk Ostaszewski z ROD Zjednoczenie 
w Darłowie
300. Kazimierz Dominiak z Kalisza
301. Józef Michalak z Kalisza
302. Zenona Marchel z Kalisza
303. Teresa Jamrozik z Kalisza
304. Jerzy Wdowczyk z Kalisza
305. Roman Filipiak z Kalisza
306. Jerzy Kubasiński z Kalisza
307. Bronisław Leszczyński z Kalisza
308. Aneta Stasiełuk z Kalisza
309. Jarosław Zieliński ze Słupcy
310. Krystyna i Stefan Barteccy ze Słupcy
311. Józefa Gaborska ze Słupcy
312. Stanisław Małecki z ROD im. 22 Lipca w Ostrowie
Wielkopolskim
313. Piotr Walusiak z Pajęczna
314. Jadwiga Włodarczyk z Kępna
315. Renata Pasierbek z Kalisza
316. Henryk Jamróz z Kępna
317. Irena Bybul z Kępna 
318. Daniela Menzel z Kępna
319. Tadeusz Wołek z Krakowa 
320. Elżbieta Jachnik z ROD „Kolejarz”  w Nowym
Sączu
321. Ewa Andruszkiewicz z ROD „Na Kamyku”  
w Kluczach
322. Czesław Kokosza z ROD „Zakłady Futrzarskie”  
w Krakowie
323. Zbigniew Cetnarowicz z Krakowa
324. Violetta Rzezińska z ROD „Dębniki” 
w Krakowie

325. Włodzimierz Woźniak z ROD „Dębniki” 
w Krakowie
326. Aleksander Uliński z Siedlec
327. Grzegorz Oracz z Ostrołęki
328. Urszula Walusiak z ROD „Horyzont” 
w Bydgoszczy  
329. Jerzy Ochociński z ROD „Spartakus” 
w Bydgoszczy
330. Zbigniew Baran ze Stargardu Szczecińskiego
331. Włodzimierz Górzny z Piły
332. Zbigniew Maj z ROD „Relaks” w Dębicy 
333. Kazimierz Bromer z Lublińca
334. Irena Kuczyńska i Mieczysław Spurek z ROD
„Słoneczne Wzgórze” w Wałbrzychu
335. Halina Kazimierczak z Wałbrzycha
336. Julianna Antosiak z Częstochowy
337. Czesław Antosiak z Częstochowy 
338. Andrzej Wosik z Częstochowy 
339. Stanisław Jucha z Częstochowy 
340. Bronisław Rabiega z Kępna
341. Bolesław Pasierbek z Kalisza
342. Katarzyna Miszko z Lubska
343. Marian Sacharczuk z Siedlec
344. Andrzej Oleszczuk z Siedlec
345. Bogumiła Kubiak z z ROD „Relax” 
w Siedlcach 
346. Zbigniew Jankowski z ROD im. Andriollego 
w Mińsku Mazowieckim
347. Jerzy Niewiadomski z ROD „Wiarus - Rozrywka”
w Siedlcach
348. Andrzej Cwojdziński z ROD „Elektron” 
w Szczakach
349. Halina Idziak ze Słupcy 
350. Maria Kopczyńska ze Słupcy
351. Józef Koszarek ze Słupcy
352. Władysław Kwieciak z ROD „Wspólnota” 
w Turku

VIII. DZIAŁKOWCY O PROJEKCIE SOLIDARNEJ POLSKI

ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, ko niecz ne jest pod ję -
cie przez pol ski Par la ment dzia łań zmie rza ją cych do za po -
bie że nia znisz cze niu i utra ty wie lo let nie go do rob ku
ogrod ni cze go. Dział kow cy są prze ko na ni, że zło żo ny
przez po słów So li dar nej Pol ski pro jekt nie ma na ce lu
ochro ny in te re sów użyt kow ni ków dzia łek. „Ten pro jekt
nie mo że być do pusz czo ny do pro ce do wa nia, gdyż go dzi w
kon sty tu cyj ne za sa dy rów no ści wo bec oby wa te li” – na pi -
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sa li w swo im sta no wi sku przed sta wi cie le sa mo rzą dów
ROD, ogro do wych ko mi sji sta tu to wych i człon ko wie or -
ga nów okrę go wych z po wia tu Czarn kow sko -Trzcia nec -
kie go oraz Sza mo tul skie go. „Dzi wi nas fakt, że nie któ rzy
po sło wie nie prze strze ga ją cy praw, pró bu ją je two rzyć dla
in nych, nie zda jąc so bie spra wy z te go, że usta wa o rod
jest fun da men tem funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce” – czy ta my w li ście Okrę go wej Ko mi sji
Roz jem czej PZD w Lu bli nie. „Nie przy no si ona chlu by jej
au to ro wi, któ ry chce wy ko rzy stać wy rok Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go do te go, aby sko mer cja li zo wać funk cjo no wa -
nie ogro dów dział ko wych” – na pi sa li w swo im sta no wi sku
uczest ni cy po sie dze nia  Okrę go we go Za rzą du PZD 
w Słup sku. 

„Za dzi wia mnie szcze gól nie to, że po sło wie So li dar nej
Pol ski nie po ku si li się o szcze gó ło we do pra co wa nie pro -
jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych, aby w myśl de kla -
ro wa nej w po cząt kach swej dzia łal no ści par tyj nej za sa dy,
że: "Bę dzie my słu żyć Pol sce i Po la kom " wy wią zać się ze
zło żo nych obiet nic” – za uwa ża dział ko wiec Ce za ry Gru -
dzień z Kielc. - „So li dar na Pol ska – no wa na dzie ja dla
Pol ski i Po la ków"–- ta kie ha sło moż na prze czy tać na ofi -
cjal nej stro nie in ter ne to wej So li dar nej Pol ski. Ja ko użyt -
kow nik dział ki w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym
"Ma li na" w Kiel cach, po wni kli wej ana li zie pro jek tu usta -
wy o ogro dach dział ko wych je stem wię cej niż prze ko na ny,
że So li dar na Pol ska nie bę dzie tą no wą na dzie ją dla pol -
skich dział kow ców”. 

„We dług za pew nień klu bów par la men tar nych pro jek ty
ustaw mia ły być kon sul to wa ne z dział kow ca mi i Związ -
kiem, jed nak po li ty cy klu bu So li dar nej Pol ski uzna li,  że
sa mi le piej wie dzą co po trzeb ne jest dział kow co wi” – uwa -
ża ją dział kow cy z ROD „Nad Biał ką” w Czę sto cho wie.  
– „Je ste śmy prze ko na ni, że cza sy uszczę śli wia nia na ro du
na si łę, nie li cząc się z je go po trze ba mi zda niem, daw no
już mi nę ły”.

Choć śro do wi sko dział kow ców to po nad mi lio no wa
spo łecz ność, to w rze czy wi sto ści zrze sza naj słab szych
oby wa te li, dla któ rych dział ka jest nie kie dy re al ną po mo -
cą so cjal ną. „Za na mi nie stoi wiel ki ka pi tał, nie re pre zen -
tu ją na szych in te re sów rze sze lob by stów, nas nie wi dać na
de mon stra cjach, je dy nym efek tem na sze go ist nie nia są za -
do wo le ni, zdrow si lu dzie, czy ste po wie trze w mia stach,
kwit ną ce ogro dy – czy ta my w li ście dział kow ców z Żar.
Dla te go je ste śmy prze ko na ni, że po świę co no nas dział -
kow ców i na szą or ga ni za cję PZD, na oł ta rzu dzi kie go
aspo łecz ne go i nie ludz kie go ka pi ta li zmu, pod za mó wie nie
lu dzi naj bar dziej za chłan nych na pie nią dze, zie mie i wła -
dzę”. Po dob nie sy tu ację tę po strze ga ją in ni dział kow cy.
Użyt kow ni cy dzia łek w ROD „Brzeg” w Brze gu w swo -
im sta no wi sku do Mar sza łek Sej mu od no śnie pro jek tu So -
li dar nej Pol ski na pi sa li: „Na prze strze ni ostat nich lat po
uchwa le niu przez Sejm RP usta wy o rod w 2005 ro ku po -
li ty cy nie przy chyl ni ogro dom dział ko wym w mia stach,
wspie ra ni przez biz nes ogól no kra jo wy, roz po czę li wal kę o

te re ny użyt ko wa ne przez dział kow ców zrze szo nych w Pol -
skim Związ ku Dział kow ców”.

„Pro po no wa ne roz wią za nia ty czą ce się or ga ni za cji
ogro du, po wierzch ni dzia łek, za rzą dza nia ogro dem są pró -
bą na rzu ce nia ta kich prze pi sów, któ re ilu zo rycz nie za pew -
nia ją dział kow com nie za leż ność od gmin, ja ko wła ści cie la
grun tów i swo bo dę w za kre sie wy bo ru spo so bu za rzą dza -
nia ogro da mi, a w isto cie ma ją one do pro wa dzić do ma -
so we go po rzu ca nia dzia łek i przej mo wa nia ich przez
oso by za moż ne” – uwa ża ją z ko lei człon ko wie Pre zy dium
Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Szczaw nie Zdro ju. 

Co za tem za wie ra pro jekt po sła De ry? „Nie trze ba być
praw ni kiem ,aby usta lić war tość przed ło żo ne go do ku men -
tu dla dział kow ców i ogro dów” – uwa ża ją uczest ni cy po -
sie dze nia Okrę go we go Za rzą du w Słup sku po sze rzo ne go
o udział prze wod ni czą cych or ga nów sta tu to wych ROD i
człon ków Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej .
- Idea ogrod nic twa dział ko we go za pi sa na jest tyl ko w art.
2 pro jek tu ustaw SP. Po zo sta łe ar ty ku ły pro jek tu w spo -
sób jed no znacz ny wy klu cza ją lub na ru sza ją ideę ist nie nia
ogro dów dział ko wych. Pro jekt jest ni czym in nym, jak zlep -
kiem trzech ustaw: usta wy o rod, usta wy o sto wa rzy sze -
niach i usta wy o wła sno ści lo ka li.” 

Po nad to So li dar na Pol ska pro po nu je nie mal peł ne pod -
po rząd ko wa nie ogro du wła dzy wój ta, bur mi strza czy pre -
zy den ta. To za tem wy łącz nie od sa mo rzą du te ry to rial ne go
bę dzie za le ża ło czy da ny ogród bę dzie da lej ist niał czy też
zo sta nie zli kwi do wa ny. Dział kow cy nie bę dą mie li nic do
po wie dze nia. Za miast po wie rzyć za rzą dza nie ogro dem
spo łecz nej or ga ni za cji pro po nu je on po wo ły wa nie wspól -
not ogro do wych na wzór wspól not miesz ka nio wych i ad -
mi ni stro wa nie ogro dem przez płat ny za rząd. Tym cza sem
wy kup dział ki i po wsta wa nie wspól not jest już w sa mym
za my śle jest pro ble ma tycz ne - za uwa ża Okrę go wy Za rząd
To ruń sko -Wło cław ski. „Ma jąc na uwa dze sta tus spo łecz -
ny ro dzin dział ko wych, dla któ rych dział ka obok funk cji
wy po czyn ko wo-re kre acyj nych, ma speł niać tak że funk cje
so cjal ne, wy kup dział ki po ce nie ryn ko wej bę dzie nie osią -
gal ny. W ogro dzie nie bę dzie za tem wy star cza ją co du żo
wła ści cie li dzia łek, a więc nie bę dzie moż na speł nić wy mo -
gów usta wo wych do za kła da nia wspól not.”

„Prze nie sie nie na te ren ogro dów re gu la cji ze wspól not
miesz ka nio wych świad czy o bra ku zna jo mo ści funk cjo no -
wa nia spo łecz nej or ga ni za cji, ja ką jest ogród, któ re go
funk cjo no wa nie opar te jest przede wszyst kim na pra cy
spo łecz nej je go człon ków” –za uwa ża ją w swo im li ście
człon ko wie OZ Ma zo wiec kie go PZD. „Pro po no wa ny
spo sób za rzą dza nia ogro da mi jest ja skra wym za prze cze -
niem idei ogrod nic twa dział ko we go, w któ rej ogro dy są
obiek ta mi uży tecz no ści pu blicz nej, a dział ki po win ny być
do stęp ne dla spo łe czeń stwa i dla tych lu dzi, któ rych nie
stać na wy kup zie mi” – pi szą człon ko wie Pre zy dium OZ
PZD w Po zna niu. „Pro jekt zo stał stwo rzo ny dla lu dzi bo -
ga tych i „bi je” w dział kow ców, któ rych nie bę dzie stać na
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wy ku pie nie dział ki” – na pi sa li pre ze si za rzą dów i ko mi sji
sta tu to wych ROD z re jo nów: Su le cho wa, Świe bo dzi na,
Ba bi mo stu, Kar go wej, Zbą szyn ka i Ci bo rza. „Na szym
zda niem pro jekt usta wy ła mie za sa dy sa mo rząd no ści po -
za rzą do wej or ga ni za cji spo łecz nej, ła mie pra wa oby wa -
tel skie dział kow ców i wol ność zrze sza nia się, co stoi w
sprzecz no ści z za sa da mi za pi sa ny mi w Kon sty tu cji RP” –
czy ta my w li ście od Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go Kle ci na we Wro cła wiu. „Pro jekt ten ce chu je nad -
mier ny fi ska lizm i licz ne ob cią że nia fi nan so we dział-
kow ców, któ re są trud ne do po kry cia przez użyt kow ni ków
dzia łek, w szcze gól no ści eme ry tów, ren ci stów i bez ro bot -
nych – za uwa ża ją dział kow cy ze Strze li na.

„Pol ska No blist ka Wi sła wa Szym bor ska na pi sa ła w jed -
nym ze swych wier szy, że ,,nic dwa ra zy się nie zda rza”, 
a jed nak w pol skim Sej mie się zda rzy ło” – pi sze Ry szard
Do rau z Gru dzia dza. Po dob ne spo strze że nie ma ją in ni
dział kow cy: „Pro jekt ten z bar dzo nie wiel ki mi po praw ka -
mi jest prak tycz nie ta ki sam jak przed kła da ny Wy so kiej
Izbie w 2009 ro ku przez po sła An drze ja De rę bę dą ce go
ów cze śnie człon kiem PiS” – na pi sa li człon ko wie Okrę go -
wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Gdań sku. „Pro jekt ten zo -
stał ma so wo opro te sto wa ny przez dział kow ców, skry ty -
ko wa ny przez wszyst kie opcje po li tycz ne” – przy po mi na
Bo gu mi ła Skow roń ska dział ko wo wiec w Ro dzin nym
Ogro dzie Dział ko wym Le śne Oczko w No wym Ki sie li -
nie k/Zie lo nej Gó ry. „Pro jekt przed sta wio ny jest ku rio zal -
ny, nie re al ny i wpro wa dza je dy nie za męt w umy słach
lu dzi” – dzie lą się swo imi prze my śle nia mi dział kow cy ze
Szcze ci na. 

„Za ło że nia i idea pro jek to wa nej usta wy są dla mnie, ja -
ko dział kow ca z wie lo let nim sta żem, nie do przy ję cia” 
– na pi sa ła w swo im li ście Elż bie ta Go mu ła z Lo cho wic.
Po dob nie uwa ża ją dział kow cy z ROD „Szcze pin” we
Wro cła wiu: „My dział kow cy pod żad nym po zo rem nie mo -
że my się zgo dzić z ta kim pro jek tem usta wy, któ ry jest tak
szko dli wy i nie li czy się z ludź mi, któ rzy ty le wy sił ku wło -
ży li w or ga ni za cję swo ich ogro dów, jak i w ich upra wę.
Jest to aro ganc ka po sta wa wnio sko daw ców do nas dział -
kow ców i brak po sza no wa nia do tych cza so we go do rob ku
mi lio no wej rze szy dział kow ców”. 

Dział kow cy nie szczę dzą słów kry ty ki pi sząc bez po -
śred nio do po sła An drze ja De ry, któ ry pro jekt ten przed -
ło żył w Sej mie: „Uwa żam, że za rów no Pań ska po sta wa
w Try bu na le Kon sty tu cyj nym, jak i wcze śniej sze ak cje po -

dej mo wa ne prze ciw dział kow com są wy star cza ją cym po -
wo dem, by uznać Pa na za za go rza łe go prze ciw ni ka dział -
kow ców” – na pi sa ła Ane ta Ci szew ska z ROD „Fa lu baz” w
Zie lo nej Gó rze. „Oka zu je się, że jest Pan bar dzo przy wią -
za ny do swych po glą dów na te mat ogro dów dział ko wych
i mo je go Związ ku nie ba cząc na fakt, iż nie współ gra ją
one ze zda niem dział kow ców i za wsze pod le ga ły one su ro -
wej oce nie tak że znaw ców tej ma te rii w pol skim Par la -
men cie” – za uwa ża Bo gu sław Dą brow ski, wie lo let ni
dział ko wiec w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wy mim.
kmdr ppor. Ja na Gru dziń skie go w Gdy ni. „Pro szę so bie
od pu ścić „uszczę śli wia nie” dział kow ców bo wśród tej
spo łecz no ści już pra wie nikt Pa nu nie wie rzy”  – na pi sa ła
w li ście do An drze ja De ry Bo gu mi ła Skow roń ska z No we -
go Ki sie li na.  W po dob nym to nie pi sze in na dział ko wicz -
ka – Ane ta Ci szew ska: „Już od kil ku lat jest Pan zna ny w
śro do wi sku dział kow ców ja ko ini cja tor znisz cze nia do rob -
ku i tra dy cji dział kow ców, któ rzy od kil ku dzie się ciu lat
zmie nia li nie użyt ki w ogro dy”. 

Dział kow cy w swo ich li stach za uwa ża ją, że pro jekt
zgło szo ny przez  So li dar ną Pol skę jest w ich opi nii ni czym
wię cej, jak swo istym spo so bem na prze kro cze nie w son -
da żach pro gu wy bor cze go i dal sze ist nie nie na po li tycz nej
sce nie. Za war te w tym pro jek cie obiet ni ce są nie re al ne 
i po pu li stycz ne i ni jak ma ją  się do rze czy wi sto ści, dla te -
go dział kow cy nie chcą, by pro jekt ten tra fił pod ob ra dy
Sej mu. „Przed ło żo ny w ta kiej for mie pro jekt usta wy jest
czymś nie po waż nym i mo że świad czyć o lek ce wa że niu po -
ten cjal nych wy bor ców lub co gor sza o nie udol no ści je go
au to rów” – na pi sa li człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi -
zyj nej.

Głos dział kow ców w spra wie pro jek tu usta wy dział ko -
wej So li dar nej Pol ski nie milk nie. Skrzyw dze ni wy ro kiem
Try bu na łu nie chcą po zwo lić na to, by o nich za po mnia -
no lub ska za no na by to wa nie we dług pro jek tu i za my słu
po sła An drze ja De ry. „Dział kow cy pro te stu ją i bę dą pro -
te sto wać chcąc bro nić swo ich praw, tra dy cji i przy szło -
ści” – pod su mo wu je Gra ży na Sied nien ko z Ole śni cy.
Jed no cze śnie  dział kow cy mo bi li zu ją się i jed no czą 
w zbie ra niu pod pi sów pod przy go to wa nym w śro do wi sku
dział ko wym pro jek tem usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Dział kow cy chcą,  by to ten pro jekt stał się
tym, któ ry zo sta nie przy ję ty i za ak cep to wa ny przez
wszyst kich po słów, na wet tych z So li dar nej Pol ski.

AH

1. Stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku
Działkowców z dnia 28 sierpnia 2012 r.
2. Stanowisko Prezydium OZ PZD w Zielonej Górze
3. Stanowisko Zarządu ROD „Radość” we Wrocławiu

Stanowiska w sprawie projektu przesłane zostały przez:

4. Stanowisko ROD „JEDNOŚĆ” we Wrocławiu
5. Stanowisko ROD im. Westerplatte we Wrocławiu
6. Stanowisko ROD „NASZA WIOSNA” 
we Wrocławiu
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7. Stanowisko ROD „Relaks” w Oleśnicy
8. Stanowisko ROD „OŚWIATA” we Wrocławiu
9. OZ we Wrocławiu
10. Stanowisko ROD „Fantazja” we Wrocławiu
11. Stanowisko narady prezesów, przewodniczących
komisji rewizyjnych i rozjemczych w ROD Nowa Sól
12. Stanowisko z narady Prezesów Zarządów i Komisji
Statutowych z rejonów Sulechowa, Świebodzina,
Babimostu, Kargowej, Zbąszynka i Ciborza
13. Stanowisko uczestników poszerzonego posiedzenia
Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy 
14. Działkowcy z rejonu Sulechowa, Świebodzina,
Babimostu, Kargowej, Zbąszynka i Ciborza
15. Stanowisko zarządu ROD im. 2 Armii WP 
w Poznaniu
16. Stanowisko Okręgowego Zarządu, Okręgowej

Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej PZD w Zielonej Górze
17. Stanowisko ROD „Pod Morwami” we Wrocławiu
18. Stanowisko ROD „Sępolno” we Wrocławiu
19. Stanowisko ROD „Wyzwolenia” w Strzelinie
20. Stanowisko ROD „Maślice” we Wrocławiu
21. Stanowisko ROD „Pokój” we Wrocławiu
22. Stanowisko ROD „Klecina”
23. Okręgowa Komisja Rozjemcza w Szczawnie Zdroju
24. Stanowisko uczestników narady 
szkoleniowo-instruktażowej w Waplewie koło Olsztyna
25.Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu PZD
w Koszalinie
26. Stanowisko Kolegium Prezesów rejonu 
Bydgoszcz-Wschód
27. Stanowisko ROD „Różanecznik” we Wrocławiu
28. Stanowisko Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD 
„X Muza” we Wrocławiu
29. Aneta Ciszewska z OZ Zielona Góra 
30. Bogumiła Skowrońska z ROD Leśne Oczko 
w Nowym Kisielinie k/Zielonej Góry
31. Elżbieta Gomuła z Łochowic
32. Działkowcy z ROD im. kmdr ppor. Jana
Grudzińskiego w Gdyni
33. ROD „WODNIK” we Wrocławiu
34. Bogusław Dąbrowski z ROD im. kmdr ppor. Jana
Grudzińskiego w Gdyni
35. Działkowcy szczecińcy
36. Zarząd i Komisje Statutowe ROD im. E. Gierczak 
w Koszalinie
37. Cezary Grudzień z Kielc
38. Prezydium OZ PZD w Gdańsku
39. Działkowcy z Trzcianki
40. Henryk Ziomek z ROD „Słoneczne Wzgórze” 
w Wałbrzychu    
41. Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Gdańska
42. Zarząd oraz działkowcy ROD „Leśna Dolina” 
w Kwidzynie

43. ROD „Obrońca” we Wrocławiu
44. ROD „Poświętne” we Wrocławiu
45. ROD „WODNIK” we Wrocławiu
46. Krajowa Komisja Rewizyjna
47. ROD „Szczepin” we Wrocławiu
48. OZ Mazowiecki 
49. OZ PZD w Pile
50. Ryszard Dorau z ROD im. T. Kościuszki 
w Grudziądzu
51. Okręgowa Komisja Rozjemcza PZD we Wrocławiu
52. Okręgowy Zarząd Sudecki PZD
53. ROD „Malina” we Wrocławiu
54. Krajowa Komisja Rozjemcza
55. Prezydium OZ PZD w Poznaniu
56. ROD „Brzeg” 
57. ROD im. „Malwa” w Pile
58. OZ PZD w Pile, Okręgowe Komisje Statutowe 
i działkowcy z ROD z Piły
59. Działkowcy z rejonu Żar
60. Działkowcy z okręgu gdańskiego
61. Prezydium OZ Poznań
62. OZ Gdańsk
63. ROD „Malinówka” we Wrocławiu
64. ROD, ogrodowe komisje statutowe i członkowie
organów okręgowych powiatu 
Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Szamotulskiego
65. Komisja Rozjemcza ROD „Sahara”
66. Zarząd ROD „Marzenie” z Wrocławia
67. Stanowisko Zarządu, Komisji Rewizyjnej 
i Rozjemczej ROD "Odpoczynek" we Wrocławiu
68. ROD „Zdrowie” w Oleśnicy
69. ROD „Nad Widawą” we Wrocławiu
70. Komisja Rozjemcza ROD „Pod Morwami” 
we Wrocławiu
71. Okręgowa Komisja Rozjemcza w Szczawnie Zdroju
72. Jerzy Przybytniak z Kożuchowa
73. ROD „Zacisze” we Wrocławiu
74. Działkowcy z Żagania
75. OZ PZD Toruńsko-Włocławski
76. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza
ROD „Sahara” we Wrocławiu 
77. ROD „Nadole” w Tarnobrzeg
78. Działkowcy z rejonu Zielonej Góry
79. Działkowcy z rejonu Krosna Odrzańskiego
80. Członkowie okręgowego samorzadu PZD 
z okręgu zielonogorskiego
81. Zarząd ROD „Nad Widawą” we Wrocławiu
82. Okręgowa Komisja Rozjemcza PZD w Lublinie
83. Uczestnicy posiedzenia Okręgowego Zarządu 
w Słupsku
84. ROD „Nad Białką” w Częstochowie
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Ma rian Pra czyk Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD oraz
Cze sław Wi śniew ski Pre zes ROD im. S. Sem po łow skiej
w Pi le. Po czet sztan da ro wy re pre zen to wa li dział kow cy 
z ROD im. „Gwda” w Pi le – Ge no we fa Cho mont, Ka ro -
li na Chmie lew ska i Zbi gniew Skrę ta. Po za koń cze niu uro -
czy sto ści od by ła się musz tra pa rad na i kon cert or kie stry
woj sko wej.

Se kre tarz OZ PZD w Pi le
An drzej Kierz kow ski

W nie dzie lę 11 li sto pa da 2012 r. o godz. 14.00 ob cho dy
94. rocz ni cy od zy ska nia nie pod le gło ści w Pi le roz po czę -
ły się w ko ście le pw. św. Ro dzi ny, Mszą świę tą w in ten cji
Oj czy zny z udzia łem de le ga cji, pocz tów sztan da ro-
wych i Or kie stry Woj sko wej Sił Po wietrz nych z Ko sza li -
na. O godz. 14.00 przy po mni ku Ty siąc le cia de le ga cje zło -
ży ły kwia ty. W imie niu dział kow ców kwia ty zło ży li –

IX. Z OSTATNIEJ CHWILI

1. Pil scy dział kow cy na uro czy sto Êci Âwi´ ta Nie pod le gło Êci

2. SLD w na szej spra wie – po ko le nia dział kow ców bu do wa ły swo je ogro dy

W dniu 14 li sto pa da 2012 r. Szef So ju szu Le wi cy De -
mo kra tycz nej – by ły Pre mier RP Le szek Mil ler, prze by wał
na Ślą sku. W spo tka niu w Za brzu w ki nie „Ro ma”, z
udzia łem go spo da rzy sa mo rzą do wych, po li tycz nych miej -
skich i wo je wódz kich SLD ze Zbysz kiem Za bo row skim
na cze le, uczest ni czy li za pro sze ni dział kow cy.

Na za da wa ne py ta nia by ły pre mier udzie lał wy czer pu -
ją cych od po wie dzi. Do ty czy ły one sy tu acji go spo dar czej
i po li tycz nej kra ju, przy czym wie le py tań i próśb by ło na -
tu ry oso bi stej.

Na to miast na wy po wiedź przed sta wi cie la PZD, Wi ce -
pre ze sa OZ Śl. Jó ze fa No skie go w spra wie ak tu al nej sy -
tu acji Związ ku, wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
i pro jek tu oby wa tel skie go usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, pre mier w dłu gim wy stą pie niu usto sun ko -
wał się do po ru szo nych kwe stii. Do głęb nie przed sta wił 

i omó wił bo ga tą hi sto rię ru chu ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce i na Ślą sku. Przed sta wił wszyst kie aspek ty po zy -
tyw ne go od dzia ły wa nia ogro dów, oraz po trze bę ich dal -
sze go utrzy ma nia i roz wo ju. Do ce nił do tych cza so we
osią gnię cia PZD, tra dy cje, trud i wie lo po ko le nio wy wy si -
łek w za kła da niu ogro dów. Za pew nił, że on oso bi ście i po -
sło wie SLD w Sej mie i struk tu ry SLD w te re nie bę dą
czy ni ły wszel kie moż li we dzia ła nia aby PZD i dział kow -
cy mo gli w spo ko ju da lej upra wiać dział ki i na nich wy -
po czy wać. Za de kla ro wał po moc w po par ciu pro jek tu
oby wa tel skie go i zło że niu w naj bliż szym cza sie pro jek tu
po sel skie go SLD. Wy ka zał wiel ką i do głęb ną wie dzę w
po ru szo nym te ma cie, czym za skar bił so bie wdzięcz ność
słu cha czy otrzy mu jąc dłu go trwa łą owa cję po tym wy stą -
pie niu.

Opra co wał 
Jó zef No ski

3. Spo tka nie OZ Âwi´ to krzy skie go z Pre ze sem Kie lec kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej 

W dniu 14 li sto pa da 2012 ro ku od by ło się spo tka nie
przed sta wi cie li Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go
PZD z Pre ze sem Kie lec kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej –
Pa nem Ma cie jem So la rzem.

W trak cie spo tka nia omó wio no naj waż niej szy obec nie
te mat dla ca łe go śro do wi ska pol skich dział kow ców a mia -
no wi cie – oby wa tel ski pro jekt Usta wy o ROD.

Do ko na no przed sta wie nia fun da men tal nych za ło żeń i
kon struk cji za war tych w ni niej szym do ku men cie, któ re to

roz wią za nia ma ją na ce lu przede wszyst kim za pew nie nie
dal sze go, nie za chwia ne go funk cjo no wa nia bli sko 5 ty się -
cy ogro dów dział ko wych w na szym kra ju. Za cho wa nie
praw do grun tów ROD, a tym sa mym wszel kich na by tych
praw użyt kow ni ków dzia łek, to pod sta wo wy cel opra co -
wa ne go Pro jek tu.

W dal szej czę ści spo tka nia za po zna no Pa na Pre ze sa 
z przy ję ty mi pro po zy cja mi re gu la cji co do ewen tu al nej li -
kwi da cji ROD oraz spój ny mi i wy czer pu ją cy mi za pi sa mi
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w od nie sie niu do sa mych dział kow ców ja ko te go pod mio -
tu, na któ rym opie ra się ca ła idea ogrod nic twa dział ko we -
go.

Na za koń cze nie za pre zen to wa no tak że za pi sy pro jek tu
usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa So li dar nej Pol -
ski z na ci skiem na nie re al ność, a wręcz szko dli wość za -
war tych tam pro po zy cji praw nych, w tym cał ko wi cie
zdu mie wa ją cej i obu rza ją cej kon cep cji na cjo na li za cji ma -
jąt ku PZD – do rob ku po nad mi lio na dział kow ców wy pra -
co wa ne go nie kie dy na prze strze ni kil ku dzie się ciu lat.

Pre zes KSM z uzna niem od niósł się do sa mej ini cja ty -
wy śro do wi ska dział ko we go, pod kre śla jąc wa gę i za sad -
ność pod ję tych kro ków le gi sla cyj nych. Ja ko przed sta-
wi ciel wspól no ty miesz kań ców wi dzi wie le po do bieństw
i za gro żeń ana lo gicz nych dla obu śro do wisk, któ re nie ro -
ze rwal nie się ze so bą łą czą. Użyt kow ni cy dzia łek to prze -
cież tak że ogrom na rze sza miesz kań ców tej i in nych
spół dziel ni.

Przed sta wi cie le OZ wrę czy li Pa nu Pre ze so wi Pro jekt
Usta wy wraz z uza sad nie niem oraz ze staw wzo rów list do
ze bra nia ko niecz nych pod pi sów pod tym że Pro jek tem.

Pre zes KSM z chę cią przy jął te do ku men ty twier dząc, iż
po le ci otrzy ma ne li sty nie zwłocz nie roz dy spo no wać
wśród pod le głych ko mó rek i pra cow ni ków aby tym spo -
so bem wspo móc Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej w
jak naj szyb szym ze bra niu wy ma ga nej licz by pod pi sów
po par cia.

Za pro po no wał tak że, co spo tka ło się oczy wi ście z apro -
ba tą przed sta wi cie li OZ, za miesz cze nie w naj bliż szym nu -
me rze ga zet ki Spół dziel ni ar ty ku łu o Pro jek cie Usta wy o
ROD ze wska za niem pod sta wo wych je go za pi sów i gwa -
ran cji ja kie nio są te re gu la cje dla tak wiel kiej gru py dział -
kow ców i ogro dów. W ma te ria le tym nie za brak nie tak że
in for ma cji o miej scach, w któ rych bę dzie moż na swo im
pod pi sem wy ra zić po par cie dla tej waż nej oby wa tel skiej
ini cja ty wy usta wo daw czej pol skich dział kow ców.   

Kie row nik Biu ra OZ
Jan Stań czyk

4. Spo tka nie de le ga cji OZ Âlà skie go z po słem To ma szem Tom czy kie wi czem (PO)

W dniu 12 li sto pa da br. w Ka to wi cach, w ślą skiej sie dzi -
bie Plat for my Oby wa tel skiej od by ło się ro bo cze spo tka nie
Se kre ta rza Sta nu w Mi ni ster stwie Go spo dar ki, a za ra zem
prze wod ni czą ce go re gio nal nych struk tur Plat for my Oby -
wa tel skiej, p. po sła To ma sza Tom czy kie wi cza z przed sta -
wi cie la mi OZ Śl. PZD z Pre ze sem Okrę gu Je rzym
Le śnia kiem na cze le. Pre zes J. Le śniak omó wił sy tu ację
ja ka wy two rzy ła się w na szym śro do wi sku po orze cze niu
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie Usta wy o ROD
oraz zwią za ne z tym oba wy dział kow ców o przy szłość
ogro dów. Po in for mo wał rów nież o po wsta niu Ko mi te tu
Ini cja ty wy Usta wo daw czej pro jek tu usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, któ rej tekst wraz z uza sad nie niem
prze ka zał p. po sło wi. Z ko lei M. Kraw czyk i Z. Łuń przed -
sta wi li krót ki rys hi sto rycz ny do ty czą cy ogro dów z te re -
nu Ślą ska, Za głę bia i Pod be ski dzia, z pod kre śle niem fak tu,
iż więk szość ogro dów po wsta ła na te re nach zde gra do wa -
nych, od zy ska nych dla re gio nu wy tę żo ną pra cą wie lu po -
ko leń dział kow ców.

Omó wio no rów nież wiel ką ro lę ogro dów dla in te gra cji

spo łecz no ści lo kal nych. W od po wie dzi p. po seł po in for -
mo wał, że pro jekt oby wa tel ski usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych bę dzie pro ce do wa ny w sej mie, ale
praw do po dob nie je go ugru po wa nie po li tycz ne zło ży w tej
spra wie pro jekt rzą do wy. Nie wy klu czył, że w cza sie prac
w ko mi sjach sej mo wych moż na bę dzie osią gnąć kom pro -
mi so we za pi sy w wie lu istot nych dla dział kow ców spra -
wach. Pod kre ślił, że przy wią zu je du żą wa gę do dal szych
dzia łań w tym za kre sie i dla te go w naj bliż szym cza sie wy -
zna czy oso bę spo śród swo ich współ pra cow ni ków do bie -
żą cych kon tak tów ro bo czych z OZ Ślą skim PZD. Wy ra ził
rów nież wstęp ną zgo dę – uwa run ko wa ną moż li wo ścia mi
cza so wy mi – co do udzia łu w więk szym spo tka niu z dział -
kow ca mi, ale bę dzie to moż li we do pie ro po zło że niu przez
Plat for mę Oby wa tel ską pro jek tu usta wy o ogro dach dział -
ko wych. Na za koń cze nie Pre zes Okrę gu po dzię ko wał za
spo tka nie, wy ra ża jąc za ra zem prze ko na nie, że at mos fe ra
po ro zu mie nia w któ rej to czy ły się roz mo wy bę dzie to wa -
rzy szyć dal szym dzia ła niom istot nym dla przy szło ści
ogro dów dział ko wych w na szym kra ju.

Opra co wał
Zbi gniew Łuń
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Po seł Ja cek Naj der z Ru chu Pa li ko ta po pie ra nasz oby -
wa tel ski pro jekt usta wy o ROD. Zło żył swój pod pis na li -
ście po par cia dla usta wy.

W dniu 12 li sto pa da 2012 ro ku z przed sta wi cie la mi ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych mia sta Pi ły spo tkał się
po seł Ja cek Naj der.

Spo tka niu prze wod ni czył Pre zes Okrę go we go Za rzą du
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Pi le Ma rian Pra czyk.

Wpro wa dza jąc po sła i uczest ni ków w te mat spo tka nia
stwier dził, że wy rok TK z dnia 11 lip ca 2012 r. pod wa żył
pra wie wszyst kie za pi sy usta wy o ROD z 2005 r., w któ rych
by ły za pi sy do ty czą ce Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Try bu nał okre ślił ter min 18 mie się cy na uchwa le nie przez
Sejm no wych re gu la cji praw nych dla ogro dów dział ko -
wych. Po in for mo wał, że z ini cja ty wy dział kow ców Zwią -
zek przy go to wał no wy pro jekt usta wy o ROD, któ ry zo stał
przez Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta -
wy o ROD prze ka za ny do Mar sza łek Sej mu.

W dniu 5 li sto pa da 2012 ro ku Mar sza łek Sej mu Pa ni
Ewa Ko pacz po in for mo wa ła, że przy ję ła za wia do mie nie 
o po wo ła niu Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej, co po -
zwa la nam roz po cząć kam pa nię pro mo cyj ną na rzecz oby -
wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD i zbie ra nie pod pi sów
na li stach po par cia pro jek tu usta wy o ROD.

An drzej Kierz kow ski – Se kre tarz OZ PZD przed sta wił
za ło że nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD i je go
zna cze nie dla dział kow ców, ogro dów i sa mo rzą dów lo -
kal nych.

W dys ku sji po in for mo wa no Po sła o hi sto rii po wsta wa -
nia ogro dów dział ko wych na te re nie mia sta Pi ły oraz
kosz tach, ja kie po nie śli dział kow cy na za go spo da ro wa nie
tre nów pod mo kłych ni ko mu nie po trzeb nych. To dział -
kow cy swo ją wła sną pra cą przy po mo cy środ ków za kła -
dów pra cy, a po 1981 ro ku środ ków otrzy ma nych rów nież
w po sta ci do ta cji ze Związ ku wło ży li wie le wy sił ku, aby
ich ogro dy i dział ki wy glą da ły tak jak dzi siaj. Stwier dzi -
li, że jest to nasz wkład pra cy w utrzy ma nie te re nów zie -
lo nych w mie ście i z te go ty tu łu dział kow cy nie po win ni
być opo dat ko wa ni, bo to jest nie spra wie dli we.

Od po wia da jąc dział kow com po in for mo wał, że za po znał
się z na szym pro jek tem usta wy oraz uza sad nie niem.
Stwier dził, że je go Klub Par la men tar ny nie pro wa dzi prac
nad no wym pro jek tem usta wy o ogro dach.

Po seł zło żył de kla ra cję, że za gło su je za na szym pro jek -
tem usta wy o ROD, aby zo stał on skie ro wa ny do dal sze -
go pro ce do wa nia.

Zło żył swój pod pis na li ście po par cia pro jek tu usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Uwa ża tak że, że po li ty cy nie po win ni uszczę śli wiać na
si łę dział kow ców. To oni wie dzą, co dla nich jest do bre.
Je że li nasz pro jekt oby wa tel ski usta wy o ROD jest zgod -
ny z Kon sty tu cja RP i uwzględ nia wy mo gi Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go to po sło wie po win ni go przy jąć. Po in -
for mo wał rów nież, że w je go Klu bie nie ma dys cy pli ny 
w gło so wa niu nad usta wa mi.

Se kre tarz OZ PZD
An drzej Kierz kow ski

5. Po seł Ja cek Naj der (Ru chu Pa li ko ta) po pie ra na szà usta w´ 

W dniach 10 i 11 li sto pa da 2012 r. go ścił w Pi le Sta ni -
sław Ka lem ba, po seł zie mi pil skiej i Mi ni ster Rol nic twa i
Roz wo ju wsi. W Mło dzie żo wym Do mu Kul tu ry w Pi le
od by ło się otwar te spo tka nie z miesz kań ca mi, rol ni ka mi i
dzia ła cza mi PSL z Pół noc nej Wiel ko pol ski. W spo tka niu
uczest ni czy ła de le ga cja pil skich dział kow ców w oso bach:
Ma rian Pra czyk – Pre zes OZ PZD, Ma ria Fojt – Wi ce pre -
zes OZ PZD, An drzej Kierz kow ski – Se kre tarz OZ PZD i
Pre zes ROD im. „St. Sta szi ca” w Pi le, Ce cy lia Do bosz –
Wi ce pre zes ROD im. „Pie niąż ka” w Pi le, Cze sław Wi -
śniew ski – Pre zes ROD im. „S. Sem po łow skiej” w Pi le i
Ta de usz Tru ty – Pre zes ROD im. „Si kor skie go” w Pi le.
Pod czas spo tka nia Ma rian Pra czyk Pre zes Okrę go we go
Za rzą du PZD po dzię ko wał mi ni stro wi Sta ni sła wo wi Ka -

lem bie za do tych cza so we dzia ła nia po dej mo wa ne w obro -
nie dział kow ców i Związ ku. Wrę czył oby wa tel ski pro jekt
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych przy ję ty w
dniu 5 li sto pa da 2012 r. przez Mar sza łek Sej mu i zwró cił
się z proś bą o po par cie w jej uchwa le niu.

Po spo tka niu z rol ni ka mi Mi ni ster od był krót ką roz mo -
wę z przed sta wi cie la mi dział kow ców. Po in for mo wał ich,
że Pol skie Stron nic two Lu do we nie zmie ni ło zda nia 
w spra wach funk cjo no wa nia ROD. Pre zes OZ PZD po pro -
sił Mi ni stra, aby na zbli ża ją cym się Kon gre sie PSL de le ga -
ci za ję li sta no wi sko w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o ROD. Mi ni ster za pew nił, że bę dzie za bie gał o
wpro wa dze nie te go te ma tu pod ob ra dy Kon gre su.

An drzej Kierz kow ski

6. De le ga cja pil skich dział kow ców na spo tka niu z po słem zie mi pil skiej 
Sta ni sła wem Ka lem bà 


