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Biuletyn Informacyjny
– walne zebrania informacyjne członków ROD
– uchwała KR w sprawie składki członkowskiej na 2013 r.
– wydawnictwa, które b´dà dostarczane do ROD
bezpłatnie przez KR w 2013 r.
– bardzo wa˝ne: ZBIERAMY PODPISY
– co mówià parlamentarzyÊci o projekcie obywatelskim
– samorzàdy wspierajà działkowców
– NIE dla projektu Solidarnej Polski
– Konkursy, konkursy, konkursy…

Naszym celem milion podpisów
pod obywatelskim projektem ustawy o ROD!
Wszyscy walczymy o nowe ogrody działkowe!

Szanowni Paƒstwo!
Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia wszystkim działkowcom, Członkom Zarzàdów ROD,
działaczom Okr´gów i sympatykom ruchu działkowego
składam najserdeczniejsze ˝yczenia.
Niech te Âwi´ta b´dà niezapomnianym czasem
sp´dzonym w ˝yczliwym gronie, pełnym rodzinnego ciepła.
W Nowym Roku 2013 ˝ycz´ Paƒstwu du˝o zdrowia i pogody ducha, a tak˝e wielu
sukcesów, zarówno w ˝yciu prywatnym, jak i zawodowym.
Miniony rok przyniósł wiele zmian i niespodziewanych zagro˝eƒ. Mam nadziej´,
˝e Nowy Rok przyniesie ruchowi działkowemu popraw´ tej trudnej sytuacji.
Nie b´dzie to jednak mo˝liwe bez mobilizacji i wyt´˝onej pracy całego
Êrodowiska działkowego na rzecz wspólnego dobra i zagwarantowania praw ogrodom
i działkowcom, poprzez obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
˚ycz´ Paƒstwu, by wbrew pi´trzàcym si´ trudnoÊciom starczyło nam wytrwałoÊci
i sił do tej trudnej walki, która wcià˝ jeszcze przed nami.
Niech Nowy Rok przyniesie nam wszystkim t´ odrobin´ szcz´Êcia, która sprawi,
˝e wszystkie podj´te działania zakoƒczà si´ sukcesem.
Z działkowym pozdrowieniem,
Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Zwiàzku Działkowców
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APEL
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 29 listopada 2012 r.
do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych
o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania
Polskiego Związku Działkowców
Polski Związek Działkowców od ponad 30 lat skutecznie walczy w obronie polskiego
ogrodnictwa działkowego. Dzięki wysiłkom wszystkich struktur i członków Związku,
dzisiaj prawie 5 tysięcy ogrodów służy niemal milionowi polskich rodzin. Nie ulega
wątpliwości, że silna pozycja działkowców i ogrodów nie byłaby możliwa bez jednolitej organizacji ogólnopolskiej zdolnej zapewnić odpowiedni status swoim członkom
oraz broniącej ich słusznych interesów.
Obecnie główne partie polityczne składają lub przygotowują swoje projekty ustaw dotyczące dalszego funkcjonowania ogrodów działkowych. Już wiadomo, że część z tych
projektów odrzuca możliwość działania Polskiego Związku Działkowców. Złożony już
projekt Solidarnej Polski wręcz przewiduje likwidację Związku wraz z nacjonalizacją jego majątku.
Coraz częściej ujawniają się tendencje do pozbawienia działkowców ich silnej reprezentacji. Ma to pozornie służyć tzw. „demokratyzacji” w ogrodach, a w istocie zmierza
do atomizacji zwartego środowiska działkowców na niewielkie organizacje tworzone
na gruzach Związku pod nadzorem władz publicznych. W imię opacznie rozumianych
wartości jak samorządność, pluralizm i niezależność – wyłaniają się pomysły zniszczenia ponad 110-letniego dorobku organizacyjnego polskiego ruchu działkowego.
Warto się zapytać, komu naprawdę będzie służyło takie rozbicie środowiska działkowców. Należy się zastanowić, czy na pewno w interesie działkowców jest budowanie od
samego początku nowych organizacji oraz ubieganie się o prawa do gruntów, które niechybnie wygasną wraz z likwidacją Związku. Trudno nie odnieść wrażenia, że właśnie
te grunty stanowią sedno całego zamieszania wokół ogrodów. Nie jest przecież dziełem
przypadku, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego rozpoczął się proces rozmontowywania całego systemu, który skutecznie bronił tych gruntów. Zwieńczeniem tego procesu najwyraźniej ma być wprowadzenie nowej ustawy, która przede wszystkim
odbierze prawa do gruntów poprzez likwidację Związku, a działkowcom nakaże ponowne staranie się o te prawa w ramach rozdrobnionych struktur organizowanych na
zgliszczach Związku pod czujnym okiem gmin.
Powyższa alternatywa jest bardzo prawdopodobna w kontekście możliwych rozwiązań
wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny. Mimo wielokrotnych zapewnień Trybunału o konieczności obrony samych działkowców, to nie sposób im wytłumaczyć, dlaczego likwidacja Związku ma sprzyjać ich interesom. Trudno zatem nie zapytać:
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• czy milionowe środowisko działkowców nie zasługuje na silną ogólnopolską organizację zdolną bronić ich praw i reprezentować ich interesów?
• czy polscy działkowcy mają być prawdziwym partnerem dla władz publicznych,
partii politycznych oraz środowisk ekonomicznych, czy też mają być jedynie petentem proszącym o uwzględnienie swoich praw?
Jest bezspornym, że decyzja o dalszym losie Związku nie może zależeć od interesów niektórych środowisk politycznych i ekonomicznych, ale musi wynikać z woli
samych zainteresowanych, czyli polskich działkowców. Tym bardziej, że kwestia istnienia Związku nie rzutuje tylko na prawa organizacyjne działkowców, ale również
determinuje ich prawa majątkowe do gruntów ogrodowych, użytkowanych działek i
naniesień na tych działkach. Likwidacja Związku to wygaśnięcie tych praw i znaczne pogorszenie sytuacji prawnej działkowców. Dlatego głos poszczególnych ogrodów w tej sprawie musi mieć znaczenie decydujące dla przyszłego rozstrzygnięcia
ustawodawcy.
Mając zatem powyższe na względzie, Krajowa Rada PZD zwraca się do zarządów
i komisji statutowych we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych o wypowiedzenie się co do potrzeby dalszego istnienia Polskiego Związku Działkowców. W tak
żywotnej sprawie nie pozwólmy, żeby decyzję w imieniu działkowców podjęli inni.
Wyraźmy jednoznacznie nasze poglądy i oczekiwania wobec rządzących. Niech głos
milionowego środowiska działkowców będzie w tej sprawie słyszany!

Nic o nas bez nas!

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r.
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OCALMY
OGRODY DZIAŁKOWE!
Szanowni działkowcy!
Za niewiele ponad rok, 21 stycznia 2014 r., mija termin jaki Trybunał Konstytucyjny dał Sejmowi na uchwalenie nowej ustawy dla ogrodów. Posłowie muszą do tego
czasu uchwalić nową ustawę, inaczej utracimy wszystkie prawa, jakie nasze rodziny posiadają do działek, zaś los ogrodów będzie uzależniony od łaskawości urzędników.
Bez nowej ustawy 21 stycznia 2014 r. ogrody zostaną pozbawione ochrony
przed likwidacją, a prawa działkowców do ich działek wygasną. Od tego dnia –
gminy i Państwo – właściciele terenów zajmowanych przez nasze ogrody, będą całkowicie swobodni w sprzedawaniu ich na dowolny cel.
Polski Związek Działkowców najlepiej zna ryzyko, jakie dla działkowców niesie
pozbawienie ich ochrony prawnej. Przez minione 20 lat nieustannie musieliśmy bronić działkowców przez próbami likwidacji ogrodów. Dlatego, jako organizacja powołana w celu reprezentacji interesów rodzin korzystających z działek w ROD,
przystąpiliśmy do pracy nad obywatelskim projektem nowej ustawy.
Obecnie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych zbiera pod nim podpisy obywateli. Projekt ten realizuje wszystkie wytyczne Trybunału Konstytucyjnego. Wprowadza pełną swobodę zrzeszania dla działkowców i ogrodów. Zgodnie z zasadami demokracji
decyzję, o sposobie funkcjonowania ogrodu, pozostawia rozstrzygnięciu samych
zainteresowanych, czyli działkowców w ogrodzie.
Co najważniejsze, projekt realizuje wyrok Trybunału bez uszczerbku dla praw
działkowców!

Szanowni działkowcy!
Wbrew twierdzeniom niektórych polityków, Trybunał nie nakazał zniesienia ochrony ogrodów przed likwidacją, ani nakładania na działkowców i ogrody podatków i
czynszów dzierżawnych. Ci którzy tak twierdzą, oszukują społeczeństwo.
Działkowcy, jak każdy obywatel, posiadają swoje prawa, które podlegają ochronie.
Musimy jedynie skutecznie zażądać ich respektowania. Nie możemy być bierni. Każdy z nas powinien zaangażować się w walkę.
Nie pozwólmy, aby politycy wykorzystali wyrok Trybunału jako pretekst do
odebrania działek naszym rodzinom! Nie pozwólmy, aby wmówiono społeczeństwu, że sprzedaż terenów ogrodów, czy podatki i czynsze dzierżawne od działkowców, są receptą na kryzys!
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Naszą odpowiedzią niech będzie obywatelski projekt ustawy o ROD. Projekt, opracowany po to, by milion polskich rodzin nadal mógł korzystać z działek.
Dlatego apelujemy do każdego z działkowców o włączenie się w akcję zbierania
podpisów pod obywatelskim projektem.
Każdy z nas może się pod nim podpisać, ale też każdy z nas może zebrać podpisy
wśród swoich bliskich, przyjaciół i znajomych. Ponad 80 % społeczeństwa popiera
istnienie ogrodów działkowych. Mamy na kogo liczyć. Polska jest demokratycznym
krajem, w którym to obywatele decydują o prawie. Dlatego nasze szanse na sukces
są realne.

Razem możemy jeszcze ocalić ogrody!

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r.

I. POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY
1. Informacja
Ponadto wystosowała apel do wszystkich rodzinnych
ogrodów działkowych o zajęcia stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców
i wypowiedzenia się w tak ważnej kwestii jak potrzeba
dalszego istnienia Polskiego Związku Działkowców.
Krajowa Rada PZD dokonała również oceny działań
struktur Związku w zakresie przekazywania informacji na
temat projektu ustawy o ROD, organizowania narad
w tym zakresie oraz zbierania podpisów poparcia pod projektem ustawy przez Okręgowe Zarządy.
Krajowa Rada PZD dokonała oceny przebiegu i wyników walnych zebrań sprawozdawczych w ROD. W wyniku czego podjęła uchwałę w sprawie oceny przebiegu
walnych zebrań i wyników walnych zebrań sprawozdawczych w ROD.

W dniu 29 października 2012 r. pod przewodnictwem
Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PZD. W posiedzeniu udział
wzięła również przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej Olga Ochrymiuk.
Krajowa Rada PZD dokonała oceny przebiegu i wyników X Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów
PZD, czego wynikiem była przyjęta uchwała w sprawie
oceny Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów
PZD.
Krajowa Rada PZD kierując się troską o przyszłość
i dalsze istnieje ogrodów działkowych podjęła odezwę
„Ocalmy Ogrody Działkowy!”, w której przedstawiła sytuację w jakiej znajdą się działkowcy i ogrody po 21 stycznia 2014 r., gdyby sejm nie przyjął nowej ustawy o ROD.
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Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców przyjęła uchwałę w sprawie składki członkowskiej w PZD na
rok 2013 r. pozostawiając składkę członkowską na dotychczasowym poziomie tj. 19 gr.

Na posiedzeniu Krajowej Rady PZD została przyjęta
także uchwała w sprawie realizacji programu modernizacji działek w ROD.
Ponadto Krajowa Rada PZD nadała sztandar ROD
„Działkowiec Opolski” w Opolu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Ocena przebiegu i wyników X Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.
6. Ocena działań struktur Związku w okresie
od złożenia do Marszałek Sejmu Obywatelskiego
Projektu Ustawy.

7. Ocena przebiegu i wyników walnych zebrań
sprawozdawczych w ROD w 2012 r.
8. Ocena sytuacji finansowej Związku. Decyzja
w sprawie skadki członkowskiej w 2013 r.
9. Modernizacja ogrodów i działek.
10. Nadanie sztandaru.
11. Dyskusja w ramach każdego tematu.
12. Podjęcie uchwał.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie posiedzenia.

Krajowa Rada PZD wybrała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1. Janusz Moszkowski
Przewodniczący
2. Zdzisław Śliwa
3. Antoni Kostrzewa

4. Jan Jaworek
5. Kazimierz Michalik
6. Czesław Smoczyński
7. Andrzej Bojko

– Wrocław
– Poznań
– Mazowiecki

– Śląski
– Lublin
– Gdańsk
– Podlaski

2. Uchwały podj´te przez KR PZD
UCHWAŁA NR 1/VII/2012
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie oceny przebiegu Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Działkowców
wość zbierania podpisów poparcia. Podkreślali, że w
obecnej sytuacji, kiedy ważą się losy działkowców istnieje większa niż kiedykolwiek potrzeba integracji naszego
ruchu i stwierdzili, że jest potrzebna jedna organizacja w
kraju, która będzie skutecznie bronić działkowców i reprezentować ich interesy. Taką organizacją jest PZD, która powinna być zachowana, bo cieszy się ogromnym
zaufaniem działkowców i stanowi dla nich jedyne oparcie w walce o utrzymanie ogrodów. Udzielali pełnego poparcia Krajowej Radzie Polskiego Związku Działkowców
i kierownictwu Związku we wszystkich działaniach na
przestrzeni 31 lat i składali podziękowania za te działania.
Krajowa Rada PZD uznaje, że bardzo cennym była pra-

Krajowa Rada PZD stwierdza, że Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD był zorganizowany w odpowiednim czasie z odpowiednim do sytuacji porządkiem
obrad. Jak pokazał czas, Zjazd był potrzebny i spełnił zadania, dla których został zwołany.
Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD charakteryzował się wysoką dyscypliną delegatów, zrozumieniem sensu jego odbycia. Uczestniczący w Zjeździe byli
dobrze przygotowani do zabierania głosu w poruszanych
sprawach i współdecydowania o przyszłości ogrodów i
Związku.
Delegaci przekazywali pełne poparcie dla projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, deklarując goto5

ca zespołu konsultacyjnego ds. projektu ustawy o ROD,
ponieważ wszyscy delegaci podczas obrad mogli zwrócić
się z pytaniami dotyczącymi projektu ustawy.
Krajowa Rada PZD składa podziękowania okręgowym
zarządom PZD, które stanęły na wysokości zadania i w
bardzo krótkim czasie przeprowadziły konferencje przedzjazdowe, a także dyskusje nad tematami będącymi przedmiotem obrad Zjazdu i zapewniły bardzo dobrą
frekwencję.
Krajowa Rada PZD kieruje szczególne podziękowania

dla organizatorów Zjazdu, biura Krajowej Rady PZD, które wykonało pełną pracę logistyczną i merytoryczną, przygotowało projekt ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych, jego uzasadnienie oraz projekty uchwał, stanowisk i listów Zjazdu.
Krajowa Rada PZD stwierdza, że Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD odbywał się w bardzo dobrych warunkach, dlatego też możliwe było sprawne
przeprowadzenie obrad, przyjęcie uchwał i dokumentów
na miarę potrzeb i czasu, w jakich obradował Zjazd.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r.

Ocena przebiegu Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego
Związku Działkowców został zwołany przez KR PZD na
dzień 6 października 2012 r. w celu dokonania oceny sytuacji działkowców, ogrodów i PZD powstałej w wyniku
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca
2012 r. oraz określenia działań, jakie Polski Związek
Działkowców ma podjąć w obecnej sytuacji.
Na szczególne podkreślenie zasługuje frekwencja.
W Zjeździe na 250 delegatów wybranych na konferencjach okręgowych uczestniczyło 238 delegatów, co stanowiło 95,2%. Świadczy to o ogromnym zainteresowaniu
Zjazdem i chęcią uczestniczenia w tym gremium oraz podejmowaniem najważniejszych dla przyszłości ogrodów
i Związku decyzji.
Po uroczystym otwarciu Zjazdu przez Prezesa PZD wręczono sztandary OZ Podkarpackiemu i Rodzinnym Ogrodom Działkowym położonym na terenie działania
Delegatury Rejonowej Okręgowego Zarządu Śląskiego
PZD w Bielsku-Białej.
Zjazd wybrał Przewodniczących i Prezydium Zjazdu.
Zatwierdzono porządek oraz regulamin obrad. Wybrano
3 komisje Zjazdowe: Mandatową, Do spraw obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz Uchwał i Stanowisk.
W dyskusji głos zabrało 21 delegatów. Do protokołu
swój głos złożyło 11 osób. Jako pierwsi w dyskusji na temat najważniejszych spraw dla dalszego istnienia ruchu
ogrodnictwa działkowego głos zabrali przedstawiciele
Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych: Pan
Chris Zijdeveld, Prezydent Biura Międzynarodowego oraz
Pan Wilhelm Wohatschek, Przewodniczący Zarządu

Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych
i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu.
Dyskusja była bardzo wartościowa i cenna. Dyskutanci
w swoich wystąpieniach wykazali się dużą znajomością
omawianych tematów. W ich wypowiedziach odczuwało
się troskę o dalsze losy ogrodów i Związku. Wypowiedzi
dyskutantów dotyczyły głównie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, poparcia dla projektu ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych oraz poparcia dla działań podejmowanych przez Krajową Radę Polskiego Związku
Działkowców.
Delegaci podkreślali, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdził, że nasze prawo nie chroni interesów
działkowców i ich rodzin. Twierdzili, że Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 11 lipca 2012 r. złamał Konstytucję, ponieważ chce rozwiązać organizację działkowców. Swoje stwierdzenia popierali zdaniami odrębnymi sędziów Trybunału Konstytucyjnego Marka Kotlinowskiego oraz Andrzeja Wróbla. Wyrażali obawy o to, czy
w ciągu 18 miesięcy zostanie uchwalona ustawa regulująca zagadnienia ogrodnictwa działkowego. Jeśli tak się nie
stanie skutki zwłoki ustawodawcy mogą być katastrofalne dla działkowców.
Dyskutanci w swoich wystąpieniach wyrażali pełne poparcie dla projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, deklarując gotowość do zbierania podpisów
poparcia. Podkreślali, że w obecnej sytuacji, kiedy ważą
się losy działkowców istnieje większa niż kiedykolwiek
potrzeba integracji naszego ruchu.
Delegaci wypowiadali się, że jest potrzebna jedna orga6

nizacja w kraju, która będzie skutecznie bronić działkowców i reprezentować ich interesy. Podkreślali, że PZD jest
organizacją, która powinna być zachowana, bo cieszy się
ogromnym zaufaniem działkowców i stanowi dla nich jedyne oparcie w walce o utrzymanie ogrodów. Udzielali
pełnego poparcia KR Polskiego Związku Działkowców i
kierownictwu Związku we wszystkich działaniach na
przestrzeni 31 lat i składali podziękowania za te działania.
Przez cały czas Zjazdu pracował zespół konsultacyjny
ds. ustawy o ROD i zapewniał przekazywanie wniosków
Komisji do spraw obywatelskiego projektu ustawy o
ROD.

Komisja Uchwał i Stanowisk stanęła na wysokości zadania. Szczególnie pochyliła się nad projektem ustawy
o ROD oraz uchwałą w sprawie upoważnienia Krajowej
Rady PZD i Prezydium Krajowej Rady PZD do podejmowania decyzji dotyczących majątku PZD. W tej sprawie
na wyraźny wniosek Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego Komisja uzupełniła
projekt uchwały przecinając wszelkie wątpliwości co do
zakresu stosowania tejże uchwały. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że to uzupełnienie, które czyni uchwałę
bardziej czytelną, nie zmieniło jej zakresu merytorycznego.

Najważniejsze wydarzenia Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD:

I. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ROD, która zapewnia działkowcom i ogrodom bezpieczeństwo prawne, zachowuje prawa nabyte
działkowców, zapewnia ciągłość praw, uprawnień działkowców i ich organizacji oraz spełnia wszelkie wymogi
wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
11 lipca 2012 r.

ły konferencje przedzjazdowe, a także dyskusje nad tematami będącymi przedmiotem obrad Zjazdu i przekazaniem
wniosków z nich wypływających.
Zdecydowana większość Okręgowych Zarządów zorganizowała przyjazd delegatów i wytrwała na Zjeździe do
końca, co jest godne dostrzeżenia i pochwały. Zjazd był
wydarzeniem szczególnym i nadzwyczajnym. Wyraził
stanowisko w sprawie dalszego istnienia ogrodów i PZD.
Szczególne uznanie należy skierować pod adresem Krajowej Rady PZD, a zwłaszcza jej biura, które wykonało
pełną pracę logistyczną i merytoryczną. Przygotowało
projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, jego
uzasadnienie oraz projekty uchwał, stanowisk i listów
Zjazdu.
Zapewniono wszelkie możliwe warunki dla prawidłowego przebiegu obrad, a więc salę obrad, nagłośnienie,
wyżywienie, hotel oraz materiały merytoryczne.
Wszelkie materiały z Nadzwyczajnego X Krajowego
Zjazdu Delegatów PZD zostały wydane w Nadzwyczajnym Biuletynie Informacyjnym nr 11/2012, który został
skierowany do wszystkich Okręgowych Zarządów PZD
oraz zarządów ROD. Temat Zjazdu był przedstawiony
również w Informatorze Działkowca, w miesięczniku
„działkowiec” oraz na stronach internetowych Krajowej
Rady PZD oraz okręgowych zarządów. Na okoliczność
Zjazdu na stronie internetowej KR PZD powstała specjalna zakładka pt. „Zjazd” gdzie zamieszczono informacje
z jego przebiegu, referat Prezesa PZD, teksty wystąpień
gości zagranicznych, delegatów, wersje elektroniczne
przyjętych przez Zjazd dokumentów oraz galerię zdjęć.
Biuro Krajowej Rady PZD przekazało podjęte przez
Zjazd dokumenty do adresatów: Prezydenta RP, posłów,
samorządowców.
Podsumowując należy uznać, iż Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD był potrzebny i spełnił zadania, dla których został zwołany.

II. Podjęcie pozostałych dokumentów:
a) Uchwały w sprawie upoważnienia Krajowej Rady
PZD i Prezydium KR PZD do podejmowania decyzji dotyczących majątku PZD;
b) Stanowiska w sprawie przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce;
c) Stanowiska w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r.;
d) Podziękowania dla ludzi Związku za 31 lat walki o
rozwój i obronę ogrodów;
e) Podziękowania dla samorządów terytorialnych;
f) Odezwy do narodowych związków działkowców;
g) Listu do Posłów;
h) Listu do Prezydenta RP;
i) Uchwały w sprawie altan na działkach w rodzinnych
ogrodach działkowych.
III. Powołanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych,
aby możliwe było rozpoczęcie procedury ustawodawczej
związanej z przyjętym przez Zjazd projektem ustawy.
Zjazd charakteryzował się wysoką dyscypliną delegatów, zrozumieniem sensu jego odbycia. Uczestniczący
w Zjeździe byli dobrze przygotowani do zabierania głosu
w poruszanych sprawach i współdecydowania o przyszłości ogrodów i Związku.
Zaznaczyć należy, że Okręgowe Zarządy stanęły na wysokości zadania i w bardzo krótkim czasie przeprowadzi-
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UCHWAŁA Nr 2/VII/2012
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie walnych zebrań informacyjnych w rodzinnych ogrodach działkowych
Projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
pod którym zbiera podpisy Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, aby złożyć go w Sejmie jako projekt obywatelski, jest najbardziej odpowiadającym działkowcom
dokumentem. Projekt ten gwarantuje utrzymanie dotychczasowych praw działkowców, zachowuje ogrody działkowe i prawa do gruntu oraz spełnia wszelkie wymogi
określone w wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Zaproponowane w projekcie rozwiązania prawne zapewnią dalsze funkcjonowanie dzisiejszych ogrodów na
podobnych zasadach, ale przede wszystkim są to jedyne
rozwiązania umożliwiające zachowanie dzisiejszego tytułu do gruntu ROD i dzisiejszego tytułu do działki, jaki
ma każdy działkowiec. Pod tym projektem może się podpisać każdy działkowiec i każdy obywatel RP nie mający
działki w ROD, bowiem jest to projekt dobry dla działkowców, dobry dla miast i dobry dla społeczeństwa.
Ten projekt to jedyna szansa na zachowanie ruchu
ogrodnictwa działkowego w Polsce, to projekt gwarantujący dostęp do działek dla ludzi niezamożnych, to wreszcie projekt, który wychodzi na przeciw społecznemu
zapotrzebowaniu na samorządność i samodzielność
ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.
Czas, w jakim wypadło zbierać podpisy popierające projekt ustawy jest bardzo niekorzystny – listopad, grudzień
i styczeń to miesiące, w których na działkach jest martwy
sezon. Konieczne zatem są działania, które umożliwią dotarcie z wiedzą na temat projektu ustawy i skutków, jaki on
wywoła do działkowców, ich rodzin, do szerokiego kręgu
społeczeństwa.

Dlatego też Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców zobowiązuje zarządy rodzinnych ogrodów działkowych i okręgowe zarządy do zwołania w miesiącach
grudzień 2012 i styczeń 2013 walnych zebrań informacyjnych w ROD. Zebrania informacyjne winny mieć charakter otwarty, a więc należy na nie zapraszać nie tylko
członków Związku, ale także członków rodzin działkowców i mieszkańców miast, osiedli i dzielnic.
Uczestników zebrań informacyjnych należy zapoznać z
projektem ustawy i zbierać wśród nich podpisy poparcia
na listach Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
Z uwagi na okres, w jakim będą się odbywały zebrania
informacyjne i ich tematykę, możliwe jest łączenie takich
zebrań małych ogrodów. Koordynację takiego łączenia zebrań winien prowadzić okręgowy zarząd.
Krajowa Rada PZD zobowiązuje ponadto okręgowe zarządy PZD do udzielenia zarządom ogrodów wszelkiej pomocy organizacyjnej i merytorycznej w przeprowadzeniu
zebrań, podczas których przedstawiciele okręgu winni zapoznać uczestników z projektem ustawy i udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące jej zapisów, skutków, a także
dotyczące zasad zbierania podpisów poparcia.
Każdy, komu zależy na istnieniu ogrodów działkowych
winien złożyć podpis na liście Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej popierając projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Naszym zadaniem jest promocja
projektu i umożliwienie złożenia podpisu poparcia jak największej grupie obywateli RP. Jest to obecnie najważniejsze zadanie dla wszystkich struktur Związku.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr 3/VII/2012
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie oceny przebiegu i wyników walnych zebrań sprawozdawczych
w rodzinnych ogrodach działkowych w 2012 r.
Coroczne walne zebrania sprawozdawcze w rodzinnych
ogrodach działkowych są wyrazem demokratycznego zarządzania ogrodami przez samych działkowców. Podczas

walnego zebrania działkowcy dokonują oceny działalności zarządu ogrodu za poprzedni rok, którego skład wybrali ze swego grona i któremu powierzyli zarządzanie
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wspólnym dobrem. Każdy członek Związku w ROD ma
zagwarantowane statutem prawo uczestniczenia w walnym zebraniu, a przyjęty w PZD system zapewnia realizację tego prawa.
Krajowa Rada przywiązuje szczególną wagę do prawidłowego przygotowania i zwołania walnych zebrań oraz
ich przebiegu i wyników zgodnych z prawem związkowym. W tym celu, wzorem lat ubiegłych, Prezydium KR
PZD wydało szczegółowe wytyczne dotyczące całej sfery walnych zebrań i zadań organów ogrodowych i okręgowych z tym związanych, a także wzory wszystkich
dokumentów niezbędnych do odbycia walnego zebrania,
w tym również wzory uchwał. Ponadto zarządy ROD miały możliwość zaopatrzenia się bezpłatnie w zaproszenia
na walne w formie pocztówki. Pozytywną rolę w przygotowaniu walnych zebrań spełnił również Poradnik Prezesa ROD wydany i dostarczony do ogrodów przez Krajową
Radę. Poradnik ten trafił do ROD w okresie narad i szkoleń dotyczących walnych zebrań i był pomocny zarówno
dla prowadzących szkolenia, jak i uczestników, daje bowiem konkretne, praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzenia walnych zebrań w ROD.
Okręgowe zarządy powołały zespoły do obsługi walnych zebrań, przeprowadziły szkolenia członków zarządów, a także członków zespołów do obsługi zebrań. W
wielu okręgach podjęto szereg inicjatyw, których celem
było jak najlepsze przygotowanie walnych zebrań.
Ten trud i zaangażowanie opłacił się, bowiem jak zgodnie oceniają okręgi, były to najlepiej przeprowadzone walne zebrania w ostatnich latach. Walne zebrania wypełniły
statutowe obowiązki: zatwierdziły sprawozdania zarządów i komisji statutowych oraz sprawozdania finansowe
za 2011 r., uchwaliły plan pracy i zabezpieczający jego
wykonanie preliminarz finansowy na 2012 r., a także ustaliły niezbędne opłaty na zapewnienie funkcjonowania
ogrodu i dostawy mediów. W ogrodach podnoszono sprawy dotyczące danego ROD, a więc inwestycji i remontów, bezpieczeństwa, porządku, przestrzegania prawa
związkowego dot. budownictwa na działkach, prawnego
zabezpieczenia istnienia ogrodu w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
Najważniejszym tematem była jednak sytuacja działkowców, ogrodów i Związku wywołana zaskarżeniem
ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego. Walne zebrania wypowiadały się w postaci stanowisk na temat
wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego broniąc ustawy i
Związku. Wiele wystąpień kierowanych było do Marszałek Sejmu w sprawie wyznaczenia odpowiedniego, a przynajmniej bezstronnego przedstawiciela Sejmu na

rozprawę do Trybunału. Walne zebrania żywo reagowały
na każdy atak na ustawę, Związek i ludzi Związku.
W tym miejscu należy się podziękowanie wszystkim,
którzy w owym czasie bronili naszych wspólnych wartości.
Podczas minionej kampanii sprawozdawczej nie ustrzeżono się też błędów, chociaż, jak wynika z przedstawionych danych, we wszystkich dziedzinach należy
odnotować zdecydowaną poprawę. Coraz mniej jest walnych zebrań, w których nie wziął udziału przedstawiciel
okręgu. W stosunku do 2011 r. prawie trzykrotnie zmniejszyła się liczba takich ogrodów, co nie zmienia faktu, że
należy dopracować w okręgach taki system, który zapewni 100% obsługę walnych zebrań przez przedstawicieli
okręgu. Jest to możliwe, o czym świadczą wyniki wielu
okręgów, w tym nawet bardzo dużych.
W tym roku odnotowano również zdecydowanie mniej
uchwał walnych zebrań, które wymagały interwencji okręgowego zarządu. Uchwały sprzeczne z prawem dotyczą
tego samego, co od lat sektora spraw, jest to chęć obciążenia działkowców dodatkowymi opłatami nie przewidzianymi w prawie związkowym, a także podejmowanie
decyzji zastrzeżonych dla innych organów Związku.
Okręgi podjęły statutowe decyzje i wyeliminowały z obiegu uchwały sprzeczne z prawem.
Nadal, choć sporadycznie ma miejsce zwoływanie walnych zebrań w sposób niezgodny z statutem PZD, a więc
bez pisemnych, imiennych zaproszeń na walne. W tych
sprawach okręgi reagowały właściwie, podejmując decyzje przewidziane statutem PZD.
Krajowa Rada PZD stwierdza, że walne zebrania sprawozdawcze w rodzinnych ogrodach działkowych
w 2012 r. odbyły się zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem związkowym i wypełniły zadania przewidziane statutem PZD.
Krajowa Rada PZD składa podziękowanie wszystkim
działkowcom, którzy czynnie uczestniczyli w zarządzaniu ogrodami i walce o ich przyszłość poprzez udział w
walnych zebraniach i wypowiadanie się w formie uchwał,
stanowisk i innych dokumentów.
Krajowa Rada PZD składa podziękowanie zarządom
ROD za przygotowanie i przeprowadzenie walnych zebrań zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami zapisanymi w statucie Związku.
Krajowa Rada PZD dziękuje okręgowym zarządom za
przygotowanie walnych zebrań, przeprowadzenie szkoleń
zarządów ROD, a szczególne podziękowania składa
przedstawicielom okręgów uczestniczącym w walnych
zebraniach.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r.
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OCENA
Przebiegu i wyników walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2012 r.
Materiał sporządzono na podstawie informacji przesłanych przez okręgowe zarządy PZD. Wszystkie okręgi
przekazały do KR PZD informacje według zagadnień tematycznych, które stanowią podstawę niniejszej oceny.

nie do wpisania zgłoszonego przez zarząd ROD terminu
walnego.
Przed walnymi zebraniami okręgi podejmowały również własne inicjatywy, np. OZ Śląski wyposażył zarządy
ROD w płyty CD z nagraną instrukcją, wytycznymi i wzorami druków.

Prezydium KR PZD, tak jak w latach poprzednich,
uchwaliło wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań
sprawozdawczych w ROD w 2012 r. Do wytycznych dołączone były wzory dokumentów i uchwał niezbędnych
do odbycia walnego zebrania. Wytyczne i wzory dokumentów zostały opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, na stronie internetowej KR PZD. Wzory dokumentów zostały dostarczone przez KR PZD do wszystkich zarządów ROD. Krajowa Rada wydrukowała i rozprowadziła bezpłatnie zaproszenia na walne zebranie
w formie pocztówki.

II. Przygotowanie i zwołanie walnych zebrań od strony formalnej i merytorycznej.
Wszystkie okręgi stwierdziły, że przygotowanie walnych zebrań było lepsze niż w ubiegłym roku. Normą stało się pisemne zawiadamianie wszystkich działkowców i
wykładanie dokumentów do wglądu przed walnym zebraniem. Okręgi zwracają uwagę, że coraz lepsze przygotowanie walnych zebrań to efekt systematycznych szkoleń
i materiałów dostarczanych przez Krajową Radę. Wydane
przez KR PZD w kolejnych dwóch latach poradniki zawierają pełną wiedzę na temat walnych zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo – wyborczych, a więc każdy
mógł z nich skorzystać. Oczywiście zdarzały się zebrania
nieprawidłowo zwołane, źle przygotowane, bez materiałów sprawozdawczych. Okręgi stwierdzały nieważność
takich walnych zebrań, były one powtarzane, a w przypadku niezwołania walnego zebrania odwoływano prezesa, bądź zarząd. Ocena, choć generalnie pozytywna, jest
jednak zróżnicowana, np. Piła podaje, że 70% walnych
było bardzo dobrze przygotowanych, 25% dobrze, a 5%
dostatecznie. W Małopolskim 3 źle przygotowane, i walne zostały powtórzone. W Szczecinie dwa walne odwołano i odbyły się w innym terminie. Wrocław – 222 walne
dobrze przygotowane i prawidłowo zwołane, natomiast
w 5 ogrodach nieprawidłowo zawiadamiano działkowców, dlatego zostały ponownie zwołane.

I. Działania OZ przed walnymi zebraniami – zespół
do obsługi walnych zebrań, szkolenie osób obsługujących, terminarz walnych zebrań.
Wszystkie okręgi powołały zespoły do obsługi walnych
zebrań. Odbyły się szkolenia obsługujących. Ten system
sprawdził się w poprzedniej kadencji, dlatego każdy okręg
w sposób formalny ustalał imienny zespół do obsługi walnych zebrań. Członkowie tego zespołu brali udział
w szkoleniach organizowanych przez OZ. Okręgi prowadziły także bardzo szeroką działalność szkoleniową dla
zarządów ROD, komisji rewizyjnych i rozjemczych ROD.
Podczas narad wiele uwagi poświęcono zadaniom statutowym, które winny wypełnić zarząd, komisja rewizyjna
i rozjemcza oraz samo walne zebranie. Podczas szkoleń
i narad informowano osoby wyznaczone do obsługi walnych zebrań oraz członków organów ogrodowych o aktualnej sytuacji ogrodów i Związku, aby tę wiedzę przekazać
działkowcom. Przeszkolono także osoby prowadzące
księgowość w ogrodach, aby sprawy finansowe były rzetelnie i jasno przedstawiane działkowcom podczas walnych zebrań.
Okręgi prowadziły kalendarz walnych zebrań i każdy
z obsługujących otrzymał przydział walnych do obsłużenia. Osoby wyznaczone do obsługi kontaktowały się odpowiednio wcześniej z zarządem ROD i uczestniczyły
w przygotowaniu do walnych.
Kalendarz walnych zebrań nie wszędzie odpowiadał temu, czemu w założeniu miał służyć. Chodziło o takie
uzgodnienie terminów walnych, aby nie spiętrzały się
uniemożliwiając w ten sposób ich obsługę. Z innych danych przedstawionych w sprawozdaniach OZ wynika, że
rola kalendarza w niektórych OZ sprowadzała się wyłącz-

III. Przebieg walnych zebrań – wypełnienie zadań
statutowych, ważność walnych zebrań.
Odbyło się łącznie 4748 walnych zebrań i 81 konferencji delegatów (w statystyce nie uwzględnia się ROD z trenu Krosna). Walne zebrania nie odbyły się w 52 ROD. Jest
to wzrost o 33% w stosunku do 2011 r. (wówczas walne
nie odbyły się w 39 ROD). W większości dotyczy to tych
samych ogrodów co w ub. roku. W Gdańsku i Łódzkim
(po 5 ROD) chodzi o te same ogrody, w których nie działają żadne organy i jest po kilku, lub kilkunastu działkowców. OZ przygotowują wnioski o wykreślenie tych Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Rejestru. Najwięcej
walnych nie odbyło się w OZ Mazowieckim – w 26 ROD.
To jest wzrost o 7 w stosunku do 2011 r. OZ tłumaczy to
tym, że część z tych ROD nie współpracuje z Okręgiem
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i nie są to ogrody, w których działają stowarzyszenia. Brak
wyjaśnienia, jakie OZ podjął działania, aby te ROD zaczęły „współpracować” z OZM.
W statutowym terminie, do 30 kwietnia odbyło się 4532
walnych (wzrost o 195 w stosunku do 2011 r.). Za zgodą
prezydium OZ po terminie odbyło się 266 walnych. W 42
ROD walne odbyło się po terminie bez zgody prezydium
OZ. Ze sprawozdań wynika, że 21 takich walnych odbyło się na terenie OZ Łódzkiego, a 10 na terenie OZ w Lublinie.
W pierwszym terminie odbyło się 285 walnych (mniej
o 9 w stosunku do ub. r.).
Walne zebrania źle przygotowane, czy też unieważnione były powtarzane - ogółem powtórzono 42 walne zebrania. Jest to o 16 mniej niż w ub. roku.
W niektórych OZ nadal są problemy z obsługą wszystkich walnych zebrań. Jest wyraźny postęp, bo w stosunku
do 2011 r. liczba walnych, w których nie brał udziału
przedstawiciel OZ zmniejszyła się o 122. Bez obsługi odbyło się w 2012 r. 327 walnych zebrań.
Największy postęp odnotowano w okręgach: Małopolskim – bez obsługi 19 zebrań – spadek o 37; Łódzki – bez
obsługi 67 – spadek o 25; Zielona Góra – bez obsługi 4
– spadek o 13. Bydgoszcz – bez obsługi 11 – spadek
o 10; Szczecin – bez obsługi 2 zebrania – spadek o 10;
Warmińsko – Mazurski – wszystkie zebrania obsłużone
– spadek o 9.
Pogorszyła się sytuacja w okręgach: Podkarpackim
– bez obsługi 15 walnych – wzrost o 14; Podlaskim – bez
obsługi 11 – wzrost o 4; Toruńsko – Włocławskim – bez
obsługi 17 – wzrost o 3.
W liczbach bezwzględnych najwięcej walnych bez
udziału przedstawiciela OZ było w okręgach: Łódzkim –
67; Mazowieckim – 62 (sytuacja nie zmieniła się od ub. r.
– wzrost o 1); Gdańsk – 49; Lublin – 47.
Wszystkie walne zebrania zostały obsłużone przez OZ:
w Częstochowie, Gorzowie Wlkp., Kaliszu, Opolskim, Pile, Słupsku, Śląskim, Warmińsko – Mazurskim i we Wrocławiu.
Frekwencja była bardzo zróżnicowana. Minimalną – 5%
– odnotowano w okręgach: Podkarpackim, w Szczecinie
i Świętokrzyskim. W stosunku do ub. r. jest to nieznaczny wzrost, gdyż odnotowano wtedy najniższą frekwencję
w wysokości 4% (Opolski). Informacje okręgów na temat
frekwencji są wręcz skrajne – jedni twierdzą, że nastąpił
wyraźny wzrost, natomiast inni, że wyraźny spadek zainteresowania działkowców walnymi zebraniami. Ma to
bardzo wiele przyczyn. Jedną z głównych przyczyn niskiej frekwencji jest miejsce i termin odbycia walnego zebrania. Nadal odbywają się one w niektórych przypadkach
na wolnym powietrzu. To zniechęca działkowców do
udziału. Również słaby kontakt zarządu, a szczególnie
prezesa, z działkowcami nie zachęca do współudziału
w zarządzaniu ogrodem. Ma to miejsce szczególnie w tych
ogrodach, w których zarząd, a częściej prezes, prowadzi

własną politykę daleką od zasad obowiązujących
w Związku. Na tego rodzaju szkodliwą działalność szczególną uwagę zwrócił OZ Toruńsko – Włocławski.
Na przeciwnym biegunie są z kolei ogrody, w których
frekwencja rośnie z roku na rok, lub utrzymuje się na wysokim poziomie. Przeważają tu ogrody dobrze zarządzane, sukcesywnie rozwijające się, o dobrej atmosferze życia
codziennego i wypracowanym przez lata dużym zaangażowaniem działkowców w życiu ogrodu. Na wzrost frekwencji miała również wpływ sytuacja ogrodów i Związku i w efekcie lęk przed przyszłością ogrodu i działki.
Wzrost frekwencji odnotowały OZ: w Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Kaliszu, Opolskim, Podkarpackim,
Słupsku, Sudeckim, Śląskim,
IV. Wyniki walnych zebrań
1. Zgodność podejmowanych uchwał z prawem związkowym
Wszystkie okręgi stwierdziły, że jest zdecydowana poprawa jeśli chodzi o prawomocność podejmowanych
uchwał. Wszędzie tam, gdzie korzystano z gotowych druków przekazanych przez KR PZD, uchwały były prawidłowo sporządzone i były zgodne z prawem związkowym.
Nadal jednak podejmowane są próby regulowania uchwałami walnego zebrania spraw, które albo nie należą do
kompetencji walnego tylko innych organów, albo w ogóle nie należą do kompetencji organów Związku. W zdecydowanej większości tych uchwał wspólnym mianownikiem jest chęć wyciągnięcia od działkowców najróżniejszych opłat. W okręgach powołano specjalne zespoły do
analizy uchwał walnych zebrań, a pierwsze informacje
przekazywały osoby obsługujące walne składając sprawozdanie z jego przebiegu i wyników. Łącznie OZ unieważniły 155 uchwał, co w porównaniu z ilością wszystkich uchwał podejmowanych przez walne zebranie jest
rzeczywiści ułamkiem procenta. Na walnym podejmowanych jest ok. 10 uchwał, a więc 155 niezgodnych z prawem związkowym stanowi 0,3%. Najwięcej uchwał
uchylił (stwierdził nieważność) OZ w Gdańsku – 43, Mazowiecki – 18, Bydgoszcz – 16, Szczecin i Wrocław po
15 (rodzaje spraw regulowanych tymi uchwałami opisane
w rozdziale VII).
Okręgi oceniają, że coroczne przesyłanie druków
uchwał, szczegółowa instrukcja zawarta w Wytycznych
Prezydium KR PZD oraz przeprowadzane szkolenia zarządów przynoszą pozytywne efekty i jest coraz mniej
uchwał wymagających interwencji okręgu. Bardzo duże
znaczenie ma wcześniejszy kontakt przedstawiciela
OZ wyznaczonego do obsługi walnego z zarządem ROD,
gdyż na tym etapie można wyeliminować wszystkie
błędy.
2. Postulaty pod adresem OZ i KR PZD.
Działkowcy podczas walnych zebrań zwracali się do OZ
o zwiększenie pomocy finansowej na infrastrukturę w
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ROD, o pomoc merytoryczną w prowadzeniu inwestycji,
prawno-organizacyjną przy rozstrzyganiu sporów i spraw
dotyczących budownictwa ponadnormatywnego, a także
pomoc w egzekucji od działkowców zaległych opłat i realizacji prawomocnych uchwał organów Związku. Wiele
postulatów pod adresem OZ dotyczyło rozwiązania konkretnych problemów w stosunku do określonego ROD,
np. uregulowanie stanu prawnego ogrodu, umieszczenie
w planie zagospodarowania przestrzennym gminy, uzyskanie dotacji na prowadzoną, inwestycję.
Z czterech okręgów przekazano wnioski do KR, aby nie
podnosić składki na 2013 rok z uwagi na coraz cięższą sytuację działkowców. Z terenu OZ w Poznaniu zwrócono
się o zrównanie wielkości altan w miastach z ogrodami
poza miastem.
Pod adresem Krajowej Rady kierowano z wielu ogrodów podziękowania za wymierną pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeni walnych zebrań, ale przede
wszystkim za dotychczasową obronę działkowców, ogrodów, Związku i ustawy o ROD.

• prace na rzecz ogrodu,
• problem wolnych działek.
VI. Ocena walnych zebrań dokonana na posiedzeniu
okręgowego zarządu – w tym unieważnienie walnych
zebrań.
Wszystkie okręgi dokonały kompleksowej oceny walnych zebrań na posiedzeniu okręgowego zarządu podejmując w tej sprawie uchwały. Większość okręgów,
analizując na bieżąco prawomocność zwoływania i przebiegu walnych zebrań, w przypadkach naruszenia prawa
związkowego podejmowała decyzje o unieważnieniu walnego zebrania.
Najczęstsze przyczyny unieważnienia walnego to:
• zawiadamianie działkowców o walnym niezgodne ze
statutem PZD (tylko ogłoszenia na tablicach),
• nie przygotowanie materiałów sprawozdawczych
przez zarząd ROD,
• dzielenie obrad na części – przerwanie obrad, a po tygodniu bez zawiadomień wznowienie obrad,
• przekształcenie walnego zebrania sprawozdawczego
w wyborcze bez podstaw prawnych (wybór nowego zarządu, choć z powodu drugiego terminu nie można było
odwołać poprzedniego),
• nie wypełnienie zadań statutowych – nie uchwalono
planu pracy, preliminarza tylko jedną opłatę na rzecz ogrodu.
Wszystkie unieważnione walne zebrania zostały powtórzone pod nadzorem OZ.

V. Problematyka podnoszona podczas walnych zebrań
Walne zebrania odbywały się w czasie oczekiwania całego środowiska na wyrok Trybunału w sprawie ustawy o
ROD, dlatego temat ten zdominował właściwie wszystkie
walne zebrania. Osoby obsługujące walne z ramienia OZ
przedstawiały aktualną sytuację i zagrożenia dla działkowców i ogrodów oraz dorobek II Kongresu PZD. Bardzo
często wykorzystywano na ten temat półgodzinną przerwę pomiędzy I a II terminem, ale temat ten także był poruszany podczas dyskusji w czasie trwania walnego
zebrania. W efekcie wiele walnych zebrań zajęło stanowisko w sprawie wniosku I Prezesa Sadu najwyższego do
Trybunału. Podejmowano też stanowiska w innych sprawach, np. w sprawie reprezentacji Sejmu przed Trybunałem – wiele protestów i wniosków do Marszalek Sejmu o
zmianę reprezentantów. Sprawa przyszłości ogrodów i
ustawy była poruszana prawie na każdym walnym, a ponadto podnoszono przede wszystkim sprawy dotyczące
danego ogrodu, a wśród nich:
• inwestycje i remonty infrastruktury,
• bezpieczeństwa (na Śląsku określili, że jest wręcz katastrofalna sytuacja, bowiem w sposób drastyczny nasiliły się kradzieże mienia działkowców i ogrodów,
dewastacje, wandalizm).
• zagospodarowania działek i ogrodu,
• budownictwa ponadnormatywnego,
• wjazd samochodem,
• utrzymywanie zwierząt,
• sprawy porządkowe (spalanie, gromadzenie odpadów,
porządek wokół ogrodów),
• problem biedaszybów (Sudecki),
• gospodarka wodna,
• opłaty w ROD,

VII. Uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał
walnych zebrań – jakich spraw dotyczyły. Skutki, decyzje OZ.
Uchylono, bądź stwierdzono nieważność 155 uchwał
walnych zebrań. Dotyczyły one następujących spraw:
• udzielanie absolutorium zarządowi (jest tylko w kompetencji walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego
kończącego kadencję),
• pozbawienie członkostwa i prawa użytkowania działki,
• odwołanie członka zarządu i komisji statutowej i wybór na ich miejsce innych działkowców (walne zebranie
może odwołać tylko cały organ, a nie pojedynczego członka),
• wybory uzupełniające do zarządu, gdy jest on w składzie ustalonym podczas walnego sprawozdawczo – wyborczego (w praktyce zwiększenie składu ilościowego
ponad ustalony na początku kadencji),
• pokrycie niedoboru w działalności statutowej ze środków Funduszu Rozwoju,
• przeznaczenie na świadczenia kwoty przekraczającej
dopuszczalne prawem związkowym 35% zebranej składki będącej w dyspozycji ROD,
• uchwalenie opłat za korespondencję,
• uchwalenie nagrody pieniężnej dla prezesa zarządu
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ROD,
• ustalenie indywidualnych wynagrodzeń dla prezesa,
sekretarza, skarbnika, księgowej, hydraulika, elektryka,
gospodarza, kasjera
• ustalenie wysokości opłaty inwestycyjnej dla nowych
członków,
• ustalanie różnych opłat nie mieszczących się w kompetencjach walnego: opłata za kontener, opłata za pompę
do napełniania basenów, opłata za ponowne włączenie
energii elektrycznej (wody), ustalenie opłaty za prowadzenie księgowości, wywóz śmieci (niezależnie od opłaty na
rzecz ogrodu),
• łączenie opłaty na rzecz ogrodu ze składką członkowską,
• opłata karna za nieterminowe uiszczanie opłat,
• opłata za ochronę ogrodu (koszt ochrony winien mieć
wpływ na wysokość opłaty na rzecz ogrodu),
• ustalenie grupy członków zwolnionych z prac na rzecz
ogrodu (zwolnienia indywidualnego może udzielić wyłącznie zarząd ROD),
• opłata za brak kompostownika,
• łączenie opłaty za kWh i opłaty energetycznej,

• kary finansowe.
W większości przypadków nieprawidłowe uchwały nie
wywołały żadnych skutków, bowiem zostały albo uchylone (jeśli zawierały wyłącznie błąd i można było go naprawić), albo stwierdzono ich nieważność. Trzeba pamiętać, że jedynym uprawnionym organem okręgowym
do uchylenia, bądź stwierdzenia nieważności uchwały
walnego zebrania jest okręgowy zarząd. Nie może tego
zrobić prezydium OZ, a następnie zatwierdzić taką uchwałę okręgowy zarząd. Takie uchwały były eliminowane
z obiegu przez Prezydium KR Polskiego Związku Działkowców.
Najwięcej problemów przysparzały decyzje walnego zebrania dotyczące wyboru nowych członków organów, całego organu, rozszerzenia składu osobowego i wybranie
kolejnych członków zarządu. Były to decyzje personalne
wywołujące najwięcej emocji. Dochodziło do sytuacji, że
w ROD walczyły o prawo zarządzania dwa zarządy – dotychczasowy i wybrany na walnym zebraniu w sposób
sprzeczny ze statutem PZD. Były to jednak pojedyncze
przypadki i okręgowe zarządy podjęły właściwe decyzje.

WNIOSKI

1. Działania OZ przed walnymi zebraniami mają bardzo duży wpływ na przebieg całej kampanii sprawozdawczej w ROD. W okręgach, w których konsekwentnie
realizuje się wytyczne Prezydium KR, przygotowanie,
zwołanie, przebieg i wyniki walnych zebrań są na coraz
wyższym poziomie i w tych okręgach wyraźnie spada
liczba uchybień organizacyjnych, uchwał sprzecznych z
prawem związkowym, a także skarg i wniosków do instancji wyższych. Dobre przygotowanie zarządów ROD i
komisji statutowych, narady i szkolenia prowadzone przez
okręg, następnie dobre przeszkolenie osób wyznaczonych
do obsługi walnych zebrań, skutkuje pozytywnymi wynikami większości walnych zebrań.
2. Zgodnie z przedstawioną przez OZ oceną, walne zebrania w 2012 r. były dobrze przygotowane. Przyczyniły
się do tego materiały z KR PZD, działania OZ oraz indywidualne kontakty osób obsługujących z zarządami przed
walnymi zebraniami. Walne zebrania, w których przygotowanie włączyli się przedstawiciele OZ wyznaczeni do
obsługi były bardzo dobrze przygotowane, prawidłowo
zwołane i przebiegały zgodnie z prawem związkowym.
Także wyniki tych walnych zebrań nie budziły zastrzeżeń.
Dlatego należy tę formę przygotowań do walnych upowszechniać we wszystkich okręgach i wprowadzić jako
obowiązującą zasadę pracy każdego przedstawiciela OZ
wyznaczonego do obsługi walnych zebrań.
3. W 2012 r. nadal były ogrody, choć bardzo nieliczne,
w których nie zawiadamiano na piśmie działkowców o

walnym zebraniu. Przepis funkcjonuje w Związku 14 lat
i nie stosowanie się do tego obowiązku winno skutkować
odpowiednimi decyzjami OZ w stosunku do osób odpowiedzialnych za nieprzestrzeganie prawa. Takie działanie
należy zakwalifikować, jako niewykonywanie przyjętych
obowiązków i działanie na szkodę działkowców, a więc
PZD.
4. Problemem, z którym nadal nie mogą sobie poradzić
niektóre okręgi, jest obsłużenie wszystkich walnych zebrań w ROD. Jedną z przyczyn jest niezastosowanie się
do wytycznych Prezydium KR PZD i złe prowadzenie kalendarza walnych. Zgodnie z wytycznymi terminy walnych zebrań miały być uzgadniane pomiędzy OZ i ROD.
W niektórych okręgach rejestruje się tylko zgłaszane terminy przez zarządy ROD i stąd nagromadzenie zebrań w
jednym terminie uniemożliwiające ich obsłużenie. Przyczyną braku obsługi przez OZ były też przypadki nie zawiadomienia OZ o terminie i miejscu walnego zebrania.
Zarząd ROD, który nie zawiadomił OZ o walnym nie wykonał swoich obowiązków i działa na szkodę działkowców odcinając ich od informacji dotyczących aktualnej
sytuacji ogrodów. OZ winien w takich sytuacjach działać
konsekwentnie podejmując decyzje statutowe.
5. Wyraźnie zmniejszyła się ilość uchwał walnych zebrań niezgodnych z prawem. W ogrodach, które korzystały z druków przesłanych przez KR podjęcie uchwały
sprzecznej z prawem należało do rzadkości. Rodzaje
spraw, w których podjęto uchwały wymagające interwen13

cji OZ jest od lat ten sam – chodzi o wyciągnięcie od działkowców jak największej ilości środków pod każdym pozorem. Są to w wielu przypadkach działania na tyle
naganne, że samą próbę zaproponowania takiej uchwały
walnemu zebraniu zarząd ROD winien zostać poddany
odpowiedzialności statutowej. W przypadkach, gdy
uchwały były dotknięte błędem formalnym nie wywołującym dodatkowych obciążeń dla działkowców, OZ zmieniały takie uchwały lub uchylały. W pozostałych
przypadkach OZ konsekwentnie stwierdzały nieważność
uchwał. Ogrody, w których co roku powtarzają się tego
typu przypadki wymagają szczególnej uwagi ze strony OZ
w okresie przygotowania walnego i samego przebiegu.
Należy także podejmować decyzje statutowe w przypad-

kach celowego łamania prawa i działania na szkodę działkowców.
6. Według oceny większości okręgów była to jedna z
najlepiej przygotowanych i przeprowadzonych kampanii
walnych zebrań w ostatnich latach. Zgodne są opinie, że
duża w tym zasługa wydawanych konsekwentnie co roku
materiałów przez Krajową Radę – poradników, wzorów
wszystkich dokumentów, a ostatnio zaopatrywanie ROD
w bezpłatne druki zawiadomień o walnych.
7. Walne zebrania wypełniły statutowe obowiązki, natomiast pojedyncze przypadki odstępstw od zasad ustalonych prawem związkowym winny być zanalizowane
i eliminowane przez OZ.

Walne zebrania sprawozdawcze w 2012 r.
Lp.
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218

217

1

210

8

0

6

21

207

11

25% / 80%

-

1

Bydgoszcz

2

Cz´stochowa

61

61

0

57

4

0

0

0

61

0

5,5% /87%

-

3

Elblàg

80

80

0

78

2

0

2

2

78

2

11% / 59%

7

4

Gdańsk

246

235

6

230

11

5

3

0

192

49

18% / 72%

15

5

Gorzów Wielk.

71

68

2

68

2

1

1

8

70

0

6,79% /80%

4

6

Kalisz

138

134

4

129

9

0

0

27

138

0

14% /89%

6

7

Koszalin

91

88

3

89

2

0

1

1

85

6

10% /54%

11

8

Legnica

168

166

1

163

4

1

0

4

163

4

5,27% /80,7%

3

9

Lublin

180

177

2

165

4

1

4

14

132

47

10% / 78%

19

10

Łódzki

315

310

0

279

10

5

2

36

243

67

10,5% / 55%

43

11

Małopolski

269

269

0

231

38

0

3

39

250

19

8% / 88%

6

12

Mazowiecki

505

473

6

397

82

26

0

3

417

62

18% / 50%

-

13

Opolski

111

96

15

107

4

0

4

1

111

0

10% / 89%

24

14

Piła

83

83

0

80

3

0

0

8

83

0

9% / 75%

10

15

Podkarpacki

155

150

4

146

8

1

1

4

131

15

5% / 88%

3

16

Podlaski

103

103

0

100

3

0

0

13

92

11

5,3% / 85%

16

17

Poznaƒ

313

313

0

301

12

0

4

13

310

3

13% / 65%

25

14

18

Słupsk

25

22

3

25

0

0

0

1

25

0

25% / 60%

0

19

Sudecki

145

140

4

141

3

1

0

6

138

6

15% / 96%

2

20

Szczecin

174

165

8

167

6

1

1

1

171

2

5% / 88%

12

21

Âlàski

626

619

6

618

7

1

0

0

625

0

Êr. zeb.37,5%
/śr. konf. 77%

-

22

Âwi´tokrzyski

79

75

3

68

10

1

3

4

77

2

5% / 74%

37

23

ToruńskoWłocławski

200

190

6

185

11

4

2

63

183

17

8,1% / 100%

-

24

WarmińskoMazurski

176

169

3

167

5

4

0

0

172

0

Êr. 28,5%

7

25

Wrocław

227

225

2

215

12

0

5

10

227

0

10% / 59%

-

26

Zielona Góra

122

120

2

116

6

0

0

6

118

4

7% / 85%

15

4881

4748

81

4532

266

52

42

285

4499

327

razem

UCHWAŁA NR 4/VII/2012
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie składki członkowskiej w Polskim Związku Działkowców na rok 2013
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 150 ust. 2 pkt. 9 statutu PZD po zapoznaniu się ze szczegółowymi analizami ekonomicznymi
sytuacji finansowej poszczególnych jednostek PZD i całego Związku oraz po wysłuchaniu opinii Komisji ds. Finansów i Budżetu PZD postanowiła:
§1
Pozostawić składkę członkowską na 2013 roku w dotychczasowej wysokości 19 gr. od 1 m2 powierzchni
działki.
§2
Ustalić 5% odpis na Fundusz Obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych z części składki należnej OZ i KR PZD.
§3
Składka członkowska podlega następującemu podziałowi:
1) 65% składki pozostaje w dyspozycji zarządów ROD;
2) 35% składki odprowadzane jest przez zarządy ROD
do okręgowych zarządów PZD i suma ta podlega dalszemu, następującemu podziałowi:

a. 5% od kwoty otrzymanej z rodzinnych ogrodów
działkowych okręgowe zarządy PZD przekazują na Fundusz Obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych;
b. z pozostałej kwoty:
– 2/3 pozostaje do dyspozycji okręgowych zarządów
PZD;
– 1/3 przekazywana jest do Krajowej Rady PZD.
§4
Dla płynności finansowej organów Związku składka
członkowska winna być odprowadzana przez:
1) zarządy ROD do okręgowych zarządów PZD sukcesywnie po jej zebraniu w nieprzekraczalnym terminie do
30 czerwca 2013 roku;
2) okręgowe zarządy PZD do Krajowej Rady PZD sukcesywnie po jej zebraniu, nie później niż do 31 lipca 2013
r.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r.
15

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI
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UCHWAŁA Nr 5/VII/2012
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie realizacji programu modernizacji działek w rodzinnych ogrodach działkowych
Modernizacja działek jest bardzo ważnym zadaniem,
które powinno być realizowane przez działkowców, zarządy ROD i okręgowe zarządy. Niestety dotychczasowe
działania są niewystarczające, a program nie jest realizowany przez wielu działkowców, zarządy ROD i okręgowe
zarządy.
Wielu działkowców nie rozumie sensu i potrzeby modernizacji, aby działka była estetyczna, funkcjonalnie zagospodarowana i pożyteczna dla rodziny. W ten sposób
zarówno działkowcy, jak i struktury Związku nie doceniają znaczenia stanu zagospodarowania działek dla oceny
ogrodów działkowych w oczach społeczeństwa i władz,
a także nie doceniają przywilejów zapisanych w obecnie
obowiązującej ustawie o ROD i w projekcie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, o który walczy cały Związek.
Nagminnym zjawiskiem jest przekazywanie przeprowadzenia przeglądu zagospodarowania działek zarządom
ROD bez widocznego udziału działaczy i pracowników
OZ.

Dla promocji i upowszechniania potrzeby modernizacji
działek należy wprowadzać wiele rozwiązań i mechanizmów, które dotychczas w ogóle nie są stosowane, takie
jak: konkursy ogrodowe, okręgowe, a także krajowe, promocja w mediach związkowych, wyróżnienia dyplomami, książkami – zwłaszcza Vademecum Działkowca oraz
innymi metodami wynikającymi z rozwoju sytuacji w
ogrodach i okręgach.
Najważniejszym zadaniem jest jednak prowadzenie szerokiej działalności oświatowej przez służby społeczne i
etatowe okręgu dla działkowców. Krajowa Rada przypomina, że etatowi instruktorzy ds. ogrodniczych są opłacani z Funduszu Oświatowego i ich praca powinna
koncentrować się przede wszystkim na upowszechnianiu
oświaty, literatury ogrodniczej, działalności instruktażowej na rzecz działkowców i ogrodów.
Szczególnie negatywnym zjawiskiem są nieprzynoszące efektów szkolenia kandydatów na działkowców. Wiele zarządów ROD nie informuje okręgu o nowych
kandydatach, nie przekazuje należnej części wpisowego,
a także nie kieruje kandydatów na szkolenie. W efekcie
ludzie ci w ogóle nie są zorientowani w obowiązującym
prawie związkowym, zasadach zagospodarowania i modernizacji działki, a także zasadach zachowania na działce. Jest to zjawisko niekorzystne, gdyż skutkuje zagospodarowaniem i wykorzystywaniem działki niezgodnie
z regulaminem ROD i polityką Związku, ale również z
zachowaniami sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego.
Dlatego też Krajowa Rada PZD zaleca wszystkim okręgowym zarządom dokonanie oceny wyników modernizacji działek w 2012 r. i wszystkich działań temu służących
oraz wypracowanie zasad i metod realizacji tego programu w 2013 r. i w latach następnych.

Krajowa Rada nadal uznaje, że modernizacja działek
musi być priorytetowym zadaniem wszystkich struktur
Związku. Należy dotrzeć ze świadomością znaczenia i potrzebą prowadzenia modernizacji do wszystkich działkowców, informując ich nie tylko jak należy modernizować
działkę, ale przede wszystkim dlaczego trzeba to robić.
Rodzinne ogrody działkowe są składnikiem zieleni
miejskiej, wchodzą w skład ekosystemu całego miasta,
dlatego tak należy zagospodarowywać i użytkować te tereny, a także je wykorzystywać, żeby zyskiwały sympatię,
poparcie i uznanie społeczeństwa i władz.
Krajowa Rada stwierdza, że konieczne jest realizowanie programu modernizacji uchwalonego przez KR PZD,
ale także własnych programów okręgowych.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r.
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/-/ Tadeusz JARZĘBAK

UCHWAŁA Nr 6/VII/2012
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie rejestracji regulaminu Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 121 ust. 4 statutu PZD, postanawia:
§1
Zarejestrować regulamin Okręgowego Zarządu Podla-

skiego PZD w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Izabela OŻEGALSKA

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr 7/VII/2012
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych PZD i członków organów PZD w Biuletyn Informacyjny w roku 2013 oraz finansowania kosztów jego wydania
Biuletyn Informacyjny PZD Uchwałą Nr 8/XXIV/2006
z dnia 23 listopada 2006 r. Krajowej Rady Polskiego
Związku Działkowców został uznany oficjalnym publikatorem Związku. Biuletyn jest podstawowym i najszerszym
źródłem informacji o działalności Związku dla zarządów
i komisji ROD, a także działkowców. Uznając jego niezwykle ważną funkcję komunikacyjną, a także ze względu na jego wysoki poziom merytoryczny i zawarte w nim
treści Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców
postanawia:
§1
Kontynuować w roku 2013 wydawanie i dostarczanie
Biuletynu Informacyjnego PZD do jednostek organizacyjnych PZD i członków organów PZD.
§2
Biuletyn Informacyjny wydawany przez Krajową Radę
PZD w 2013 r. otrzymywać będą:
1) rodzinne ogrody działkowe w ilości:
a) l egzemplarz dla ROD liczących do 100 działek,
b) 2 egzemplarze dla ROD liczących od 100 do 500
działek,
c) 3 egzemplarze dla ROD liczących powyżej 500 działek,
2) członkowie okręgowych zarządów, okręgowych komisji rewizyjnych i rozjemczych,
3) członkowie Krajowej Rady PZD, Krajowych Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej,

4) instruktorzy krajowi Społecznej Służby Instruktorskiej.
§3
Biuletyn Informacyjny dostarczany będzie przez Krajową Radę PZD, z tym że do członków władz okręgowych
za pośrednictwem okręgowego zarządu PZD.
§4
Koszty wydania Biuletynu Informacyjnego pokrywane
będą ze środków przeznaczonych na działalność statutową przez:
1) okręgowe zarządy PZD za:
a) 4 numery Biuletynu dla rodzinnych ogrodów działkowych,
b) wszystkie numery Biuletynu dostarczane członkom
organów okręgowych,
2) Krajowa Rada PZD za:
a) numery Biuletynu dostarczane rodzinnym ogrodom
działkowym ponad ilość określoną w pkt l ppkt a,
b) wszystkie numery Biuletynu dostarczane członkom
organów krajowych,
c) wszystkie numery biuletynu dostarczane krajowym
instruktorom SSL
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do Biuletynów Informacyjnych datowanych na
2013 r.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r.
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WICEPREZES
/-/ Stanisław CHODAK

UCHWAŁA NR 8/VII/2012
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie dostarczania Informatora działkowca do rodzinnych ogrodów działkowych w roku 2013
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, doceniając rolę Informatora działkowca jako narzędzia komunikacji z członkami Związku postanawia:
§1
Dostarczać Informator działkowca do rodzinnych ogrodów działkowych z przeznaczeniem na tablice ogrodowe
dostępne wszystkim działkowcom według następujących
kryteriów uwzględniających liczbę działek w ogrodach:
1) do 100 działek
2 egzemplarze,
2) od 100 do 200 działek
3 egzemplarze
3) od 201 do 500 działek
4 egzemplarze
4) od 500 do 1000 działek
5 egzemplarzy
5) powyżej 1000 działek
6 egzemplarzy
Jeśli w ogrodzie występuje większe zapotrzebowanie na

Informator działkowca, ze względu na liczbę terenów
ROD, Okręgowe Zarządy PZD zobowiązane są zgłosić
ten fakt do Krajowej Rady PZD. Większa indywidualnie
przyznana ilość Informatora działkowca zostanie
uwzględniona przy wysyłce.
§2
Zarządy ROD zobowiązuje się do wywieszania otrzymanych Informatorów działkowca na tablicach wewnątrz
ogrodu.
§3
Koszty wydania i dystrybucji pokrywa Krajowa Rada
PZD ze środków statutowych.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Stanisław CHODAK

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR 9/VII/2012
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie dostarczania miesięcznika „działkowiec” do rodzinnych ogrodów działkowych w roku 2013
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców realizując § 2 uchwały nr 5/XVII/ 2001 Krajowej Rady PZD z
6 grudnia 2001 r. w sprawie Funduszu Oświatowego Polskiego Związku Działkowców oraz zgodnie z § 10 ust. l
pkt. l uchwały nr 18/2002 Prezydium Krajowej Rady PZD
z 6 lutego 2002 r. w sprawie funkcjonowania, zasilania i
wykorzystania Funduszu Oświatowego PZD postanawia:

Rady Polskiego Związku Działkowców.
§2
Rodzinne ogrody działkowe będą otrzymywały miesięcznik „działkowiec” i wydania specjalne według następujących zasad uwzględniających liczbę działek w
ogrodach:
1) do 100 działek
l egzemplarz,
2) od 100 do 200 działek
2 egzemplarze,
3) od 200 do 500 działek
3 egzemplarze,
4) od 500 do 1000 działek
4 egzemplarze,
5) powyżej 1000 działek
5 egzemplarzy.

§1
1. Wszystkie rodzinne ogrody działkowe w roku 2013
zaopatrywane będą w miesięcznik „działkowiec” i jego
wydania specjalne począwszy od numeru 1/2013.
2. Koszty 12 numerów miesięcznika „działkowiec” i jego numerów specjalnych w roku 2013 oraz koszty wysyłki, pokrywane będą z Funduszu Oświatowego Krajowej

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r.
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WICEPREZES
/-/ Stanisław CHODAK

UCHWAŁA Nr 10/VII/2012
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie nadania sztandaru Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu ”Działkowiec Opolski”
Działając na podstawie § 2 ust. 3, i § 150 ust. 2 pkt 14
statutu PZD oraz Uchwały Nr 4/IX/2009 KR PZD z dnia

18 maja 2009 r. w sprawie sztandarów w Polskim Związku Działkowców

KRAJOWA RADA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
Nadaje
S Z TAN DAR
RODZINNEMU OGRODOWI DZIAŁKOWEMU
„DZIAŁKOWIEC OPOLSKI”
W OPOLU
PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Izabela OŻEGALSKA

II. Z PRAC PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD
Prezydium KR PZD w dniu 24 września 2012 r.
a) oceniło przebieg i wyniki VI posiedzenia KR PZD;
b) omawiało obywatelski projekt ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych;

c) zapoznało się z sytuacją w ROD „Kamieńczyk” w
Kamieńczyku, woj. mazowieckie;
d) uchyliło 1 uchwałę Prezydium OZ PZD.

Prezydium KR PZD w dniu 5 października 2012 r.
a) Omówiło przygotowania do Nadzwyczajnego X krajowego Zjazdu Delegatów PZD
b) Omówiło projekt ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych po konsultacjach w terenie.
c) Dokonało oceny realizacji Okręgowych Programów
Modernizacji Działek w ROD oraz osiągniętych dotychczasowych rezultatów.
d) Podjęło uchwały dotyczące regulacji stanów prawnych ROD:

• dokonało zmian w rejestrze ROD w związku z likwidacją części ROD „Lustrzanka” w Wałbrzychu, „Paprotka” w Tychach, im. Stefana Czarnieckiego w Ostrowie
Wielkopolskim, „Relaks” w Świebodzicach,
• dokonało regulacji stanu prawnego gruntów ROD
„Odra” w Brzegu, im. im. Floriana Ceynowy w Wejherowie, „Świerczaki” w Częstochowie, „Przyszłość” w Tomaszowie Lubelskim.

19

Prezydium KR PZD w dniu 17 października 2012 r.
a) omówiło przebieg i wyniki Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD;
b) powołało zespół do spraw przygotowania skargi na
wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 8 lipca
2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu;
c) nie uwzględniło 2 odwołań od uchwał prezydium OZ
oraz uwzględniło 1 odwołanie;

d) przyznało pożyczkę z Funduszu Samopomocowego
dla 1 ROD;
e) stwierdziło likwidację części ROD „Nad Rzeczką”
we Wrocławiu;
f) dokonało regulacji stanu prawnego gruntów ROD im.
Księcia Bolko w Świdnicy, ROD „Stokrotka” w Strzegomiu, ROD „Relaks” w Żarowie
g) zarejestrowało ROD „Eden” w Suszcu, woj. śląskie,
w Rejestrze ROD Krajowej Rady PZD.

Prezydium KR PZD w dniu 8 listopada 2012 r.
a) określiło dalsze działania w związku z zarejestrowaniem przez Marszałek Sejmu RP Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD;
b) zapoznało się z sytuacją ROD im. 23 Lutego w Poznaniu;
c) omówiło sytuację w ogrodach położonych na terenie
działania Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskim:
ROD „Wypoczynek” w Grudziądzu, ROD „Koło Kani”,
„Kogucik” „Elana” i im. Kopernika w Toruniu, ROD
„Wiarus” w Brodnicy;

d) dokonało regulacji stanu prawnego części ROD „Dys
– Bernatówka” w Dysie, woj. lubelskie oraz części ROD
„Halniak” w Boguszowie-Gorcach, woj. dolnośląskie;
e) podjęło uchwałę w sprawie wysokości oprocentowania w roku 2013 pożyczek udzielanych z Funduszu Samopomocowego PZD;
f) udzieliło pożyczkę z Funduszu Samopomocowego
PZD dla 1 ROD;
g) nie uwzględniło 2 odwołań od uchwał prezydiów OZ
oraz stwierdziła nieważność 1 uchwały prezydium OZ;

Prezydium KR PZD w dniu 28 listopada 2012 r.
a) omówiło realizację przez okręgowe zarządy PZD
ustalonych działań dotyczących projektu ustawy o ROD
oraz aktualnej sytuacji ogrodów i Związku;
b) przyjęło materiały na VII posiedzenie Krajowej Rady PZD;
c) zaproponowało pozostawienie na dotychczasowym
poziomie składki członkowskiej na 2013 r. ;
d) podjęło uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów
krajowych: „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2013”
oraz „Wzorowa Działka Roku 2013”;
e) nie uwzględniło 2 odwołań o uchwał prezydium OZ;
f) udzieliło pożyczkę z Funduszu Samopomocowego
PZD dla 1 ROD;

g) wyraziło zgodę na likwidację części ROD im. O.
Kopczyńskiego w Poznaniu oraz ROD „Kwiat Jabłoni” w
Gliwicach;
h) stwierdziło faktyczną likwidację części ROD „Relaks” w Mielcu;
i) zarejestrowało ROD „Stokrotka” w Gdyni w Rejestrze ROD KR PZD;
j) dokonało regulacji stanu prawnego części ROD „Barbara” w Boguszowie Gorcach
k) dokonało zmian w Rejestrze ROD Krajowej Rady
PZD w związku z zastosowaniem specustawy wałowej
przy likwidacji części ROD im. Dzierżonia, „Nad Rzeczką” i „Sielanka” we Wrocławiu.

Uchwały

UCHWAŁA NR 245/2012
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty środków trwałych
w Rodzinnych Ogrodach Działkowych
pkt 2 statutu Polskiego Związku Działkowców oraz realizując zapisy uchwał Krajowej Rady PZD nr 1/XVIII/05

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie §150 pkt 17 i § 172 ust. 1
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w sprawie Otwartego Długofalowego Programu Rozwoju i Modernizacji ROD i nr 2/XVIII/05 w sprawie zasad finansowania Otwartego Długofalowego Programu
Rozwoju i Modernizacji ROD - obie z dnia 8.12.05 r. oraz
uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD nr 15/2006 z
dnia 9.02.06 r. w sprawie kryteriów udzielania dotacji i
pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych objętych Otwartym Długofalowym Programem
Rozwoju i Modernizacji ROD oraz uchwały Prezydium

Lp. OZ PZD ROD

Krajowej Rady PZD nr 46/2012 z dnia 14.03.2012 r.
w sprawie zasad udzielania przez Prezydium Krajowej
Rady PZD dotacji dla ROD z Funduszu Rozwoju Krajowej Rady PZD i ich rozliczania, postanawia:
1. Przyznać ze środków Funduszu Rozwoju Krajowej
Rady PZD, w ramach Otwartego i Długofalowego Programu Rozwoju i Modernizacji ROD, dotację w kwocie zł
21 000,00 (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy)
dla następujących ROD:

Miejscowość

Zadanie

Dotacja
przyznana PLN

ŁÓDZKI W ŁODZI
1

Szafran

Pabianice

budowa przyłącza i ogrodowej sieci
energetycznej

8 000

2

Słoneczna Polana

Pawlikowice

wymiana ogrodzenia zewnętrznego ogrodu

6 000

3

Brus

Łódź

modernizacja ogrodowej sieci energetycznej

7 000

RAZEM

21 000

§2
Termin rozliczenia dotacji ustalić do 30.11.2013 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR 228/2012
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie wysokości oprocentowania w roku 2013 pożyczek udzielanych z Funduszu Samopomocowego
PZD na inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodach działkowych
dzinnym ogrodom działkowym pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD na inwestycje i remonty w wysokości 3% w skali rocznej.
2. Wysokość oprocentowania pozostaje na dotychczasowym poziomie, jak w latach ubiegłych, tj. w 2009,
2010, 2011 i 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Zgodnie z § 7 ust. 2 uchwały nr 4/XXIII/2002 Krajowej
Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 października 2002 roku w sprawie utworzenia w Polskim
Związku Działkowców Funduszu Samopomocowego
(Biuletyn Informacyjny PZD nr 9/120/2002) Prezydium
Krajowej Rady PZD, działając na podstawie § 150 ust. 2
pkt. 17 statutu PZD w związku z § 5 ust. 2 przywołanej na
wstępie uchwały, postanawia:
§1
1. Ustalić na rok 2013 oprocentowanie udzielanych ro-

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI
Warszawa, dnia 8 listopada 2012 r.
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PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

III. TRWA AKCJA ZBIERANIA PODPISÓW POD
OBYWATELSKIM PROJEKTEM USTAWY O ROD
W całej Polsce trwa akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ROD. Do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz ROD rozesłane zostały potrzebne
do tego dokumenty, tj. listy do zbierania podpisów oraz
projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. Są one także do po-

brania ze stron:www.ocalmyogrody.pl oraz www.pzd.pl
Warto pamiętać, że nie trzeba być działkowcem, by złożyć swój podpis oraz, by włączyć się do akcji zbierania
podpisów.
Jak należy zbierać podpisy, wyjaśniamy poniżej.

1. Jak zbieraç podpisy

JAK ZBIERAĆ PODPISY POD PROJEKTEM
– najważniejsze zasady
1. Podpisy zbieramy na listach według wzoru (z nazwą Komitetu i pełnym tytułem projektu ustawy).
2. Osoba popierająca projekt podpisuje listę własnoręcznie.
3. Na listach wypełniamy wszystkie rubryki, dane tak jak w dowodzie osobistym, imię lub imiona (jeśli ktoś ma
dwa), nazwisko w pełnym brzmieniu, adres zamieszkania, numer PESEL, podpis.
4. Podpisy mogą złożyć wyłącznie osoby pełnoletnie i posiadające obywatelstwo polskie.
5. Zakazane jest przymuszanie do złożenia podpisu oraz zbieranie podpisów na terenie urzędów administracji
rządowej, samorządu terytorialnego i sądów.
6. Zbierający podpisy musi mieć egzemplarz projektu ustawy wraz z uzasadnieniem, podpisujący musi mieć
możliwość wglądu w ich tekst.
7. Druki list (puste) można powielać.
8. Na listach nie wolno tworzyć dodatkowych rubryk (dorysowywać).
9. Przy wypełnianiu listy unikamy poprawek lub skreśleń, jeżeli zajdzie taka konieczność, poprawka winna być
parafowana podpisem osoby udzielającej poparcia.
10. Ważne są tylko oryginały podpisanych list (kopia jest bezwartościowa) .
11. Nie można przesyłać list faksem ani pocztą email.
12. Nie można tworzyć kopii podpisanych list.
13. Na listach nie dokonujemy żadnych opieczętowań czy adnotacji.
14. Drugą stronę listy pozostawiamy nienaruszoną (czystą).
15. Listy z podpisami przesyłamy pocztą lub kurierem do Komitetu lub jego regionalnego przedstawiciela (adresy
na stronie www.ocalmyogrody.pl).
16. Formularze z podpisami przed dostarczeniem do przedstawiciela czy wysłaniem pocztą trzeba przechowywać
w bezpiecznym miejsc.
17. Na zebranie podpisów mamy tylko 3 miesiące. Termin mija 5 lutego 2013 r.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa

2. Lista do zbierania podpisów

22

23

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Lp.

Imi´ (imiona) i nazwisko
(miejscowoÊç, ulica, nr domu, nr lokalu)

Adres zamieszkania

Nr ewidencyjny PESEL

Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Podpis

3. Punkty konsultacyjne
W całej Polsce uruchomionych zostało kilkaset punktów, w których można składać podpisy pod obywatelskim
projektem ustawy o ROD. Ich pełną listę, wraz z godzinami otwarcia zamieściliśmy na stronie www.ocalmyogrody.pl, w zakładce „Tu zbieramy podpisy”.

Formularze z podpisami można złożyć także w najbliższym Okręgowym Zarządzie PZD lub przesłać (oryginał)
pocztą w zaklejonej kopercie na adres: Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD, ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa.
MZ

4. Zebrane podpisy
W ciągu zaledwie czterech tygodni pod obywatelskim
projektem ustawy o ROD podpisało się ponad 100 tysięcy osób. Pozwala to na złożenie projektu w Sejmie, jednak
nie zamierzamy tego robić w tym momencie. Dlaczego?
Powód jest prosty. Jeżeli nasz projekt ma rzeczywiście zaistnieć w Sejmie, to konieczne jest zebranie pod nim jak
największej liczby podpisów. Naszym celem jest milion!
Takie działanie jest konieczne, gdyż niemal wszystkie

partie polityczne zadeklarowały, że złożą w Sejmie własne
projekty ustaw. Jeżeli nasz projekt ma być konkurencyjny,
to musi zyskać jak największe poparcie działkowców, ich
rodzin, przyjaciół. Apelujemy więc do wszystkich sympatyków ogrodnictwa działkowego, by popierali obywatelski projekt ustawy o ROD. Mamy na to czas do 5 lutego
2012 r. Liczy się każdy podpis.
MZ

IV. DZIAŁKOWCY POPIERAJÑ OBYWATELSKI
PROJEKT USTAWY O ROD
Na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy działkowcy
wysłali setki listów do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz oraz
parlamentarzystów, w których wyrazili swoje poparcie dla
obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Wiele z nich ma
charakter zbiorowy. Pod listami podpisali się członkowie
Okręgowych Zarządów, rodzinnych ogrodów działkowych, Komisji Rozjemczych i Rewizyjnych, instruktorzy
SSI, uczestnicy różnych narad i zebrań.
W swoich listach działkowcy wyrażają przede wszystkim poparcie dla projektu, który – jak piszą – w pełni ich
satysfakcjonuje i spełnia oczekiwania. Działkowcy wyrażają także zadowolenie, że w dniu 5 listopada br. Marszałek Sejmu podpisała postanowienie o przyjęciu zawia-

domienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, co umożliwiło rozpoczęcie akcji zbierania
podpisów pod projektem. W swoich listach działkowcy
wyrażają przekonanie, że pod projektem podpisze się
o wiele więcej niż 100 tys. osób, co pozwoli na złożenie
go w Sejmie. Dlatego zwracają się już dziś do parlamentarzystów, by poparli inicjatywę ustawodawczą, która
w pełni odzwierciedla oczekiwania działkowców.
W poprzednim numerze „Biuletynu Informacyjnego”
wymieniliśmy część autorów listów. W tym numerze wymieniamy więc kolejnych. Z treścią wszystkich listów
można zapoznać się na stronie www.pzd.pl
MZ

Stanowiska w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ROD zajęli:
1. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rozjemcza ROD
„Sahara” we Wrocławiu
2. Członkowie Zarządu i aktywu ogrodowego ROD
im. Adama Mickiewicza w Głubczycach

3. Okręgowy Zarząd PZD w Opolu
4. Członkowie Zarządu i aktywu ogrodowego ROD
im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie Koźlu
5. Działkowcy i mieszkańcy Krosna Odrzańskiego
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6. Delegatura Rejonowa w Tarnobrzegu Okręgowego
Zarządu Podkarpackiego PZD
7. Prezesi ROD z województwa podkarpackiego
8. Działkowcy Okręgu Podkarpackiego PZD
9. Działkowcy z Lublińca
10. Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego
PZD
11. Kolegium Prezesów ROD rejonu Kielc
12. Zarząd ROD „Siarkopol” w Tarnobrzegu
13. Uczestnicy narady członków Krajowej Komisji
Rozjemczej i przedstawiciele Okręgowych Komisji
Rozjemczych
14. Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie
15. Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych
na terenie Dębicy i Pustkowa
16. Krajowa Komisja Rewizyjna
17. Antoni Falkowski z Kędzierzyna-Koźle
18. Komisja Rewizyjna ROD im. kmdr ppor. Jana
Grudzińskiego w Gdyni
19. Wera Stroczyńska ze Świnoujścia
20. Członkowie organów statutowych PZD w ROD
położonych na terenie Mielca
21. Działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych
w Mielcu
22. Walne Zebranie ROD im. 2 Armii WP w Poznaniu
23. Alicja Stasiak, członek OZ Mazowieckiego PZD
24. Zarząd ROD im. Zacisze w Gołdapi
25. Uczestnicy narady aktywu ROD w Kedzierzynie-Koźlu
26. Delegatura Rejonowa w Radomiu Okręgowego
Zarządu Mazowieckiego PZD
27. Prezesi ROD z terenu Delegatury Rejonowej
w Radomiu
28. Działkowcy z regionu radomskiego
29. Alicja Stasiak z Płocka
30. Działkowcy z Gubina
31. Liga Ochrony Przyrody w Toruniu
32. Uczestnicy narady rejonowej aktywu ROD w Nysie
33. Struktury organizacyjne ROD z terenu Opola
34. Członkowie organów statutowych PZD w ROD
z terenu Delegatury Rejonowej w Tarnobrzegu
35. Działkowcy Rodzinnych Ogrodów Działkowych
w Mielcu
36. Członkowie organów statutowych PZD w ROD
na terenie Mielca
37. Członkowie organów statutowych PZD w ROD
na terenie działania Delegatury Rejonowej PZD
w Tarnobrzegu
38. Okręgowa Komisja Rewizyjna w Poznaniu
39. Przedstawiciele zarządów ROD rejonu Strzelec
Opolskich
40. Działkowcy z Lubska i Jasienia
41. Uczestnicy narady w Tarnobrzegu
42. Członkowie zarządu i aktywu ogrodowego ROD
im. 40-lecia w Strzelcach Opolskich

43. Działkowcy z Żar
44. Mieczysław Król z Olsztyna
45. Uczestnicy szkolenia dla nowych działkowców
w Połczynie Zdroju
46. Kolegium Prezesów ROD Solca Kujawskiego
47. Uczestnicy rejonowej narady aktywu ROD
w Kędzierzynie Koźlu
48. ROD „Pod Lasem” w Białej Podlaskiej
49. Działkowcy z Nowego Sącza
50. Lucjan Domżał z ROD „Źródełko” w Turku
51. Działkowcy z ROD w Blachowni
52. Działkowcy z ROD Łódź - Polesie
53. Delegatura Rejonowa Okręgowego Zarządu
Podkarpackiego PZD w Przemyślu do Marszałek
Sejmu
54. Delegatura Rejonowa Okręgowego Zarządu
Podkarpackiego PZD w Przemyślu do Klubów
Parlamentarnych
55. Członkowie organów statutowych PZD w ROD
na terenie Delegatury Rejonowej w Przemyślu
56. Prezydium Okręgowego Zarządu Podkarpackiego
PZD do Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej
57. Organy statutowe w ROD z terenu działania
Delegatury Rejonowej w Tarnobrzegu do Janusza
Piechocińskiego
58. Marian Klamka z ROD „Irys” w Ciechocinku
59. Okręgowa Komisja Rewizyjna w Toruniu
60. Uczestnicy szkolenia dla nowych działkowców
w Białogardzie
61. ROD im. Nowy Sad w Stargardzie Szczecińskim
62. ROD „Irys” w Ciechocinku
63. ROD im. W. Witosa w Tczewie
64. ROD „Wypoczynek” w Myszkowie
65. ROD „Kamionka” w Tarnobrzegu
66. ROD „XX-Lecia” w Mielcu
67. ROD „Miechocin” w Tarnobrzegu
68. ROD „Siarkopol” w Tarnobrzegu
69. ROD „Mokrzyszów” w Tarnobrzegu
70. ROD „Mostostal” w Stalowej Woli
71. ROD „Podlesie” w Mielcu
72. ROD „Grządka” w Iławie do Przewodniczącego
Klubu Parlamentarnego PO
73. ROD „Grządka” w Iławie do Przewodniczącego
Klubu Parlamentarnego SLD
74. ROD im. Fryderyka Chopina w Częstochowie
75. ROD im. „1-go Maja” w Myśliborzu
76. ROD „Źródełko” w Turku
77. ROD „Natura” w Ostrowie Wielkopolskim
78. ROD im. Z. Urbanowskiej w Koninie
79. ROD „Szaniec” w Przemyślu
80. ROD „Nad Wiarem” w Przemyślu
81. ROD „Nadzieja” w Przemyślu do Marszałek Sejmu
82. ROD „Nadzieja” w Przemyślu do Janusza Palikota
83. ROD im. Wł. Puchalskiego w Rzeszowie
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84. ROD „Kłos” we Wrocławiu
85. ROD im. „Zdrowie” w Branicach
86. ROD „Źródło Zdrowia” we Wrocławiu
87. ROD Kuźniki we Wrocławiu
88. ROD „Rozkwit” w Sieradzu
89. ROD „Mokrzyszów” w Tarnobrzegu
90. ROD „Wrzos” w Zielonce
91. ROD „Perkuna” w Warszawie
92. ROD im. St. Strugarka z Poznania
93. Działkowcy z Drawna
94. Roman Żurkowski z Namysłowa
95. ROD im. „Przyszłość” w Namysłowie
96. ROD im. 1000 lecia PP w Szczecinie
97. ROD „Wiśniewo” w Wagowie
98. ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni
99. ROD „Nad Zalewem” w Świnoujściu
100. ROD „Tulipan” w Trzebnicy
101. ROD „Bratek” w Solcu Kujawskim
102. ROD „Nadole” w Tarnobrzegu

103. ROD „Metalowiec” z Mielca do Klubu
Parlamentarnego PiS, PO i PSL
104. ROD „Poręby” w Mielcu
105. ROD „Metalowiec” w Mielcu
106. ROD „Jubilat” w Mielcu
107. ROD Hutnik II w Stalowej Woli
108. ROD „Górki Ustowskie” w Szczecinie
109. ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu
110. ROD im. „Bratek” w Solcu Kujawskim
111. ROD „Dąbrówka” w Dąbrowicy
112. ROD „Armii Krajowej” w Olsztynie
113. ROD im. „1-go Maja” w Myśliborzu
114. ROD „Leśna Dolina” w Kwidzynie
115. Zarząd ROD „Hutnik I” w Stalowej Woli
116. ROD „Żwirki i Wigury” w Płocku
117. ROD „Kolejarz” w Stalowej Woli
118. ROD „Raj” w Gorzycach
119. ROD „Relaks” w Nowej Dębie
120. ROD „Relax” w Mielcu

V. PARLAMENTARZYÂCI O OBYWATELKSKIM
PROJEKCIE USTAWY O ROD
• Sojusz Lewicy Demokratycznej

kowe” i dobrze życzą działkowcom, stąd też możliwe jest,
by posłowie głosowali za ustawą autorstwa PZD ponad
podziałami politycznymi.

Leszek Miller, szef SLD, okręg wyborczy Gdynia
Były Premier RP podczas spotkania w Zabrzu z udziałem gospodarzy samorządowych, politycznych miejskich
i wojewódzkich SLD, mieszkańców Zabrza i Działkowców zadeklarował pomoc w poparciu projektu obywatelskiego. Docenił dotychczasowe osiągnięcia PZD, tradycje,
trud i wielopokoleniowy wysiłek w zakładaniu ogrodów.
Zapewnił, że posłowie SLD w Sejmie i struktury SLD
w terenie będą czyniły wszelkie możliwe działania, aby
PZD i działkowcy mogli w spokoju dalej uprawiać działki i na nich wypoczywać.

Dariusz Joński, Artur Ostrowski, SLD, okręg wyborczy
Łódź i Piotrków Trybunalski
Posłowie podczas spotkania parlamentarzystów ze społecznością w Rawie Mazowieckiej, zapewnili o pełnym
poparciu SLD w realizacji dążeń i inicjatyw działkowców
zrzeszonych w PZD. Posłowie powiedzieli, że również
SLD przygotowuje swój projekt ustawy działkowej.
Romuald Ajchler, SLD, okręg wyborczy Piła
Poseł odniósł się pozytywnie do roli i działalności Polskiego Związku Działkowców i stwierdził, że bez silnego
Związku działkowcy i ogrody się nie obronią. Ajchler zapewnił, że SLD będzie dalej współpracować z działkowcami. Ponadto uważa, że to projekt stworzony przez
samych działkowców zrzeszonych w PZD powinien być
dominującym i wokół niego powinny być porównywane
i procedowane rozwiązania z innych projektów. W jego
opinii do niekorzystnego rozstrzygnięcia w Trybunale
Konstytucyjnym przyczynili się także przedstawiciele Sejmu, którzy źle bronili zaskarżonej ustawy. W swoim wystąpieniu Poseł Ajchler powiedział, że SLD w pełni

Jerzy Wenderlich, SLD, Wicemarszałek Sejmu, okręg
wyborczy Toruń
Wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Wenderlich zapewnił,
że obywatelski projekt ustawy autorstwa PZD będzie popierany przez klub SLD i polską lewicę, niezależnie od
własnego projektu ustawy i posłowie SLD nie pozwolą,
by zalegał on w „zamrażarce sejmowej”. „Posłowie wywodzą się z „lokalnych ojczyzn”, w których wszyscy się
znają i wobec siebie powinni być lojalni” – zauważył Wicemarszałek. Podkreślał, że we wszystkich klubach parlamentarnych są posłowie, którzy znają „rzemiosło dział26

Marek Balt, SLD, okręg wyborczy Częstochowa
„Pragnę wyrazić moje poparcie na rzecz projektu oraz
zapewnić o mojej aktywnej pomocy na rzecz propagowania wiedzy na temat akcji PZD” - czytamy w liście, który
poseł skierował do PZD. Poseł umożliwił także mieszkańcom Częstochowy składanie podpisów pod projektem
ustawy o ROD w swoim biurze poselskim.

popiera naszą inicjatywę i wprowadzenie do Sejmu obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Oświadczył również,
że w Sejmie zagłosuje za projektem ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i w obecności uczestników spotkania we Wronkach złożył swój podpis na liście poparcia
projektu ustawy o ROD.
Bogusław Wontor, SLD, okręg wyborczy Zielona Góra
Potwierdził, iż Sojusz Lewicy Demokratycznej pomimo, iż pracuje nad własnym projektem ustawy o ogrodach
działkowych w pełni popiera inicjatywę obywatelską firmowaną przez Polski Związek Działkowców.

Anna Bańkowska, SLD, okręg wyborczy Bydgoszcz
Poseł Bańkowska poinformowała o zainteresowaniu
problemami użytkowników działek w ogrodach działkowych przez jej ugrupowanie polityczne, które również złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych. Wyjaśniła, że propozycja SLD
również wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, usuwając z dotychczasowej ustawy artykuły zakwestionowane, tworzy gwarancje prawne i finansowe dla
rozwoju i trwania ogrodów działkowych.

Jacek Czeniak, SLD, okręg wyborczy lubelski
Poseł zadeklarował współpracę z dzialkowcami. Uznał,
że ich głos musi być słyszany w Sejmie i posłowie nie mogą go pominąć. Zapowiedział, że sam będzie głosował za
najlepszym dla działkowców prawem.

• Ruch Palikota
Maciej Banaszek, Ruch Palikota, okręg wyborczy Poznań
Pan Poseł po raz kolejny utożsamiał się z działkowcami
przypominając, że jeszcze jako mały chłopiec poznał
działki i na nich się wychowywał. Z tego powodu problemy działkowców są mu bliskie i będzie starał się wspierać
projekt obywatelski. Poinformował również, że klub poselski pracuje nad własny projektem ustawy pod kierunkiem posła Dziadzio z Podkarpacia, ale projekt będzie
uwzględniał oczekiwania działkowców i będzie powstawał w porozumieniu z działkowcami z PZD.

Jan Cedzyński, Ruch Palikota, okręg wyborczy Kielce
„Nie można w imię materialistycznego podejścia i chęci realizacji zamierzeń deweloperów, zniszczyć dorobek
tak ogromnej rzeszy działkowców i ROD - mówił poseł
Jan Cedzyński podczas spotkania Okręgowego Zarządu
Świętokrzyskiego z parlamentarzystami Ziemi Świętokrzyskiej. Poseł z uznaniem odniósł się do roli ogrodów
dla członków społeczności lokalnej i środowiska naturalnego. W jego opinii to właśnie ogrody i działkowcy, jako
najważniejszy element tradycji działkowej w Polsce, winni posiadać spójne i dobre przepisy prawne zabezpieczające ich dalsze, prawidłowe funkcjonowanie. Inicjatywę
obywatelską w postaci projektu uznał za cenną i wskazał
jednocześnie na konieczność dialogu celem wypracowania najlepszych rozwiązań, mających zabezpieczyć dotychczasowy dorobek działkowców i ogrodów. Zobowiązał się jednak, iż przygotowany Projekt Ustawy
o ROD przekaże do dalszych konsultacji w swoim środowisku partyjnym.

Henryk Kmiecik, Ruch Palikota, okręg wyborczy Legnica
Poseł poinformował, że zapoznał się z naszym projektem ustawy oraz uzasadnieniem. Stwierdził, że jego Klub
Parlamentarny nie prowadzi prac nad nowym projektem
ustawy o ogrodach. Złożył działkowcom deklarację, że
zagłosuje za naszym projektem ustawy o ROD. Swoje poparcie podkreślił własnoręcznym podpisem pod ustawą
o ROD. Wyraził także wolę włączenia się w akcję zbierania podpisów. Poseł Kmiecik uważa, że politycy nie powinni uszczęśliwiać na siłę działkowców i powinni
poprzeć obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Jacek Najder, Ruch Palikota, okręg wyborczy Piła
„Politycy nie powinni uszczęśliwiać na siłę działkowców. To oni sami wiedzą, co dla nich jest dobre” – uważa
Jacek Najder. Poseł Ruchu Palikota podczas spotkania
z przedstawicielami rodzinnych ogrodów działkowych
miasta Piły złożył deklarację, że zagłosuje za projektem
ustawy o ROD, aby został on skierowany do dalszego procedowania. Złożył także swój podpis na liście poparcia
dla ustawy. „Jeżeli projekt obywatelski ustawy o ROD jest
zgodny z Konstytucja RP i uwzględnia wymogi Trybunału Konstytucyjnego to posłowie powinni go przyjąć”
– uważa poseł Najder.

Łukasz Krupa, Ruch Palikota, okręg wyborczy Bydgoszcz
Poseł przyznał, że ogrody działkowe nie są mu obce.
Wychował się w rodzinie, w której użytkownikami działek w bydgoskich ogrodach były jego babcie. Jego zainteresowanie wzbudziła sprawa sytuacji prawnej gruntów
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ogrodowych, zwrócił uwagę na interes miast i samorządów lokalnych, jak też i wysłuchał racji działkowców w
kontekście korzyści dla samorządów z faktu istnienia
ogrodów działkowych. W jego ocenie, kluczem w sprawie problemu działkowców są tereny/grunty ogrodów.
Działkowcy przekazali posłowi materiały, w tym tekst
projektu obywatelskiego nowej ustawy. Poseł Łukasz Krupa obiecał, że zapozna się szczegółowo z samym projektem, przeprowadzi rozmowy w swojej organizacji partyjnej w sprawie udzielenia wsparcia dla projektu obywatelskiego, o czym zobowiązał się powiadomić bydgoskich

działkowców.
Wincenty Elsner, Ruch Palikota, okręg wyborczy Wrocław
Poseł bardzo żywo interesował się problemami ogrodów i działkowców, zapewniając o swojej życzliwości
i chęci niesienia pomocy działkowcom. Zapewnił, że
szczegółowo zapozna się z treścią projektu ustawy i wyraził wolę kontynuowania spotkań z działkowcami
w 2013 r. nie wykluczając poparcia dla przedstawionego
projektu.

• Polskie Stronnictwo Ludowe
od dziś” – mówił podczas rozmowy z delegacją działkowców z okręgu zielonogórskiego. Poseł Zych uważa, że inicjatywa obywatelska jest trudną drogą legislacyjną, ale
należy robić wszystko by chronić działkowców. Zapewnił,
że będzie prowadził rozmowy z poszczególnymi posłami
w tej sprawie i, że działkowcy także powinni szukać zwolenników wśród parlamentarzystów. Zaznaczył, że jeśli
inicjatywa obywatelska nie zyska poparcia parlamentu, to
korzystne dla działkowców przepisy powinny być procedowane jako projekt poselski. Marszałek senior zobowiązał się, iż uważnie przestudiuje obywatelski projekt
działkowców.

Marek Gos, PSL, okręg wyborczy Kielce
Poseł podczas spotkania z działkowcami OZ Świętokrzyskiego pozytywnie odniósł się w szczególności do samego
faktu jego opracowania uznając, iż złożona do Marszałka
Sejmu RP propozycja nowych regulacji w odniesieniu do
działkowców i ROD winna stać się bazą do wszelkich rozmów o polskim systemie prawnym dla ogrodnictwa działkowego. Zdecydowanie zapewnił, że projekt Solidarnej
Polski z uwagi na nieracjonalne zapisy oraz fakt mniejszości parlamentarnej, nie zostanie z pewnością uchwalony.
Poseł Gos zapewnił działkowców o swoim poparciu. Powiedział także, że będzie się starał być sprawozdawcą obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD w swoim ugrupowaniu parlamentarnym i strukturach wojewódzkich.

Franciszek Stefaniuk, PSL, okręg wyborczy Chełm
Poseł zadeklarował całkowite poparcie projektu naszej
ustawy i złożył w tym zakresie deklarację, iż ugrupowanie
polityczne PSL nie będzie opracowywało własnego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Józef Zych, PSL, Marszałek senior Sejmu, honorowy
prezes PSL, okręg wyborczy Zielona Góra
„Zagadnienie ogrodów działkowych jest mi znane nie

• Prawo i Sprawiedliwość
Beata Szydło, wiceprezes PiS, okręg wyborczy Chrzanów
Inicjatywa ustawodawcza przygotowana przez Komitet
Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD
przede wszystkim zabezpiecza prawa użytkowników działek i z tego też względu zasługuje na szerokie poparcie stwierdziła po zapoznaniu się z projektem ustawy posłanka Beata Szydło. „Nacisk lobby deweloperskiego w całym kraju jest bardzo silny, w związku z czym konieczne
będzie znalezienie kompromisu, który uspokoi to środowisko i jednocześnie zapewni dalsze istnienie ogrodów
działkowych”- mówiła podczas spotkania działaczy terenowych PZD z terenu miasta Dębicy. Wiceprezes PiS zaproponowała, aby podczas czytania projektu ustawy w
Sejmie, na widowni znajdowała się bardzo duża grupa
działkowców.

Kazimierz Moskal, PiS, okręg wyborczy Rzeszów
Podczas rozmów z działkowcami zapewnił, iż Prawo i
Sprawiedliwość przystąpi do budowania ponadpartyjnej
koalicji na Podkarpaciu, która umożliwi przegłosowanie w
Sejmie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych.
Tadeusz Dziuba, PiS, były Wojewoda Wielkopolski
Poseł wysłuchał informacji o założeniach ustawy, otrzymał jej projekt z uzasadnieniem i zainteresował się funkcjonowaniem ogrodnictwa działkowego. Stwierdził
jednak, że omawiana problematyka jest mu słabo znana i
nie ma pełnej wiedzy o toczących się pracach w klubie
PiS. Podkreślił ponadto, że jest zwolennikiem utrzymania
ogrodów działkowych w miastach. Muszą one stanowić
dla każdego miasta rezerwę terenową oraz dawać miesz28

kańcom miasta możliwość wypoczynku. Poseł złożył
obietnicę przedstawienia informacji o zamierzeniach PiS
i toczących się pracach w klubie parlamentarnym.

Krzysztof Lipiec, PiS, okręg wyborczy Kielce
Pan poseł podkreślił swoje poparcie dla działkowców i
ogrodów, uznając potrzebę ich dalszego funkcjonowania
i zachowania wypracowanego dorobku. Wskazał na konieczność podjęcia prób celem wypracowania ponadpartyjnego porozumienia dla zachowania dorobku i idei
polskich ogrodów działkowych. Zobowiązał się także, iż
postara się na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP dokonać
szerszych rozmów wśród członków swojej partii co do
ewentualnych prac PiS nad projektem ustawy o ogrodnictwie działkowym i ewentualnego wsparcia Projektu obywatelskiego z ramienia tego ugrupowania.

Maks Kraczkowski, PiS, okręg wyborczy Piła
Po zapoznaniu się z obywatelskim projektem ustawy o
ROD stwierdził, że to dobry projekt i nie ma w nim zapisów, które budzą jego wątpliwości. Wyraził swoje uznanie
dla tak kompleksowo opracowanego projektu ustawy i jego uzasadnienia, które odwołuje się do historii ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz dla prezentowanych
uregulowań prawnych tej problematyki w innych krajach
Europy. Swoje poparcie wyraził składając podpis na liście
obywateli popierających ten projekt ustawy o ROD.
„Uchwalenie nowych uregulowań prawnych dla działkowców powinno być wynikiem ponadpartyjnego porozumienia” - mówił poseł PiS w przemówieniu do działkowców pilskich. Poseł uważa, że jeszcze przed zebraniem wymaganej ilości podpisów można by było zlecić
opinie prawne tego projektu, nawet w biurze legislacyjnym Sejmu, co pozwoliłoby na skrócenie procesu legislacyjnego.

Marek Ast, PiS, okręg wyborczy Zielona Góra
Zapewnił, iż zarówno on osobiście jak i jego ugrupowanie jest przychylne działkowcom dostrzegając w ogrodach
działkowych przede wszystkim ludzi, dla których te skrawki ziemi w miastach są często jedynym miejscem odpoczynku i relaksu, a nierzadko miejscem dającym możliwość wyprodukowania zdrowych i tanich owoców i warzyw. Pan Poseł zapewnił, iż na najbliższym spotkaniu
Klubu Parlamentarnego PiS będzie omawiana sprawa
ogrodów działkowych i najprawdopodobniej Prawo i Sprawiedliwość nie wystąpi z własnym projektem ustawy w tej
sprawie. Jeśli tak się stanie wielce prawdopodobnym jest,
że PiS będzie popierał projekt obywatelski przygotowany
przez działkowców. Pan Poseł Marek Ast oznajmił, iż rozumie dlaczego działkowcy tak bardzo obawiają się braku
dobrych przepisów regulujących sprawy ogrodów działkowych, ponieważ w przeszłości sam był działkowcem
i wie jak wiele pracy wymagało urządzenie, a następnie
utrzymanie ogródka działkowego. Oczywistym dla niego
jest, że nikt kto włożył tak wiele pracy i własnych środków
nie godzi się by jego dorobek został zaprzepaszczony.

Jerzy Materna, PiS, okręg wyborczy Zielona-Góra
Poseł Materna zapewnił, że podejmie starania aby ogrody działkowe funkcjonowały na podstawie ustawy, a nie
na podstawie uchwał i przepisów lokalnych, by działkowcy w 2013 roku mieli już jasność i nie żyli w niepewności
co dalej z ogrodami. Zapewnił, że otrzymany projekt obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
przekaże do ekspertyzy fachowcom. Poseł zapewnił, że
będzie miał na uwadze i nie dopuści aby środki pieniężne,
wkłady działkowców przeznaczone na rozwój rodzinnych
ogrodów działkowych zostały przejęte (znacjonalizowane) przez skarb państwa.

Jacek Świat, PiS, okręg wyborczy Wrocław
Poseł wyraził duże zainteresowanie projektem ustawy,
zwracając uwagę, że obywatelskie projekty ustaw zasługują na poparcie. Zapewnił, że wnikliwie zapozna się
z projektem ustawy, posiada wszystkie niezbędne materiały i wyraził chęć ponownego spotkania się z działkowcami po dostarczeniu do Sejmu RP wymaganych 100.000
podpisów – po 23 stycznia 2013 r.

Adam Abramowicz, PiS, okręg wyborczy Chełm
Poseł zaoferował rozpoznanie w swoim środowisku poselskim opinii nt. możliwości przygotowania własnego
projektu ustawy o ROD. Jednak po rozmowie z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców i szczegółowym zapoznaniu się z zapisami projektu obywatelskiego
osobiście wyraził jego poparcie.

• Platforma Obywatelska
Bożenna Bukiewicz, PO, okręg wyborczy Zielona-Góra
Pani Poseł z dużym zainteresowaniem przyjęła proponowane przez działkowców rozwiązania legislacyjne.
Oświadczyła, iż na dzień dzisiejszy Platforma Obywatelska nie zajmuje się pracami nad projektem ustawy o ogrodach działkowych, ale najprawdopodobniej takie prace
zostaną podjęte wiosną przyszłego roku. Bożena Bukie-

wicz zapewniła, iż Platforma Obywatelska nie pozwoli
skrzywdzić działkowców, a prace nad projektem partii będą szeroko konsultowane ze środowiskiem działkowym.
Ryszard Zawadzki, PO, okręg wyborczy Rybnik
Podczas spotkania z działkowcami w Rybniku Poseł
wspomniał o wieloletniej współpracy z ogrodami, prosił
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zebranych o wymianę informacji dotyczących postępu
działań obywatelskiego projektu ustawy. Poseł wyraził nadzieję, że podczas prac w komisjach sejmowych uda się
osiągnąć kompromisowe zapisy istotne dla sprawnego
funkcjonowania ogrodów.

Konstytucyjnego ale wyraził przekonanie, że w miastach
powinno być miejsce dla ogrodów działkowych. Docenił
pasję i społeczne zaangażowanie ludzi związanych z ogrodami działkowymi, zapewnił, iż zainteresuje się sprawą,
chętnie nawiąże bliższe kontakty z działkowcami i będzie
śledził rozwój spraw związanych z ustawodawczą inicjatywą działkowców. Równocześnie, jak wynika z naszych informacji, senator zablokował swój adres e-mailowy dla
listów wysyłanych przez działkowców drogą elektroniczną
ws. projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Tomasz Tomczykiewicz, PO, okręg wyborczy Katowice
Poseł poinformował, że projekt obywatelski ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych będzie procedowany w Sejmie, ale prawdopodobnie jego ugrupowanie polityczne złoży w tej sprawie projekt rządowy. Wyraził
nadzieję, że w czasie prac w komisjach sejmowych można będzie osiągnąć kompromisowe zapisy w wielu istotnych dla działkowców sprawach. Podkreślił, że przywiązuje dużą wagę do dalszych działań w tym zakresie
i dlatego w najbliższym czasie wyznaczy osobę spośród
swoich współpracowników do bieżących kontaktów z OZ
Śląskim PZD. Wyraził również wstępną zgodę co do
udziału w większym spotkaniu z działkowcami, ale będzie to możliwe dopiero po złożeniu przez Platformę Obywatelską projektu ustawy o ogrodach działkowych.

Małgorzata Janyska, PO, okręg wyborczy Piła
Pani Poseł nie zajęła stanowiska w sprawie poparcia
projektu ustawy o ROD. Poinformowała natomiast, że
Platforma Obywatelska opracowuje swój projekt ustawy.
Nie podała terminu zakończenia prac nad ich projektem
ani terminu jego przekazania do Sejmu. Poddała w wątpliwość, co do zgodności z prawem ustawowe przekształcenie PZD w stowarzyszenie działające na podstawie ustawy
prawo o stowarzyszeniach. Uważa, że Sejm winien procedować na wszystkich projektach zgłoszonych przez ugrupowania polityczne i winny one być one dopuszczone do
procedowania na równych prawach.

Artur Gierada, PO, okręg wyborczy Kielce
Poseł z uznaniem odniósł się do obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej stwierdzając, iż słusznym było opracowanie przez środowisko działkowców projektu, który
zostanie złożony w Sejmie. Jego zdaniem, przygotowanie
jak najlepszych i w pełni spójnych regulacji, dających gwarancję dalszego funkcjonowania blisko 5 tysięcy ogrodów
w naszym kraju, powinno odbywać się przy udziale przedstawicieli działkowców i Związku. Odnosząc się do projektu ustawy działkowej Solidarnej Polski poseł stwierdził,
ze jest ona nie do przyjęcia, jako oderwana od rzeczywistości i nierealna w zastosowaniu. Jego zdaniem niezbędne
jest stworzenie takich zapisów rangi ustawowej, aby przyszłość działkowców i ROD nie była uzależniona od dobrej
lub złej woli samorządów. Koniecznym jest w tym zakresie stworzenie mechanizmów prawnych, które skutecznie
wyhamują i tak rosnące zakusy na znaczną już część terenów ogrodów. Opracowywane projekty ustaw ze strony
Solidarnej Polski czy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
mogą, jego zdaniem posłużyć stworzeniu kompleksowych
i jednolitych zapisów ustawowych, nie będąc jednocześnie
wyznacznikiem kierunku w jakim powinna owa droga legislacyjna pójść. „Należy wzorem innych krajów europejskich takich jak Niemcy czy Wielka Brytania docenić rolę
ogrodów działkowych, a nie dążyć do ich likwidacji”
– mówił podczas spotkania z działkowcami Okręgowego
Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach.

Stanisław Iwan, senator PO, okręg wyborczy Zielona
Góra
Na spotkaniu z zielonogórskimi działkowcami przedstawił stanowisko Platformy Obywatelskiej, w którym zawarta była informacja, że „działkowców nie spotka
krzywda”. Senator zadeklarował, iż szczegółowo zapozna się z treścią Projektu Ustawy o ROD autorstwa działkowców oraz dokona rozeznania skali, etapu i kierunku
prac Platformy Obywatelskiej nad ewentualnym projektem partii.
Jerzy Borowczak, PO, okręg wyborczy Gdańsk
Poseł jest członkiem zespołu opracowującego poselski
projekt ustawy o ogrodnictwie działkowym z Klubu Platformy Obywatelskiej. Wyraził swoje głębokie przekonanie, że jeżeli działkowcy złożą projekt obywatelski, to
przejdzie on pierwsze czytania i trafi pod obrady właściwej Komisji Sejmowej. Borowczak wskazał, że w nowej
ustawie działkowej znajdą się przepisy zwiększające
wpływ gmin i samorządów terytorialnych na ogrody działkowe. W jego opinii pewne szczegóły funkcjonowania
ogrodów będą uzgadniane na poziomie lokalnym. Padło
również zapewnienie, iż w pracach nad nową ustawą parlamentarzyści będą konsultować się ze środowiskiem
działkowców. Przedstawiciele PZD mają być zapraszani
do wyrażenia swojego stanowisko na temat proponowanych regulacji. Projekt poselski ma nie być „krzywdzący”
dla działkowców.

Robert Dowhan, senator PO, okręg wyborczy Zielona
Góra
Senator przyznał, że do tej pory nie był zaznajomiony
z problematyką rodzinnych ogrodów działkowych i negatywnych dla działkowców skutków wyroku Trybunału

John Godson, PO, okręg wyborczy Łódź
John Godson poinformował, że jego ugrupowanie po30

wołało wewnętrzny, nieformalny zespół, który pracuje nad
własnym projektem ustawy dotyczącej ogrodów działkowych. Jednocześnie obiecał aktywne włączenie się w prace tego zespołu, by móc skonfrontować założenia obu
projektów. Zadeklarował również zajęcie stanowiska w
sprawie projektu po jego dokładnym przeanalizowaniu.
Podczas spotkania z działkowcami w Łodzi pytał m.in. w
jaki sposób została rozwiązana kwestia uniezależnienia
prawa do działki od przynależności organizacyjnej, czy
też określenie zasad prowadzenia ogrodów przez inne stowarzyszenia.

Zbigniew Rynasiewicz, PO, Przewodniczący struktur
PO na Podkarpaciu, okręg wyborczy Rzeszów
Poinformował działkowców, iż w Sejmie musi zostać
uchwalona ustawa o ogrodach działkowych przygotowana przez posłów Platformy Obywatelskiej. W najbliższym
czasie działkowcy otrzymają projekt ustawy w celu zapoznania się z nim i wniesienia uwag. Rynasiewicz nie zajął
żadnego stanowiska w sprawie obywatelskiego projektu
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Mirosław Pluta, PO, okręg wyborczy Rzeszów
Podczas spotkania z działkowcami powiedział „że popiera i będzie popierał Rodzinne Ogrody Działkowe”. Ponadto poseł przedstawił stanowisko Premiera RP Donalda
Tuska, który na spotkaniu w PO wyraził się: że nie można skrzywdzić polskich działkowców. Poseł wypowiedział się również, że będzie lobbował wśród posłów PO
aby popierali obywatelski projekt Ustawy o ROD. Na zakończenie swojego wystąpienia, zwrócił się do zebranych
aby składali podpisy popierające obywatelski projekt
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Rafał Grupiński, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO, okręg wyborczy Poznań
Przewodniczący z zainteresowaniem wysłuchał informacji projekcie obywatelskim oraz poinformował, że Platforma Obywatelska zapozna się z projektem i uwzględni
go w pracach prowadzonych przez klub PO pod kierunkiem posła Huskowskiego z Wrocławia. Poinformował
również, że prace nad projektem ustawy dopiero rozpoczynają się w klubie i że ze wstępnymi wynikami zapozna
się w nadchodzącym tygodniu. Poseł zapewnił również o
woli uchwalenia nowej ustawy w nakazanym przez Trybunał terminie 18 miesięcy od publikacji wyroku.

Jan Rulewski, senator PO, okręg wyborczy Bydgoszcz
Senator Rulewski powiedział działkowcom, że zapoznał
się z projektem ustawy, a następnie przekazał informacje
w temacie sposobu procedowania projektu obywatelskiego, w czym uczestniczyć będzie między innymi również
izba parlamentu której jest członkiem, czyli Senat. Przewidywane procedury są stosunkowo długie, a rolą Senatu
jest odniesienie się głównie do zastrzeżeń członków Trybunału wyrażonych w treści jego wyroku. Wyraził przekonanie o potrzebie objęcia ustawą również innych ogrodów,
niewchodzących w struktury PZD oraz zaznaczył wagę
uwzględnienia kwestii ochrony środowiska. Zainteresowanie senatora Rulewskiego budziły też wątki dot. zwolnień podatkowych od nieruchomości i związane z tym
zainteresowanie lokalnych samorządów. Poseł potwierdził
prawdopodobny scenariusz złożenia w Sejmie kilku projektów ustawy przez różne ugrupowania polityczne, co
może prowadzić do powołania w tej sprawie komisji nadzwyczajnej. Jego zdaniem nowa ustawa winna być jedna
dla wszystkich ogrodów i działkowców.

Marzena Okła-Drewnowicz, PO, okręg wyborczy Kielce
Zdaniem posłanki szczególnie cenne jest opracowanie
przez Związek materiałów informacyjnych i promocyjnych obywatelskiego Projektu Ustawy – w szczególności
w zakresie przystępności ich treści. Posłanka poinformowała, że Platforma Obywatelska opracowuje swój projekt ustawy o ogrodnictwie działkowym, który winien być
ostatecznie przygotowany w I kwartale roku przyszłego.
Zdaniem Pani Poseł, z chwilą jego ukończenia powinien
on być skonsultowany ze środowiskiem działkowców.
Zdaniem Pani Poseł powinno udać się wypracować takie
regulacje, które pozwolą zachować dotychczasowy dorobek działkowców i ogrodów działkowych.
Arkadiusz Litwiński, PO, okręg wyborczy Szczecin
Poseł poinformował, że ogólnie zapoznał się z projektem ustawy wcześniej mu dostarczonym i jest zorientowany w sytuacji działkowców i ogrodów. Zadeklarował,
iż będzie zabiegał, aby w niedługim czasie powstał zespół,
który będzie pracował na rzecz nowej ustawy o ogrodach.
Uważa, że przedstawiciele PZD powinni uczestniczyć
w pracach takiego zespołu. Poseł był zainteresowany czy
na szczeblu krajowym prowadzone są rozmowy w sprawie spotkania się z klubem poselskim PO. Złożył podpis
na liście poparcia Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Wywiązała się dyskusja wynikająca z troski o los
ogrodów. Pan Poseł poinformował nas, że Platforma Obywatelska prawdopodobnie złoży swój projekt ustawy dotyczący ogrodów działkowych na początku przyszłego
roku.

Stefan Niesiołowski, PO, okręg wyborczy Zielona Góra
Poseł Stefan Niesiołowski oświadczył, iż Platforma
Obywatelska kończy już prace nad własnym projektem
ustawy dotyczącym ogrodnictwa działkowego i w najbliższym czasie ujrzy on światło dzienne. Z uwagi, iż poseł
nie zajmował się tą tematyką nie potrafił konkretnie odpowiedzieć, jakie zapisy się w nim znajdą. Obiecał, iż w ciągu tygodnia skontaktuje się z przedstawicielami naszej
delegacji i dostarczy im projekt PO.
Poseł zaznaczył, iż w Sejmie łącznie z inicjatywą obywatelską działkowców, znajdzie się jeszcze projekt nowelizacji ustawy złożony przez SLD oraz projekt PO,
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Solidarnej Polski i być może Ruchu Palikota, dlatego najprawdopodobniej w celu uchwalenia nowej ustawy zostanie powołana komisja sejmowa, która opracuje kompromisowe rozwiązanie będące ostatecznym aktem prawnym zabezpieczającym prawa działkowców i właścicieli
gruntów, umożliwiającym zrównoważony rozwój miast i
gmin. Zaznaczył, iż w pracach komisji sejmowej na pewno wezmą udział z głosem opiniującym i doradczym

przedstawiciele środowiska działkowców. Poseł Stefan
Niesiołowski podtrzymał swój pogląd, iż ogrody działkowe powinny być zlokalizowane poza ścisłym centrum dużych miast, stwierdził, iż poza Polską nie spotkał się
z ogrodami działkowymi w centrach europejskich stolic.
Nie określił jednak jak miałoby wyglądać uregulowanie
tej kwestii w Polsce.

• KP Solidarna Polska
Konstytucyjnym w sprawie działkowców i zaskarżonej
ustawy. Członkowie Klubu Solidarnej Polski uznali więc
na tej podstawie, że aktywność posła Dery w tej dziedzinie wynika z jego wiedzy i zainteresowań. Dlatego bez
zastrzeżeń i wnikania w szczegóły zaakceptowano i przyjęto projekt ustawy działkowej, który przygotował. Poseł
Mularczyk zapewnił wszystkich obecnych na spotkaniu
działkowców, że zapozna się z dostarczonymi materiałami i podczas kolejnego spotkania będzie mógł zająć stanowisko w sprawie projektu ustawy o rod, jak również
odniesie się do zastrzeżeń, co do ustawy proponowanej
przez Solidarną Polskę.

Arkadiusz Mularczyk, Przewodniczący KP Solidarna
Polska, okręg wyborczy Nowy Sącz
Poseł Mularczyk był zaskoczony stanowiskiem działkowców ws. projektu ustawy działkowej złożonej przez
SP. Podczas spotkania z działkowcami powiedział, że nie
był świadomy, iż projekt przygotowany przez posła Derę
budzi w środowisku działkowym tak negatywne emocje,
a także merytoryczne zastrzeżenia. Wyjaśnił, że Solidarna
Polska zawierzyła projekt ustawy dotyczący ogrodów
działkowych posłowi Andrzejowi Derze, gdyż uznano go
za fachowca w tej dziedzinie. Ocena taka wynikała z sytuacji – poseł Dera reprezentował Sejm przez Trybunałem

VI. SAMORZÑDOWCY WSPIERAJÑ DZIAŁKOWCÓW
I OBYWATELSKI PROJEKT USTAWY O ROD
Budując koalicję poparcia na rzecz projektu ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych działkowcy docierają do różnych środowisk, którym bliskie są sprawy zwykłych ludzi. To właśnie samorządowcy są tymi, którzy
najlepiej znają i rozumieją potrzeby i oczekiwania lokalnego środowiska. Niezależnie od uwarunkowań społeczno-gospodarczych regionu, którym zarządzają, a także
swoich przekonań politycznych lub przynależności partyjnej, samorządowcy chętnie spotykają się z działkowcami, a co więcej wyrażają swoje uznanie i poparcie dla

ogrodów i inicjatywy ustawodawczej działkowców m.in.
poprzez podpis pod projektem ustawy o ROD. Lokalni politycy widzą w ogrodach ważne z punktu widzenia ekologii tereny zielone, a w działkowcach i zarządach ogrodów
– partnerów do rozmów i współpracy na rzecz lepszych
i bardziej przyjaznych warunków życia lokalnych społeczności. Poniżej prezentujemy wypowiedzi tych przedstawicieli samorządów lokalnych, którzy do tej pory spotkali
się z działkowcami w różnych rejonach Polski.

Okręgowy Zarząd w Częstochowie
Częstochowa, woj. śląskie
Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk zapewnił działkowców o swoim poparciu dla inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i proponowanych
w nim rozwiązaniach. Zdaniem Pana Prezydenta przekazany projekt ustawy zabezpiecza nabyte na przestrzeni po-

nad 100 lat historii i tradycji ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemi częstochowskiej, prawa działkowców oraz
może służyć współpracy pomiędzy samorządem, a związkiem działkowców. Prezydent Częstochowy podkreślił, że
rodzinne ogrody działkowe to sposób na życie dla wielu
mieszkańców tego miasta, co powinno spotkać się ze
wsparciem elit rządzących.
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powiat myszkowski, woj. śląskie
Przedstawiciel Starosty Myszkowskiego (rzecznik
prasowy Marcin Pilis) potwierdził podczas spotkania z
działkowcami słowa Starosty dotyczące pełnego poparcia
dla inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, jako urządzeń użyteczności
publicznej, które spełniają pożyteczne funkcje dla lokalnej
społeczności.

Piotr Żołądek w imieniu własnym i wojewody świętokrzyskiego z uznaniem odniósł się do złożonego na ręce
Marszałka Sejmu Projektu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Stwierdził, iż w pełni słusznym jest przygotowanie regulacji odnoszących się do polskich ogrodów
działkowych przez środowisko, którego one dotyczą. To
właśnie ci ludzie najlepiej wiedzą bowiem, jakie konstrukcje prawne są niezbędne dla zabezpieczenia dalszego
funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych i zachowania wypracowanego, na przestrzeni często kilku pokoleń, majątku na użytkowanych działkach. Potwierdził
on sugestię, w myśl której lepiej pracować nad jednym
projektem Ustawy, aniżeli pochylać się nad liczbą kilku
propozycji. W ten sposób nie zatraci się tym samym sensu i podstawowego trzonu nowych zapisów. Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z uznaniem
odniósł się do roli ogrodów jaka jest niezmienna mimo
upływającego czasu. Potrzeba funkcjonowania ROD w
naszym województwie jak i w skali całego kraju nie podlega, zdaniem Pana Piotra Żołądka, najmniejszej nawet
dyskusji. Trzeba chronić to co dobrze funkcjonuje i jest
tak ważne dla ponad miliona działkowców i członków ich
rodzin. Zapewnił, iż tak jak w latach poprzednich, On sam
jak i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz całe struktury PSL w województwie są zawsze życzliwe dla
użytkowników działek i PZD, z którym jak pokazuje miniony czas, współpraca układa się bardzo dobrze. Środowisko świętokrzyskich działkowców zawsze może liczyć
na Jego poparcie, szczególnie w tak ważnych kwestiach
jak obywatelska inicjatywa ustawodawcza wypływająca
z samego środowiska działkowego.

Okręgowy Zarząd Świętokrzyski
Kielce, woj. świętokrzyskie
Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski w swym
wystąpieniu odniósł się w szczególności do opracowanego,
obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD. Wyraził swoje
pełne poparcie dla przygotowanych zapisów, które jego
zdaniem kompleksowo zabezpieczają prawa działkowców
i ogrodów. Pokreślił także rolę rodzinnych ogrodów działkowców dla środowiska naturalnego – utrzymanie równowagi ekologicznej w mieście, znaczenia ROD zarówno dla
samych użytkowników działek, ale także członków społeczności lokalnej. Pan Wojciech Lubawski docenił także
fakt utrzymywania tak dużych terenów zielonych ze środków finansowych samych działkowców bez partycypacji
ze strony miejskiej kasy. Wspiera Związek i wszelkie jego
działania zmierzające do zachowania dorobku ogrodów
działkowych w Polsce. Słowa Prezydenta znalazły także
swoje odzwierciedlenie w piśmie skierowanym do OZ,
w którym po raz kolejny potwierdzone zostało stanowisko
Włodarzy Miasta Kielce do działkowców, ROD i samej idei
ogrodnictwa działkowego.
Wiceprezydent Miasta Kielce Czesław Gruszewski
zapewnił o dalszym poparciu dla działkowców i ich starań
o zachowanie ROD. Wiceprezydent w swym wystąpieniu
potwierdził w pełni wyrażone wcześniej stanowisko o pełnej przychylności i życzliwości Magistratu dla kieleckich
ogrodów i 10 tysięcy użytkowników działek. Wskazał na
bardzo dobrą współpracę na linii Urząd Miasta – PZD w
zakresie działalności ROD na terenie miasta. Zaręczył, iż
potrzeba wsparcia działań działkowców przez obecne władze samorządowe wynika nie z koniunkturalnej potrzeby,
lecz z osobistych przekonań. Zaproponował także wymierne i konkretne formy współpracy z działkowcami jak
na przykład zorganizowanie specjalnej konferencji prasowej z przedstawicielami Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego i świętokrzyskich ROD oraz Urzędu Miasta.
Nagłośnienie i wyjaśnienie tematu w lokalnych mediach
pomoże bliżej zapoznać się z projektem Ustawy i aktualną sytuacją PZD szerszemu społeczeństwu. Wiceprezydent zapewnił także o dalszej potrzebie dialogu z działkowcami, jako z dużą i ważną grupą społeczną.

powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie
Jan Moskwa – Starosta Powiatu Pińczowskiego i
Marek Omasta – Wicestarosta Powiatu Pińczowskiego
popierają obywatelski projekt Ustawy o ROD. Podczas
spotkania z działkowcami wicestarosta zapewnił poprzez
jasną deklarację, iż rodzinne ogrody działkowe z uwagi
na swą rolę dla społeczności lokalnej jak i środowiska naturalnego, należy chronić przed wszelkimi zakusami co
do ich likwidacji i wykorzystania tak pozyskanego terenu
na cele komercyjne. Dobrą puentą wypowiedzi Pana Wicestarosty niech będzie krótkie zdanie na koniec rozmowy
z działkowcami – „Nie dajcie się! Jesteśmy z Wami!”
Potwierdzeniem powyższego stanowiska było także stanowisko Pani Kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska –Jolanty Piekary, która
zgadzając się ze słowami Wicestarosty zaznaczyła, iż ważnym jest aby działkowcy zachowali jednolitą i ogólnopolską strukturę. Tylko taka forma jest gwarantem zachowania tradycji ogrodów działkowych i stanowi realną,
znaczącą formę reprezentacji całego środowiska użytkowników działek i ich rodzin.

woj. świętokrzyskie
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
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Okręgowy Zarząd w Zielonej Górze
Zielona Góra, woj. lubuskie
Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki złożył swój
podpis na liście poparcia obywatelskiego projektu ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Wiceprezydent Zielonej Góry Dariusz Lesicki podczas spotkania z działkowcami podkreślił dobrą współpracę Urzędu Miasta z Okręgowym Zarządem PZD w
Zielonej Górze. Powiedział, że dla działkowców drzwi w
Urzędzie są zawsze otwarte. Zapewnił, iż działania Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze wspierające ustawę i
Związek były i są świadome i głęboko przemyślane, ponieważ miasto nic nie traci, tylko zyskuje, na obecności
Rodzinnych Ogrodów Działkowych w jego krajobrazie.
Zaznaczył, że działkowcy dla poprawy stanu zieleni oraz
organizowania życia i spędzania wolnego czasu osób starszych robią bardzo dobrą robotę.

biorąc pod uwagę również aspekt społeczny ogrodów są
one niezbędnym elementem współczesnego społeczeństwa.
Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek podczas spotkania z działkowcami podkreślił potrzebę prowadzenia działań dla uchwalenia dobrego prawa chroniącego działkowców i ogrody w terminie zakreślonym przez Trybunałem Konstytucyjny. Ocenił przedstawiony projekt ustawy jako interesujący i wychodzący naprzeciw potrzebie
dostosowania prawa do wymogów wynikających z treści
wyroku Trybunału. Uznał za ważną gotowość Związku do
rozmowy nad ostatecznym kształtem ustawy, w której muszą zostać zawarte zarówno oczekiwania działkowców
i Związku, jak i interes Państwa i samorządów lokalnych.
Wojewoda uważa, że projekt może być podstawą do prac
nad ostatecznym kształtem ustawy i powinien być brany
pod uwagę przez ugrupowania parlamentarne zamierzające zgłaszać własne projekty ustawy.

Żagań, woj. lubuskie
Burmistrz Żagania Sławomir Kowal zadeklarował
pomoc ogrodom żagańskim, z którymi od kilku lat z powodzeniem współpracuje. Zapewnił, że ogrody w jego
mieście będą dalej istnieć i nikomu nie przeszkadzają.
Burmistrz przypomniał, iż sam podejmował stanowiska
w obronie ustawy o ROD z dnia 5 lipca 2005 roku i robił
to od serca, z życzliwości dla działkowców zaapelował, by
działkowcy walczyli o ustawowe gwarancje swoich praw.

Gniezno, woj. wielkopolskie
Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski podczas
spotkania z działkowcami po raz kolejny wykazał swoje
poparci dla ogrodów i działań Związku w ich obronie. Zadeklarował chęć napisania swojego stanowiska do Pani
Marszałek Ewy Kopacz negującego jej działania w zakresie nierównego stosowania prawa przy rejestrowaniu projektów ustaw.

Okręgowy Zarząd we Wrocławiu
powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie
Burmistrz Miasta i Gminy Bierutów Władysław Bogusław Kobiałka zapewnił o pełnym poparciu projektu
ustawy. Zapowiedział także, że specjalne wystąpienie w
tej sprawie prześle do Marszałka Sejmu RP i Klubów Parlamentarnych.

Okręgowy Zarząd w Łodzi
Kutno, woj. łódzkie
Prezydent Kutna – Zbigniew Burzyński złożył podpis pod projektem ustawy o ROD. To samo uczynili
Wiceprezydent – Pan Jacek Boczkaja i Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Grzegorz Chojnacki. Ponadto Prezydent Burzyński nie tylko wyraził słowa uznania
dla projektu, ale jednoznacznie poparł ideę ogrodnictwa
działkowego, jako jedną z najlepszych form wypoczynku
i aktywności społecznej. Dodał, że ogrody doskonale
wkomponowują się w lokalny krajobraz, stanowią miejsce
budowania pozytywnych relacji i postaw prospołecznych.
Zapewnił, że istnienie ogrodów absolutnie nie stoi
w sprzeczności z potrzebami miasta. Władze Kutna planując inwestycje starają się uwzględniać potrzeby środowiska naturalnego i zasady zrównoważonego rozwoju. W
studium zagospodarowania przestrzennego Kutna, które
w grudniu będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej nie
tylko utrzymano dotychczasowe, korzystne dla ROD zapisy, ale również poszerzono ilość terenów, które mogą
być przeznaczone pod ogrodnictwo działkowe.

powiat średzki, woj. dolnośląskie
Burmistrz Miasta i Gminy Środa Śląska Bogusław
Krasucki podczas spotkania z działkowcami w samych
życzliwych słowach odnosił się do działalności społecznej
w PZD i rodzinnych ogrodach działkowych. Zadeklarował pisemne poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy
o rod, które zobowiązał się przekazać do Marszałka Sejmu oraz do Przewodniczących Klubów Parlamentarnych.
Okręgowy Zarząd w Poznaniu
Poznań, woj. wielkopolskie
Prezydent Poznania Ryszard Grobelny kolejny raz
pokazał swoja przychylność dla ogrodów działkowych
i poparł inicjatywę obywatelską działkowców podpisując się pod projektem ustawy o ROD! Prezydent Poznania swoje wystąpienie podczas gali wręczenia nagród
zwycięzcom XIX edycji konkursu „Zielony Poznań” poświęcił ogrodom działkowym potwierdzając, że rozwój
ogrodów w Poznaniu jest spójny z rozwojem miasta, a

powiat pajęczański, woj. łódzkie
Przewodniczący Rady Miejskiej w Działoszynie Stanisław Ranoszek oraz Wiceburmistrz Miasta i Gminny Działoszyn Bogdan Górecki zapewnili wsparcie dla
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obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych. Burmistrz podkreślił również, że ogrody
działkowe w Działoszynie dobrze wpisują się w środowisko Miasta i Gminy Działoszyn. Wzbogacają środowisko
naturalne, są miejscem wypoczynku dla ludzi materialnie
niezbyt zasobnych, którzy nie mogą sobie pozwolić na inną formę wypoczynku. Pan Przewodniczący podzielił wypowiedź Pana Burmistrza. W miesiącu listopadzie
odbędzie się Sesja Rady Miejskiej, która zajmie stanowisko. Mam nadzieję że przy wsparciu Pana Burmistrza zajęte stanowisko usatysfakcjonuje działkowców.
Również Przewodniczący Rady Miejskiej w Pajęcznie Wojciech Marchewka docenia pozytywną rolę
ogrodnictwa działkowego. Podczas spotkania zapewniał,
że zrobi wszystko aby zajęte stanowisko satysfakcjonowało działkowców.

Okręgowy Zarząd Sudecki
Międzylesie, woj. dolnoślaskie
Tomasz Korczak Burmistrz Miasta Międzylesie i Jerzy Marcinek Przewodniczący Rady Miasta z dużym
uznaniem odnieśli się do działalności Polskiego Związku
Działkowców jako organizacji społecznej, wspierającej
rozwój ogrodów, budującej i modernizującej ich infrastrukturę, co daje Gminie gwarancję i pewność, że tereny zielone w mieście są dobrze zarządzane i należycie
zagospodarowane. Gmina docenia fakt, że dzięki funkcjonowaniu PZD, istnieją ogrody działkowe w mieście, dające darmową zieleń, a więc zdrowie dla wszystkich
mieszkańców miasta.
Okręgowy Zarząd w Pile
Wągrowiec, woj. wielkpolskie
Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki wystosował
list do Pana Jacka Najdera Posła na Sejm RP ziemi pilskiej, w którym prosi o wsparcie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych podczas posiedzeń
komisji sejmowych oraz posiedzeń Sejmu.

Okręgowy Zarząd Podkarpacki
powiat dębicki, woj. podkarpackie
Zastępca Burmistrza Miasta Dębica Jerzy Gągała
stwierdził, iż zna i w pełni popiera obywatelski projekt
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Burmistrz
dostrzega potrzebę istnienia ogrodów działkowych w obrębie miasta i w najbliższej przyszłości nie planuje podejmowania działań w kierunku przejmowania gruntów
ogrodów. Samorząd Dębicy wystosuje oficjalne stanowisko w sprawie dalszego funkcjonowania ogrodów, list do
Marszałek Sejmu w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy oraz petycję do posłów dotyczącą uchwalenia nowej ustawy działkowej.

Chodzież, woj. wielkopolskie
Zarząd Powiatu Chodzieskiego wyraził swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych i skierował w tej sprawie pismo do
OZ PZD w Pile.
Okręgowy Zarząd w Koszalinie
Łobez, woj. zachodniopomorskie
Z-ca Burmistrza Łobza Ireneusz Kabat zadeklarował, iż w pełni popiera przedstawiony projekt ustawy.
Gmina nigdy nie uzyskiwała dochodu z podatków od
ROD i nie jest zainteresowana ich pobieraniem, dlatego
akceptuje zapisy ustawy wskazujące na zwolnienia podatkowe.

Okręgowy Zarząd Mazowiecki
powiat rawski, woj. mazowieckie
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka poproszony o
wyrażenie swojego stosunku do Rodzinnych Ogrodów
Działkowych i działkowców oświadczył, że nie ma i nie
tworzy się na przyszłość planów podejmowania działań
zmierzających do likwidacji ogrodów na podległym terenie. Zaznaczył, że tak jak w przeszłości wychodził naprzeciw potrzebom społeczności miasta, tak w przypadku
działkowców nie będzie czynił utrudnień w dalszym użytkowaniu gruntów zajmowanych przez ogrody, na podobnych jak do tej pory warunkach.

Darłowo, woj., zachodnipomorskie
Burmistrz Miasta Darłowo Arkadiusz Klimowicz poparł obywatelski projekt ustawy składając swój podpis na
liście poparcia. Burmistrz Darłowa podkreślił, że ogrody
w Darłowie są trwałym elementem miasta i nie ma żadnych przesłanek do ich likwidowania. Bardzo dobrze, że
powstał projekt obywatelski, który w tym trudnym czasie
ureguluje sprawę ogrodów i dalsza współpraca z tego tytułu nie będzie żadnym utrudnieniem dla miasta. Przedstawiciele innych instytucji miejskich również uważają,
że projekt jest dobry i dobrze by się stało, gdyby wszedł
w życie jak najszybciej.

Okręgowy Zarząd Podlaski
Białystok, woj. podlaskie
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Białegostoku Janusz Kochan oraz przedstawiciele klubu radnych SLD
zadeklarowali wszechstronną pomoc w popularyzacji zapisów obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i w zbieraniu podpisów popierających
ten projekt. Wiceprzewodniczący Rady Miasta, który prywatnie również jest działkowcem, bardzo pozytywnie ocenił przygotowaną inicjatywę obywatelską, a swoje poparcie
wyraził podpisując się pod projektem ustawy o ROD.

Połczyn Zdrój, woj. zachodniopomorskie
Burmistrz Miasta Połczyn Zdrój Barbara Nowak w
swoim wystąpieniu w obszerny i wyczerpujący sposób
przedstawiła działkowcom przyszłe wzajemne relacje jakie powstaną podczas realizacji zapisów projektowanej
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ustawy pomiędzy ogrodami (stowarzyszeniami) a samorządem miejskim. Pani Burmistrz podkreśliła wartość projektu ustawy polegający na w miarę precyzyjnym
zdefiniowaniu ogrodu, jego miejsca w przestrzeni publicznej oraz prawnego zorganizowania. Pani Burmistrz zaapelowała do działkowców o podpisywanie projektu ustawy,
swój podpis również złożyła, oraz zwracając się do obecnych zarządów prosiła o przemyślenie sposobu konsolidacji ogrodów w Połczynie w większy organizm. Konsolidacja może pomóc ogrodom w uzyskaniu lepszych efektów przy realizacji przez miasto szeregu ważnych przedsięwzięć infrastrukturalnych, które będą udziałem również
ogrodów.

oraz likwidacji ogrodów na terenie Choszczna.
Alina Dachowska Kierownik Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, przekazała w imieniu Starosty,
że ogrody są potrzebne i nie ma potrzeby ich likwidacji.
Prawo trzeba uporządkować w ten sposób, aby pozostawić
ogrody działkowe.
Gryfino, woj. zachodniopomorskie
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat na
znak poparcia złożył swój podpis pod projektem ustawy
działkowej. w swoim wystąpieniu zwrócił się do działkowców z apelem, aby działkowcy nie dali się podzielić
zaznaczając że najważniejszym obecnie jest wzajemny
szacunek i spokój. Bardzo stanowczo zagwarantował
działkowców, że działki w Gryfinie są niezagrożone i nadal bezterminowo będą funkcjonowały. Nadmienił też, że
obecnie należy popierać przedmiotowy projekt ustawy i
trzeba oczekiwać przyjęcia przez parlament projektu ustawy satysfakcjonującego wszystkich działkowców

Okręgowy Zarząd w Szczecinie
Choszczno, woj. zachodniopomorskie
Robert Adamczyk – Burmistrz Choszczna podkreślił,
że współpraca pomiędzy Gminą a ogrodami układa się dobrze. Nie widzi potrzeby zmian w ich funkcjonowaniu

VII. DZIAŁKOWCY O PROJEKCIE SOLIDARNEJ POLSKI
Coraz więcej działkowców mówi NIE projektowi Solidarnej Polski
W dalszym ciągu działkowcy odnoszą się do projektu
ustawy działkowej autorstwa posłów Solidarnej Polski. W
całej Polsce organizowane są spotkania z działkowcami,
samorządowcami, politykami i społecznością lokalną.
Działkowcy coraz bardziej zdecydowanie mówią temu
projektowi NIE krytycznie odnosząc się do zapisów w
nim zawartych, które - ich zdaniem - są dla użytkowników działek niekorzystne. Projekt SP spotyka się z bardzo krytyczną oceną całego środowiska działkowego.
Działkowcy zwracają uwagę, że Poseł Dera, jeden z autorów projektu, jest wrogo nastawiony do działkowców, a
sam nie respektuje obowiązujących ustaw. Projekt Solidarnej Polski krytykują także politycy.
Poseł Arkadiusz Mularczyk - Przewodniczący Klubu
Parlamentarnego Solidarna Polska - zaskoczony był negatywnym stanowiskiem działkowców. Powiedział, że nie
był świadomy, iż projekt przygotowany przez posła Derę
budzi wśród działkowców tak dużo emocji, a także budzi
merytoryczne zastrzeżenia. Wyjaśnił, że Solidarna Polska
zawierzyła projekt ustawy dotyczący ogrodów działkowych posłowi Andrzejowi Derze, gdyż uznano go za fachowca w tej dziedzinie. Ocena taka wynikała z sytuacji
– poseł Dera reprezentował Sejm przez Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie działkowców i zaskarżonej ustawy. Członkowie Klubu Solidarnej Polski uznali więc na tej
podstawie, że aktywność posła Dery w tej dziedzinie wynika z jego wiedzy i zainteresowań. Dlatego bez zastrzeżeń i wnikania w szczegóły zaakceptowano i przyjęto
projekt ustawy działkowej, który przygotował. Także in-

ny przedstawiciel Solidarnej Polski – pełnomocnik SP na
teren Środkowego Pomorza Łukasz Wróblewski – zaskoczony był precyzyjnym projektem działkowców, który tak
kompleksowo rozwiązał wszystkie problemy i wytyczne
wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. – Na
tle projektu ustawy o ROD dostrzegam znaczne niedociągnięcia w naszym projekcie – mówił podczas spotkania
z działkowcami Łukasz Wróblewski. Obiecał też promować projekt działkowców również w swoim środowisku i
podczas spotkań z Zarządzie Głównym Solidarnej Polski.
Zastrzeżenia i obawy co do projektu Solidarnej Polski
ma też inny poseł – Marek Gos z Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Jego zdaniem projekt Solidarnej Polski z uwagi na nieracjonalne zapisy oraz fakt mniejszości parlamentarnej, nie zostanie z pewnością uchwalony. Projekt SP
krytykują też przedstawiciele partii rządzącej, co ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości tego projektu. Artur
Gierada, poseł Platformy Obywatelskiej uważa, że projekt
ustawy działkowej Solidarnej Polski jest nie do przyjęcia,
jako zupełnie oderwany od rzeczywistości i nierealny
w zastosowaniu. W jego opinii projekt ten nie możne być
wyznacznikiem kierunku, w jakim powinna pójść droga
legislacyjna regulująca prawa działkowców i ogrodów.
Poseł Andrzej Dera nie konsultował z działkowcami
swojego projektu, dlatego listy wysyłane są również bezpośrednio do niego, po to, by mógł on zapoznać się z opinią całego środowiska działkowego na temat złożonej
przez siebie propozycji ustawy działkowej. „Andrzej Dera nie uważa działkowców i PZD za partnera do dyskusji
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nad projektem ustawy i sam za nich proponuje takie rozwiązania prawne, które wymierzone są przeciwko działkowcom, ale za to satysfakcjonujące jego samego”
- napisali członkowie OZ PZD Sudeckiego.
W sumie już blisko 2 tys. działkowców wyraziło swoje
zdanie pisząc lub podpisując zbiorowe stanowiska, apele
i listy ws. projektu ustawy działkowej SP. Przekaz, jaki
wyłania się z nadsyłanych stanowisk, apeli i listów jest
jednoznaczny – to, co proponuje Solidarna Polska, nie odpowiada potrzebom działkowców i nie zabezpiecza w odpowiedni sposób ich interesów i praw.
Projekt SP ogranicza się jedynie do nagłaśniania chwytliwych haseł, podczas gdy w rzeczywistości brakuje konkretnych rozwiązań problemów, które pojawiły się po
wyroku Trybunału Konstytucyjnego i które zagrażają dalszemu istnieniu ogrodów. Tymczasem, jak wynika z przesyłanych stanowisk i listów, propozycje Solidarnej Polski
nie podobają się działkowcom i nie chcą oni, by projekt
ten trafił pod obrady Sejmu.
„Mam świadomość, iż wszystkie kluby parlamentarne
mają prawo składać do Sejmu projekty ustaw, ale składanie tego samego bubla w odstępie niecałych trzech lat zakrawa na kpinę z działkowców, wyborców i parlamentarzystów” – komentuje wniesienie projektu SP do laski
marszałkowskiej Bogumiła Skowrońska, działkowiec z
ROD „Leśne Oczko” w Nowym Kisielinie k. Zielonej Góry. „Pan poseł Andrzej Dera, teraz pod szyldem Solidarnej Polski, znów próbuje wprowadzić zmiany w ustawie o
ogrodach działkowych w taki sposób, aby działkowcy mieli jak najmniej praw do ziemi, którą dotąd uprawiali i aby
raz na zawsze pozbyć się organizacji działkowców, która
panu Posłowi wyraźnie przeszkadza w Jego wizji demokratycznego państwa” – czytamy w stanowisku OZ PZD
w Zielonej Górze. „Powierzenie panu posłowi Derze mandatu parlamentarzysty nie upoważnia jeszcze do postępowania wbrew społeczeństwu, a taką przecież częścią
społeczeństwa są działkowcy” – piszą użytkownicy działek z ROD w Żarach, Tupolicy, Gozdnicy, Małomicach i
Nowogrodzie Bobrzańskim.
„Złożony projekt ustawy jest niczym innym, jak odrzuconym 16 lipca 2009 r. w pierwszym czytaniu projektem ustawy przedstawionym przez PiS. Nieznaczne poprawki są
jeszcze bardziej niekorzystne dla działkowców. Projekt
ustawy robi wrażenie napisanego na kolanie przez osoby
nieznające się na prawie, nieznające się na problematyce
ogrodów działkowych i dążące do przejęcia gruntów ogrodów działkowych na inne cele, a wiec komercyjne – piszą
w swoim stanowisku działkowcy z ROD „Relaks” w Oleśnicy. „Zdumiewa fakt, że ten sam projekt, tylko częściowo
zmodyfikowany, zachowujący nawet błędy z pierwotnego
tekstu, ponownie przekłada się Sejmowi do uchwalenia.
Jest to wyraźny brak szacunku autorów złożonego projektu dla Sejmu RP” – uważają działkowcy z ROD „Radość”
we Wrocławiu. Działkowcy są przekonani, że złożony
przez posłów Solidarnej Polski projekt nie ma na celu

ochrony interesów użytkowników działek.
„Nie sposób nie odnieść wrażenie, że poseł Dera próbuje podporządkować ogrody działkowe władzy wójta,
burmistrza czy prezydenta, który niemal w każdej sytuacji
i we wszystkich sprawach będzie mógł decydować o sprawach działkowców nie pozostawiając samorządowi działkowemu nic do powiedzenia” – napisali w swoim liście
prezesi, przewodniczący komisji rewizyjnych i rozjemczych rodzinnych ogrodów działkowych w Nowej Soli.
„Obecny projekt nie niesie dobrych rozwiązań. Boimy
się o utratę praw nabytych, skazuje nas na płacenie podatków lub dzierżaw, oddaje ogrody we władanie wspólnot, które nie mają wielkiego uznania w społeczeństwie
i nie gwarantują rozwoju ogrodów, chyba, że w zamyśle
projektodawcy mają doprowadzić ogrody do przekształcenia w osiedla mieszkaniowe” – wyrażają swoje obawy
działkowcy z ROD im. 2 Armii WP w Poznaniu.
„Według tego projektu działki miałyby się stać dobrem
luksusowym, co stoi w sprzeczności z ideą ogrodnictwa
działkowego. Projekt łamie prawa obywatelskie działkowców i wolność zrzeszania się, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadami zapisanymi w Konstytucji RP – piszą
z kolei działkowcy z ROD „Klecina” we Wrocławiu.
Choć środowisko działkowców to ponad milionowa społeczność, to w rzeczywistości zrzesza najsłabszych obywateli, dla których działka jest niekiedy realną pomocą
socjalną. W opinii wielu działkowców piszących listy i stanowiska, autorzy projektu Solidarnej Polski, w tym poseł
Andrzej Dera, wykazali się pełną nieznajomością specyfiki ROD, wypracowanych na przestrzeni minionych lat rozwiązań, które nie tylko zostały przyjęte i zaakceptowane
przez środowisko działkowców, ale co najważniejsze - spełniają swoją rolę i są skutecznym mechanizmem dla każdego zarządu ogrodu w codziennej, bieżącej działalności.
Próba wprowadzenia tak niekorzystnych dla działkowców zapisów nie może być w żaden sposób tłumaczona
np. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ nawet sam Trybunał podkreśla konieczność zabezpieczenia
wszelkich praw użytkowników działek, a nie doprowadzenia do likwidacji ROD, bądź w najlepszym przypadku
do uniemożliwienia dalszego ich funkcjonowania. „Kto
dał Panu Posłowi prawo do decydowania o dorobku ponad miliona działkowców zgromadzonego na przestrzeni
często kilkudziesięciu i więcej lat?” – pytają poruszeni
użytkownicy działek z Kielc.
Kolejne setki listów w tejże sprawie wydają się nie
wzruszać autora projektu, a szkoda bo są one opiniami ludzi, którzy najlepiej wiedzą jak ogrody działkowe funkcjonują, gdyż sami w tych ogrodach użytkują swoje
działki od wielu lat. Nadzieja pozostaje zatem w rękach
samych posłów i senatorów różnych ugrupowań politycznych, którzy po zapoznaniu się z tym projektem, mając na
uwadze dobro działkowców, nie pozwolą na procedowanie ustawy działkowej Solidarnej Polski w Sejmie.
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VIII. INFORMACJE
1. SLD zło˝ył w Sejmie projekt ustawy dla działkowców
SLD złożył w Sejmie projekt ustawy dla działkowców,
o czym poinformował podczas konferencji prasowej (odbyła się 22.11.12) szef partii Leszek Miller.
Leszek Miller zaznaczył równocześnie, że są dwa zasadnicze cele projektu. „Po pierwsze wykonuje on orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, tzn. usuwa te wszystkie artykuły, które zostały zakwestionowane przez TK,
a po drugie – tworzy gwarancje prawne i finansowe dla
rozwoju i trwania ogrodów działkowych”.
Według szefa SLD, zawsze, kiedy w Polsce rządziła prawica, „próbowano zlikwidować ogrody działkowe”.
„W Sejmie wielokrotnie zgłaszano rozmaite inicjatywy,
także i w poprzedniej kadencji, które de facto szły w kierunku likwidacji ogrodów działkowych. Te tendencje były
zwykle wspierane przez potężne grupy biznesowe, finansowe, przez deweloperów, którzy na atrakcyjnych rejonach
chcieliby zapewne prowadzić jakąś działalność inwestycyjną i zamiast działek mielibyśmy nowe wysokościowce, apartamentowce, czy centra handlowe” – powiedział.
Jak przekonywał ogrody działkowe – zwłaszcza w wielkich miastach – spełniają wiele funkcji: rekreacyjnych,
„zielonych płuc miasta”, a także są miejscem pozyskiwania „zdrowej i taniej żywności”. „My więc z różnych powodów, także tych ekonomicznych, zdecydowanie
przeciwstawiamy się jakimkolwiek próbom likwidacji

ogrodów działkowych” – podkreślił lider Sojuszu.
Leszek Miller przypomniał także, że jeżeli do 21 stycznia 2014 r. Sejm nie uchwali nowej ustawy dla działkowców, to będą obowiązywały tylko te przepisy, które nie
zostały uchylone. „Rozpocznie się proces przekazywania
ogrodów w inne ręce. Głównie inwestorów, którzy od
dawna łakomym okiem patrzą na tereny ogrodów działkowych (…). W samej Warszawie znajduje się wiele bogatych grup kapitałowych, które na działki chętnie
wpuściłyby buldożery i zaczęły działalność inwestycyjną” – podkreślał Miller.
Rzecznik partii Dariusz Joński odniósł się natomiast
krytycznie do złożonego już w Sejmie projektu Solidarnej Polski. „Zakłada on możliwość likwidacji ogrodów,
które położone są na terenach należących do Skarbu Państwa oraz możliwość likwidacji ogrodu, ze względu na potrzeby gospodarcze gminy. Całością kosztów przekształceń mieliby zostać obciążeni działkowcy” – mówił Joński.
Dodał, że projekt SP zmierza w całości do likwidacji ogrodów działkowych w Polsce.
Podczas konferencji podana została też informacja jakoby PZD pracował dopiero nad swoim projektem ustawy. Tymczasem warto zauważyć, że projekt ten został
złożony do laski marszałkowskiej 12 października br., a
od 8 listopada br. trwa akcja zbierania pod nim podpisów.
(mz)

2. Coraz wi´cej członków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
W całym kraju trwają spotkania z działkowcami, parlamentarzystami i samorządowcami, podczas których prezentowane są założenia obywatelskiego projektu ustawy o
ROD. Działkowcy nie tylko chętnie podpisują się na listach
poparcia, ale także spontanicznie przystępują do Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych, którego celem jest zebranie podpisów pod projektem związkowej ustawy. Każdego dnia
oświadczenia o przystąpieniu do Komitetu wypełnia kilkanaście osób. W sumie Komitet liczy już 991 osób.
„Nic o nas bez nas” uważają działkowcy i robią wszystko, by inicjatywa projektu ustawy o ROD zyskała jak największe poparcie społeczne. Wszyscy, którym idea
ogrodów działkowych ogrodów działkowych jest bliska
powinni nie tylko złożyć swój podpis pod projektem, ale
także prowadzić akcję zbierania podpisów wśród przyjaciół, rodziny i sąsiadów. Użytkownicy działek to silna spo-

łeczność, która w obliczu zagrożenia likwidacją ogrodów,
chce podjąć wysiłek i trud, by ocalić działki, które służą
setkom tysięcy rodzin, a także całemu społeczeństwu.
Swoja siłę chcą wyrazić ilością zebranych podpisów.
Dotychczas udało się zebrać ponad 80 tys. podpisów.
Trwa liczenie kolejnych list z podpisami napływających
do 251 punktów konsultacyjnych, które zostały otwarte
we wszystkich województwach. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ma nadzieję, że barierę wymaganych 100 tys.
podpisów uda się osiągnąć w ciągu kilku najbliższych dni.
To minimalne poparcie, by projekt mógł zostać rozpatrzony jako obywatelski – jednak przypominamy, że im więcej podpisów uda się zebrać, tym większa szansa na
sukces w Parlamencie. Celem Komitetu jest zebranie ok.
miliona podpisów. Pod projektem ustawy o ROD podpisują się także posłowie z różnych ugrupowań politycznych, jak również wielu samorządowców.
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3. Janusz Piechociƒski – nowy szef ludowców, pasjonat historii,
a tak˝e…sympatyk ogrodnictwa działkowego
Janusz Piechociński to postać, którą w ostatnich dniach
interesują się niemal wszystkie media. Wszystko za sprawą sobotniego Kongresu PSL podczas którego wybrany
został na nowego szefa ludowców. Piechociński otrzymał
547 głosów, dotychczasowy prezes PSL Waldemar Pawlak 530. Oprócz tego, że Janusz Piechociński jest doświadczonym politykiem, pasjonatem historii jest także…
sympatykiem ogrodnictwa działkowego.

tę samą radość wynikającą z pracy na swoim gospodarstwie , bo w końcu tak wielu z nas jest z Wami na co dzień.
Silną Polskę chcemy budować poprzez aktywność obywatelską, tę aktywność, gdzie tylko można inicjować i
wspierać( …). Przez lata więc byliśmy z wami i obok was
i wiemy dobrze, jak ruch działkowy przysłużył się Polakom przez dziesięciolecia” – mówił.
Piechociński o prawach działkowców
Gdy w 2010 przyszłość ogrodnictwa działkowego w
Polsce stanęła pod znakiem zapytania, w wyniku zakwestionowania najważniejszych zapisów ustawy działkowej
przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Janusz Piechociński wielokrotnie komentował zaistniałą sytuację.
Zapewniał, także w imieniu całej partii, że PSL nie podziela opinii zawartych we wniosku Prezesa Sądu Najwyższego. Wyraził przekonanie, że ogrodom działkowym
i działkowcom nie trzeba przeszkadzać, ale należy ich
wspierać. „Wielopokoleniowy dorobek polskich działkowców, europejskie rozwiązania w zakresie funkcjonowania ruchu działkowego są dobrą gwarancją na kolejne
lata. Po co tyle energii kierować w mieszanie tego, co
działa dobrze a ludzie dobrze robią swoje. (…). Jesteśmy
więc jako ludowcy z Wami, nie tylko w czasie świętowania działkowych plonów czy rocznic – mówił.
Tuż przed rozprawą przed Trybunałem Konstytucyjnym, która odbyła się 28 czerwca br. w „Dzienniku Gazecie Prawnej” odbyła się debata na temat ogrodnictwa
działkowego w Polsce. Wziął w niej także udział Janusz
Piechociński, który zabierając głos wielokrotnie w swojej
wypowiedzi akcentował rolę i znaczenie ogrodnictwa
działkowego. Wyraził też opinię, że działkowcy są grupą
ciągle atakowaną, głównie przez to, że na grunty na których położone są ogrody działkowe, chrapkę od dawna
mają różnego rodzaju grupy interesu. Sytuacja ta jest źródłem wielu konfliktów i zawirowań wokół ogrodów działkowych.
„Zwraca się uwagę na to jak cenne są grunty, a zapomina o tym, kiedy i po co powstawały i jaką stanowią – również z punktu widzenia interesów przyszłych pokoleń –
rezerwę terenów zielonych. Takiej przestrzeni publicznej
nie ma na przykład na gęsto zabudowanych gruntach podwarszawskich, gdzie w osiedlach kobiety z wózkami i małymi dziećmi mogą spacerować tylko między ścigającymi
się samochodami” – podkreślał Piechociński.
Gdy 11 lipca br. zapadł niekorzystny dla działkowców
wyrok TK Janusz Piechociński mówił w mediach, że jest
on dla niego zaskoczeniem. Liczył bowiem na bardziej łagodny wymiar wyroku. Zwrócił też uwagę na „radość części środowisk samorządowych, szczególnie dużych miast
i jeszcze większą radość firm deweloperskich”.
Zaproponował, także w imieniu PSL, by politycy wznie-

Janusz Piechociński działkowcom znany jest nie od dziś.
Wielokrotnie zabierał głos w ich sprawie. Nigdy nie krył
sympatii dla działkowców i ogrodnictwa działkowego.
Niemal zawsze, gdy wymagała tego sytuacja, wykazywał
się zrozumieniem dla problemów, z którymi zmagają się
działkowcy. Chętnie spotykał się z działkowcami. Zapraszany na najważniejsze dla Związku wydarzenia, takie jak
chociażby Kongres czy Zjazd, chętnie brał w nich udział.
Wielokrotnie także zapewniał, że bliskie są mu sprawy
działkowców, dlatego mogą na niego liczyć niemal w każdej sytuacji.
Takie deklaracje padły z ust szefa ludowców chociażby
podczas IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbył się w grudniu ubiegłego roku, tuż po wyborach parlamentarnych. „Jestem tutaj z Państwem nie tylko przed
wyborami, ale chcę potwierdzić, że będziemy także po
wyborach, że to jest stały dialog, kontakt, współpraca,
życzliwość, a nie tylko na czas wyborczy, kiedy wypada,
albo ma się czysty interes” – mówił.
„Jesteśmy z wami i obok was”
Janusz Piechociński wielokrotnie mówił o ogromnej roli i znaczeniu ogrodów działkowych dla całego społeczeństwa. W wywiadzie, którego udzielił nam pod koniec
ubiegłego roku podkreślał, że w obecnych, wyjątkowo
trudnych czasach w jakich żyjemy, szczególnie w dużych
miastach, w coraz większym stopniu brakuje przestrzeni
publicznej, dostępnej, przyjaznej człowiekowi. Przez to
narasta wyobcowanie nie tylko z kontaktów z naturą, ale
i społeczne osamotnienie. Zdaniem Piechocińskiego ogrody działkowe to sprawdzona recepta na te zjawiska. „Te
enklawy zieleni, tak jak parki miejskie, wymagają opieki
i zrozumienia dla roli, którą pełnią nie tylko dla ich właścicieli, ale całej społeczności. Miejsce wypoczynku i rekreacji, miejsce spotkań i życia zamiast samotności
w przysłowiowych „domach z betonu”, potrzebnego ruchu i socjologicznego bywania w przyjaznej gromadzie”
– podkreślał Piechociński.
W tym samym wywiadzie Janusz Piechociński wskazywał, że PSL zawsze stał po stronie działkowców i Związku, gdyż łączy ich podobne postrzeganie świata. „Tak jak
Wy kochamy polską ziemię, bo mamy niejako w genach
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śli się ponad podziałami partyjnymi i jak najszybciej rozpoczęli pracę nad nową ustawą działkową. Wzywał
również do tego, by ograniczyć wojnę partyjną wokół zapowiadanych projektów i zmienić relacje między polityką, samorządem, a środowiskiem działkowców.
Trudno powiedzieć, że przedstawiciele partii politycznych wzięli sobie do serca właśnie te słowa Piechocińskiego. Działkowcy nadal pozostawieni są sami sobie. Mają
już swoją ustawę, pod którą obecnie zbierają podpisy, ale
nie otrzymują żadnego wsparcia ze strony polityków. Gdy
zbiorą pod swoim projektem 100 tys. podpisów, dalszy los
ustawy leżał będzie w rękach posłów. Działkowcy mają
nadzieję, że PSL, który wielokrotnie deklarował swoje
wsparcie ustami swojego obecnego szefa, dotrzyma słowa
i wesprze ich w walce o zachowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce.

nadzwyczajnej komisji ds. przeciwdziałania patologii w
gospodarce, wiceprzewodniczącym komisji ds. reformy
centrum gospodarczego. W latach 2000-01 był członkiem
Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy premierze.
W latach 2001-05 był przewodniczącym sejmowej komisji infrastruktury, później jej wiceprzewodniczącym, w
obecnej kadencji ponownie szefuje tej komisji.
W latach 1999-2001 oraz 2006-07 był radnym Sejmiku
Mazowieckiego; w latach 1999-2001 prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. W latach 2005-2007 pełnił funkcję
dyrektora ds. procesów inwestycyjnych w Zespole Doradców Gospodarczych oraz społecznym prezesem Krajowego Ruchu Ekologiczno-Społecznego.
Do zainteresowań Piechocińskiego należą piłka nożna,
ekologia, polityka i historia; znana jest jego pasja do grzybobrania. Na swej stronie pisze, że jest stałym grzybiarzem w Puszczy Kozienickiej, a na co dzień w lasach
chojnowskich. „Zbieranie grzybów i gry zespołowe to moje dwie pozazawodowe pasje. Przez ostatnie półtora miesiąca wstawałem codziennie o godzinie 4.50 po to, żeby
o 5.10 być w lesie. Choć to jeszcze nie sezon na grzyby, to
wygarnąłem w tym roku chyba z 85 kg czerwonych kozaków, z czego moja rodzina skonsumowała około 5 kg, zaś
resztę rozdałem znajomym i przyjaciołom. Zbieranie grzybów polega właśnie na tym, że można się nimi dzielić z innymi” – pisał Piechociński w ubiegłym roku w materiale
podsumowującym poprzednią kadencję Sejmu.

Sylwetka
Janusz Piechociński urodził się w 1960 roku w Studziankach. Jak wynika z informacji z jego strony internetowej, ukończył szkołę podstawową w Nowej Iwicznej,
szkołę średnią w Piasecznie (1975-1980) oraz Technikum
Elektryczne - specjalność: elektronika ogólna. Jest absolwentem ekonomiki obrotu towarami w Szkole Głównej
Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa); jego praca magisterska dotyczyła polityki inwestycyjnej w Polsce. W latach 1987-1999 był pracownikiem
naukowym tej uczelni. Był działaczem Związku Młodzieży Wiejskiej.
Na stronie internetowej pisze, że członkiem PSL jest od
1990 (we władzach wojewódzkich i krajowych). To poseł
na Sejm z okręgu podwarszawskiego I, II, IV, VI i obecnej VII kadencji. W latach 90. był m.in. członkiem sejmowej komisji finansów i budżetu, przewodniczącym

Janusz Piechociński ma żonę Halinę oraz trójkę dzieci.
19 listopada Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki złożył, w imieniu wszystkich działkowców, wyrazy uznania
i gratulacje nowemu szefowi PSL.
(mz/ pap)

Warszawa dnia 19 listopada 2012 r.

PREZES
Polskiego Związku Działkowców

Pan
Janusz PIECHOCIŃSKI
PR E Z E S
Polskiego Stronnictwa Ludowego

Pragnę w imieniu polskich działkowców złożyć Panu serdeczne gratulacje z
okazji wyboru na funkcję Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego.
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Działkowcy znają Pana pozytywny stosunek do ruchu ogrodnictwa działkowego w
Polsce, o czym świadczą zarówno dotychczas wypowiedziane słowa, jak i konkretne czyny. Jestem przekonany i wyrażam tu opinie działkowych rodzin, że ta zaszczytna funkcja umożliwi Panu prezentowanie poglądów na temat ogrodnictwa
działkowego i jego przyszłości na szerszym niż dotychczas forum.

Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze czynnie wspierało działkowców, ogrody i
PZD, dlatego z pełnym zadowoleniem przyjęliśmy wybór Pana na funkcję szefa
Partii, bo to może oznaczać, iż dotychczasowa polityka PSL w naszej sprawie nie
ulegnie zmianie.

Ruch ogrodnictwa działkowego w naszym kraju znalazł się w najtrudniejszej sytuacji w całej swej historii. Przy negatywnym scenariuszu, który wielu odpowiadałby, działkowcy, ogrody i Związek stracą wszystko w dniu 21 stycznia 2014 r. To
data wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Jeśli do tego czasu Sejm nie uchwali nowej ustawy o ogrodach działkowych, cały ponad 110 letni dorobek polskiego ogrodnictwa
działkowego legnie w gruzach. Podjęliśmy próbę ratowania ogrodów, czego przejawem jest projekt nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, pod którego
poparciem zbiera podpisy Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Mamy nadzieję, że
po złożeniu odpowiedniej ilości podpisów popierających ten projekt, posłowie zechcą podzielić wolę społeczeństwa i uchwalą tę ustawę. Liczymy w tej sprawie na
wsparcie Klubu PSL, bo posłowie Pana partii zawsze stali po stronie działkowców.

Jeszcze raz gratuluję Panu wyboru na zaszczytną, ale i odpowiedzialną funkcję Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, partii o ogromnych tradycjach i wielkim dorobku dla Polski, a jednocześnie będąc wyrazicielem działkowej rodziny, jestem
przekonany, że połączenie Pana osobowości z pełnioną funkcją przyniosą wiele pozytywów dla ruchu ludowego, Polski, ale także dla ogrodnictwa działkowego.

Eugeniusz Kondracki
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IX. PORADY PRAWNE
1. Po co ubezpieczać altanę w rodzinnym ogrodzie działkowym?
Powoli kończy się sezon działkowy. Jesienna, deszczowa pogoda oraz coraz krótsze dni powodują, że działki odwiedzane są coraz rzadziej. W związku z tym, czas
najwyższy zadbać o bezpieczeństwo działek i dokonać
wyboru ubezpieczyciela oraz rodzaju ubezpieczenia.
Co roku na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych odnotowane są włamania i kradzieże. Łupem pada
nieomal wszystko, co ma jakąkolwiek wartość. Drobni
złodzieje, jak i zorganizowane grupy przestępcze kradną
meble, wyposażenie altan, narzędzia, ale także ogrodzenia
i wszystko, na czym mogą zarobić na złomie. W związku
z kradzieżą, zniszczeniu ulegają również drzwi i zamki,
które są forsowane przez złodziei. Nie wspominając o powybijanych szybach i wyposażeniu wnętrz, które jest dewastowane w trakcie nieobecności właścicieli na działkach. Problemem występującym w ogrodach działkowych
są również podpalenia altan.
Aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami
tych zdarzeń, opuszczając działki warto na okres zimowy
zabrać najcenniejsze rzeczy, a resztę mienia ubezpieczyć.
W szczególności, że ubezpieczenie niejednokrotnie jest
tańsze niż koszty zatrudnienia firmy ochroniarskiej, która
by strzegła mienia na działkach.
Na rynku ubezpieczeniowym od wielu lat funkcjonują
produkty specjalnie dedykowane dla działkowców. Najczęściej ubezpieczyciele nie różnicują pojęć domek letniskowy i altana i proponują jednakową polisę ubezpieczeniową dla obu obiektów. W zakresie altan, można
ubezpieczyć mienie ruchome znajdujące się w wewnątrz
altan (meble, przedmioty osobistego użytku, rowery,
sprzęt ogrodniczy) jak i elementy stałe (drzwi, okna, kominki, instalacje, elementy konstrukcyjne i wykończeniowe). Poza altaną można ubezpieczyć również ogrodzenie
oraz obiekty małej architektury (oczka wodne, pergole,
trejaże, piaskownice, huśtawki). Możliwe jest również
rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko dewastacji.
Wszystko to zależy od rodzaju ubezpieczyciela i oferowanego produktu. Dlatego przy wyborze warto dokładne
przeanalizować przedmiot i zakres ubezpieczyciela.
Włamania, kradzieże i dewastacje to nie jedyne nieprzyjemne sytuacje, które mogą spotkać działkowców na
działkach. Coraz częściej słyszymy o występujących anomaliach pogodowych. Praktycznie co roku, działki w rodzinnych ogrodach działkowych ulegają zalaniu bądź
podtopieniu. Nie rzadko burze i huragany oraz pożary w
lasach znajdujących się w pobliżu ogrodów mogą narazić
działkowców na zniszczenia. Warto więc również wykupić ubezpieczenie, które chroni od takich ryzyk jak: ogień,

piorun, powódź, śnieg, grad, huragan, zalanie, usuwanie
i zapadanie się ziemi, upadek drzew czy też ryzyko przepięcia prądu. W szczególności, że zgodnie z § 147 Regulaminu ROD, Polski Związek Działkowców nie ponosi
odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu strat spowodowanych przez powódź, pożar, gradobicie, suszę i huragan itp. oraz powstałych na skutek kradzieży i gradobicia.
Zazwyczaj ubezpieczenie od skutków działania siły
wyższej jest podstawowym ubezpieczeniem, a ubezpieczenie od rozboju i kradzieży z włamaniem stanowi ubezpieczenie dodatkowe. Wszystko to jednak zależy od konkretnego ubezpieczyciela.
Należy przy tym pamiętać, że ubezpieczenie nie obejmuje działań związanych z działaniem umyślnym i niedbalstwem. Działkowiec nie będzie mógł liczyć na
wypłatę odszkodowania, gdy nie zamknie drzwi, okien
bądź nieprawidłowo je zabezpieczy. Wielu ubezpieczycieli stawia warunek, że w drzwiach muszą być zamontowane dwa zamki wielozastawkowe bądź jeden zamek
z atestem. To samo dotyczy dachów, ścian, tarasów. Jeżeli nie zostały one należycie zabezpieczone to ubezpieczyciel może skutecznie uchylać się od odpowiedzialności.
Dlatego przed opuszczeniem działki przed okresem zimowym warto zwrócić uwagę, czy wszystkie otwory drzwiowe i okienne zostały domknięte.
Zakłady ubezpieczeń nie chcą również odpowiadać za
szkody związane z zalaniem, spowodowane z przemarzaniem elementów konstrukcyjnych oraz powstałe wskutek
uszkodzenia spowodowanego zamarznięciem wody i rozsadzaniem instalacji wodnej. Z ubezpieczenia wyłączone
są również rzeczy wartościowe pozostawione w altanie,
do których należą: pieniądze, biżuteria, przedmioty o wartości kolekcjonerskiej, zabytkowej czy też komputer.
O odszkodowaniu możemy również zapomnieć, gdy szkoda dotyczy altany w stadium budowy, przebudowy bądź
remontu lub szkoda związana jest z instalacją, która nie
została poddana okresowej kontroli.
Wysokość i wypłata odszkodowania uzależniona jest od
wysokości ubezpieczenia. W praktyce ustalana jest osobno dla altany i mienia ruchomego. Wysokość ubezpieczenia ustalana jest na podstawie rzeczywistej wartości
mienia (uwzględniającej wysokość zużycia, bez ulepszeń).
Może jednak również odpowiadać kosztom przywrócenia
ubezpieczonego mienia do stanu nowego. Wszystko to zależy od ustaleń z ubezpieczycielem i wysokości składki.
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Jeszcze raz zachęcamy wszystkich działkowców do
ubezpieczenia mienia na działkach, aby po powrocie na

działkę nie spotkała nas przykra niespodzianka, a działka
kojarzyła się wyłącznie ze relaksem i wypoczynkiem.
MAP

Warszawa, dnia 22 października 2012 r.

2. Co oznacza nowelizacja ustawy śmieciowej dla rodzinnych ogrodów działkowych?
Najpóźniej, od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady usuwania śmieci, w tym z terenów rodzinnych
ogrodów działkowych. Związane jest to z nowelizacją
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Zmianę przepisów
nakazała Unia Europejska, przede wszystkim po to, by
zwiększyć odsetek odpadów, które będą przeznaczone do
recyklingu.
Gminom dano 18 miesięcy na wprowadzenie nowego
sytemu gospodarki odpadami komunalnymi. O tym, kiedy dokładne zacznie działać nowy system w poszczególnych gminach, dowiemy się w urzędach bądź na
stronach internetowych samorządów. Bowiem każda
gmina będzie miała obowiązek przeprowadzić kampanię
informacyjną dla swoich mieszkańców dotyczącą nowych
zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.
Dla rodzinnych ogrodów działkowych, nowa ustawa
śmieciowa oznacza przede wszystkim brak umów, które do tej pory musiały podpisywać zarządy ROD z
przedsiębiorcami odbierającymi śmieci. Dotychczas
wywozem śmieci zajmowały się firmy wybrane przez zarządy ROD. To ma się zmienić. Wybór przedsiębiorcy,
który zajmie się wywozem śmieci będzie należał do gmin.
Taki przedsiębiorca będzie wyłaniany w drodze przetargu. Lista podmiotów, które będą zajmowały się w wywozem śmieci zostanie opublikowana na stronie internetowej
gminy. W zależności od liczby mieszkańców i podziału
miejscowości na sektory, gmina może wybrać nawet kilka firm zajmujących się usuwaniem odpadów. Dla ogrodów to oznacza, że dotychczasowe umowy na wywóz
śmieci będą obowiązywały najpóźniej do 30 czerwca
2013 r., chyba, że gmina wprowadzi wcześniej nowy system. Wówczas to będzie można przejść na system gminny, pod warunkiem rozwiązania umowy z dotychczasową
firmą „śmieciową”.

zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej nowego systemu.
Stawka podatku „śmieciowego” będzie uzależniona od
liczby mieszkańców danej gminy, ilości wytwarzanych na
terenie gminy odpadów komunalnych, kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadków, w których właściciele nieruchomości
wytwarzają odpady nieregularnie (sezonowo). Jego zapłata będzie odbywała się w okresach miesięcznych (w przypadku ROD może być uiszczana za miesiące, w których
działkowcy byli na działkach i powstawały odpady komunalne). Podatek „śmieciowy” będzie płacony gminie po
wypełnieniu odpowiedniej deklaracji.
Prawdziwa rewolucja związana z podatkiem śmieciowym związana jest z tym, że odbiór wszystkich śmieci
na terenie danej gminy będzie za jedną stawkę. W wielu przypadkach oplata ta nie będzie powiązana z ilością
wytworzonych śmieci i liczbą wywiezionych kontenerów.
To ma ograniczyć powstawanie nielegalnych składowisk
śmieci i zaśmiecania lasów i rezerwatów przyrody. Z pewnością wpłynie to również na poprawę sytuacji w ogrodach działkowych, gdzie do pojemników wrzucane są
stosy śmieci, pochodzące z gospodarstw domowych.
W przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkują
mieszkańcy, gminy będą miały obowiązek zorganizowania odpadów śmieci i wyboru jednej z czterech możliwości naliczania podatku za usuwanie śmieci tj.:
• od powierzchni nieruchomości,
• od zużycia wody dla nieruchomości,
• od liczby mieszkańców danej nieruchomości lub
• przyjęcia jednolitej stawki dla każdego gospodarstwa
domowego.
Większość samorządowców zapowiada, że wybierze naliczanie podatku „śmieciowego” od liczby mieszkańców,
gdyż ta metoda wydaje się najbardziej sprawiedliwa.
Kwestia wielkości mieszkania, czy też ilości zużytej wody nie przesądza przecież o tym ile śmieci ktoś wyprodukował.

Usuwanie śmieci z terenów ROD będzie nadal odpłatne. Tylko, że zarządy ROD nie będą musiały płacić za
wywóz śmieci firmom, lecz gminom. Metodę ustalenia
opłaty, stawkę za pojemnik, termin, częstotliwość i tryb
uiszczania opłaty będzie określony w uchwale rady gminy. Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego

Natomiast w sytuacji, gdy danej nieruchomości nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne to
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gminy nie mają obowiązku organizowania odbierania
śmieci. Gdy gminy przyjmą na siebie ten obowiązek to
podatek śmieciowy będzie, tak jak dotychczas uzależniony od ilości wyprodukowanych śmieci.

kompostowania i nie powinny trafiać do pojemników
wraz z innymi odpadami. Najlepszą metodą zagospodarowania tego rodzaju odpadów jest kompostowanie.
Wrzucanie trawy, chwastów, liści, niekiedy całych gałęzi
do pojemników ogrodowych jest naganne i wpływa na
zwiększenie opłaty za wywóz śmieci, którą ponoszą przecież wszyscy działkowcy.

Jaka metoda zostanie przyjęta w stosunku do rodzinnych ogrodów działkowych i czy ogrody będą potraktowane jako nieruchomości zamieszkane albo niezamieszkane zależy od danej gminy. Jeżeli zostaną potraktowane jako miejsca niezamieszkane to pozostaną
dotychczasowe zasady wywozu śmieci i opata będzie
naliczana w zależności od ilości wywiezionych ogrodowych pojemników na śmieci.

Dotychczas śmieciarki, które odbierały odpady wiozły
je w całości na wysypisko. Po zmianie przepisów trafią
one do sortowni (instalacji odzysku i unieszkodliwiania
odpadów), które będą zobowiązane do ich recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia. Do końca
2020 r. gminy zostały zobowiązane do recyklingu odpadów: co najmniej 50% (wagowo) odnośnie papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, a 70% (wagowo) – odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Niezależnie od tego,
gminy zostały zobowiązane do zredukowania masy odpadów ulegających biodegradacji: do 50% (wagowo) – do
16.07.2013 r. i 35% (wagowo) – do 16.07.2020 r., w stosunku do masy tych odpadów w 1995 r.

Takie rozwiązanie w stosunku do rodzinnych ogrodów
działkowych zamierza przyjąć Urząd Miasta w Bydgoszczy, który w sierpniu b.r. na naradzie z Prezesami ROD
konsultował nowy regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Bydgoszczy. Podatek śmieciowy
będzie w dalszym ciągu uzależniony od ilości śmieci.
Zmieni się tylko stawka za litr wywiezionych śmieci (i
wielkości kontenerów). Będzie obowiązywała stawka narzucona przez firmę zajmującą się wywozem odpadów
komunalnych. Wszystko to rozstrzygnie przetarg.

Odpady komunalne powstają na każdej nieruchomości
związanej z bytowaniem człowieka. Zatem nowe zasady
wywozu śmieci nie ominą rodzinnych ogrodów działkowych. Wraz ze zmianą przepisów, wydaje się nieunikniony wzrost cen za usuwanie śmieci. Chociażby z tego
powodu, że śmieciarki będą musiały pokonać więcej kilometrów wożąc odpady najpierw do recyklingu, a potem
na składowisko. Dodatkowo, nadzór nad firmami, rozliczanie mieszkańców i windykacja spowoduje konieczność
zatrudnienia przez gminy nowych ludzi, co będzie generować wyższe koszty. Wszyscy są jednak zgodni, że zmiany są konieczne, żeby można było oddychać świeżym
powietrzem i zlikwidować dzikie wysypiska. Na zmianie
przepisów skorzystają także ROD, gdzie zwożone są
śmieci pochodzące z domów i mieszkań działkowców.
Przy tej okazji, warto zastanowić się, czy nie zmienić podejścia do tego co i jak wyrzucamy i nie zacząć ekologicznie zbierać śmieci poprzez ich segregację i wykorzystywanie odpowiednich pojemników na odpady.

W wyniku zmiany przepisów, będzie również bardziej
opłacalna segregacja śmieci. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych będzie obejmowało takie odpady jak
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji. Segregacja śmieci będzie wiązała się z niższymi opłatami za wywóz. Przedsiębiorca wyłoniony
przez gminę zabierze z terenu ROD zarówno odpady
zmieszane, jak i posegregowane. Działania podejmowane przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne będą ściśle monitorowane przez gminy, których zostały
wzmocnione funkcje kontrolne w tym zakresie. Firmy zajmujące się wywozem śmieci będą musiały składać kwartalne sprawozdania. Zatem możemy spodziewać się, że
jakość tych usług wzrośnie.
Poza tym powstaną punkty selektywnego zbierania
odpadów wielkogabarytowych (takich jak stara pralka,
rozpadające się meble), jak również zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którymi bez przerwy były zapychane ogrodowe pojemniki na śmieci. Będzie można je
składować w wyznaczonych miejscach. Dokładną informację o lokalizacji takich miejsc, godzinach ich pracy oraz
rodzaju odpadów, które będą przyjmowały takie punkty
przekażą gminy.

Reasumując, od przyszłego roku zmienią się zasady
wywozu śmieci. Do tego czasu, zarządy ROD powinny
dokładnie zapoznać się polityką gmin w tym zakresie.
W tym celu zarządy ROD powinny:
• zbadać w urzędzie miasta lub na stronie internetowej,
czy na terenach ROD będą obowiązywać nowe czy dotychczasowe zasady usuwania odpadów komunalnych
i od czego będzie zależała wysokość podatku „śmieciowego” – od ilości śmieci, powierzchni ROD, liczby działkowców, ilości zużytej wody czy też liczby działek.
• wziąć udział w sesjach gminy, kiedy to będzie podejmowana uchwała w sprawie stawki podatku za wywóz
śmieci oraz uchwała zatwierdzająca regulamin w sprawie

W porównaniu w poprzednią listą odpadów, które gmina była zobowiązana odbierać, została ona poszerzona o
odpady zielone. Jednakże prosimy pamiętać, że odpady
zielone z działek to odpady nadające się doskonale do
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utrzymania czystości i porządku w gminach. W razie potrzeby powinny zgłaszać propozycje i uwagi.
• uważnie śledzić, kiedy zacznie w danej gminie obowiązywać nowy system usuwania odpadów komunalnych.
Od tego bowiem zależy rozwiązanie umowy z dotychczasową firmą odbierającą śmieci z ROD oraz obowiązek
składania do urzędu deklaracji podatkowych.
• poinformować działkowców o nowych zasadach
i kosztach wywozu śmieci z ROD oraz przypomnieć zasady gospodarowania śmieciami na terenie ogrodu (zakaz
wrzucania do pojemników ogrodowych odpadów zielo-

nych oraz zużytego sprzętu domowego). Powinny zbadać
i poinformować działkowców o miejscach przyjmowania
odpadów przez gminy (zwłaszcza wielkogabarytowych)
oraz zachęcać działkowców do segregacji odpadów.
Uwaga!
Nowe zasady usuwania odpadów komunalnych zostały
określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. 2012 poz. 391– tekst jednolity), która jest
dostępna na stronie internetowej: http://isap.sejm.gov.pl.
MAP

Warszawa, dnia 25 października 2012 r.

X. OKR¢GOWE ZARZÑDY INFORMUJÑ
Okręgowy Zarząd Małopolski PZD
Informacja
z terenu Małopolski na temat prezentowania założeń projektu ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Po szeroko zakrojonej akcji wprowadzania w temat projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych aktywu
związkowego z terenu Małopolski, przyszedł czas na działania zmierzające do zapoznania działkowców i społeczeństwa ze szczegółami zapisów projektu ustawy, z jego
założeniami i intencją. Ustawa ma na celu regulację funkcjonowania ogrodnictwa działkowego z poszanowaniem
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Szczególnie ma
zabezpieczać swobodę zrzeszania, poszanowanie własności działkowców i ogrodów, zachowanie prawa do gruntów i zwolnień podatkowych. Komitet Inicjatywy
Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD wydał materiały w postaci broszur zawierające projekt ustawy z uzasadnieniem, przewodnik po ustawie odpowiadający na różne
pytania, plakaty i ulotki. Materiały te w znaczący sposób
pomogą dotrzeć do świadomości działkowców i obywateli z informacją o samym projekcie, jak i wielkiej potrzebie
ustanowienia prawa w tym zakresie.
Aby zapoznać działkowców i społeczeństwo z projektem ustawy oraz sytuacją w jakiej znaleźli się działkowcy
i Związek, organizuje się w ogrodach zebrania informacyjne, na które zapraszani są parlamentarzyści, samorzą-

dowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Uczestnicy zebrań z uwagą wysłuchują informacji, po
czym wywiązuje się dyskusja mówiąca o niepewności jutra działkowego.
Członkowie PZD z Okręgu Małopolskiego mają nadzieję, że powodzenie w sejmowym procesie legislacyjnym
nowej ustawie może przynieść szerokie poparcie społeczne, a prawa nabyte nie zostaną odebrane. Pozostając z tą
nadzieją wyrażają swoje stanowiska przesyłając je w formie listów do Marszałek Sejmu, jak również do parlamentarzystów z prośbą o poparcie inicjatywy obywatelskiej.
W trakcie zebrań przekazywana jest informacja o zarejestrowaniu w Sejmie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Warunkiem uruchomienia ścieżki legislacyjnej
w Sejmie dla obywatelskiego projektu ustawy jest konieczność zebrania 100 tys. podpisów poparcia wśród
obywateli najpóźniej do 5 lutego 2013 r. Obecnie Małopolska zebrała 4440 podpisów i zbiera dalej.
Dla wszystkich, którzy zechcą poprzeć projekt ustawy
działają punkty zbierania podpisów – adresy zamieszczone są na stronie internetowej www.malopolski.pzd.pl
Ewa Błachut

Kraków, 4 grudnia 2012 r.
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Promocja Obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD w Okręgu Małopolskim
Akcja promocyjna obywatelskiego projektu ustawy o
rodzinnych ogrodach działkowych wymaga odpowiednich
narzędzi przekazu, by zachęcić możliwie najwięcej osób
do poparcia projektu ustawy. Potrzebna jest promocja projektu, ogrodów działkowych, ale także Polskiego Związku Działkowców, w społeczeństwie i wśród rządzących.
Okręgowy Zarząd Małopolski realizuje tą potrzebę między innymi poprzez narady z prezesami ROD oraz spotkania z politykami z różnych opcji. Do tej pory odbyły
się spotkania m. in. z Józefem Oleksym (SLD) i Joanną
Senyszyn (SLD), Arkadiuszem Mularczykiem (SP), Tadeuszem Arkitem (PO), Andrzejem Czerwińskim (PO),
Anną Grodzką (RP), Marianem Cyconiem i przedstawicielami PSL, SLD z Krakowa.
W ramach promocji projektu odbyło się również spotkanie z Panią Alicją Gackiewicz Prezes Małopolskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych. Wynikiem tych rozmów jest otwarcie punku zbierania podpisów na terenie tej jednostki. Punkty zbierania
podpisów systematycznie otwierane są w biurach Zarządów ROD w całej Małopolsce. Ogrody wywieszają: informacje o obywatelskim projekcie ustawy o ROD i
miejscu zbierania podpisów. Wywieszają banery z hasłami promującymi ogrody działkowe oraz flagi związkowe
i państwowe. Prezesi ROD chętnie włączają się w akcję
zbierania podpisów poprzez organizowanie spotkań informacyjnych dla działkowców oraz planowanie spotkań
przedświątecznych, na których również będzie przedstawiona aktualna sytuacja związku oraz obywatelski projekt
ustawy o ROD. Działkowcy przy okazji tych spotkań za-

chęcani są do składania podpisów pod listami poparcia dla
projektu oraz indywidualnych działań.
Ponad to przedstawiciele okręgu małopolskiego uczestniczą w spotkaniach dla seniorów – takich jak zorganizowany przez Radę dzielnicy II Krakowa w ROD
„Grzegórzki”. Na spotkaniu tym głos zabrał przedstawiciel okręgu, który przybliżył historię ogrodów działkowych i przedstawił obywatelski projekt ustawy o ROD.
W akcję promocji i zbieranie podpisów włączyli się także instruktorzy SSI, którzy podczas narady wyrazili pełne
poparcie dla projektu ustawy o ROD oraz wystosowali pismo do posłów z województwa małopolskiego w sprawie
poparcia obywatelskiego projektu Ustawy o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych. Instruktorzy promują projekt ustawy w swoich ogrodach, miejscach pracy, rodzinach, a
przede wszystkim na szkoleniach dla nowych działkowców.
W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania
z posłami na Sejm RP z województwa małopolskiego.
Z każdego z nich powstanie informacja, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej okręgu. Przedstawiciele organów PZD oraz działkowcy zwracają się do
Marszałek Sejmu, posłów w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD.
Liczymy, że promocja obywatelskiego projektu ustawy
o ROD nie tylko przyczyni się do zrozumienia potrzeb
działkowców przez posłów na Sejm RP, ale że także poprzez promocję obywatelskiego projektu ustawy o ROD
prowadzoną przez Okręg Małopolski i Zarządy ROD
działkowcy zostaną zainspirowani do większego zaangażowania, w tak ważną dla nich sprawę.
Instruktor ds. ogrodnictwa OZM PZD
Magdalena Kawecka

Okręgowy Zarząd Świętokrzyski PZD
KALENDARIUM WYDARZEŃ
Po Nadzwyczajnym X Krajowym Zjeździe Delegatów PZD (6 październik 2012 roku) na którym przyjęto
projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
uwzględniający treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP przy jednoczesnym zachowaniu praw działkowców,
wieloletniego wypracowanego dorobku ogrodów działkowych oraz wartości polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd
Świętokrzyski w Kielcach podjął niezbędne prace mobilizacyjne dla szerokiego rozpropagowania projektu ustawy

o ROD i uzyskania jak największego poparcia dla tej inicjatywy ustawodawczej.
Do wszystkich Starostów, Prezydentów, Burmistrzów
i Wójtów województwa świętokrzyskiego Okręgowy Zarząd PZD w Kielcach przekazał materiały z X Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZD. Z kolei do partii politycznych i Posłów Ziemi Świętokrzyskiej oraz do Zarządów ROD będących na terenie działania OZŚ PZD w
Kielcach przesłano List X Nadzwyczajnego Zjadu Delegatów PZD w Warszawie oraz Apel OZŚ PZD w Kielcach
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z 8 października 2012 roku w sprawie poparcia projektu
ustawy o ROD.
Na szkoleniach kandydatów na działkowców, które odbyły się na terenie województwa świętokrzyskiego (Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Starachowice oraz
Kielce) szczegółowo omawiano zapisy prawne dotyczące działkowców i ogrodów zawarte w nowym, związkowym projekcie ustawy o ROD oraz przedstawiano kolejne
kroki na skomplikowanej drodze legislacyjnej. Ponadto
zachęcano do opracowywania własnych, indywidualnych
stanowisk popierających projekt ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych.
Po 6 października 2012 roku odbyto spotkanie z Wiceprezydentem Miasta Kielce Panem Czesławem Gruszewskim oraz z Sekretarzem Rady Wojewódzkiej SLD Panem
Romanem Szular.
Przewodnicząca Rady Województwa Świętokrzyskiego
OPZZ Pani Elżbieta Drogosz na spotkaniu z przedstawicielami Okręgowego Zarządu PZD w Kielcach zadeklarowała pomoc w rozpragowaniu założeń prawnych projektu
ustawy o ROD wśród związkowców i zbieraniu podpisów
pod projektem ustawy.

6 listopada 2012 roku w sprawie stwierdzenia braku formalnego w zawiadomieniu o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych.
W Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowano Kolegium
Prezesów – rejon Ostrowiec.
Odbyło się także spotkanie z członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Panem Piotrem Żołądkiem
(PSL) i z Prezesem Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Panem Maciejem Solarzem, który obiecał listy poparcia
dla ustawy o ROD rozdysponować wśród podległych komórek organizacyjnych i pracowników, aby w ten sposób
wesprzeć Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu
Ustawy o ROD.
Zorganizowano naradę z Prezesami Zarządów ROD –
rejon Kielce, na której wypracowano Stanowisko Kolegium Prezesów rodzinnych ogrodów działkowych Rejon
Kielce z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych Solidarnej Polski oraz Stanowisko Kolegium Prezesów rodzinnych ogrodów
działkowych Rejon Kielce z dnia 14 listopada 2012 r. w
sprawie projektu Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Na posiedzeniu Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach przyjęto Stanowisko członków Prezydium OZŚ PZD
w Kielcach podjęte na posiedzeniu w dniu 14 listopada
2012 roku w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o
rodzinnych ogrodach działkowych.
Odbyło się również spotkanie z Prezesem Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kielcach Panią E.
Drogosz oraz spotkanie z Panią Marią Tarka - Przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Kielcach. Obie Panie zapewniały o swym
poparciu dla obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej rodzinnych ogrodów działkowych i czynnym
włączeniu się w akcję zbierania podpisów poparcia dla
projektu ustawy o ROD.
Kolejne z cyklu spotkanie przedstawicieli OZ z Posłami
na Sejm RP Ziemi Świętokrzyskiej odbyto z Panem Janem Cedzyńskim (Ruch Palikota) i z Panem Markiem Gosem (PSL).
W kieleckim Biurze Poselskim Pani Marzeny Okła-Drewnowicz (PO) odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz świętokrzyskiego okręgu PZD, a w Biurze
Poselskim w Starachowicach miało miejsce spotkanie z
Posłem na Sejm RP Panem Krzysztofem Lipcem (PiS).
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie odbyło się z kolei spotkanie przedstawicieli OZ ze Starostą
Panem Janem Moskwa i Wicestarostą Powiatu Pińczowskiego Panem Markiem Omasta. W spotkaniu udział
wzięli także: Kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska – Pani Jolanta Piekara oraz Pan
Grzegorz Jakubowski – prawnik Starostwa.

Po stwierdzeniu o braku formalnym w zawiadomieniu o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
Projektu Ustawy o ROD (24 października 2012 roku)
Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Świętokrzyski w Kielcach wraz ze świętokrzyskimi działkowcami, pełni oburzenia wobec zaistniałej sytuacji, zastygli w
oczekiwaniu na dalszy bieg wydarzeń związanych z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.
W trybie pilnym odbyła się narada członków Prezydium
OZŚ PZD z udziałem Okręgowej Komisji Rewizyjnej i
Okręgowej Komisji Rozjemczej oraz Prezesów Zarządów
ROD z terenu miasta Kielce, na której wypracowano: Stanowisko członków Prezydium OZŚ PZD w Kielcach, Komisji Statutowych i Prezesów kieleckich Rodzinnych
Ogrodów Działkowych do Marszałka Sejmu RP w sprawie zwrócenia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych
Ogrodów Działkowych.
Zorganizowano także spotkanie z Posłem na Sejm RP
Panem Arturem Gieradą (PO).
Od postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o
utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD (5 listopad 2012 roku) szczególnej mocy nabrały wszelkie działania podejmowane przez
Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Świętokrzyski w Kielcach w celu promocji obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Odbyła się narada Prezesów Zarządów ROD z terenu
województwa świętokrzyskiego, na której podjęto Stanowisko Prezesów Zarządów ROD skierowane do Marszałka Sejmu RP Pani Ewy Kopacz podjęte na naradzie w dniu
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ŚWIĘTOKRZYSKIE PUNKTY ZBIERANIA PODPISÓW
• Biuro OZŚ PZD w Kielcach, ul. Bohaterów Warszawy 4 25-394 Kielce
tel. 41 34-23-669 lub 41 34-110-56
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
www.pzd.cal.pl e-mail: swietokrzyski@pzd.pl
• Biuro ROD im. S. Żeromskiego w Kielcach ul. Warszawska 34 25-544 Kielce
Dom Rzemiosła V piętro pokój 512
tel. 41 34-486-96 od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-16.00

NASZE PLANY I ZAMIERZENIA
Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Świętokrzyski w Kielcach zaplanował na grudzień nadzwyczajne narady z aktywem PZD oraz spotkania z:
Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Panem
Adamem Jarubasem (PSL), Prezydentem Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Panem Jarosławem Wilczyńskim, Sta-

rostą Koneckim, Przewodniczącym Forum Spółdzielni
Mieszkaniowych, spotkanie z Posłem na Sejm RP Panem
Andrzejem Bętkowskim (PiS) oraz ponowne spotkania z
Posłami na Sejm RP Panem Jarosławem Górczyńskim
(PSL) i Panem Arturem Gierada (PO).

Z OSTATNIEJ CHWILI
• W najbliższym numerze Kwartalnika Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „My z KSM” ukaże się artykuł o
głównych założeniach obywatelskiego projektu ustawy o
rodzinnych ogrodach działkowych.
• PREZYDENT MIASTA KIELCE wpiera Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych. Na spotkaniu z Prezesami Zarządów ROD w Urzędzie Miasta Kielce w dniu 3 grudnia
2012 roku w specjalnym piśmie skierowanym do Prezesa
OZ PZD w Kielcach Prezydent Miasta Pan Wojciech Lubawski wyraził swoje uznanie dla opracowanego w środowisku działkowców projektu ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych, spełniającego oczekiwania użytkowników działek. Podkreślił jednocześnie, że zawarte
w nim regulacje prawne uzwględniają również interes
państwa i samorządów. Doceniając społeczną rolę ogro-

dów działkowych jako miejsca rekreacji i wypoczynku
wyraził swoją głęboką wiarę w to, że: „... Projekt Obywatelski Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zyska duże poparcie społeczne i będzie pozytywnie
rozpatrzony przez Sejm RP.”
• Do dnia 4 grudnia 2012 roku Okręgowy Zarząd Świętokrzyski PZD w Kielcach zebrał 4.108 podpisów poparcia dla projektu ustawy o ROD.
Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd
Świętokrzyski w Kielcach nie ustaje w podejmowaniu
wszelkich działań mających na celu promocję wśród
działkowców i polskich obywateli związkowego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz
uzyskanie dla tej obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej poparcia wszystkich, dla których istotna jest przyszłość ogrodów i dobro samych działkowców.

Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie
Działania promujące obywatelski projekt ustawy w OZ PZD w Lublinie
Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie od momentu ukazania się komunikatu w „Gazecie Wyborczej” o zarejestrowaniu przez Marszałek Sejmu Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej Projektu Ustawy O Rodzinnych Ogrodach Działkowych tj. od dnia 08.11.2012 r. swoją działalność koncentruje wokół pozyskiwania podpisów na listach

poparcia w/w obywatelskiego projektu i popularyzowaniu jego zapisów w środowiskach lokalnych.
Na dzisiaj jest to niewątpliwie najważniejsze zadanie dla
wszystkich struktur Związku oraz indywidualnych użytkowników działek.
Niepokój jaki wywołał w ruchu ogrodnictwa działko48

wego w Polsce wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia
11.07.2012 r. pozbawiający ochrony prawnej ponad cztery miliony działkowców i rozwiązujący demokratyczną,
samorządną organizację – Polski Związek Działkowców
będzie trwał do czasu uchwalenia przez Sejm RP nowych
przepisów.
Sam fakt uchwalenia nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w terminie wskazanym przez TK tj. do
dnia 21.01.2014 roku nie oznacza, że regulacje prawne
w niej zawarte będą spełniały oczekiwania Związku
i działkowców.
Działkowcy okręgu lubelskiego to wiedzą i są świadomi tego, że żadna partia polityczna nie zadba o ich interesy tak dobrze jak oni sami.
Liderzy różnych ugrupowań politycznych oraz parlamentarzyści biorący udział w spotkaniach z działkowcami na których prezentowane są założenia obywatelskiego
projektu ustawy składają deklaracje, że dołożą wszelkich
starań by uchwalone przez Sejm prawo uwzględniało głos
samych działkowców - natomiast w rzeczywistości tak się
nie dzieje.
Projekty ustaw złożone w Sejmie przez polityków SP
i SLD nie znalazły akceptacji w środowisku rodzin działkowych okręgu. Uznali oni, iż rozwiązania prawne w nich
proponowane doprowadzą do likwidacji ogrodów i są

szkodliwe nie tylko dla działkowców, ale pośrednio również dla całego polskiego społeczeństwa.
Działkowcy z ogrodów Lubelszczyzny dają temu wyraz w licznych wystąpieniach i stanowiskach kierowanych
do najważniejszych osób i instytucji w państwie m.in. do
Marszałek Sejmu RP, Prezydenta RP i klubów parlamentarnych wszystkich ugrupowań.
Opracowany przez Polski Związek Działkowcówi konsultowany ze środowiskiem działkowców obywatelski
projekt ustawy o rod spowodował, że nawet najbardziej
sceptyczni działkowcy uwierzyli w możliwość zachowania obecnych praw oraz w dalszy rozwój i istnienie ogrodnictwa działkowego.
Przepisy naszej ustawy, w przeciwieństwie do złożonych w Sejmie, wprowadzają swobodę zrzeszania, ale nie
nakazują likwidacji Związku przyjmującego formę stowarzyszenia - strażnika praw użytkowników działek oraz
orędownika walki o zachowanie tradycji ogrodnictwa
działkowego dla przyszłych pokoleń.
By tak się nie stało, że szkodliwe społecznie prawo zostanie uchwalone przez posłów, działkowcy z naszego lubelskiego regionu, z wielką wiarą i nadzieją, spontanicznie, całymi rodzinami włączyli się w ogólnopolską
akcję zbierania podpisów na listach poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rod.

Działania popularyzujące i promujące obywatelski projekt ustawy o ROD
w OZ PZD w Lublinie
co aktualizowana, systematycznie zamieszczane są tam
informacje z naszego regionu o odbytych i planowanych
spotkaniach przedstawicieli samorządów ROD z posłami
różnych ugrupowań politycznych, a także przedstawicielami władz lokalnych.
Strona internetowa jest również źródłem informacji o
działaniach podejmowanych przez Krajową Radę PZD i
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej w celu promocji zapisów obywatelskiego projektu ustawy.
Na naszej stronie internetowej można również uzyskać
informację o ilości zebranych podpisów poparcia na listach w naszym okręgu. Dzięki podjętym działaniom w
pierwszych tygodniach akcji udało nam się zebrać ponad
5000 podpisów i nadal do Okręgowego Zarządu wpływają nowe listy z podpisami.
3. OZ PZD w Lublinie wraz z samorządami ROD podjął działania mające na celu zapoznanie jak największej
liczby mieszkańców województwa z obecną sytuacją w
jakiej znalazły się ogrody i podjętą przez działkowców inicjatywą obywatelską.
W tym celu zostały do mediów lokalnych rozesłane
pocztą elektroniczną materiały m.in. projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a Prezes OZ PZD w Lublinie udzielił kilku wywiadów dla lokalnych dzienników
m.in. do gazety „Dziennik Wschodni”.

1. W okręgu lubelskim zostało wyznaczonych 14 punktów zbierania podpisów ( wykaz punktów zamieszczony
został na stronie internetowej OZ PZD – www.ozpzd-lublin.pl). W tych miejscach można złożyć podpis, uzyskać
fachową i rzetelną informację nt. projektu ustawy, jak również otrzymać stosowne materiały promocyjne.
Punkty zbierania podpisów są oznakowane i udekorowane – flagami związkowymi i banerami z logo Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
Z uwagi na porę roku, w której utrudniony jest kontakt
z działkowcami na terenie ogrodów, podpisy zbierane są
podczas wizyt domowych i spotkań towarzyskich, wśród
znajomych i pracowników w miejscach pracy członków
samorządów ogrodowych, jak również na licznych naradach i szkoleniach organizowanych w celu zapoznania
społeczności lokalnej z obywatelską inicjatywą.
Rozwinięto również spotkania w środowiskach spółdzielczości mieszkaniowej, związków zawodowych oraz
ze strukturami organizacji pozarządowych i w środowisku sympatyzującym z Polskim Związkiem Działkowców.
Poparcia dla naszej inicjatywy udzielają również osoby
znane w lubelskim środowisku z działalności politycznej,
parlamentarnej i samorządowej.
2. Strona internetowa OZ PZD w Lublinie jest na bieżą49

Zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojętny los
ogrodnictwa działkowego w Polsce do włączenia się w
ogólnopolską akcję i złożenia podpisu na liście poparcia

obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych.

Okręgowy Zarząd PZD w Pile
Promocja obywatelskiego projektu ustawy o ROD w okręgu pilskim
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego
niekonstytucyjność połowy artykułów naszej ustawy o
ROD z 2005 r. na początku nastała niepewność i rozgoryczenie wśród działkowców. W niedługim czasie po wyroku TK pojawiły się pierwsze deklaracje i koncepcje
nowych uregulowań prawnych. Jedną z pierwszych rozważanych przez nasz Związek była koncepcja oddolnego
organizowania się i tworzenia w każdym rodzinnym ogrodzie działkowym stowarzyszenia na podstawie ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Szybko okazało się, że ta koncepcja z jednej strony będzie trudna do zrealizowania przez większość ROD, z uwagi na
procedurę, a z drugiej strony będzie niekorzystna dla
działkowców z powodu ryzyka utraty praw nabytych.
Drugą koncepcją, jaką podjął Związek i która jest aktualnie realizowana to opracowanie i skierowanie do Sejmu
obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych.
Działania w obronie naszych praw, jedności i Związku
Okręgowy Zarząd w Pile rozpoczął niezwłocznie po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Pod hasłem
„Bronimy naszych praw, tradycji i przyszłości” działkowcy okręgu pilskiego spotkali się w dniu 1 września 2012
roku na Okręgowych Dożynkach z okazji Dnia Działkowca. Uroczystość odbyła się na terenie Rodzinnego Ogrodu
Działkowego im. „Słonecznik” w Trzciance, który obchodził jubileusz 35-lecia powstania ogrodu. Podobne hasła
towarzyszyły podczas uroczystości Dnia Działkowca w
innych ROD naszego okręgu. Począwszy od 1 września
2012 r. Okręgowy Zarząd rozpoczął narady konsultacyjne
z członkami OZ, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej PZD oraz z aktywem i działkowcami rodzinnych
ogrodów działkowych. Narady, w których wzięło udział
176 uczestników, przeprowadzono w powiatach czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim, wągrowieckim, złotowskim i pilskim. Uczestnicy narad wnieśli propozycje
zmian w projekcie, które przesłano do KR PZD. Na
wszystkich spotkaniach przyjęto stanowiska popierające
potrzebę opracowania obywatelskiego projektu ustawy o
ROD. Podczas narad deklarowano poparcie dla Związku
i dalszego funkcjonowania w ramach aktualnych struktur.
Działkowcy, samorządy ROD i OZ na ręce Pani Ewy Kopacz Marszałek Sejmu RP przekazały 31 listów i stanowisk w obronie naszych praw i poparcia dla

obywatelskiego projektu ustawy, 5 listopada 2012 r. po
podpisaniu przez Panią Ewę Kopacz Marszałek Sejmu postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej rozpoczął się kolejny
etap promowania obywatelskiego projektu ustawy o ROD.
Do wszystkich, parlamentarzystów ziemi pilskiej i władz
samorządowych obejmujących okręg pilski wysłaliśmy
obywatelski projekt ustawy wraz z uzasadnieniem prosząc
jednocześnie o odbycie spotkań w celu uzyskania opinii i
wsparcia w jego uchwaleniu. Jako zadanie priorytetowe
przyjęliśmy odbycie spotkań z parlamentarzystami ziemi
pilskiej, bowiem to oni ostatecznie zadecydują o przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce.
W okresie od 12 listopada do 20 listopada 2012 r. odbyliśmy 5 spotkań z następującymi parlamentarzystami: posłami Marią Janyska z PO, Jackiem Najderem z Ruchu
Palikota, Romualdem Ajchlerem z SLD, Maksem Kraczkowskim z PiS – senatorem Mieczysławem Augustynem.
W dniu 10 listopada 2012 r. delegacja pilskich działkowców spotkała się z posłem i Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisławem Kalembą, który oświadczył, że
zarówno on jak i PSL nie zmienił stanowiska w sprawie
działkowców i Związku. Poza parlamentarzystami z PO,
pozostali deklarowali poparcie dla naszego obywatelskiego projektu ustawy i złożyli podpisy na listach poparcia.
Bez żadnych zastrzeżeń takie deklaracje złożyli posłowie
Jacek Najder i Romuald Ajchler oświadczając jednocześnie, że w czasie głosowania w Sejmie podniosą rękę za
przyjęciem naszego projektu. Poseł Maks Kraczkowski
popierając nasz projekt jednocześnie sugerował o podjęcie współpracy-spotkania z posłem Andrzejem Derą, autorem poselskiego projektu ustawy o ogrodach
działkowych Solidarnej Polski w celu przedyskutowania
najbardziej optymalnych rozwiązań z obu projektów. Stanowiska Pani poseł Marii Janyska i senatora Mieczysława
Augustyna z PO były niejednoznaczne i do końca niejasne, pomimo ich deklaracji popierających działkowców.
W spotkaniach z parlamentarzystami uczestniczyło łącznie 135 działkowców.
Obywatelski projekt ustawy o ROD wraz z uzasadnieniem, przewodnik po projekcie, listy do zbierania podpisów poparcia i inne materiały po ich powieleniu
przekazaliśmy niezwłocznie do Zarządów ROD. Rozpoczęliśmy jednocześnie prezentowanie wśród działkowców
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przyjętego w Sejmie projektu ustawy oraz organizowanie
kampanii i zbieranie podpisów na listach poparcia. Do
dnia 4 grudnia 2012 r. odbyliśmy 8 spotkań z działkowcami, na których obecnych było 239 osób, do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wysłaliśmy 3427 podpisów
poparcia. W Pile, Czarnkowie, Chodzieży, Wągrowcu,
Trzciance i Złotowie utworzono punkty konsultacyjne,
w których udzielane są informacje i wydawane materiały
o projekcie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
oraz zbierane podpisy.
W ramach kampanii promocyjnej współpracujemy z lokalnymi mediami – przede wszystkim z „Tygodnikiem
Nowym” o zasięgu regionalnym, TV lokalną w Trzciance
i innymi.
W dniu 6 listopada 2012 r. Marian Praczyk Prezes OZ
był zaproszony na posiedzenie Rady Powiatowej SLD
w Pile, na którym prezentował obywatelski projekt ustawy o ROD oraz tryb zbierania podpisów osób popierających ten projekt. Członkowie Rady Powiatu SLD
wystosowali do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz list w treści, którego wyrazili pełne poparcie dla projektu ustawy
i zwrócili się o jego przyjęcie i niezwłoczne skierowanie
na ścieżkę legislacyjną.
Zarząd Powiatu Chodzieskiego, na posiedzeniu w dniu
26 listopada 2012 r. wyraził swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, o czym poinformował pismem OZ PZD w Pile.
W dniu 30 listopada 2012 r. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki wystosował list do posła Jacka Najdera z Ruchu Palikota o wsparcie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych podczas posiedzeń komisji sejmowych oraz posiedzeń Sejmu.
3 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów miasta Piły, na którym między innymi dokonano
oceny realizacji przez Zarządy ROD działań związanych
z kampanią promocyjną poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy oraz przekazano informacje z posiedzenia
Krajowej rady PZD w dn. 29.11.2012 r.

Obecnie przystępujemy do kolejnego etapu – spotkań
z władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami.
Mamy już ustalony częściowo kalendarz kolejnych działań i spotkań, i tak.:
W dniu 4 grudnia 2012 r. odbędzie się posiedzenie Prezydium OZ, podczas którego m.in. przekażemy informacje z posiedzenia Krajowej Rady PZD w dn. 29.11.2012 r.
w tym Apel Krajowej Rady do wszystkich rodzinnych
ogrodów działkowych o zajęcie stanowiska ws. dalszego
funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców i odezwę Krajowej Rady PZD „Ocalmy ogrody działkowe”
oraz dokonamy oceny realizacji przez OZ i Zarządy ROD
działań dotyczących obywatelskiego projektu ustawy o
ROD.
W dniu 6 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 spotkanie ze Starostą, Przewodniczącym Rady Powiatu oraz burmistrzami
pow. czarnkowsko-trzcianeckiego i działkowcami w Czarnkowie.
W dniu 6 grudnia 2012 r. o godz. 13.30 spotkanie z Burmistrzem Wronek, Przewodniczącym Rady Gminy i działkowcami we Wronkach.
14 grudnia 2012 roku spotkanie z Prezydentem Miasta
Piły, Przewodniczącym Rady Miasta i działkowcami
w Pile.
15 grudnia 2012 r. posiedzenie Okręgowego Zarządu
w poszerzonym składzie z udziałem Okręgowej Komisji
Rewizyjnej i Rozjemczej oraz Prezesów ROD. Na to posiedzenie zaproszono Pana Tadeusza Dąbrowskiego Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.
Stanowisko władz samorządowych i ich poparcie dla
konkretnych rozwiązań w projekcie naszej ustawy ma
istotne znaczenie. To nowa ustawa będzie wyznaczała obszar i zakres współpracy z władzą samorządową, jako właścicielem gruntów, na których usytuowane są rodzinne
ogrody działkowe. Dalsze spotkania będziemy kontynuowali w okresie miesiąca grudnia br. i stycznia 2013 r. po
wcześniejszym uzgodnieniu terminów.
Sekretarz OZ PZD w Pile
Andrzej Kierzkowski

Piła, 4 grudnia 2012 r.

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD
Spotkania z posłami i samorządowcami
sobie z tego sprawę i wyrażają poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Poseł Tadeusz Iwiński w imieniu posłów ze swojego
ugrupowania (SLD) zapewnił, że zawsze nas popierali

Warmia i Mazury to tereny zielone, dlatego nasze
ogrody bardzo dobrze wkomponowują się w krajobraz naszego regionu. Są miejscem spotkań całych rodzin mieszkających w naszym województwie. Samorządowcy i
parlamentarzyści z naszego okręgu bardzo dobrze zdają
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i nie zamierzają tego zmieniać. Sytuacja działkowców
w naszym regionie jest mu dobrze znana i bardzo chętnie
uczestniczy we wszystkich organizowanych przez nas spotkaniach, zawsze bardzo pochlebnie wypowiadając się na
temat znaczenia rodzinnych ogrodów działkowych dla
mieszkańców naszego regionu. Szczególnie w naszym województwie, gdzie bezrobocie jest największe w całej Polsce.
Po spotkaniu z Władysławem Mańkutem Przewodniczącym Rady Wojewódzkiej SLD otrzymaliśmy kolejne
potwierdzenie, że klub parlamentarny SLD popiera działkowców w ich dążeniach do zachowania swoich praw.
W dniu 20 października br. podczas narady prezesów
i księgowych z naszego okręgu odbyło się spotkanie z
przewodniczącym SLD Leszkiem Millerem, który przypomniał, że to za ich rządów została uchwalona ustawa o
rodzinnych ogrodach działkowych. Leszek Miller poinformował, że SLD opracował swój projekt ustawy o ogrodach działkowych, który jest korzystny dla działkowców.
Zapewnił jednocześnie wszystkich zebranych, że będzie
on forsowany w Sejmie przez posłów SLD, ale nie pozostawią także bez poparcia obywatelskiego projektu ustawy
opracowanego przez Polski Związek Działkowców.
Posłowie Platformy Obywatelskiej, który otrzymali

mandaty od mieszkańców naszego okręgu również opowiedzieli się za poparciem dla naszego projektu ustawy.
Takie informacje otrzymaliśmy podczas spotkania z posłami Adamem Żylińskim w Iławie i Januszem Cichoniem w Olsztynie.
Podczas spotkania z Prezydentem Olsztyna Piotrem
Grzymowiczem poruszono temat działkowców jak i projektu ustawy o ROD. Prezydent potwierdził podczas rozmów swoje zdanie, które wyraził wcześniej na łamach
„Gazety Olsztyńskiej”, że na terenach ogrodów w naszym
mieście nie planowane są żadne poważne inwestycje i nikt
nie zamierza całkowicie zlikwidować ogrody w granicach
naszego miasta.
Poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy wyraził
także w imieniu Warmińsko-Mazurskiej Rady województwa OPZZ jego przewodniczący Stanisław Kowalczyk.
OPZZ skierował także stanowisko do Marszałek Sejmu, w
którym popiera nasz projekt z prośbą o przyjęcie go pod
obrady Sejmu.
Nasz projekt ustawy został także poparty przez Przedstawicieli z Partii Emerytów i Rencistów, którzy podczas
zorganizowanego z nimi spotkania bardzo pozytywnie
wypowiadali się na temat ogrodów i działkowców.

Zbieramy podpisy – mamy ich już 2 583
Tak jak w całym kraju, też i w naszym okręgu trwa akcja zbierania podpisów. Poszczególni członkowie Okręgowego Zarządu mają przydzielone miejscowości, gdzie
koordynują i pomagają w całym przedsięwzięciu. W działania te zaangażowanych jest bardzo dużo zarządów ogrodów jak i pojedynczych działkowcach. Do tej pory zorganizowanych zostało 8 różnych spotkań, na których bardzo szeroko przedstawiony został projekt ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowychi zbierane były podpisy
pod jego poparciem. Zarządy ROD zorganizowały się także w samodzielne zbieranie podpisów wśród swoich znajomych, członków rodzin i mieszkańców miast i wsi,
w których mieszkają i pracują. W Giżycku podpisy na listach złożyła także Pani Burmistrz Jolanta Piotrowska
oraz Radni Miasta. Na dzień 30.11.2012 r. wysłaliśmy do
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej listy, na których

znajdują się 2 583 podpisy. Z rozmów telefonicznych
i osobistych z prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działkowcami zaangażowanymi w akcję zbierania podpisów wiemy, że ta liczba z dnia na dzień będzie
się powiększać. W ogrodach w zbieranie podpisów zaangażowało się wielu ludzi, którzy po zgromadzeniu większej liczby list z podpisami zamierzają spotkać się
i wszystkie razem przekazać do OZ. My na bieżąco zbieramy wszystkie wpływające do nas listy, sprawdzamy
i przekazujemy je do Warszawy.
W naszym biurze we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 istnieje również możliwość złożenia podpisu. Zachęcamy wszystkich do popierania naszej
inicjatywy, przekazujemy materiały. Ulotki, przewodniki
i plakaty cieszą się dużym zainteresowaniem i są bardzo
przydatne, a także ułatwiają promocję projektu.

Plany i przyszłe działania
W miesiącu grudniu zaplanowane zostało spotkanie
z posłem PO Andrzejem Orzechowskim. W dniu 3 grudnia br. w Ełku w biurze posła zorganizowane zostanie spotkanie z prezesami ełckich ogrodów, na którym prezesi
Rodzinnych Ogrodów Działkowych zamierzają zapoznać
Pana posła z naszym projektem i przekazać mu materiały
promocyjne z nim związane. Organizatorzy spotkania liczą na pozytywne przyjęcie i poparcie naszego jako pro-

jektu korzystnego dla działkowców.
Podjęte zostały także działania związane ze zorganizowaniem spotkania naszych przedstawicieli z Panią poseł
Lidią Staroń. Posłanka PO otrzymała mandat z naszego
okręgu i ma swoje biuro w Olsztynie. Nasi przedstawiciele wykazali inicjatywę i poprosili o ustalenie terminu spotkania. Obecnie czekamy na informację od Pani poseł
kiedy znajdzie czas na spotkanie z działkowcami.
52

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego
Związku Działkowców w Olsztynie planuje także w najbliższym czasie zorganizować w Iławie spotkanie z posła-

mi: Adamem Żylińskim (PO) i Zbigniewem Babalskim
(PiS) oraz senatorem PO Stanisławem Gorczycą.
Agata Cizio

Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie
Działania struktur PZD okręgu koszalińskiego w zakresie promocji obywatelskiego projektu
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w
Koszalinie realizując uchwały X Nadzwyczajnego Zjazdu
Delegatów PZD o powołaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Obywatelskiego Projektu ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych oraz ustalenia i wytyczne Rady
Krajowej PZD podjął szerokie działania organizacyjne w
zakresie akcji informacyjnej i promowania w okręgu zapisów tego projektu.
W tym celu w głównych skupiskach rodzinnych ogrodów działkowych na terenie okręgu, w dziewięciu naszych
głównych miastach – Koszalinie, Szczecinku, Wałczu,
Białogardzie, Kołobrzegu, Świdwinie Drawsku, Złocieńcu i Mirosławcu zorganizowano w wiodących ogrodach
punkty informacyjno-konsultacyjne. Takie punkty winni
zorganizować zarządy w pozostałych wszystkich ogrodach. Zadaniem punktów jest umożliwienie zapoznania
się przez działkowców i inne osoby, które są sympatykami ogrodów z projektem obywatelskim ustawy i złożenie
swojego podpisu na liście poparcia.
Informacje o lokalizacji punktów zamieszczono na stronie internetowej okręgu oraz pisemnie zobligowano
wszystkie zarządy ROD do umieszczeniu informacji na
powyższy temat na tablicach ogłoszeń w ogrodach.
W celu usprawnienia systemu informowania o obywatelskim projekcie ustawy nagrano programy informacyjne
w telewizjach kablowych na obszar Koszalina i okolic
oraz Wałcza i okolic. Osoby przychodzące podpisać listę
poparcia pod obywatelskim projektem ustawy informują,
że czynią to w związku z apelem skierowanym do działkowców przekazanym przez lokalne stacje telewizyjne.
Istotnym elementem naszych działań były spotkania
z parlamentarzystami i działaczami samorządowymi w celu zaprezentowania i zapoznania ich z obywatelskim projektem ustawy o ROD. Przedstawiciele okręgowego
zarządu i rodzinnych ogrodów działkowych spotykali się
m.in. z Posłami Leszkiem Millerem, Grzegorzem Napieralskim i Stanisławem Wziątkiem z SLD, Wiesławem Suchowiejko z PO i Andrzejem Lewandowskim z Ruch
Palikota. Podczas spotkań z parlamentarzystami złożono
wiele deklaracji poparcia dla obywatelskiego projektu
ustawy. Było też spotkanie z Posłem PO, które miało szerszy oddźwięk, które pozwoliło poznać zamiary Platformy

Obywatelskiej w stosunku do naszej ustawy. Wielce pouczające spotkania działkowcy odbyli z Panią Burmistrz
Połczyna Zdroju i Panem Burmistrzem Darłowa.
Nawiązano współpracę z wojewódzkimi strukturami
Unii Pracy, która dzięki zaangażowaniu się w promocję
obywatelskiego projektu ustawy Senatora Andrzeja Niskiego udzieli nam pomocy w zbieraniu podpisów. Poprzez prezesów zarządów niektórych ogrodów nawiązaliśmy kontakt z radami osiedli, organizacjami emerytów i rencistów, wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, organizacjami zielonych, które również pomagają naszym działaczom w akcji zbierania podpisów pod
projektem ustawy. Jest oczywistym fakt, że wszystkie organizacje i osoby pomagające w naszej akcji zostały wyposażone w odpowiednie materiały propagandowe.
Wielu indywidualnych działkowców w ogrodach pobrało listy do podpisów i zbierają podpisy wśród swoich rodzin i znajomych. Jest to szczególnie pocieszające.
W ramach dalszych działań mających na celu promowanie obywatelskiego projektu ustawy szczególne działania zostaną skierowane na prezentowanie obywatelskiego projektu ustawy w stosunku do pozostałych członków
zarządów ogrodów i komisji statutowych oraz działkowców. W tym celu wszelkie posiedzenia organów statutowych w ogrodach winny być otwarte dla zainteresowanych osób i obowiązkowo najważniejszym punktem
posiedzenia winna być prezentacja projektu ustawy. Materiałów informacyjnych przekazanych przez Rade krajową i okręgowy zarząd jest wystarczająca ilość. Pierwsze
zebrania informacyjne są już organizowane i odbyły się.
Aby zebrania spełniły swoją rolę zarządy muszą podjąć
trud powiadomienia o organizowanym zebraniu działkowców oraz przygotować i rozprowadzić posiadane materiały informacyjne.
Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie w prasie o zasięgu okręgowym zamieści specjalne ogłoszenie wzywające
wszystkich sympatyków ogrodów działkowych i nie tylko do składania swoich podpisów na listach poparcia obywatelskiego projektu wraz z przypomnieniem lokalizacji
punktów informacyjno-konsulatcyjnych.
Wkraczając w drugi miesiąc akcji promowania i zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ro53

dzinnych ogrodach działkowych w ocenie okręgowego
zarządu zadania w tym zakresie powinny być zindywidualizowane. Sądzimy, że przeprowadzone dotychczasowe
narady, spotkania wyłoniły we wszystkich naszych środowiskach grupy działaczy, którzy są przygotowani do prezentacji ustawy w swoich środowiskach rodzinnych,
towarzyskich i zawodowych. Ten kierunek działania wydaje się być obiecujący. Pierwsze rezultaty akcji zbierania
podpisów wskazują, że dobrze przygotowany indywidualnie działacz – działkowicz jest w stanie zebrać dużą ilość

podpisów i to nie koniecznie wśród działkowców.
Okręgowy Zarząd w Koszalinie w dalszej swej bieżącej działalności szczególną uwagę poświęcać będzie akcji
zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy.
To było jest i na najbliższy czas będzie naczelne zadanie
realizowane przez statutowe organa PZD w Okręgu
i Ogrodach.
Hasło, „nic o nas bez nas”, ma w tym trudnym dla
Związku okresie – szczególne znaczenie. Jeszcze możemy
ocalić nasze ogrody.
Wiceprezes OZ PZD Koszalin
Ryszard Nowak

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu
Promocja obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
na terenie okręgu elbląskiego
Promowanie projektu ustawy na terenie okręgu rozpoczęto od zapoznania z jego treścią prezesów ROD oraz
członków organów ogrodowych.
W tym celu w dniu 19 listopada br. zorganizowano naradę z prezesami ogrodów na której omówiono projekt
ustawy o rod oraz określono zadania dla organów zarządzających ogrodami w zakresie promowania projektu
i zbierania podpisów na listach jego poparcia.
W dyskusji nad projektem ustawy udzielono pełnego
poparcia co do proponowanych uregulowań w niej zawartych. Jednak w toku dyskusji wyrażono również obawy
o ostateczny kształt ustawy i czy znajdzie się wola praktyczna jej uchwalenia w terminie określonym przez Trybunał Konstytucyjny. Uznano, w tej sytuacji zachodzi

potrzeba integracji społeczności działkowej i wsparcia
działań w uchwaleniu nowej ustawy.
Ponadto zorganizowano spotkania z Zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Braniewa, Pieniężna i Ornety w których uczestniczyli członkowie funkcjonujących tam ogrodów.
Spotkania miały na celu zapoznanie z treścią projektu
ustawy członków ogrodowych oraz uświadomienie skutków prawnych, jakie mogą nastąpić w razie nie przyjęcia
ustawy w terminie określonym przez Trybunał Konstytucyjny.
Z omawianymi zagadnieniami zapoznano również Społeczną Służbę Instruktorską z terenu działania naszego
okręgu na spotkaniu, które odbyło się w dniu 3 grudnia br.

Działkowcy okręgu elbląskiego popierają projekt ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP szeregu zapisów
ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 r.
wywarł na naszej społeczności stan niepewności co do
przyszłości ogrodnictwa działkowego. Zakwestionowane
przepisy obowiązującej ustawy o ROD skutkują utratą stabilizacji, bezpieczeństwa i pewności praw nabytych
w przeszłości.
Dlatego też przyjęty przez Nadzwyczajny X Krajowy
Zjazd Delegatów PZD obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych znajduje pełne poparcie
nie tylko wśród społeczności działkowej, ale również
mieszkańców naszych miast.
Okres zimowy powoduje utrudnienia w dotarciu do
wszystkich członków naszego Związku. Dlatego też na
szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie członków or-

ganów ogrodowych i okręgowych w propagowaniu założeń projektu ustawy oraz zbieraniu podpisów na listach
potwierdzających jej poparcie. Z założeniami do projektu
ustawy oraz o zbieraniu podpisów działkowcy z naszego
okręgu są informowani za pośrednictwem materiałów dostarczonych przez Krajową Radę oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w ogrodzie lub miejscowości. Czynione są
również starania o promowanie projektu ustawy za pośrednictwem lokalnych mediów.
Należy zauważyć, że akcja zbierania podpisów dopiero
się rozpoczęła, a jej efekty będą widoczne po jej zakończeniu. Jednak według stanu obecnego na wyróżnienie zasługują następujące Rodzinne Ogrody Działkowe tj.
Pstrowskiego, Traugutta, Żwirki i Wigury, Kościuszki,
Kotlinka, Szarotka, Zagaje w Elblągu oraz ROD im. „Promyk” w Pasłęku.
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Ogółem według stanu na dzień 3.12.2012 r. zebrano
około 3000 podpisów na listach poparcia.
Każdy działkowiec, jak również mieszkaniec Elbląga i

osoba popierająca projekt obywatelski ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych może złożyć swój podpis na liście
poparcia w 5 punktach w zorganizowanych w Elblągu.

KOMUNIKAT
Polski Związek Działkowców – Okręgowy Zarząd
w Elblągu informuje, że każdy mieszkaniec naszego miasta i z terenu działania naszego okręgu, który ukończył
18 lat może złożyć swój podpis pod obywatelskim projektem ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Punkt zbierania podpisów znajduje się w siedzibie
OZ PZD w Elblągu ul. Kościuszki 106.
Podpisy można składać w godzinach 8-16. Zapraszamy.
Poparcie dla obywatelskiego projektu jest niezbędny, je-

żeli chcemy żeby był przedmiotem obrad Sejmu, ale również aby był traktowany z należytą powagą, jako projekt
realizujący oczekiwania wielkiej rodziny działkowej i społeczeństwa.
Wykorzystajmy ta szansę, aby dobre prawo mogło służyć społeczeństwu.
Każdy działkowiec może złożyć swój podpis w Zarządzie swojego ogrodu.

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie
Działania promujące obywatelski projekt ustawy
1. Dlaczego popieramy projekt obywatelski?
Zagrożenie realne – „być albo nie być !” wywołuje
ogromne zaniepokojenie działkowców, co dalej?
Trybunał Konstytucyjny nie pozostawił złudzeń. Nie będzie ustawy w 18 miesięcy – nie ma PZD. Wygasną prawa do gruntu, do działe, do własności, wygasną
uprawnienia samorządów w ogrodach. Co to oznacza? Nie
trzeba tu jasnowidza. Oznacza to koniec tego co było
– oceniane lepiej czy gorzej, ale było i gwarantowało ludziom prawa.
Czy wszyscy to rozumiemy? Nie zawsze i nie wszyscy.
Patrzenie na problem przez interes pojedynczych ludzi
lub niewielkiej grupy, musi budzić zaniepokojenie i sprzeciw.
Te objawy niewiary i pokazywanie, że „sam sobie poradzę”, należy uznać za objaw defetyzmu w okresie walki
o wspólny cel.
Na szczęście są to sporadyczne przypadki. Nie mają one
ani uznania ani poparcia. Są jednak niebezpieczne wtedy
kiedy potrzeba pełnej mobilizacji w dążeniu do osiągnięcia jednego celu – ratowania ogrodów i obronę organiza-

cji jako całości.
Nierówne rozłożenie wysiłku, ospałość w inicjatywach,
pozorowanie działań jest dzisiaj naganne.
Teraz potrzeba dotarcia do każdego działkowca. Każdy
sposób jest dobry – przez tablice informacyjne ROD,
w punktach konsultacyjnych, informacyjnych i wszędzie
gdzie działkowiec może otrzymać informację i ma możliwość złożenia podpisów poparcia dla proponowanej ustawy.
Jeżeli tak pojmujemy nasze obywatelskie a zarazem patriotyczne obowiązki to dobrze.
Wypracowany projekt przez działkowców jest najlepszy z możliwych, jest jedyną gwarancją sukcesów w walce o to co nam chodzi, tj. stworzenie takich mechanizmów
ustawowych, które zagwarantują byt ogrodom działkowym, działkowcom dobre prawa, a społeczeństwu wiele
pożytku z istnienia ogrodów w miastach.
Dlatego popieramy zgłoszony do Marszałka Sejmu projekt o rodzinnych ogrodach działkowych.
Opracował: Piotr Szarek

2. Stare sprawy a nowe kłopoty
W Szczecińskim Okręgu Polskiego Związku Działkowców po dziś dzień jak echo odbijają się stare sprawy,
zwłaszcza związane z gospodarką gruntami.

Od wielu lat ciągną się sprawy sądowe w m. Drawno, m.
Międzyzdroje, a również w Szczecinie choćby dla przykładu dotyczące RODim. „Polmo” i „Przyjaźń”.
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Te zaległe sprawy nie pozwalają na spokojny sen działkowców co pewien czas powracają jak bumerang, Zarząd
Okręgowy ma wiele problemów z udowodnieniem swoich
racji przed sądami. Pochłania to czas, określone środki i
praktycznie gdyby nie struktury okręgowe i Krajowej Rady często te sprawy zakończyłyby się już dawno ze szkodą dla działkowców. Są to sprawy dla ludzi najważniejsze.
W sytuacji obecnej gdy problem ustawy jest na razie nie
rozstrzygnięty, te problemy rzucają światło na to, dlacze-

go tak mocno należy stanąć w obronie ogrodów działkowych i w sposób wyraźny poprzeć zapisy obywatelskiego
projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Bez dobrych zapisów ustawy nie można liczyć na stabilną przyszłość ogrodów i działek. Ten aspekt czysto materialny należy również podkreślać przekonując posłów i
społeczeństwo, że dobra ustawa jest gwarantem iż ludziom dzisiaj użytkującym działki nie stanie się krzywda.
Opracował: Robert Szymański

3. Co robimy w Okręgu Szczecińskim dla promocji ustawy?
Teraz, gdy zawirowania wokół rodzinnych ogrodów
działkowych są wyjątkowo duże to ten fakt nie napawa
optymizmem. Każdy przejaw dobrej roboty, każda okazja
do pokazania roli rodzinnych ogrodów działkowych ale
również Okręgu i Krajowej Rady, a także pożytków płynących z tego dla działkowców jest bardzo ważne.
Dobrze się stało, że zarządy ogrodów podjęły właściwy
kierunek działania w zakresie realnego unowocześnienia
infrastruktury ogrodowej, doinwestowania jej oraz podjęto działania w zakresie modernizacji działek. Na uwagę
zasługują podjęte działania w ogrodach:
• „Dolinka”- budowa domu działkowca,
• „Nad Grzepnicą” –budowa domu działkowca,
• elektryfikacja -„Nad Bukową”, „Jutrzenka”, Konopnickiej”, „Polana”, „M. Reja” Police.
• zespół ogrodowy „Gryf”, „Neptun” i „Narcyz” – budowa drogi wspólnej dla ogrodów
• remont ogrodzeń w 10 ogrodach.
Te inwestycyjne działania to wyraźny sygnał dla działkowców jak również do społeczeństwa, że mimo wytworzonej niepewności co do przyszłości ogrodów, są one
zainteresowane istnieniem, rozwojem i funkcjonowaniem

organizacji dużej, która swoim strukturami służy dla każdego ogrodu, a pośrednio dla każdego działkowca.
To co zrobimy w tych ogrodach wiąże nas mocno z tą
użytkowaną ziemią, wiec razem wszystkie ogrody wespół
z Okręgiem i Krajową Radą są w stanie udowodnić naocznie, że prowadzą konkretne przedsięwzięcia remontowe czy inwestycyjne, wspomagane finansowo przez
środki z funduszu rozwoju są dowodem na nasze przywiązanie do Polskiego Związku Działkowców oraz na
wolę takiego działania, które zapewni organizacji przetrwanie a ogrodom istnienie.
Każdy przejaw inicjatywy, każde dobre wykorzystanie
środków to droga do stabilizacji sytuacji. Róbmy swoje,
bo jest to kierunek dobry, a popierając projekt obywatelskiej ustawy czynem, dajemy dowód na to, że nie jesteśmy gołosłowni. Na rok bieżący w szczecińskim okręgu
dofinansowano ogrody łącznie na kwotę 1.374000. Wiele
z tych zaplanowanych zadań jest już zakończone i rozliczone.
Broniąc ogrody takie poparcie ustawy jest również niezbędne.
Opracował: Marian Pawłowski

4. Co robimy by projekt ustawy stał się rzeczywistością?
Od momentu, gdy zrodziła się myśl o obywatelskim
projekcie ustawy, podjęliśmy w okręgu szczecińskim działania informujące o kolejnych etapach prac nad projektem
i wynikami tej pracy.
W momencie gdy projekt został zgłoszony, a Komitet
zarejestrowany we wszystkich ogrodach podjęliśmy działania informacyjne, promujące projekt ustawy, połączony
ze zbieraniem podpisów poparcia dla tego projektu.
Ważnym etapem był przydział dla każdego członka
okręgowego zarządu po kilka ogrodów, z którymi bezpośrednio pracuje on na co dzień, zarówno w przygotowaniu
spotkań, jak również w prezentacji projektu ustawy oraz

zbieraniu podpisów.
Z dotychczas przeprowadzonych spotkań w ogrodach
należy wymienić pierwsze spotkanie w ROD im. „Przyjaźń” ukierunkowujące prace poszczególnych zespołów.
Następnie spotkanie wspólne dla ogrodów m. Choszczno
z udziałem władz samorządowych i przedstawicieli partii,
2 spotkania ogrodów prawobrzeża dla zaprezentowania
projektu oraz pobudzenia aktywności w zbieraniu podpisów. Spotkania obsłużone przez członków Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej. Podobne spotkanie odbyło się w
m. Łobez przy obecności miejscowych władz samorządowych, w Gryfinie oraz w Świnoujściu.
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Planowane są kolejne spotkania w Stargardzie Szczecińskim, Policach, Gryficach, Nowogardzie, Goleniowie,
Barlinku, Dębnie oraz dwa większe spotkania w mieście
Szczecinie. W celu promocji ustawy na spotkania wysłano zaproszenia do posłów, mediów oraz samorządów.
Dla popularyzacji ustawy przekazano materiały stosowne dla wszystkich posłów Okręgu z jednoczesną prośbą o
wyznaczenie terminu spotkania się z posłami grupy działkowców. Materiały takie wysłano również do OPZZ,
Stronnictwa Demokratycznego, Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych, Stowarzyszenia Kobiet, schronisk młodzieżowych, Polskiego Związku Łowieckiego, Związku
Sybiraków, Partii Zielonych, Ligii Ochrony Przyrody,
Związku Emerytów i Rencistów, Związku Nauczycielstwa
Polskiego oraz 5 spółdzielni mieszkaniowych.

Stały kontakt również jest utrzymywany z Partią Kobiet,
Radą Wojewódzka SLD i PSL.
Odbyły się dwa spotkania (z posłem PO oraz senatorem
PO). Zainteresowano media problemami aktualnymi ogrodów działkowych przez audycję Akademia Działkowca,
emisje przez tydzień wywiadu w telewizji Lipiany, a także media lokalne prasowe.
Strona internetowa OZ jest głównym forum informacyjnym, natomiast bardzo mało aktywne są strony internetowe wielu ROD.
W dalszych planach przewidujemy lokalne spotkania w
większych ogrodach oraz w grupach ogrodów z szerokim
gremium działkowców no i ciągle sukcesywne zbieranie
podpisów pod projektem poparcia ustawy.
Opracował: Robert Szymański

Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD
I. Zakończyły się wcześniej zaplanowane narady z czołowym aktywem Ogrodów oraz OZ
Wszystkie narady poświęcone były tematyce promocji
obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Podczas narad
szczegółowo omówiono sposoby i ustalono miejsca zbierania podpisów. Powołana Uchwałą Prezydium OZP PZD
w Rzeszowie grupa wspierająca Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD realizuje zadania z
zakresu nadzorowania i pomocy ogrodom działkowym w
organizowaniu akcji zbierania podpisów wśród działkowców i mieszkańców miast. Członkowie grupy na bieżąco
przekazują informacje oraz listy z zebranymi podpisami
do Okręgowego Zarządu Podkarpackiego w Rzeszowie.
Łącznie odbyło się 11 narad dla aktywu Ogrodów oraz
OZP w związku z promocją projektu Ustawy o ROD.
Wszyscy uczestnicy narad otrzymali komplet materiałów
zawierający obywatelski projekt ustawy o ROD wraz z
uzasadnieniem, przewodnik po ustawie, listy do zbierania
podpisów, instrukcję „jak zbierać podpisy”. Podczas narad
szczególnie poruszanymi tematami były obawy o dalsze
istnienie ogrodów działkowych na terenie miast, zróżnicowany stosunek poszczególnych samorządów co do funkcjonowania ogrodów działkowych, wątpliwości dotyczące
poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD w Sejmie RP oraz obawy czy projekt nie trafi do tzw. „zamrażarki sejmowej” już po pierwszym czytaniu.
Oprócz narad z aktywem w dalszym ciągu odbywają się

otwarte spotkania dla działkowców i mieszkańców w poszczególnych miastach oraz walne zebrania informacyjne
w ROD. Podczas spotkań poruszane były zagadnienia odnośnie szans obywatelskiego projektu w Sejmie, pytania
dotyczące uregulowań zawartych w projekcie w szczególności dotyczących prawa własności do majątku działkowca, własności urządzeń wspólnych znajdujących się na
terenie ROD oraz praw i obowiązków użytkowników
działek nie będących członkami stowarzyszeń ogrodowych. Ponadto wielokrotnie poruszana była sprawa przyznawania osobowości prawnej ogrodom działkowym. W
walnych zebraniach informacyjnych uczestniczą osoby
przygotowane przez OZ do obsługi, posiadające gruntowną wiedzę w temacie obywatelskiego projektu Ustawy o
ROD.
Zostały uruchomione punkty zbierania podpisów, w których pełnią dyżury członkowie Zarządów ROD z dostępnymi materiałami: projekt Ustawy wraz z uzasadnieniem,
przewodnik po Ustawie, ulotka „ocalmy ogrody”. Na terenie działania OZ Podkarpackiego otwartych zostało 25
takich punktów. Również w biurze OZP PZD w Rzeszowie działa Punkt Konsultacyjny, w którym to mieszkańcy
oraz działkowcy uzyskują niezbędne informacje w zakresie obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

II. Działkowcy oraz członkowie aktywu czynnie uczestniczyli w organizowanych spotkaniach z:
Samorządami:
1. z Burmistrzem Miasta Łańcuta – Stanisławem Gwizdakiem, który podczas spotkania wyraził opinię, iż istnieje potrzeba funkcjonowania ogrodów działkowych w

miastach, na dowód czego wystosuje list do Pani Marszałek Sejmu RP w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD,
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2. z Zastępcą Burmistrza Miasta Dębicy – Jerzym Gągałą, który także dostrzega potrzebę istnienia ogrodów działkowych jako niezbędnego elementu infrastruktury miasta,
zaproponował wystosowanie apelu o poparcie projektu
ustawy o ROD oraz stanowiska do Pani Marszałek Sejmu
RP w sprawie obywatelskiego projektu
3. z Radą Miasta Łańcuta – popierającą działalność
ogrodów działkowych w mieście, która w dniu 11.12.2012
r. na najbliższej sesji RM, wystosuje uchwałę i stanowisko
w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy
o ROD.

rozpowszechnianie akcji w mediach lokalnych,
6. z Mirosławem Plutą (PO) – wyraził poparcie dla
ROD, przedstawił stanowisko premiera RP Donalda Tuska, w którym to wyraził się, że nie można skrzywdzić
polskich działkowców. Poseł wyraził opinię, że będzie
lobbował wśród Posłów PO poparcie obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Włączył się w akcję zbierania podpisów.
7. ze Zbigniewem Rynasiewiczem (PO) – obecni na
spotkaniu przedstawiciele łańcuckich i rzeszowskich ROD
zostali poinformowani przez Pana Posła, iż w Sejmie musi zostać uchwalona ustawa o ogrodach działkowych przygotowana przez posłów Platformy Obywatelskiej.
W najbliższym czasie działkowcy otrzymają projekt ustawy w celu zapoznania się z nim i wniesienia uwag. Pan
Zbigniew Rynasiewicz nie zajął żadnego stanowiska w
sprawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych.

Posłami:
1. z Dariuszem Dziadzio (Ruch Palikota) – deklaruje pomoc środowisku działkowemu w sprawie przegłosowania
obywatelskiego projektu w Sejmie oraz zobowiązał się do
przeprowadzenia rozmów na posiedzeniu Klubu Parlamentarnego w tej sprawie
2. z Stanisławem Ożóg (PiS) – uznał słuszność obywatelskiego projektu ustawy o rod i na dzień dzisiejszy działkowcy nie mają innego wyjścia jak przeprowadzić
procedurę związaną z obywatelskim projektem do końca,
3. z Kazimierzem Gołojuchem (PiS) – w pełni popiera
działkowców, ogrodów, konieczność zachowania ogrodów działkowych w przyszłości i propozycja stworzenia
ponadpartyjnej koalicji w sprawie poparcia projektu obywatelskiego naszej ustawy,
4. z Kazimierzem Moskalem (PiS) i Beatą Szydło (W-ce Prezes PiS) stwierdzili, iż Prawo i Sprawiedliwość
przystąpi do budowania ponadpartyjnej koalicji na podkarpaciu, która umożliwi przegłosowanie w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych,
5. z Tomaszem Kamińskim (SLD) – jako Poseł w pełni
angażuje powiatowe struktury SLD w akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem. Zaangażował się w

Organizacjami społecznymi:
1. ze Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Wojewódzki w Rzeszowie, którzy do akcji
zbierania podpisów i promocji projektu ustawy włączyli
swoje struktury terenowe.
2. ze Stowarzyszeniem Ekologicznym „Eko Przestrzeń”
w Rzeszowie – czynnie uczestniczą w akcji zbierania podpisów oraz wspólnie z nami przygotowują debatę w sprawie ogrodów działkowych i promowanego projektu
ustawy o rod.
3. z Wojewódzką Rada OPZZ – włączyła swoje jednostki terenowe do akcji zbierania podpisów, wystąpią do Pani Marszałek Sejmu RP ze stanowiskiem w sprawie
poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rod.
4. z Zarządcy Nieruchomości oraz przedstawicielami
Spółdzielni Mieszkaniowych – pomagają w zbieraniu
podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o rod.

III. Media w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ROD
Przedstawiciele mediów lokalnych zostali zapoznani z
obywatelskim projektem ustawy o rod. Naszą akcją na
dzień dzisiejszy zainteresowały się Radio Rzeszów, Radio Via, miesięcznik „Echo Rzeszowa”. Przygotowując
tym samym informacje dla społeczności lokalnej.

Na stronie internetowej OZP na bieżąco zamieszczane
są wszelkie informacje dotyczące akcji zbierania podpisów, dostępne są wzory list, projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, przewodnik po ustawie. Promowana jest
również strona internetowa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

IV. Podsumowanie
działkowców i czołowego aktywu OZ z szerszą reprezentacją parlamentarzystów z województwa podkarpackiego
w siedzibie OZP w Rzeszowie.
Wynikiem działalności punktów oraz aktywności Zarządów ROD dotychczas przekazanych do Komitetu Ini-

Planujemy odbyć spotkania z wszystkimi Posłami i Senatorami na terenie województwa podkarpackiego, ponieważ niezbędne dla naszej działalności jest pełne poparcie
ze strony wszystkich parlamentarzystów.
W najbliższym czasie odbędzie się panel dyskusyjny
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cjatywy Ustawodawczej zostało 4005 podpisów. Akcja
zbierania podpisów trwa nadal.
Wystosowanych zostało do Marszałek Sejmu RP oraz
parlamentarzystów 50 wystąpień i listów zbiorowych od
Zarządów ROD, Kolegiów Prezesów oraz 18 stanowisk
indywidualnych od działkowców i sympatyków.
W dalszym ciągu trwają walne zebrania informacyjne

w rod, w których uczestniczą dobrze przygotowani przedstawiciele OZ oraz Radca Prawny.
Podkarpackie Ogrody są oplakatowane i oflagowane na
czas akcji zbierania podpisów i promocji projektu ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Wszystkie przedsięwzięcia powyżej opisane są kontynuowane.
Prezes OZP PZD
/-/ Agnieszka Sycz

Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku
Popularyzacja obywatelskiego projektu ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych
W ramach popularyzacji obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych odbyły się narady i spotkani, zarówno z działkowcami jak i przedstawicielami samorządów oraz parlamentarzystami.
W minionych tygodniach odbyło się siedem narad, w
których udział wzięło łącznie ponad 360 osób. Tematem
tych spotkań był projekt obywatelski i jego podstawowe
zapisy, jak również zachowanie praw przysługujących
działkowcom. Szeroko dyskutowane były kwestie związane z organizacją akcji zbierania podpisów.
Podczas spotkań i narad działkowcy mogli usłyszeć deklarację poparcia i współpracy ze strony działaczy samorządowych. Bardzo silne wsparcie wyrazili przedstawiciele OPZZ oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Te środowiska w znaczący sposób włączyły się do zbierania podpisów poparcie pod projektem obywatelskim.
Zorganizowane zostały dwa spotkania z parlamentarzystami. Z zaproszenia skorzystali Posłowie, Pan Jerzy Borowczak oraz Pan Leszek Miller. Oprócz nich w spotkaniach uczestniczyli lokalni działacze SLD oraz Ruchu
Palikota.
Spotkanie z Posłem Panem Leszkiem Millerem odbyło
się w Starogardzie Gdańskim 29 października 2012 roku. W
spotkaniu udział wzięła bardzo duża reprezentacja Rodzinnych Ogrodów Działkowych między innymi ze Starogardu
Gdańskiego, Chojnic i Kościerzyny oraz Pan Edmund Stachowicz Prezydent Miasta Starogard Gdański.
W dniu 19 listopada w siedzibie Okręgowego Zarządu

PZD w Gdańsku odbyło się spotkanie, na które zaproszono wszystkich parlamentarzystów z województwa pomorskiego. Z zaproszenia osobiście skorzystał Pan Poseł Jerzy
Borowczak. Pojawili się również przedstawiciele SLD
i Ruchu Palikota. Obrady odbywał się w ramach posiedzenia Okręgowego Zarządu z udziałem Komisji Statutowych Okręgu.
Od dnia zarejestrowania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej zorganizowano szereg narad z działkowcami
z udziałem Prezesa OZ PZD Gdańsk oraz inspektora ds.
terenowo prawnych. W ramach spotkań dyskutowano na
temat projektu obywatelskiego oraz akcji zbierania podpisów.
Zainteresowanie spotkaniami oraz rzeczowa dyskusja na
każdym z nich świadczą o tym, że działkowcy Okręgu
Gdańskiego są bardzo zainteresowani aktualną sytuacją
Związku, a także wykazuje zaangażowanie w działaniu na
rzecz przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Okręgowy Zarząd przesłał zalecenie do Rodzinnych
Ogrodów Działkowych aby na przełomie grudnia i stycznia przeprowadzić nadzwyczajne zebrania działkowców
w celu przekazani pełnej informacji o najistotniejszych
kwestiach związanych z projektem ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych. Nadzwyczajne zebrania obsługiwane będę przez członków Okręgowego Zarządu i członków Komisji Statutowych Okręgu oraz pracowników
biura OZ, w celu zapewnienia fachowej i aktualnej informacji dla zebranych działkowców.

Zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych
Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku, z pełnym zaangażowaniem włączył się w akcję zbierania podpisów pod
obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych.

Aktualnie podpisy zbierane są w Rodzinnych Ogrodach
Działkowych Okręgu Gdańskiego. Ponadto uruchomiono
dziesięć punktów zbierania podpisu, w których każdy zainteresowany może wyrazić swoje poparcie dla projektu
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ustawy. Lista punktów opublikowana jest na stronie internetowej Okręgu.
Zbieranie podpisów prowadzone jest również poprzez
członków organów samorządowych Okręgu oraz pracowników biura Okręgowego Zarządu.
Wiele z osób zbierających podpisy poparcia dla projektu wyróżnia się zaangażowaniem i kreatywnością. Listy z
podpisami umieszczaną się w zaprzyjaźnionych sklepach,
zakładach fryzjerskich i salonikach prasowych. Bardzo
dobrze funkcjonuje również zbierania popisów w środowisku najbliższego sąsiedztwa. Obserwujemy wyraźne
poparcie osób, które co prawda nie są działkowcami, a mimo to popierają istnienie ogrodów działkowych.
Codziennie do biura Okręgowego Zarządu spływają wy-

pełnione listy poparcia z Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Wszystkie listy z ogrodów, oraz te zebrana przez
innych działaczy Związku sukcesywnie przesyłane są do
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
Liczymy na to, że nawet po osiągnięciu wymaganej liczby podpisów poparcia, akcja będzie trwała nadal aby dobitnie podkreślić rację bytu rodzinnych ogrodów
działkowych.
O akcji zbierania podpisów poinformowały również pomorskie media. Zarówno w „Dzienniku Bałtyckim” jak i
„Gazecie Malborskiej” pojawiła się artykuły na temat
trwającej zbiórki podpisów. W treści publikacji zasygnalizowano jakie cele realizuje obywatelski projekt ustawy
oraz co jest powodem jego przygotowania.
Prezes OZ PZD Gdańsk
Czesław Smoczyński
Baner przy Autostradzie A4

Okręgowy Zarząd Śląski PZD
OZ Śląski PZD podjął działania mające na celu realizację przedsięwzięcia polegającego na ekspozycji promocyjnego banneru na nośniku reklamowym usytuowanym
na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nasza Praca” w Katowicach. W tym celu rozpoczęto prowadzenie
uzgodnień z Agencją Reklamy „FUX” Sp. z o.o. Wspólnymi siłami został opracowany projekt banneru, który
przez najbliższe miesiące będzie promował obywatelski

projekt ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Nośnik reklamowy z przedmiotowym bannerem stanie w
najbliższym czasie przy jednym z głównych szlaków komunikacyjnych w Polsce.
Celem podjętego przedsięwzięcia jest promocja akcji
zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy
o ROD. W tym przypadku akcja trafi do podróżujących
Autostradą A4.

Audycja w Polskim Radiu Katowice
Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym z inicjatywy OZ Śląskiego PZD jest cykl audycji w Polskim Radiu
Katowice. W najbliższym czasie prowadzone uzgodnienia z radiem zostaną zakończenie umową, na mocy której
Radio Katowice S.A. wyprodukuje i wyemituje cykl 10
audycji. Przedmiotowe audycje emitowane będą o stałych
porach w czwartki o godzinie 12.35, począwszy od 3

stycznia 2013 roku. Tematy audycji będą uzgadniane na
bieżąco z OZ Śląskim PZD, wszystkie jednak będą dotyczyły tematyki ogrodowej i spraw związanych z funkcjonowaniem Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Ponadto
część czasu antenowego będzie poświęcona promocji obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Zatem zachęcamy
wszystkich do słuchania Polskiego Radia Katowice.
Opracował
Mateusz Macianty

Okręgowy Zarząd PZD w Łodzi
Akcja promocji obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych na terenie województwa
łódzkiego nabiera tempa. W jej ramach prowadzone są

rozmaite działania mające na celu dotarcie do jak najszerszego grona społeczeństwa, udowodnienie znaczenia
ogrodów i ważnej społecznie roli ogrodów.
60

Narady aktywu ogrodowego, zebrania informacyjne w ogrodach
W pierwszej kolejności organizowane są duże narady
z działkowcami i członkami aktywu ogrodowego. Spotkania te mają za zadanie przedstawienie rozwiązań proponowanych w projekcie, określenie jak będzie wyglądała
sytuacja działkowca, jakie prawa gwarantuje mu nowa
ustawa. Narady mają charakter otwarty. Ważnym jest fakt,
że do udziału w nich zapraszani są przedstawiciele lokalnych władz, posłowie z danego rejonu, przedstawiciele
mediów.
Pierwsza z takich narad miała miejsce w Kutnie. W dniu
16 listopada br. w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta w Kutnie odbyło się spotkanie działkowców z terenu Miasta
i Gminy Kutno. Udział w nim wzięły najwyższe władze
samorządowe z Prezydentem Kutna – panem Zbigniewem
Burzyńskim na czele. Podczas narady Prezydent wyraził
poparcie dla inicjatywy projektu obywatelskiego. Dodał,
że ogrody działkowe pełnią pożyteczną rolę ekologiczną
i społeczną dla miasta, dlatego zawsze mogą liczyć na zrozumienie i przychylność władz. Na poparcie swoich słów
podpisał się na liście poparcia dla projektu. To samo uczynili Wiceprezydent – pan Jacek Boczkaja i Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Grzegorz Chojnacki.
Na sali obecni byli redaktorzy z trzech miejscowych gazet: „Gazeta Lokalna”, „Powiatowe Życie Kutna”’ „Tygodnik Płocki”.
Informacja z narady została wyemitowana w lokalnej
telewizji – TV Kutno.
W dniu 17 listopada odbyło się spotkanie w Rodzinnym
Ogrodzie Działkowym „Warta” w Pajęcznie. Uczestniczyło w nim prawie 170 osób. Obecny był również Zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Pajęczno – pan Sławomir
Goszczak. Spotkanie zaowocowało zebraniem 160 podpisów poparcia dla projektu.
W dniu 23 listopada w klubie Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oaza” odbyło się spotkanie otwarte
dla wszystkich skierniewickich działkowców. Uczestniczyło 80 osób, które podpisały się pod projektem. Informację ze spotkania nadało Radio „Victoria” emitujące
program nie tylko na terenie Skierniewic, ale także Łowicza, Rawy Maz. i Żyrardowa. Stacja planuje cykliczne audycje poświęcone sprawom ogrodów i nowej ustawy.
3 grudnia w Klubie Garnizonowym w Sieradzu spotka-

li się działkowcy z Miasta i Gminy Sieradz. Uczestniczył
w nim poseł Prawa i Sprawiedliwości pan Piotr Polak. Poseł stwierdził, że nowe rozwiązania prawne powinny
przede wszystkim służyć działkowcom, spełniać oczekiwania społeczne. Potwierdził, że zagrożenie dla ogrodów,
z uwagi na to, że zajmują atrakcyjne grunty, jest duże. Jednocześnie wyraził przekonanie, że ze względu na rolę
i funkcję ogrodów powinny one być zachowane. Pan poseł z uznaniem wypowiadał się o inicjatywie obywatelskiej. Stwierdził, że jest to cenna idea i dlatego nie
powinna przepaść w Sejmie. Jego zdaniem w parlamencie
powinna powstać specjalna podkomisja, a posłowie powinni pochylić się nad projektem.
Poseł poinformował, że jego ugrupowanie również powołało zespół do opracowania własnej ustawy. Nie jest
jeszcze wiadomo, czy będzie to nowelizacja obecnej, czy
nowy projekt. Poseł zadeklarował włączenie się w prace
tego zespołu.
Okręgowy Zarząd Łódzki przeprowadził także cykl narad dla aktywu ogrodów położonych w Łodzi i najbliższych okolicach. Miały one miejsce w Łodzi w dniach
21-23 i 26 listopada, w Pabianicach 27 listopada , w Zgierzu 30 listopada Kolejne odbędzie się 4 grudnia w Tomaszowie Maz. i 15 grudnia w Wieluniu.
Cykl narad z przewodniczącymi ogrodowych komisji
rewizyjnych rozpoczyna Okręgowa Komisja Rewizyjna.
W samych ogrodach organizowane są zebrania informacyjne dla działkowców, podczas których oprócz omawiania projektu, zbierane są podpisy, rozdawane materiały
promocyjne, przekazywane listy, które następnie trafiają
do rodzin, znajomych, środowisk, w których działkowcy
mieszkają i pracują.
Jak do tej pory najliczniejszym spotkaniem było zebranie w ROD „Pienista” w Łodzi w dniu 2 grudnia br. Tylko w tym dniu działkowcy przekazali listy z podpisami
395 osób, kolejne mają zostać zebrane w następny weekend oraz w pierwszą niedzielę stycznia.
Zaplanowane zostały kolejne zebrania informacyjne w
ogrodach: ROD „Łagiewniki” w Łodzi (ponad 600 rodzin)
– 15 grudnia i wspólne ROD „Słoneczna Polana” i „Pod
Lasem” w Pawlikowicach, gmina Pabianice (blisko 300
rodzin) również 15 grudnia.

Zbieranie podpisów poparcia dla projektu ustawy.
Akcja zbierania podpisów odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem zarządów ogrodów (na dzień
4.12.2012r. zebrano 4173 podpisy), ale nie tylko. Na terenie okręgu uruchamiane stałe punkty zbierania podpisów.
Obecnie działają one: w Łodzi: w siedzibie Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w siedzibie Rady
OPZZ Województwa Łódzkiego, w Domach Działkowca

ROD „Księży Młyn” i „Zdrowie”; w centrum ogrodniczym „Tracz”; w Pajęcznie: w Biurze Poselskim posła
Cezarego Olejniczaka i w Domu Działkowca ROD „Warta”; w Piotrkowie Tryb. w Szkole Podstawowej nr 11; w
Sieradzu w Domu Działkowca ROD „Konwalia” oraz w
Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej; w Aleksandrowie Łódzkim w sklepie „WIR-BUT”; w Łasku w Łaskim
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Domu Kultury; w Koluszkach w Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Maz. w Domu
Działkowca ROD „Siedmiodomki”.

Informacje o punktach przekazane zostały na stronę internetową Komitetu oraz umieszczone na stronie OZŁ

Spotkania z samorządowcami i przedstawicielami świata polityki
W celu zdobywania sojuszników dla projektu wśród samorządowców organizowane są spotkania z prezydentami, burmistrzami, radnymi.
Już 7 listopada doszło do spotkania z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Działoszynie – panem Stanisławem Ranoszkiem i Wiceburmistrzem Miasta i Gminy
Działoszyn – panem Bogdanem Góreckim. Obaj panowie
zapewnili wsparcie dla obywatelskiego projektu.
W dniu 14 listopada delegacja składająca się z przedstawicieli Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD i działaczy
ogrodów z terenu Wieruszowa została przyjęta przez Przewodniczącego RM w Wieruszowie pana Ryszarda Olbromskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wieruszów
pana Bogdana Nawrota. W spotkaniu udział brali także
radni. Rada Miejska na najbliższej sesji podejmie stanowisko popierające projekt ustawy.
Wśród osób opowiadających się za rozwiązaniami proponowanymi przez Związek znaleźli się: Jan Ryś - Starosta Pajęczański, Krzysztof Piekarz – Sekretarz Powiatu,
Wojciech Marchewka – Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pajęcznie.
Projekt został poparty podpisami przez Prezydenta Kutna – Zbigniewa Burzyńskiego, Wiceprezydenta – Jacka

Boczkaję, Przewodniczącego Rady Miejskiej – Grzegorza Chojnackiego, którzy uczestniczyli w naradzie w Kutnie w dniu 16 listopada, o czym pisaliśmy wcześniej.
Inicjatywę obywatelskiego projektu poparli także Burmistrz Opoczna i Starosta Powiatu Opoczyńskiego, którzy 20 listopada spotkali się z przedstawicielami opoczyńskich ogrodów.
Pozytywnie o rozwiązaniach projektu wypowiedzieli się
radni Sejmiku Wojewódzkiego z Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska. W celu zajęcia pisemnego stanowiska sprawa inicjatywy obywatelskiej zostanie przedstawiona na sesji Sejmiku zaplanowanej na 18 grudnia.
Odbywają się spotkania z posłami z okręgów z województwa łódzkiego. Do tej pory do skutku doszły spotkania z posłami: Johnem Godsonem (PO) w Łodzi, Robertem Telusem (PiS) w Opocznie, Arturem Ostrowskim
(SLD) w Radomsku i wspomnianym na wstępie Piotrem
Polakiem (PiS) w Sieradzu. Posłowie zadeklarowali zajęcie stanowiska po dokładnym zapoznaniu się z projektem.
Ponadto poseł John Godson potwierdził, że Platforma
Obywatelska powołała zespół do opracowania swojego
projektu ustawy, obiecał włączenie się w jego prace.
Czynione są starania o kolejne spotkania.

Współpraca z mediami
Informacje o obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i działaniach dla jego poparcia ukazały się w lokalnej prasie.
Dotychczas komunikowały o tym: „Express Ilustrowany” w Łodzi w wydaniu z dnia 19 listopada, „Powiatowe
Życie Kutna” 20 listopada, „Gazeta Lokalna” Kutno 22
listopada, dodatek do Dziennika Łódzkiego w Sieradzu
„Nad Wartą” 21 listopada, dodatek do Tygodnika Płockiego w dniu 27 listopada.

O projekcie ustawy i akcji zbierania podpisów informowały ponadto:
– Radio Ziemi Wieluńskiej podczas audycji w dniu
14 listopada br.,
– Relacje z narad i spotkań nadały: TV Kutno w dniu
16 listopada br.,
– Radio „Victoria” w dniu 23 listopada br.,
– Zgierska, lokalna telewizja „Centrum” w dniu 30 listopada br.

Okręgowy Zarząd Opolski PZD
Działania promujące obywatelski projekt ustawy o ROD
Minęło 5 miesięcy od chwili doznania przez cały polski
ruch działkowy szoku po ogłoszeniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, co do zgodności naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z Konstytucją RP.
Wszystkie podstawowe jej artykuły zostały unieważnione,
zdeptano Polski Związek Działkowców bez żadnych po-

wodów i bez umocowania prawnego, zdeptano milion polskich rodzin, które z pokolenia na pokolenie doprowadzały niechciane gminom odłogi i tereny niemieszczące się
w klasyfikacji polskich gruntów, zamieniając je w małe
oazy szczęścia rodzinnego, wypoczynku i rekreacji dla
pracujących, dla emerytów i rencistów zgodnej z wiekiem
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regeneracji zdrowia i poprawy sytuacji ekonomicznej
swoich rodzin. Tylko dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego spojrzało na ogrody działkowe, działkowców
i na Polski Związek Działkowców okiem nie aparatu państwowego, a spojrzeniem na społeczeństwo, które w zaufaniu do ówczesnych przepisów prawnych – ustawy
z 1949 r. o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawy z 1981 r. i ustawy z lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, inwestowało z niewielkich własnych
dochodów w ten 3-4 arowy kawałek ziemi. Działkowcy
są świadomi – że wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
zamierza się zlikwidować ogrody działkowe i pozbawić
ich jedynego obrońcy ich praw, nasz Polski Związek
Działkowców, czego dowodem jest 22 letnia walka z przeciwnikami ogrodnictwa działkowego w miastach. Liczy
się obecnie nie człowiek, jego potrzeby i potrzeby ich rodzin żyjących w ubóstwie, ale liczy się pieniądz i wartość
użytkowanych przez działkowców gruntów.
Sytuacja w ogrodach i oburzenie niesprawiedliwym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego społeczności działkowej zintegrowała nas wszystkich jeszcze bardziej wokół
Związku i przygotowanego projektu obywatelskiej ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych.
W okręgu opolskim liczącym 111 ROD z 40 tysiącami
działkowców, bezpośrednio po uzyskaniu osobowości
prawnej przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, zebrał
się okręgowy aktyw dla podpisania deklaracji o przystąpieniu do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu
ustawy o ROD oraz do złożenia swego podpisu pod tym
projektem dla uzyskania osobowości prawnej Komitetu.
Na ten dzień czekaliśmy wszyscy, aby podjąć działania
promocyjne dla projektu ustawy, aby w trybie pilnym zebrać 100 tysięcy podpisów, dla przyjęcia tego projektu
przez Marszałka Sejmu.
Najważniejszą stała się sprawa dotarcie z projektem
ustawy o ROD do zarządów ogrodów. Nie czekając na
prawne zezwolenie dla rozpoczęcia kampanii promocyjnej
ustawy dotarliśmy do wszystkich ogrodów przekazując
im w dniu 15 października 2012 r. tekst projektu ustawy
łącznie z dokumentami przyjętymi przez X Krajowy Zjazd
Delegatów PZD. Następnie w dniu 9 listopada br. zaopatrzyliśmy zarządy ROD w blankiety list promocyjnych do
podpisu wraz z Apelem Prezydium Krajowej Rady PZD
skierowanym do wszystkich działkowców, struktur i spo-

łeczeństwa dla promocji ustawy. W dniu 14 listopada br.
odbyła się narada przedstawicieli struktur ogrodowych ze
111 ROD, obsłużona przez przedstawiciela Krajowej Rady, który bardzo szczegółowo zapoznał aktyw z projektem ustawy o ROD.
Uczestnicy narady otrzymali specjalne wydanie projektu ustawy, wzory poparcia projektu oraz instrukcję jak
zbierać podpisy. Podobnej tematyce poświęcono 4 rejonowe narady struktur ogrodowych z udziałem działkowców i w ten sposób akcją zostały objęte wszystkie ogrody
działkowe i część działkowców, którym przekazano też
informacje o aktualnej sytuacji w Związku – po wyroku
Trybunału Konstytucyjnego.
Niezależnie od podjętych działań wewnętrznych – tj. dotarcia do największej liczby działkowców – OZO PZD
podjął szeroką akcję informacyjną wychodząc do społeczeństwa.
I tak:
− W dniu 19 listopada br. wysłano do 10 redakcji lokalnych mediów projekt ustawy o ROD oraz „Przewodnik
po Obywatelskim projekcie Ustawy”, ulotki i druk listy
poparcia. Efektem tego był artykuł z 29 listopada br. opublikowany w gazecie „Kulisy Powiatu Kluczbork – Olesno” o działaniach podjętych przez ROD „Relax” w
Praszce.
− W dniu 23 listopada br. zainteresowaliśmy projektem
ustawy 11 Przewodniczących Kolegiów Prezesów, wskazując na potrzebę integracji środowiska działkowego i
podjęcia stosownych działań.
− W dniu 26 listopada br. nawiązano kontakt ze Związkiem Emerytów i Rencistów oraz z Radą Wojewódzką
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
w Opolu.
− Zorganizowane zostały w 36 ogrodach wiodące punkty zbierania podpisów, wyposażając je we flagi związkowe i czapeczki z logo PZD.
− Zapoznawano z projektem ustawy kandydatów na
członka PZD, na szkoleniach organizowanych w ośrodkach szkoleniowych. W dniu 22–23 listopada br. odbyło
się szkolenie kandydatów z terenu miasta Opola, na którym szczegółowo zostali zapoznani z projektem ustawy,
przez prawnika OZO.

Dalsze działania
Na dzień 4 grudnia br. zebraliśmy ponad 4 tysiące podpisów pod projektem ustawy. Akcja promocji projektu
ustawy nadal trwa i codziennie wpływają do naszego
okręgu wypełnione listy.
− w najbliższym okresie zaplanowano spotkania z posłami i z senatorami z każdej opcji politycznej, aby uzyskać
od nich zapewnienie co do poparcia projektu ustawy o

ROD,
− odbycie spotkań z prezydentami miast Opola i Kędzierzyna – Koźla oraz burmistrzami i wójtami gmin, w
których działają ogrody działkowe. W dniu 11 stycznia
2013 roku odbędzie się spotkanie u Prezydenta Miasta
Opola – celem omówienia sytuacji formalno – prawnej 14
miejskich ogrodów i promocji projektu ustawy,
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− na spotkania aktywu i działkowców organizowane
przez kolegia prezesów zapraszani są posłowie i senatorowie oraz władze lokalne miast i gmin,

− kontynuacja omawiania tematu projektu ustawy
m.in. na szkoleniach kandydackich, szkoleniach specjalistycznych (księgowych), służb inwestycyjnych i innych,
Prezes OZO PZD w Opolu
/-/ Antonina Boroń

Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy
DZIAŁANIA PROMUJĄCE OBYWATELSKI PROJEKT USTAWY
NA TERENIE OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD W LEGNICY
5 listopada 2012 r. to dzień, na który czekali z niecierpliwością działkowcy w całym kraju. Ta data to nie może
być zapomniana i wpisuje się w karty historii ruchu ogrodnictwa działkowego. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu
RP wydała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia
o powstaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie obywatelskiego projektu o rodzinnych ogrodach
działkowych. Komitet pod przewodnictwem Pana
mgr Bartłomieja Piechy – Pełnomocnika nabywając osobowość prawna z dniem 5 listopada br. rozpoczął kampanię informacyjną w tym prawo do zbierania podpisów pod
projektem. Wydane niezwłocznie przez Komitet Ustawodawczy materiały promocyjne a przekazane do okręgów i
wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych w kraju stanowią źródło informacji i wiedzy na temat obywatelskiego projektu. Wyposażając w tak ważne dokumenty wszystkie struktury PZD podjęte zostały działania w celu ich
rozpowszechnienia między innymi poprzez: złożenie
pierwszych 40 podpisów dnia 8 listopada w tym przez
dziennikarzy, którzy złożyli wizytę w biurze OZ.
Dnia 6 listopada br. został opracowany harmonogram
spotkań z działkowcami.
– Wytypowano 12 miejscowości ze wskazaniem ogrodów, w których odbywały się i odbywają spotkania pn.
„Dni otwarte dla działkowców”. Na tę okoliczność Okręgowy Zarząd wydał plakaty – zaproszenia informujące o
dniach i godzinach spotkań oraz miejscu a przekazane do
87rodzinnych ogrodów działkowych zlokalizowanych na
terenie wytypowanych miast i są to: Lubin, Legnica, Złotoryja, Polkowice, Chocianów, Lwówek Śl., Głogów i Bolesławiec.

cianów, Chojnów, Gryfów Śl. Legnica, Lubań.
Jakie efekty dają spotkania i czy zasadnym jest ich organizowanie? Na ostateczną ocenę jest za wcześnie, ale
biorąc pod uwagę, że na dzień 28 listopada br. gościliśmy
w naszych domach działkowca łącznie 771 osób, nie tylko działkowców i prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, ale sympatyków ogrodnictwa, którzy w większości złożyli podpisy poparcia projektu, dowodzi, że ze spotkań nie należy rezygnować.
W dyskusji zabrało 149 osób wypowiadając się bardzo
pozytywnie na temat przyszłej ustawy wskazując, że autorzy projektu znają środowisko działkowców, wiedzą
czego chcą i oczekują członkowie PZD. W tym miejscu,
w imieniu dyskutantów przekazujemy słowa podziękowania za przygotowanie tak ważnego dla działkowców
i przyszłości organizacji dokumentu. Nie sposób pominąć
słów krytyki pod adresem autorów projektu ustawy Solidarnej Polski, który jest populistyczny i przypomina okres
propagandy sukcesu a tym samym nie trafia do ludzi. Te
wypowiedzi powinny być mobilizacją dla wzmożonych
działań aktywu na szczeblu ogrodów oraz okręgu.
Szczególną rolę w mniejszych miejscowościach mają
do spełnienia prezesi ROD oraz osoby znane i zasłużone
dla ruchu ogrodnictwa działkowego. Kolejne spotkania
odbędą się 11 grudnia w ROD Wyzwolenie w Legnicy
oraz 13 grudnia w ROD „Gwarek” w Bolesławcu.
Aktualne dane to: na zebranych łącznie 2834 podpisów
do 5 grudnia br. najbliżsi członkowie naszych rodzin, znajomi, przyjaciele, których zaangażowano do bezinteresownych działań zebrali łącznie 714 podpisów i wierzymy, że
listy nadal będą wpływały nie tylko od indywidualnych
członków popierających Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ale przede wszystkim z ROD, w których członkowie
organów na szczeblu okręgu są użytkownikami działek.
Z bezpośrednich codziennych rozmów z prezesami ROD
wynika, że są zbierane podpisy, a listy będą przekazane
w jak najkrótszym terminie, ponieważ w przeważającej
większości członkowie zarządów docierają do działkowców w ich miejscu zamieszkania. Na dzień opracowania
niniejszej informacji nie spłynęły listy z punktów zbierania podpisów, ale na podstawie bieżących informacji prze-

Dnia 14 listopada br. utworzone zostały w miastach
punkty zbierania podpisów pod projektem obywatelskim,
gdzie odwiedzający otrzymują projekt ustawy, przewodnik po obywatelskim projekcie ustawy o ROD oraz ulotki zasięgają dodatkowych informacji na temat sytuacji
PZD, które udzielają pełniący dyżur. W tej sprawie został
wydany Komunikat przez OZ PZD w formie afiszy i przekazany do 68 ROD na terenie 7 miejscowości, gdzie są
zorganizowane punkty tj. Bogatynia, Bolesławiec, Cho64

kazywanych przez dyżurujących, że społeczność lokalna
chętnie składa podpisy odnosząc się z uznaniem do inicjatywy obywatelskiej. Dlatego należy sądzić, że z okręgu legnickiego będzie nie mniej jak około 5 tysięcy
podpisów. Będzie to wyraz jedności i solidarności, a
przede wszystkim udowodnienie adwersarzom, że „Ogrody to ludzie nie grunty” i „21 stycznia 2014 r. nie będzie
końca ogrodów działkowych w Polsce”.
Nie wypada pominąć podając do wiadomości na temat
poparcia projektu ustawy poprzez złożenie podpisów na listach a mianowicie dnia 22 listopada na spotkaniu z działkowcami w Polkowicach złożyli: Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Pan Stefan Ciżmar oraz radny Pan Marek
Staroń. Dnia 29 listopada br. odbyła się Konferencja w
Centrum Kultury Muza w Lubinie z inicjatywy Posła SLD
Pana Ryszarda Zbrzyznego, której gościem był między innymi b. Premier, Przewodniczący SLD Poseł Pan Leszek
Miller oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego Pan Radosław Mołań. Należy sądzić, że
po wystąpieniu Honorowego Prezesa Okręgu wymienieni Panowie złożyli podpisy na listach Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej dając w ten sposób wyraz, że projekt
obywatelski jest godny poparcia i będą czynić starania poprzez pozyskanie koalicjantów wśród partii politycznych
z wiarą, że Sejm uchwali ustawę.
Krótka recenzja oraz zdjęcia z przebiegu spotkania, w
której uczestniczyło blisko 200 osób w tym prezesi z 31
ROD m. Lubina jest umieszczona na stronie internetowej

OZ PZD.
Z okazji „Europejskiego Roku Seniora” Prezydent Miasta Legnicy wystosował zaproszenie organizacji społecznych, w których działają seniorzy, a odbyło się ono 30
listopada 2012 r. Na spotkaniu przedstawiciele środowisk
legnickich seniorów dzielili się swoimi doświadczeniami
na rzecz środowiska lokalnego zgodnie z zainteresowaniami.
Była więc to okazja zapoznanie gości Prezydenta z obywatelskim projektem ustawy, wręczenie tego dokumentu
wraz z przewodnikiem, co uczyniła Elżbieta Dziedzic Honorowy Prezes Okręgu w Legnicy, zwracając się również
z prośbą o poparcie obywatelskiego projektu ustawy, składając podpis na liście.
W tej sprawie Pan Prezydent Tadeusz Krzakowski zabierając głos powiedział, że w mieście Legnicy rodzinne
ogrody działkowe są częścią krajobrazu i nie znajduje uzasadnienia na ich likwidację i zmiany charakteru funkcjonowania i jako pierwszy złożył podpis, co również uczyniła Zastępca Prezydenta Pani Dorota Purgal i biorący
udział w spotkaniu w Ratuszu współpracownicy Pana Prezydenta jak również zaproszeni seniorzy, którzy utworzyli Radę Seniorów przy Prezydencie Miasta Legnicy.
Wszystkim, którzy złożyli podpisy, osobom znanym
z imienia i nazwiska, sympatykom ruchu ogrodnictwa
działkowego, tą drogą składam serdeczne podziękowania,
zwracając się z prośbą o kontynuację działań.
Honorowy Prezes Okręgu w Legnicy
/-/ Elżbieta Dziedzic

Legnica, 5 grudnia 2012 r.

Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu
Działania Okręgu Poznańskiego wspierające zbieranie podpisów
pod obywatelskim projektem ustawy o rod
Wsparcie OZ PZD w Poznaniu dla projektu obywatelskiego ustawy o rod rozpoczęło się dwa dni po zakończeniu obrad Nadzwyczajny X Zjazdu Polskiego Związku
Działkowców w dniu 6 października 2012 r., na którym
projekt przyjęto. Już 8 października br. szersze grono aktywu OZ PZD, złożone z członków Okręgowego Zarządu

PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Rozjemczej oraz Przewodniczących Kolegiów Prezesów, zapoznało się projektem obywatelskim ustawy. W
wyniku podjętych działań udzielono szerokiego wparcia
projektowi obywatelskiemu ustawy.

Swoje poparcie dla projektu obywatelskiego ustawy w stanowiskach podjęły:
Kolegium Prezesów ROD powiatu kościańskiego, Kolegium Prezesów ROD powiatów szamotulskiego i obornickiego, Kolegium Prezesów ROD Poznań – Jeżyce,
Kolegium Prezesów i przedstawicieli ROD w Środzie

Wielkopolskiej, Kolegium Prezesów i komisji statutowych powiatu leszczyńskiego, Kolegium Prezesów ROD
Poznań – Grunwald, Kolegium Prezesów i komisji statutowych ROD w Swarzędzu, Kostrzynie i Mechowie, Ko65

legium Prezesów i komisji statutowych ROD z Rawicza,
Kolegium Prezesów i komisje statutowe ROD w Gnieźnie, Kolegium Prezesów ROD gminy Pobiedziska i Łubowo, Okręgowa Komisja Rewizyjna w Poznaniu,
Komisja Polityki Społecznej przy OZ, ROD Relax 27 w

Poznaniu, ROD im. Inspektora Sowińskiego w Kościanie,
ROD „WIśniewo” w Wagowie, ROD im. 2 Armii Wojska
Polskiego w Poznaniu, ROD im. St. Strugarka w Poznaniu, ROD „Chemik” w Kościanie, ROD im. ks. L. Przyłuskiego w Poznaniu.

Poznańscy działkowcy poszukują sojuszników dla obywatelskiego projektu ustawy
W OZ PZD w Poznaniu spotkania rozpoczęły się już
8 października br. Pierwsze spotkanie odbyliśmy z przyjaciółką ogrodów działkowych posłanką SLD Krystyną
Łybacką. W tym samym dniu spotkaliśmy się z przewodniczącym klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej posłem Rafałem Grupińskim. W podobnym duchu
odbyły sie kolejne spotkania z posłami PO Waldy Dzikowskim w Poznaniu, Wojciechem Ziemniakiem w Kościanie, Tomaszem Piotrem Nowakiem w Środzie Wlkp.,
Jackiem Tomczakiem w Poznaniu oraz Łukaszem Borowiakiem w Lesznie. 22 października 4-osobową delegację
działkowców pod kierunkiem prezesa OZ PZD Zdzisława Śliwy przyjął poseł PiS, były wojewoda wielkopolski
Tadeusz Dziuba. W bardzo przyjaznej i pełnej zrozumienia atmosferze odbyło sie w siedzibie OZ PZD spotkanie
Posła Piotra Banaszaka z Ruchu Palikota. Ograniczone
z oczywistych przyczyn kontakty z kolejnych przyjacielem ogrodów ministrem rolnictwa Stanisławem Kalembą
przynoszą informacje o niezmiennym poparciu działań
działkowców przez PSL. Doceniając niepodważalną rolę
posłów i potrzebę spotkań z nimi poznańscy działkowcy
starają się docierać do różnych środowisk mogących
udzielić wsparcia działkowcom. W czwartek 25 października spotkaliśmy się z Przewodniczącym Rady Wojewódzkiej OPZZ w Poznaniu Bolesławem Stanikowskim.
Budując potrzebną koalicję na rzecz projektu ustawy popieranej przez działkowców dotarto także do Przewodniczącego „Solidarności” Region Wielkopolska. Kolejne
spotkania z posłami odbyły się w:

– w Opalenicy, gdzie w spotkaniu uczestniczyli: poseł
z ramienia SLD Romuald Ajchler, przewodniczący struktur Wielkopolskich SLD Wiesław Szczepański oraz przewodniczący Rady Powiatowej SLD Robert Nowicki,
– w Gnieźnie, gdzie w spotkaniu Kolegium Prezesów
z terenu miasta i powiatu Gniezno oraz z Wrześni uczestniczyli Poseł na Sejm RP – Tadeusz Tomaszewski i Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski,
– w odrębnym spotkaniu działkowcy z Gniezna spotkali się z posłem PiS Zbigniewem Dolatą,
– w Obornikach Wlkp. poseł na Sejm RP Killin Munyama przyjął działkowców z Obornik i Szamotuł.
Efektem spotkań z parlamentarzystami były wyrazy poparcia dla projektu ustawy składane przez posłów SLD,
duże zainteresowanie i wola współpracy ze strony Ruchu
Palikota, deklarowanie uwzględnienia zapisów projektu
w pracach nad własnym projektem oraz zainteresowanie
projektem ze strony posła Dziuby z PiS. Istotne jest jednak, że ze strony posłów PO nie doczekaliśmy się jednoznacznej odpowiedzi, czy zaproponowane rozwiązanie
jest dla nich do przyjęcia. Jedynie poseł Nowak poinformował, że jest możliwość dalszej współpracy przy tworzeniu nowej ustawy, choć występują różnice w interpretacji szczegółowych rozwiązań. Uzyskaliśmy także
ważne telefoniczne zapewnienie ze strony Ministra Rolnictwa Stanisława Kalemby o ciągłym wsparciu naszego
projekty ze strony PSL.

Równie ważne stały się spotkania z samorządowcami w ramach spotkań kolegiów prezesów:
W zebraniu Kolegium Prezesów Powiatu Rawickiego
uczestniczyli: Wicestarosta – Krzysztof Synoracki, Burmistrz Tadeusz Pawłowski, Przewodniczący SLD w Wielkopolsce Wiesław Szczepański, Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Tomasz Organistka oraz Karol Białecki Sekretarz SLD powiatu rawickiego. Spotkanie zaowocowało podjęciem stanowisk poparcia przez Burmistrza Gminy
Rawicz, Starostę Powiatu Rawickiego oraz Porozumienie
Samorządowe w Rawiczu.
W spotkaniu w Międzychodzie uczestniczył przedstawiciel Burmistrza Miasta kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości p. Mieczysława Trafis,
który zapewnił o woli wspierania działkowców w walce

o zachowanie ogrodów.
Ważnym wydarzeniem było także uzyskanie poparcia
dla obywatelskiego projektu ustawy ze strony Prezydenta
Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego, który podczas
uroczystości zakończenia XIX edycji konkursu Zielony
Poznań w Sali Białej Urzędu Miasta w obecności około
200 osób złożył podpis na liście Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej i zapewnił zebranych gości o woli wspierania ogrodów działkowych, podkreślając dobą współpracę Miasta i PZD w rozwiazywaniu często nabrzmiałych
problemów terenowo-prawnych z poszanowaniem interesów działkowców.
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Także Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek przyjął delegację poznańskich działkowców. Spotkanie posłużyło
zapoznaniu Wojewody z problemami działkowców oraz
projektem obywatelskim ustawy o ROD.
Współpraca z OPZZ w ramach ogólnoeuropejskiego
protestu na rzecz rozpoczęcia rozmów nad Kontraktem
Socjalnym dla Europy przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zaowocowała możliwością przedstawienia związkowcom problemu ogrodów działkowych

oraz zebraniem wielu podpisów poparcia dla naszej ustawy.
Poznańscy działkowcy uczcili także Święto Niepodległości uczestnicząc ze sztandarem związkowym w obchodach Świata w mieście oraz przez zorganizowanie
wieczoru poetyckiego „Działkowe Zaduszki” z udziałem
historyka oraz poetów. Podczas wieczoru zbierano podpisy poparcia dla naszej ustawy.
Opracowali:
Zdzisław Śliwa i Magdalena Klessa-Kiec

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego był wyjątkowym
ciosem dla rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców z terenu Mazowsza.
Dotychczasowe roszczenia tylko w samej Warszawie
obejmują 118 ogrodów o powierzchni 767,9024 ha, na
których znajduje się 18 691 działek. Roszczeniami objęte
są ogrody w Radomiu, Płocku, Ostrołęce. Łącznie roszczeniami objętych jest 128 ogrodów o powierzchni
783,3074 ha, na których funkcjonuje prawie 19 000 działkowców. W stosunku do kolejnych 20 ROD postępowanie
zostało zakończone. Niestety Okręgowy Zarząd Mazowiecki pozyskuje informacje o kolejnych roszczeniach.
Dotychczas skutecznie naszych praw broniła ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych i jej art. 24. Niestety
11 lipca br. w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego został zakwestionowany.
Kolejna ważna kwestia dotyczy sprawy odszkodowań.
Warto przywołać przykłady trzech ogrodów radomskich,
które swego czasu stały się „przeszkodą” przy realizacji
inwestycji drogowych. Dzięki rozmowom Okręgu z władzami miasta udało się dojść do porozumienia.
Działkowcy otrzymali odszkodowania ustalone przez
rzeczoznawcę, a inwestor mógł spokojnie realizować zadanie. Podobnie udało nam się rozwiązać problem działki geodezyjnej w ROD „Wał Wiślany” w Warszawie.
Sporny teren, do którego prawa użytkowania wieczystego
uzyskało FSO został sprzedany wraz z działkowcami
Spółce Mennica Polska S.A., która wystąpiła o wydanie
terenu ołącznej powierzchni 2 828 m². W tej sytuacji teren
zagospodarowany przez działkowców, użytkowany był
bez tytułu prawnego, ponieważ mogliśmy wykazać się
prawem do spornego gruntu . Niebezpieczne było to, że od
Związku zażądano wydania terenu w ciągu 30 dni. Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD wraz z Zarządem ROD
wnikliwie przeanalizował posiadane dokumenty ogrodu i
w oparciu o zapisy ustawy o ROD z 2005 r. podpisano porozumienie z korzyścią dla działkowców. Co prawda bez
terenu zamiennego, ale z odszkodowaniami dla działkow-

ców przyznanymi zgodnie z wyceną rzeczoznawcy. Gdyby nie działania Związku, działkowcy pozostawieni byliby sami sobie.
Pragniemy wyrazić swoje poparcie dla obywatelskiego
projektu ustawy o ROD, gdyż jest on jedyną szansą dla
dalszego istnienia ogrodów działkowych. Ważne jest to,
że gwarantuje zachowanie prawa do działki, w razie likwidacji odszkodowanie za majątek. Działkowcy doceniają rozwiązania proponowane w projekcie. Potwierdzają
to na licznych naradach, spotkaniach, które odbywają się
w okręgu od zarejestrowania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych.
W celu zebrania jak największej liczby podpisów pod
nową ustawą działkową na terenie delegatur i w Warszawie zorganizowano punkty konsultacyjne, gdzie można
złożyć swój podpis. Zobowiązano także Zarządy do organizowania zebrań informacyjnych dla działkowców.
Aby zintensyfikować działania Prezydium OZM postanowiło zobowiązać zespół terenowego zabezpieczenia logistycznego do bezpośrednich kontaktów z prezesami
Zarządów, oraz udzielanie im pełnego wsparcia i porad
w zbieraniu podpisów.
Szczegółowe materiały znajdują się na stronie internetowej OZ Mazowieckiego: www.mazowiecki.pzd.pl.
Okręgowy Zarząd Mazowiecki równolegle prowadzi
szereg innych działań, m.in.: Prezydium przyznało
w 2012 r. dotacje dla ROD, które mają ciężką sytuację finansową oraz zużywającą się infrastrukturę ogrodową.
Szczególną uwagę przywiązywaliśmy do konserwacji sieci melioracyjnej. Ten element infrastruktury ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa ogrodów. W wyniku
podtopienia oraz innych sytuacji losowych, staraliśmy się
pomóc ogrodom w naprawieniu zniszczonej infrastruktury ogrodowej.
Prezydium OZM PZD w 2012 r. przyznało dotację dla
30 ogrodów o wartości 202,990 zł. Należy tu podkreślić,
że te ogrody, które poprawnie złożyły wniosek, decyzją
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Prezydium OZM, otrzymało dotacje.
Ważnym zagadnieniem realizowanym w Okręgowym
Zarządzie były szkolenia kandydatów na członków PZD.
Tematyka i przebieg szkoleń były przemyślane tak, aby
służyły przyszłym działkowcom w zakresie wiedzy związ-

kowej i modernizacji działek, upraw oraz nawożenia.
W 2012 r. zostało przeszkolonych 1637 osób w Ośrodku Szkolenia OZM i podległych delegaturach. Organizowane przez Okręg szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem i frekwencją.
Wiceprezes OZM
Stanisław Zawadka

XI. INFORMACJE KRAJOWEJ RADY

1. Najwa˝niejsze zmiany w prawie pracy w 2013 r.
Minimalne wynagrodzenie

Urlopy wypoczynkowe

Od 1 stycznia 2013 roku będzie obowiązywać nowa,
wyższa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 14
września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 roku (Dz. U. z 2012 r. poz.
1026) w 2013 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 1600,- zł. Dla osób, które po raz pierwszy
podejmą pracę, minimalne wynagrodzenie w pierwszym
roku pracy wyniesie 1280,-zł. Ustalona kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę dotyczy pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu
pracy. Zmiana minimalnego wynagrodzenia wpłynie na
podwyższenie świadczeń pracowniczych, które są od niej
uzależnione.
Dla zarządów ROD oznacza to, że zryczałtowane wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego w ROD
w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe aniżeli 1600 złotych.
Zgodnie z uchwałą Nr 196/2009 Prezydium Krajowej
Rady PZD z 30 grudnia 2009 r. w sprawie funkcjonowania biur oraz zasad zatrudniania i wynagradzania w ROD
maksymalne wynagrodzenie dla pełnego etatu określone
w wysokości 150% minimalnego wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty brutto 2400 złotych. W odniesieniu
do pracowników zatrudnionych w ROD w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość minimalnego wynagrodzenia należy ustalić w kwocie proporcjonalnej do czasu
pracy określonego w umowie o pracę.
Należy pamiętać, że jeżeli Zarząd ROD będzie wypłacał
wynagrodzenie w styczniu 2013 r. za grudzień 2012 r. pracownikowi, który otrzymuje wynagrodzenie w wysokości
minimalnej, powinien wypłacić kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2012 r. czyli 1500 zł.,
gdyż wynagrodzenie jest należne za pracę wykonaną.

Zarząd ROD pod koniec roku powinien przeanalizować
sytuację urlopową poszczególnych pracowników i ustalić, ile dni urlopu pozostało mu do wykorzystania. W przypadku niewykorzystania urlopów powinien udzielić
pracownikowi urlopu w tym roku lub ustalić jego wykorzystanie w terminie do 30 września przyszłego roku.
Zarząd ROD spełni wymóg udzielenia zaległego urlopu
wypoczynkowego w terminie jeżeli udzieli pracownikowi
tego urlopu najpóźniej 30 września. Warto pamiętać, że
nieudzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym
i jest zagrożone karą grzywny od 1 tys. zł. do 30 tys. zł.
(art. 282 § 1 ust. 2 Kodeksu pracy).
Występowanie zaległości urlopowych mogą usprawiedliwiać jedynie okoliczności niezależne od pracodawcy,
np. długotrwała choroba pracownika czy przebywanie pracownika na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.
Współczynnik urlopowy na 2013 r.
Żeby ustalić ekwiwalent pieniężny należny pracownikowi za niewykorzystany urlop wypoczynkowy potrzebna jest znajomość współczynnika urlopowego na dany
rok. Ustala się go odejmując od liczby dni w danym roku
kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku
niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, a otrzymany
wynik dzieli się przez 12 (365 dni – 114 dni = 251 dni,
251 dni: 12 = 20,92). A zatem współczynnik urlopowy dla
pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu
pracy, którzy maja wolne soboty z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy, w 2013 r. będzie wynosił 20,92.
Wysokość współczynnika urlopowego przy obliczaniu
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy odnosi się do roku, w którym następuje wyplata tego ekwiwa68

lentu, bez względu na to, z jakiego roku jest to urlop.
Należy pamiętać, że zgodnie z Art. 171 § 1 Kodeksu pracy ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi wyłącznie w razie
rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W każdym innym przypadku Zarząd ROD jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w naturze.

Ekwiwalentu można nie wypłacać tylko i wyłącznie
w jednym przypadku, tj. gdy pracownik bezpośrednio po
rozwiązaniu umowy o pracę zawiera z tym samym Zarząd
ROD kolejną taką umowę i zgodzi się na wykorzystanie
urlopu podczas dalszej pracy w ROD (art. 171 § 3 Kodeksu pracy).
JP

2. Komunikat Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie wysokoÊci oprocentowania
w roku 2013 po˝yczek udzielanych z Funduszu Samopomocowego PZD
na inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodach działkowych
KOMUNIKAT
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD
W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPROCENTOWANIA W ROKU 2013
POŻYCZEK UDZIELANYCH Z FUNDUSZU SAMOPOMOCOWEGO PZD
NA INWESTYCJE I REMONTY W ROD
Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu
8 listopada 2012 r. działając na podstawie § 7 ust. 2
uchwały nr 4/XXIII/2002 Krajowej Rady PZD z dnia
10.10.2002 r. w sprawie utworzenia w PZD Funduszu Samopomocowego w związku z § 150 ust. 2 pkt 17 statutu
PZD, ustaliło na rok 2013 oprocentowanie pożyczek
udzielanych dla ROD z Funduszu Samopomocowego
w wysokości 3%. Wysokość oprocentowania pozostaje na
dotychczasowym poziomie jak w latach ubiegłych,
tj. 2009, 2010, 2011, 2012.
Oprocentowanie udzielanych rodzinnym ogrodom pożyczek winno uwzględniać przewidywaną inflację, aby
realna wartość środków zgromadzonych na tym Funduszu nie malała. Zatem nie występuje tu oprocentowanie
typu bankowe czy też nie są to odsetki karne. Prezydium
podejmując decyzję miało na względzie maksymalne
ograniczenie dodatkowego ciężaru finansowego dla ROD
w związku z zaciągnięciem pożyczki. Należy pamiętać,
że Fundusz ten pochodzi z części składki członkowskiej
wszystkich działkowców, z którego mogą skorzystać

wszystkie rodzinne ogrody działkowe. Zadaniem Związku jest prowadzenie inwestycji polegających na modernizacji i remontach już istniejących budynków i infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania oraz podejmowanie nowych inwestycji. Zarządy ROD inicjują podejmowanie przez walne zebrania w ROD uchwał
w sprawie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych,
równocześnie wskazują na możliwość ich sfinansowania
z Funduszu Samopomocowego PZD na podstawie uchwały walnego zebrania w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Funduszu Samopomocowego PZD.
Dzięki tej formie finansowania zadanie może być realizowane w krótszym terminie, działkowcy mogą korzystać
z powstałej infrastruktury, natomiast spłata odbywa się w
następnych latach – maksymalnie spłata następuje w ciągu 5 lat. Od czasu powołania Fundusz Samopomocowy
PZD działa nieprzerwanie i systematycznie udzielana jest
pomoc dla ROD realizujących zadania inwestycyjno-remontowe.
MK

3. Kolejny sukces w walce o zachowanie ROD „Ursynów” w Warszawie
Od 10 lat trwa walka o teren ROD „Ursynów” w Warszawie. Warszawski ogród został założony na początku lat
70. ubiegłego wieku przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Działki w ogrodzie otrzymali wojskowi i pracownicy cywilni wojska. Ogród pięknie rozwijał się i funkcjonował bez zakłóceń aż do 2002 roku, kiedy to wojsko postanowiło sprzedać teren ogrodu.
W dniu 10 października 2002 r. Szef Stołecznego Zarządu Infrastruktury (MON) wystąpił do Starosty Powia-

tu Warszawskiego z wnioskiem o wygaszenie trwałego zarządu MON do nieruchomości zajmowanej przez ogród.
Wniosek umotywowany był zbędnością nieruchomości
i zamiarem jej przekazania na rzecz Agencji Mienia Wojskowego celem sprzedaży. Nie wzięto jednak pod uwagę,
że teren ten był zagospodarowany pod ogród działkowy
i od 40 lat nie był wykorzystywany na potrzeby wojska.
Odpowiedzi w tej sprawie udzielił Prezydent M. St.
Warszawy, który przychylił się do prośby władz wojsko69

wych i w dniu 5 listopada 2002 r. wydał decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu MON. Zarząd ROD „Ursynów’
w Warszawie dowiedział się o tym fakcie dopiero wiosną
2003 roku, kiedy to do ogrodu przybyła komisja w sprawie przejęcia ogrodu. Od razu Zarząd ROD wystąpił
z wnioskiem o wszczęcie postępowania zakończonego
ostateczną decyzją, gdyż PZD bez własnej winy nie brał
udziału w postępowaniu. Prezydent przyznał rację Zarządowi ROD, jednak odmówił wszczęcia postępowania
z uwagi, że w „nowym postępowaniu mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej”.

wienie postępowania w tej sprawie i zmianę decyzji. Działania te nie przynosiły jednak zamierzonego rezultatu. W
celu ostatecznego rozwiązania tego problemu, w 2009 roku Krajowa Rada zwróciła się o uregulowanie stanu prawnego gruntu ROD i przekazanie go w użytkowanie
wieczyste PZD. Wniosek ten nie doczekał się jednak odpowiedzi.
Na nowo sprawa pojawiła się w 2012 r., kiedy to Prezydent M. St. Warszawy po raz kolejny wydał decyzję o odmowie uchylenia decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu
MON. Decyzja ta również została zaskarżona przez Zarząd ROD „Ursynów” w Warszawie. Wojewoda Mazowiecki uwzględnił odwołanie i skierował sprawę do
ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji czyli przez
Prezydenta Miasta.
Jest to kolejny sukces w walce o zachowanie ogrodu i
niedopuszczenie do sprzedaży terenu. Formalnie walkę
zakończył wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 2006 r., który uznał racje Związku. Konieczne jest
jednak uchylenie decyzji przez Prezydenta Miasta, aby odwrócić skutki prawne związane z przekazaniem terenu na
rzecz Agencji.
Dopóki Agencja Mienia Wojskowego będzie próbowała sprzedać grunt, dopóty 334 działkowców z ROD „Ursynów” nie będzie mogło spokojnie użytkować swoich
działek na ponad 12 ha powierzchni ROD.
Decyzja Wojewody z dnia 27 października 2012 r. to kolejne zwycięstwo Związku, ale nie koniec dalszej walki o
uratowanie ogrodu przed sprzedażą i likwidacją.
MAP

Zarząd ROD kilkakrotnie odwoływał się w tej sprawie.
Wojewoda Mazowiecki raz uchylał decyzję Prezydenta
M. St. Warszawy, raz ją podtrzymywał. Ostatecznie, sprawa znalazła się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, który w dniu 2 czerwca 2006 r. uchylił dotychczasowe rozstrzygnięcia. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że decyzja Prezydenta M. St. Warszawy została
wydana bez przeprowadzenia wnikliwej analizy materiału dowodowego. Prezydent zaniechał zbadania, komu faktycznie przysługiwało prawo do spornego terenu (PZD
czy MON). W związku z tym, istnieją uzasadnione wątpliwości, czy MON zgodnie z prawem nabył prawo trwałego zarządu i czy mógł je przekazać dla Agencji Mienia
Wojskowego.
Po wyroku WSA, Krajowa Rada wraz Zarządem ROD
kilkakrotnie zwracała się do Prezydenta Miasta o wzno-

4. Plany inwestycyjno – remontowe w ROD na 2012 r.

W dniu 17 października 2012 roku Prezydium Krajowej
Rady PZD zapoznało się z planami inwestycji i remontów
w ROD na rok 2012. Jednocześnie, temat ten został szeroko omówiony na naradzie dyrektorów biur i pracowników Związku, która odbyła się w dniu 18 października
2012 roku w Warszawie.
Na 4 941 rodzinnych ogrodów działkowych, planami inwestycyjno-remontowymi zostało objętych 1 556 ogrodów,
co stanowi 31% wszystkich ROD w Polsce. Łącznie zarządy rodzinnych ogrodów działkowych zaplanowały
2 118 zadań inwestycyjno – remontowych w zakresie:
• ogrodzeń – zarządy ROD zaplanowały w tej materii
prace aż w 496 rodzinnych ogrodach działkowych na łączny koszt 7,258 mln zł. Przewidywana wielkość zadań wyniesie 165,951 km.
• domów działkowca, budynków administracyjnych
i świetlic ogrodowych - prace te będą przeprowadzone
w 480 ogrodach a ich koszt wyniesie 9,645 mln zł. Plany
w tym zakresie dotyczą 29 600 m² biur, domów działkowca i innych budynków gospodarczych.

• sieci wodociągowej - zadania będą dotyczyć 340 rodzinnych ogrodów działkowych. Łączny koszt budowy
nowych sieci, jak i przebudowy już istniejącej wyniesie
9,908 mln zł. Zgodnie z szacunkami zarządów ROD, zadania te będą dotyczyły 168,725 km sieci wodociągowej.
• sieci energetycznej - powyższe przedsięwzięcia będą
realizowane w 338 ogrodach działkowych. Łączny koszt
wyniesie 12,632 mln zł. Zarządy ROD planują wykonanie, przebudowę lub rozbudowę 179,226 km tej sieci.
• dróg i alej ogrodowych - oczekiwane remonty jak i budowa całkiem nowych ciągów komunikacyjnych obejmie
139 ogrodów działkowych na łączny koszt 1,662 mln zł.
• terenów rekreacyjnych - w 2012 roku prace związane
z budową i remontem placów zabaw czy ogrodów jordanowskich kosztować będzie około 246 tys. zł. Zadania te
zaplanowane są w 33 rodzinnych ogrodach działkowych.
• ochrony środowiska – zarządy ROD w 125 rodzinnych
ogrodach działkowych mają zamiar dokonać szeregu zabiegów mających na celu trwałe polepszenie zdolności
produkcyjnych gleb poprzez wykonywanie rowów od70

wadniających, wybudowanie ciągów melioracyjnych czy
założenie nowych pasów zieleni, które nie tylko będą
ozdobą ogrodów, ale także pozytywnie wpłyną na powietrze, którym oddychają działkowcy i społeczność lokalna.
Na ten cel zarządy ROD zamierzają przeznaczyć 3,352
mln zł.
Poza ww. zadaniami zarządy ROD przewidują także
zrealizować szereg innych prac remontowo – inwestycyjnych w 99 ROD, takich jak: wykonanie nowych tablic informacyjnych, wymiana skrzynek elektrycznych czy
wykonanie aktualnych planów zagospodarowania ROD.
Koszt tych prac wyniesie ponad 2,179 mln zł.
Zarządy ROD zaplanowały wydatki na łączną kwotę
46,883 mln zł, z czego 36,353 mln zł stanowić będą środki własne ROD, a 10,165 mln zł pochodzić będzie z dotacji udzielonych przez okręgowe zarządy PZD i Krajową
Radę PZD. Aktualnie od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r. struktury Związku przekazały już 799 dotacji

dla rodzinnych ogrodów działkowych na łączną kwotę 8
457 245 zł. Na pogram inwestycyjno – remontowy w rodzinnych ogrodach działkowych będą udzielane kolejne
dotacje na podstawie wniosków zarządów ROD złożonych do okręgowych zarządów PZD. Zarządy ROD przewidują, iż zaledwie 1% środków pochodzić będzie z tzw.
zewnętrznych źródeł.
Mimo zaplanowanych zadań, ich ilość w dalszym ciągu
jest niewystarczająca, gdyż potrzeby ogrodów są ogromne. Dlatego też konieczne jest, aby zarządy ROD podejmowały inicjatywy remontowo – inwestycyjne i
występowały z wnioskami na walnych zebraniach członków ROD, które uprawnione są do podejmowania uchwał
umożliwiających przystąpienie do realizacji zadań. Niezbędne jest także aktywne promowanie tematu inwestycji
i remontów w ROD, co również wpłynie na zwiększenie
ilości prowadzonych robót remontowo- inwestycyjnych
w ROD.
AR

5. Likwidacje ROD w 2012 roku
Do dnia 25 października 2012r., do Krajowej Rady PZD
wpłynęło 146 wniosków w sprawie likwidacji całości
bądź części rodzinnych ogrodów działkowych. Z powyższych wniosków, po przeprowadzeniu wnikliwej i starannej analizy dokumentacji, Prezydium Krajowej Rady PZD
podjęło uchwały likwidacyjne w stosunku do 45,8341 ha.
Ogółem likwidacją objętych zostało 842 działki rodzinne
w 68 ROD. Tylko w czterech przypadkach likwidacje objęły całe ogrody, z czego dwa zostały skreślone z Rejestru
ROD, z uwagi na utratę swych podstawowych funkcji.
8,3878 ha z terenów 25 ROD związanych było z realizacją inwestycji drogowych. Ich przebieg realizowany jest
zgodnie z przepisami określonymi w tzw. specustawie
drogowej, które wymagają zapewnienia odszkodowania
dla działkowców, Związku i terenu zamiennego.
Z kolei 9,8236 ha z 7 ROD to likwidacje na inne cele
publiczne, jak rozbudowa lotnisk, linii kolejowych a także budowa innych urządzeń niezbędnych do przesyłania
płynów, gazu i energii elektrycznej. Decyzje w sprawie
były podejmowane także z uwagi na inwestycje gminne,
wynikające z obowiązków ustawowych nałożonych na te
jednostki. W związku z tymi celami, uchwały likwidacyjne zapadły w stosunku do 11 ROD i objęły tereny o łącznej powierzchni 12,4418 ha. W takich przypadkach przy
likwidacji ROD zawsze stosuje się przepisy ustawy z dnia
8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Badany jest cel na jaki ma zostać zlikwidowany ogród działkowy i czy jest on zgodny z zapisami w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, niezbędne jest zagwarantowanie przez inwestora wypełnienia
podstawowych warunków obowiązujących przy likwida-

cji, tj. wypłaty odszkodowań dla działkowców, Związku a
także zapewnienia nieruchomości zamiennej i odtworzenia ogrodu.
Priorytetowym działaniem dla Związku jest zabezpieczenie interesów działkowców i ogrodów. Dlatego też w
każdym przypadku, gdy likwidacja obejmuje część ogrodu, niezbędne jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pozostałej części ROD, zarówno w trakcie realizacji
inwestycji, jak i po jej zakończeniu. W tym celu, konieczne jest zabezpieczenie ogrodu przez dewastacją i wandalizmem. Równie istotne jest porozumienie się z
inwestorem w sprawie dostosowania pozostałej części
ROD do pełnej wartości użytkowej, tak aby częściowa likwidacja nie pozbawiła ogrodu wody czy energii elektrycznej. W przypadku likwidacji ROD Związek zawsze
prowadzi negocjacje z dużym wyczuciem i ostrożnością,
tak aby informacja o ewentualnej likwidacji ROD nie była sygnałem dla złomiarzy i wandali, którzy mogliby dokonać zniszczeń w majątku działkowców i ogrodu.
Sprawne przeprowadzenie procesu likwidacyjnego jest w
stanie temu zapobiec.
Pozostałe decyzje likwidacyjne, które były podejmowane przez Prezydium KR PZD dotyczyły rodzinnych ogrodów działkowych, na których nie był realizowany cel
wynikający z ustawy o ROD, a więc tereny pozostawały
niezagospodarowane przez ROD i nie znajdował się na
nich majątek Związku i działkowców. Jest to szczególny
rodzaj likwidacji, który umożliwia zwrot gruntów na rzecz
właściciela. Zalety takiego rozwiązania są obopólne, gdyż
z jednej strony gmina może wykorzystać taką nieruchomość na inne cele, które przysporzą korzyści wszystkim
71

mieszkańcom, a więc i działkowcom. Z drugiej strony
działkowcy nie muszą ponosić kosztów utrzymania tej
części ROD, której nie ma możliwości zagospodarować
na cele ogrodowe.
Wnioski, które wpłynęły do KR PZD, jak również i te,

które wpłyną w przyszłości, będą w dalszym ciągu rozpatrywane przez Prezydium KR PZD po dokonaniu analizy
dokumentów i zbadaniu czy warunki likwidacyjne zabezpieczają interesy działkowców i ogrodu.
AR

Warszawa, 26 października 2012 r.

6. Likwidacje ROD
Temat likwidacji ROD, choć niezmiernie trudny dla
działkowców, to z uwagi na prowadzenie licznych inwestycji lokalnych i ogólnokrajowych, dotyka coraz większą liczbę rodzinnych ogrodów działkowych. Mimo, iż do
końca roku pozostało jeszcze 3 miesiące, tylko w 2012 roku do Krajowej Rady PZD wpłynęło już 146 wniosków likwidacyjnych. Wnioski te niekiedy obejmują nawet kilka
rodzinnych ogrodów działkowych. Takie sytuacje występują głównie przy inwestycjach związanych z budową
dróg krajowych, autostrad czy linii kolejowych.
Taki wniosek jest pierwszym sygnałem, który wskazuje, że dany ogród może być dotknięty likwidacją. Nie
przesądza on jeszcze o tym, że likwidacja na pewno będzie
dokonana. Wszystko zależy od celu likwidacji i jego zgodności z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych oraz
z tzw. specustawami – wałową, drogową, czy kolejową.
Aktualnie najwięcej likwidacji, bo aż 91, będzie dokonana w związku z budową dróg na mocy specustawy drogowej.
Często spotykamy się z telefonami czy mailami, w których zaniepokojeni działkowcy zastanawiają się czy to jest
koniec ogrodu, czy działkowcy muszą już opuścić teren,
bo słyszeli o planach, że przez ich ogród będzie budowana droga czy inna inwestycja celu publicznego. Co w
praktyce oznacza taki wniosek likwidacyjny ? Otóż jest
dopiero początkiem pracy, którą Związek musi wykonać
w tej sprawie, aby zabezpieczyć prawa działkowców i
ogrodu. W pierwszej kolejności należy zbadać cel na jaki
ma zostać zlikwidowany ogród działkowy i czy jest on
zgodny z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dlatego tak ważne jest ciągłe monitorowanie planów miejscowych, czy Gmina lub Miasto
zamierza uchwalić bądź zmienić obowiązujący plan miejscowy. Należy pamiętać, iż zapisanie w miejsce istniejących ogrodów innego przeznaczenia terenu niż ZD –
zieleń działkowa, może wiązać się z likwidacją ogrodu w
przyszłości. Sprawdzanie informacji na temat miejscowych planów nie jest trudne i może to robić każdy działkowiec bez żadnych specjalnych upoważnień. Wystarczy
śledzić informacje na ten temat w prasie lokalnej lub na
stronach internetowych miasta lub gminy i reagować w
sytuacji gdy Rada Miasta czy Gminy próbuje „wyrzucić”

ogrody działkowe z planów lub pomija je w nowotworzonych, zastępując je np. zabudową usługową.
We wstępnym etapie procesu likwidacyjnego bardzo
istotne jest też ustalenie skutków, jakie wywoła powyższa
likwidacja dla ogrodu i działkowców. Okręgowy Zarząd
PZD, będący jednostką uprawnioną do prowadzenia likwidacji ROD, musi zbadać, czy likwidacja ogrodu nie
uniemożliwi korzystania z pozostałej części ogrodu. Konieczne jest zwrócenie uwagi na dostęp do drogi publicznej, skutki dla funkcjonowania ROD w zakresie zakłóceń
hałasem czy zanieczyszczeniami. Dopiero w przypadku
pozytywnej opinii Prezydium Okręgowego Zarządu PZD
możliwe jest przystąpienie do ustalania warunków likwidacyjnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych
ogrodach działkowych podstawowymi warunkami obowiązującymi przy likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych jest:
• zapewnienie wypłaty odszkodowań za mienie będące
własnością działkowców;
• zapewnienie wypłaty odszkodowania dla Związku za
składniki majątkowe stanowiące jego własność;
• przydział nieruchomości zamiennej;
• odtworzenie ogrodu na terenie zamiennym.
Proces negocjacji w zakresie ustalania warunków likwidacji w większości wypadkach jest niezwykle ciężki i czasochłonny. Osoby bezpośrednio prowadzące rozmowy z
ramienia PZD często muszą pokonać wiele trudności i niezrozumienia ze strony Miasta czy Gminy. Jednak bez spełnienia ustawowych warunków likwidacja nie może być
przeprowadzona.
Negatywny wpływ na procedurę likwidacyjną miał również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia
2008 r., który przesądził o tym, że likwidacja ROD na cel
publiczny odbywa się bez zgody Związku. Często PZD,
stojąc w obronie działkowców i dbając o ich własność
znajdującą się na działkach w ROD, musi udowodnić, że
brak zgody PZD nie jest tożsamy z brakiem przestrzegania przepisów ustawy o ROD. To powoduje, że negocjacje już na starcie są trudniejsze.
Trochę inaczej wygląda sytuacja, gdy likwidacja przeprowadzana jest na podstawie specustawy drogowej czy
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wałowej. W tych przypadkach ustawa o ROD nie obowiązuje, zatem strony nie podpisują żadnego porozumienia. Nie oznacza to jednak, że likwidacja przeprowadzana
jest bez zapewnienia odszkodowań działkowcom, Związkowi i terenu zamiennego. Spełnienie przez Inwestora
tych obowiązków wynika bowiem wprost z zapisów
ustaw szczególnych, o których wprowadzenie Polski
Związek Działkowców walczył.
Dopiero po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących likwidacji i uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu
ROD, bez której likwidacja nie może zostać przeprowadzona, sprawa przekazywana jest do Krajowej Rady PZD,
gdzie zapada ostateczna decyzja dotycząca likwidacji
ROD. Decyzja ta jednak nigdy nie jest podejmowana pochopnie. Zawsze poprzedzona jest szczegółową analizą
dokumentów. Każdy przypadek jest inny i winien być indywidualnie rozpatrywany. Ważne jest także ponowne
sprawdzenie czy warunki likwidacyjne zabezpieczają interesy działkowców i ogrodu.
W 2012 roku Prezydium Krajowej Rady PZD podjęło
uchwały likwidacyjne w stosunku do 68 rodzinnych ogrodów działkowych. W 64 przypadkach likwidacje miały
charakter częściowy. Tylko w czterech przypadkach likwidacje objęły całe ogrody, z czego dwa ogrody zostały skreślone z Rejestru rodzinnych ogrodów działkowych, z
uwagi na utratę funkcji jaką spełniają ogrody działkowe.
Najwięcej częściowych likwidacji związanych było z realizacją inwestycji drogowych, gdyż dotknęły one aż 25
rodzinnych ogrodów działkowych. Uchwały w sprawie
częściowych likwidacji zapadły także w związku z rozbudową linii kolejowych, lotnisk a także budowy innych
urządzeń niezbędnych do przesyłania płynów, gazu i energii elektrycznej.
Powyższe dane wskazują, że PZD w pełni rozumie konieczność realizacji inwestycji służących społeczeństwu,
a tym samym i działkowcom, rozumie ich priorytetowy
charakter. Jednak nie może odbywać się to bez poszanowania zagwarantowanych ustawowo praw. Dlatego też
Związek stoi na straży ich przestrzegania i egzekwowania. Bez pomocy Związku działkowcy byliby pozostawieni samym sobie. O wiele trudniej przebiegałyby
jakiekolwiek negocjacje dotyczące likwidacji, gdyż inwestorzy nie liczyliby się ze zdaniem niewielkiej grupki
działkowców. Nie byliby „godnym” partnerem do rozmów. Natomiast dzięki sile całego Związku możliwe jest
dochodzenie poszanowania praw działkowców i ogrodu.
Uchwała Prezydium KR ZPD nie kończy jeszcze długiego procesu likwidacyjnego. Dopiero po takiej uchwale rzeczoznawca majątkowy może dokonać inwentaryzacji
terenu i na tej podstawie wykonać operaty szacunkowe
określające wartość wszelkich składników majątkowych
znajdujących się na likwidowanym ogrodzie. Wymóg

wprowadzania rzeczoznawcy majątkowego na teren ROD
dopiero po podpisaniu porozumienia i wydaniu uchwały
przez Prezydium KR PZD wynika z konieczności zabezpieczenia majątku działkowców przed niszczeniem i kradzieżami. Doświadczenie PZD wskazuje bowiem, iż w
sytuacji, gdy rzeczoznawca wykonuje wcześniej operaty
szacunkowe, często dochodzi do dewastacji mienia działkowców. Ponadto, wykonanie wyceny jeszcze przed ustaleniem ostatecznych warunków likwidacji powoduje, iż
negocjacje prowadzone przez Związek są o wiele trudniejsze.
W tym również momencie dochodzi do realizacji pozostałych zapisów porozumienia, a więc wypłaty odszkodowań dla działkowców, Związku, przyznanie terenu
zamiennego i odtworzenie ogrodu. Poza wypełnieniem
tych warunków, które ciążą na inwestorze, Okręgowy Zarząd PZD musi dopilnować, aby w tracie realizacji inwestycji, pozostała część ogrodu nie ulęgająca likwidacji,
mogła prawidłowo funkcjonować. Równie istotne jest
przydzielenie przez OZ PZD działkowcom ze zlikwidowanego ROD działek zastępczych, o ile oczywiście wyrażają taką wolę. Po spełnieniu wszystkich warunków i
sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania przez Krajową
Radę PZD, możliwe jest wydanie terenu likwidowanego
na podstawie wystawionego pełnomocnictwa.
Likwidacja na mocy specustaw przebiega trochę inaczej. Wynika to z charakteru tych ustaw, których zadaniem
jest przyśpieszenie całego procesu inwestycyjnego. W tym
wypadku uchwały Prezydium KR PZD zapadają dopiero
po zakończeniu całej likwidacji, wypłacie odszkodowań
dla działkowców i Związku oraz zapewnieniu terenu zamiennego. Zmiana regulacji w tym zakresie wynika z faktu, iż w momencie gdy decyzja o zezwoleniu na realizację
inwestycji staje się ostateczna, grunty przeznaczone pod
jej wykonanie z mocy prawa stają się własnością Skarbu
Państwa lub jednostki samorządowej. Wygasają tez inne
prawa, takie jak prawo użytkowania wieczystego czy
użytkowania. PZD w momencie gdy taka decyzja staje się
ostateczna traci prawo do gruntu. Jednak mimo tego,
Związek zawsze dąży do zabezpieczenia praw działkowców i ogrodu. Teren nigdy nie jest zwracany, gdy nie wykonano wyceny składników majątkowych lub choćby
inwentaryzacji terenu, na podstawie której później rzeczoznawca majątkowy może sporządzić operaty szacunkowe.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł 11 lipca 2012 roku, był ogromnym ciosem dla całej społeczności działkowej. Jednak nie można zapomnieć, że ustawa o
ROD nadal obowiązuje i będzie obowiązywać do stycznia
2014 roku. Do tego momentu działkowcy w dalszym ciągu korzystają ze wszystkich uprawnień wynikających z
ustawy z dnia 8 lipca 2005 o ROD, także tych dotyczących likwidacji.
AR

Warszawa, 25 października 2012 r.
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XII. KONKURSY
UCHWAŁA NR 232/2012
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2013”
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie §150 ust. 2 pkt. 1 statutu
PZD w związku z §7 statutu, postanawia:

4) materiał fotograficzny przedstawiający zagospodarowanie ogrodu i działek, w tym bramy wjazdowe do ogrodu, Dom Działkowca lub świetlicę i budynki
administracyjno-gospodarcze, tereny użytku ogólnego i
rekreacyjne ogrodu, drogi, aleje ogrodowe oraz parkingi,
najlepiej zagospodarowane działki w ogrodzie z podaniem
ich numerów oraz nazwisk użytkowników, życie w ogrodzie (w tym imprezy ogrodowe, Dni Działkowca, Dzień
Dziecka, integracyjne itp.). Materiał fotograficzny winien być dobrej jakości wykonany w sposób umożliwiający jego wykorzystanie do publikacji. Wskazane
jest, aby był wykonany przez dobrego fotografa i przekazany w formie elektronicznej.

§1
l. Ogłosić na rok 2013 konkurs krajowy pn: „Rodzinny
Ogród Działkowy Roku 2013”.
2. Regulamin konkursu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ankieta konkursowa stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
1. Do udziału w konkursie Prezydia okręgowych zarządów PZD zgłaszają rodzinne ogrody działkowe, które były laureatami w konkursach okręgowych w roku 2012.
2. Prezydium okręgowego zarządu PZD, na terenie którego znajduje się więcej niż 50.000 działek, może zgłosić
do konkursu 2 rodzinne ogrody działkowe.
3. Laureaci konkursów krajowych mogą być zgłaszani
przez okręgowe zarządy po 3-letniej karencji.
4. Termin zgłaszania ogrodów do konkursu upływa
z dniem 25 maja 2013 r.

§5
Brak załączenia do zgłoszenia dokumentów wymienionych w §4 uchwały skutkuje nie przyjęciem zgłoszenia
rodzinnego ogrodu działkowego do konkursu.
§6
l. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD, w skład
której wejdzie instruktor SSI na podstawie materiałów wymienionych w §3 uchwały, a także lustracji przeprowadzonych w okresie od 15 czerwca do 10 lipca 2013 r.
dokona oceny rodzinnych ogrodów działkowych zgłoszonych do konkursu.
2. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD sporządzi
ze swojej pracy protokół wraz z wnioskami na potrzeby
Prezydium Krajowej Rady PZD.
3. Prezydium Krajowej Rady PZD na podstawie protokołu z pracy Komisji i wniosków:
1) dokona rozstrzygnięcia konkursu, ustali listę laureatów, w tym ROD który otrzymał tytuł „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2013” oraz ogrody
wyróżnione w poszczególnych dziedzinach
2) przyzna tytuły:
a) ogrodowi, który uzyskał najwyższą ocenę w konkursie tytuł: „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku
2013”
b) pozostałym laureatom tytuł: „ROD Roku 2013” oraz
wyróżnienia dla ogrodów w poszczególnych dziedzinach,
tj. 1) Działalność Statutowa, 2) Aktywność ROD w obronie Związku, ogrodów i Ustawy o ROD, 3) Działalność
oświatowa, 4) Inwestycje i remonty infrastruktury ROD, 5)
Zagospodarowanie ROD, 6) Zagospodarowanie działek,
7) Działalność na rzecz ochrony środowiska, 8) Bezpieczeństwo w ROD, 9) Promocja ROD.

§3
1.Do udziału w konkursie nie mogą być zgłaszane rodzinne ogrody działkowe:
a) w których działki posiadają altany ponadnormatywne, występują zjawiska zamieszkiwania oraz przypadki
zameldowania na terenie działek w ROD,
b) brak planów zagospodarowanie zatwierdzonych
przez Prezydium OZ PZD.
§4
Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:
1) uchwałę Prezydium okręgowego zarządu PZD
(nr uchwały i data) z pełną nazwą rodzinnego ogrodu
działkowego, jego położeniem, liczbą terenów, łączną powierzchnią w ha i liczbą działek, a także numerem pod
którym ogród jest zarejestrowany w Rejestrze ROD Krajowej Rady PZD,
2) pisemną informację o rodzinnym ogrodzie działkowym wraz z jego historią,
3) wyposażenie rodzinnego ogrodu działkowego w infrastrukturę oraz tereny ogólne, wypoczynkowe (place zabaw dla dzieci, place do użytku ogólnego, aleje spacerowe
z ich wyposażeniem, np. ławki ogrodowe itp.),
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§7
1. „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2013”
otrzyma puchar Prezesa PZD, dyplom, tablicę okolicznościową oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł.
2. Rodzinne ogrody działkowe, które zdobyły tytuły
„ROD Roku 2013” otrzymują puchary, dyplomy, tablice
okolicznościowe oraz nagrody pieniężne w wysokości
4000 zł.
3. Rodzinne ogrody działkowe, które otrzymały wyróżnienia w poszczególnych dziedzinach otrzymują puchary,
tablice okolicznościowe oraz nagrody pieniężne w wysokości 2000 zł.

§8
Wszystkie rodzinne ogrody działkowe biorące udział w
konkursie otrzymają zestaw wydawnictw związkowych
na wyposażenie bibliotek ogrodowych.
§9
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie uroczystości Krajowych Dni Działkowca Roku 2013 oraz opublikowane w miesięczniku „działkowiec” i Biuletynie
Informacyjnym PZD.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r.

Załącznik nr 1

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO
„RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2013”
I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
l. Dokumentacja organizacyjna ogrodu:
a) walnych zebrań i zebrań zarządu ROD za rok 2012,
b) protokoły, uchwały, decyzje, zgodność dokumentacji i podejmowanych uchwał
z przepisami statutu PZD i regulaminu ROD,
c) ilość nowych użytkowników działek, dokumentacja wpisowego i jego podział oraz
zabezpieczenie rocznej prenumeraty „działkowiec”
2. Zgodność planu zagospodarowania ROD ze stanem faktycznym
(ze szczególnym uwzględnieniem ilości bram i furtek)
3. Dokumentacja członków Związku (rejestr członków ROD, deklaracje członkowskie,
decyzje przydziału działek, prawidłowo wypełnione karty rejestracyjne C – zabezpieczenie
rejestru i przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych)
4. Komisje problemowe w ogrodzie (liczba działających komisji-należy wziąć pod uwagę
co najmniej trzy takie komisje, dokumentacje pracy komisji
oraz efekty ich pracy)
5. Realizacja regulaminowego wymogu pracy członków Związku na rzecz ogrodu
w roku 2012 (ilość godzin uchwalonych przez walne zebranie a ilość godzin
przepracowanych łącznie oraz zebrany ekwiwalent za
niewykonane prace (w zł.)
6. Wyposażenie ogrodu działkowego w sprzęt ogrodniczy i mechaniczny
(wymienić jaki).

0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.

0-10 pkt.

0-10 pkt.

0-10 pkt.
0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania 80 pkt.

II. AKTYWNOŚĆ ROD W OBRONIE ZWIĄZKU, OGRODÓW I USTAWY O ROD
1. Udokumentowana aktywność ROD w obronie Związku, ogrodów oraz poparcie dla Obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD:
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a) działalność Zarządu ROD i Komisji Statutowych
b) Stanowiska Walnych zebrań
c) Podpisy zebrane przez ROD (ilość)
d) Kontakty z parlamentarzystami, przedstawicielami władzy państwowej i samorządowej,
organizacjami społeczno-politycznymi i związkami zawodowymi
e) Stanowiska w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-20 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania 60 pkt.

III. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA
1.Organizowanie szkoleń z zakresu wiedzy ogrodniczej i organizacyjnej
dla działkowców, w tym:
a) Szkolenia tj. wykłady, pogadanki, prelekcje
- ilość szkoleń i uczestników
b) Pokazy praktyczne – ilość pokazów i uczestników
2. Propagowanie i rozprowadzanie literatury związkowej, w tym:
a) miesięcznika „działkowiec” w roku 2012 – prenumerata miesięcznika dla
instruktorów ogrodowych SSI PZD i członków organów ROD
b) rozprowadzanie przez zarząd ROD w roku 2012 literatury związkowej
na potrzeby działkowców
c) prowadzenie biblioteki ogrodowej
3. Działalność instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD
– liczba instruktorów ogrodowych przypadających średnio
na 100 działek w ROD
4. Prowadzenie kroniki ogrodowej

0-10 pkt.
0-10 pkt.

0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.

0-10 pkt.
0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania 70 pkt.

IV. INWESTYCJE I REMONTY INFRASTRUKTURY ROD
1. Przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie inwestycji i remontów prowadzonych
przez zarząd ROD zgodnie ze statutem PZD i uchwałą nr 69/99 Prezydium KR PZD
z dnia 28 października 1999 r. w oparciu o uchwałę walnego zebrania
2. Bieżąca konserwacja urządzeń i infrastruktury ogrodu
3. Prowadzenie Otwartego i Długofalowego Programu Rozwoju i Modernizacji ROD
oraz jego realizacja

0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania 30 pkt.

V. ZAGOSPODAROWANIE ROD
l. Zagospodarowanie przestrzenne ogrodu (zgodność zagospodarowania ogrodu
z planem zagospodarowania)
2. Infrastruktura ROD (stan techniczny),w tym:
a) ogrodzenie zewnętrzne
b) bramy i furtki
c) tablica z nazwą ogrodu i jej estetyka
d) drogi i alejki ogrodowe ich stan i funkcjonalność
e) parkingi i miejsca postojowe i ich oddzielenie zielenią izolacyjną od działek
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0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.

f) obiekty kubaturowe występujące na terenie ROD, tj. dom działkowca, świetlica,
budynki gospodarcze
g) nawadnianie ogrodu (sposób nawadniania)
h) sieć energetyczna i jej rozprowadzenie po ogrodzie (wyprowadzenie poza altany
podliczników)
i) sanitariaty, ich stan i odizolowanie od działek sąsiednich
3. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów ogólnych (należy podać rodzaj placów ogólnych
i placów rekreacyjnych oraz ich wyposażenie)
4. Stan i wykorzystanie tablic informacyjnych w ogrodzie – aktualność zamieszczanych
w nich materiałów i ogłoszeń

0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania 120 pkt.

VI. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK
l. Wyposażenie działek (stan techniczny, zgodność z regulaminem ROD):
a) altany (ich prawidłowe usytuowanie jeżeli nie zaistnieją inne przesłanki,
powierzchnia i wysokość oraz estetyka)
b) zachowanie odległości nasadzeń trwałych od granic działek
c) szklarnie i tunele foliowe
d) elementy małej architektury na działkach (murki, pergole, trejaże, itp.)
e) powszechność stosowania kompostowników- ich usytuowanie oraz wykorzystanie
na działkach zgodnie z regulaminem ROD
2. Estetyka i funkcjonalność działek
3. Pielęgnacja drzew i krzewów (cięcie, prześwietlanie, odnawianie)
4. Modernizacja działek – realizacja programu

0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania 80 pkt.

VII. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
l. Występowanie naturalnych pasów izolacyjnych w sąsiedztwie dróg komunikacyjnych
lub innych źródeł zanieczyszczeń
2. Udokumentowane przez zarząd ROD badania gleby
3. Utrzymywanie czystości w ogrodzie, na działkach i na terenach przylegających
bezpośrednio do ogrodu
4. Udokumentowane rozwiązanie składowania i usuwania śmieci (umowy)
5. Ekologia w ogrodzie (budki lęgowe, karmniki dla ptaków, ekologiczne sposoby
ochrony roślin, stosowanie nawozów naturalnych, kompostowniki na działkach)
6. Inicjatywy w ROD prowadzące do zmniejszania ilości śmieci poprzez
zagospodarowanie odpadów roślinnych (np. skoszonej trawy itp.) oraz usuwanych
gałęzi z drzew i krzewów

0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.

0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania 60 pkt.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO W ROD
l. Udokumentowana współpraca z policją, strażą miejską
2. Polisy ubezpieczeniowe majątku Związku
3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz przestrzeganie przepisów ogólnych
i związkowych w tym zakresie
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0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.

4. Układ komunikacyjny w ogrodzie umożliwiający swobodny dojazd
do każdej działki pojazdów służb ratowniczych
5. Inne formy zapewnienia bezpieczeństwa w ogrodzie (wymienić jakie)

0-10 pkt.
0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania 50 pkt.

IX. PROMOCJA ROD
1.„ROD otwarty”- wymienić i opisać metody realizacji hasła
2.Ogrodowe Dni Działkowca i inne imprezy (wymienić jakie) z udziałem społeczności
lokalnej organizowane na terenie ogrodu
3. Współpraca ROD z placówkami edukacyjno-dydaktycznymi, tj. szkołami,
przedszkolami oraz innymi placówkami opiekuńczo- wychowawczymi
4.Udział ROD w imprezach i uroczystościach miejskich, lokalnych i środowiskowych
(wystawy, festyny itp.)
5.Intenyswność i udokumentowana współpraca ROD z mediami
lokalnymi (TV, radio, prasa, Internet)

0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania 50 pkt.
Łączna ilość punktów do uzyskania 590 pkt.
Ponieważ materiały ilustracyjne będą publikowane oraz wykorzystywane do promowania rodzinnych ogrodów działkowych i Związku winny być one dobrej jakości oraz sporządzone wyłącznie na nośnikach elektronicznych.

UCHWAŁA NR 233/12
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego „Wzorowa Działka Roku 2013”

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 150 ust. 2 pkt. 1 statutu PZD w związku z § 7 statutu, postanawia:

w konkursie krajowym może startować z zachowaniem
3-letniej karencji.
3. Termin zgłaszania działek do konkursu upływa
z dniem 25 maja 2013 r.
(decyduje data stempla pocztowego).

§1
1. Ogłosić na rok 2013 konkurs krajowy pn. „Wzorowa
Działka Roku 2013”.
2. Regulamin konkursu stanowi załącznik Nr 1 do
uchwały.
3. Ankieta konkursowa stanowi załącznik Nr 2 do
uchwały.
§2
1. Do udziału w konkursie Prezydia okręgowych zarządów PZD zgłaszają działki, które są laureatami w konkursach okręgowych w roku 2012 r.
2. Prezydium Okręgowego Zarządu PZD, na terenie którego znajduje się więcej niż 50 tysięcy działek, może zgłosić do konkursu dwie działki. Działka będąca laureatem

§3
Zgłoszenie działki do konkursu winno zawierać:
1) uchwałę prezydium okręgowego zarządu PZD w
sprawie wyników konkursu w 2012 roku:
a) numer działki oraz nazwę i adres ROD, na terenie którego jest położona,
b) nazwisko i imię jej użytkownika wraz z adresem korespondencyjnym.
2) Materiał zdjęciowy obejmujący:
a) zagospodarowanie działki, w tym jej widok ogólny,
b) altanę,
c) część produkcyjną działki,
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d) część wypoczynkową działki,
e) elementy małej architektury
f) inny materiał ilustracyjny uznany przez działkowca
jako pomocny przy ocenie działki.
Materiał fotograficzny winien być dobrej jakości wykonany w sposób umożliwiający jego wykorzystanie do
publikacji. Wskazane jest, aby był wykonany przez dobrego fotografa i przekazany w formie elektronicznej.
§4
Brak załączenia do zgłoszenia dokumentów, o których
mowa w §3 skutkuje nie przyjęciem działki do konkursu.
§5
1. Członkowie Komisji Konkursowej KR PZD wraz z
instruktorem SSI na podstawie przesłanych materiałów, a
także lustracji przeprowadzonej w okresie od 15 czerwca
do 10 lipca 2013 r. dokona oceny działek zgłoszonych do
konkursu
2. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD sporządzi
protokół wraz z wnioskami na potrzeby Prezydium Krajowej Rady PZD.

§6
Prezydium Krajowej Rady PZD na podstawie protokołu
Komisji i wniosków dokona rozstrzygnięcia konkursu i
ustali listę jego laureatów oraz wyróżnienia w konkursie.
§7
Użytkownicy:
1. laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o
wartości 1000 zł.,
2. wyróżnionych działek otrzymają nagrody rzeczowe
o wartości 500 zł.
3. wszystkich działek biorących udział w konkursie
otrzymują dyplomy, a także roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec” oraz wydawnictwa związkowe.
§8
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie Krajowych Dni Działkowca Roku 2013 oraz opublikowane w
miesięczniku „działkowiec” i Biuletynie Informacyjnym
PZD.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r.

Załącznik nr 1

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO
„WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2013”
1. Rozplanowanie i urządzenie działki
(ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie terenu)
2. Estetyka działki (ład i porządek, ogrodzenie i urządzenia
na działce zgodne z regulaminem ROD)
3. Trawnik i jego utrzymanie
4. Część ozdobno-wypoczynkowa, w tym:
a) bogaty dobór roślin ozdobnych
b) urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne
5. Część produkcyjna działki, w tym:
a) sadownicza
(różnorodność drzew i krzewów owocowych, przestrzeganie
odległości nasadzeń od granic działki, prawidłowe formowanie
koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność)
b) warzywnicza
(bogaty dobór gatunków, w tym ziół)
6. Mała architektura na działce
a) płotki, murki, trejaże, pergole, oczka i zbiorniki wodne
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0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.

0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.

b) inne elementy małej architektury
7. Estetyka i stan techniczny altany
a) wymiary altany i jej stan techniczny zgodne
z regulaminem ROD
b) wykorzystanie altany zgodnie z regulaminem ROD
c) estetyka altany
8. Posiadanie na działce kompostownika i jego wykorzystanie
9. Ekologia na działce
(budki lęgowe, karmniki dla ptaków, ekologiczne sposoby ochrony roślin,
stosowanie nawozów naturalnych)

0-10 pkt.

0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.

0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania 140 pkt.
* Ponieważ materiały ilustracyjne będą publikowane oraz wykorzystywane do promowania rodzinnych ogrodów działkowych
i Związku winny być one dobrej jakości.
** Stwierdzenie nie przestrzegania postanowień regulaminu ROD w zakresie zagospodarowania działki oraz nieopłacenie składki członkowskiej i innych opłat w 2012 roku na rzecz ogrodu w ustalonych terminach skutkuje dyskwalifikacją uczestnictwa w konkursie.

XIII. Z PRAC KRAJOWEJ KOMISJI ROZJEMCZEJ
Sygn. akt KKR-../……..

ORZECZENIE
w imieniu
Krajowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców
Krajowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku Działkowców w Warszawie w składzie następującym:
Przewodniczący:
Członkowie:

Zbigniew MALISZEWSKI
Jerzy Andrzej TELUK
Józef PIETRZAK
Tadeusz MAŃKO
Zofia PADEREWSKA

Protokolant:

Zofia PADEREWSKA

po rozpatrzeniu w dniu 25 września 2012 roku skargi
Przewodniczącej Krajowej Komisji Rozjemczej PZD na
prawomocne orzeczenie Okręgowej Komisji Rozjemczej
PZD w ………......................................................... z dnia
…………... (sygn. akt ………….) uchylające orzeczenie
Komisji Rozjemczej …………….....................................
w ………….................................... z dnia ……………

(sygn. akt …………..) i utrzymujące w mocy uchwałę
Zarządu ROD ……………........................... Nr ………..
z dnia ………… r. w sprawie pozbawienia członkostwa
Związku i prawa użytkowania działki.
na podstawie: § 57 pkt 3 lit. b Regulaminu Postępowania Komisji Rozjemczych Polskiego Związku Działkowców
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ORZEKA
1. Uchyla orzeczenie Okręgowej Komisji Rozjemczej
PZD w …….. z dnia ……….. .. (sygn. akt: …………),
2. Uchyla orzeczenie Komisji Rozjemczej ROD
………… w …………. z dnia ……… r. w sprawie

pozbawienia …………… członkostwa Związku i prawa
użytkowania działki i sprawę niniejszą przekazuje tejże
komisji do ponownego rozpatrzenia,

Przewodniczący:
Członkowie:

.........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

UZASADNIENIE
Pani ………………........................................................
– użytkownik działki nr…….... w Rodzinnym Ogrodzie
Działkowym „………......................................................”
w …………..............................................., podaniem skierowanym do Przewodniczącej Krajowej Komisji Rozjemczej PZD, zwróciła się z prośbą o złożenie skargi w trybie
nadzwyczajnym na ostateczne orzeczenie Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w …………..................................
z dnia …………......... r. uchylające orzeczenie Komisji
Rozjemczej ROD „…………….....................................”
w ………….......................................... z dnia ……….....
i utrzymujące w mocy uchwałę Zarządu ROD
„……………....................................” z dnia ……………r.
w sprawie pozbawienia członkostwa i prawa użytkowania działki.
Przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej PZD
uwzględniła podanie i na zasadzie § 162 ust.1 statutu PZD
wniosła skargę do Krajowej Komisji Rozjemczej do rozpoznania w trybie nadzwyczajnym.
Zespół Orzekający Krajowej Komisji Rozjemczej ustalił i zważył co następuje. Skarga wniesiona przez Przewodniczącą Krajowej Komisji Rozjemczej jest zasadna.
Dokumentacja rozjemcza potwierdza zasadność wywodów zawartych w skardze nadzwyczajnej, a dotyczących
– między innymi – rażącego naruszenia przez Okręgową
Komisję Rozjemczą w …………............................... obowiązującej procedury wewnątrzzwiązkowej, polegającego na nie wezwaniu skarżącej ………….. na posiedzenie
OKR, a przez to pozbawienie jej prawa do obrony i ochrony praw i interesów. Wymóg ów określony został w § 41
ust. 2 w związku z § 43 ust. 2 pkt 2 regulaminu postępowania komisji rozjemczych PZD. Nadto, Okręgowa Komisja Rozjemcza przeoczyła fakt nie sporządzenia przez
Komisję Rozjemczą ROD protokołu z posiedzenia rozjemczego (wymóg § 18 ust. 2 cyt. wyżej regulaminu postępowania). Naruszenie przedmiotowego wymogu stanowiło podstawę do uchylenia orzeczenia Komisji Rozjemczej ROD.

Zgodzić się również należy z zarzutem zawartym
w skardze nadzwyczajnej, a dotyczącym lakoniczności
uzasadnienia orzeczenia Okręgowej Komisji Rozjemczej,
nie wskazującego dowodów na podstawie których została uznana za uzasadnioną i utrzymana w mocy skarżona
uchwała Zarządu ROD, tym bardziej w sytuacji gdy Zarząd ROD, w uzasadnieniu skarżonej uchwały, również
nie powoływał dowodów, którym można by było dać wiarę, w oparciu o które zastosował wobec skarżącej tak
szczególną karę, jaką jest pozbawienie członkostwa i prawa użytkowania działki.
Niewątpliwym jest, że bezprawne naruszenie granicy
działki przez członka Związku stanowi uzasadnioną podstawę do pozbawienia członkostwa i prawa użytkowania
działki, jednakże fakt ów winien być udokumentowany.
Zwrócenia uwagi wymaga fakt, że członkiem Związku
i użytkownikiem przedmiotowej działki jest również mąż
skarżącej, w stosunku do którego nie zastosowano kary
pozbawienia członkostwa (patrz – § 145 ust.1 regulaminu
ROD).
W związku z tym, że po wniesieniu skargi w trybie nadzwyczajnym do Krajowej Komisji Rozjemczej, Zarząd
ROD nadesłał dodatkowy materiał dowodowy, dokumentujący okoliczności i podstawy podjęcia skarżonej uchwały, Zespół Orzekający Krajowej Komisji Rozjemczej
uznał skargę Przewodniczącej KKR za uzasadnioną tylko
w części dotyczącej postępowania rozjemczego i z uwagi
na uchybienia proceduralne wskazane wyżej, zaistniałe w
toku postępowania rozjemczego oraz z uwagi na konieczność dokonania, przez I i II instancję rozjemczą, oceny
dodatkowego materiału dowodowego, dokumentującego
uchwałę Zarządu ROD – uchylił skarżone orzeczenie
Okręgowej Komisji Rozjemczej w………......................
z dnia ………………r. oraz orzeczenie Komisji Rozjemczej ROD „………….......................................................”
w …………….................................. z dnia …………….r.
i przekazał tejże Komisji sprawę do ponownego rozpatrzenia.
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Rozpatrując ponownie sprawę Komisja Rozjemcza
ROD „……………...................................”, powinna dokonać oceny czy Zarząd ROD podejmując skarżoną
uchwałę nie naruszył przepisów obowiązującej procedury związkowej (patrz § 23 powołanego wyżej regulaminu
postępowania komisji rozjemczych) oraz dokonać oceny

całości materiału dowodowego pod kątem merytorycznej
zasadności skarżonej uchwały.
Z tych też względów oraz na podstawie § 57 ust. 3 cyt.
wyżej regulaminu, Zespół Orzekający Krajowej Komisji
Rozjemczej PZD orzekł jak w sentencji orzeczenia.
Przewodniczący Zespołu Orzekającego
Krajowej Komisji Rozjemczej PZD
/-/ mgr Zbigniew Maliszewski

Sygn. akt: KKR-../……..

ORZECZENIE
w imieniu
Krajowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców
Krajowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku Działkowców w Warszawie w składzie następującym:
Przewodniczący:

Jan KACZMARZYK

Członkowie:

Robert KLIMASZEWSKI
Józef PISARSKI
Szymon Zygmunt MARCZEWSKI
Zofia Maria MRÓZ

Protokolant:

Zofia Maria MRÓZ

po rozpatrzeniu w dniu 25 września 2012 skargi Przewodniczącej Krajowej Komisji Rozjemczej PZD na prawomocne orzeczenie Okręgowej Komisji Rozjemczej
PZD w ………....................... z dnia ……………..(sygn.
akt ……………) odmawiające przywrócenia terminu do
złożenia odwołania oraz uchylające orzeczenie (postanowienie) Komisji Rozjemczej ROD ……………….............
w ……………............................. z dnia …………….. r.,

i uchylające uchwałę Zarządu ROD z dnia ……………..
w sprawie pozbawienia …………………............ członkostwa Związku i prawa użytkowania działki i umarzające postępowanie w sprawie.
na podstawie: § 57 pkt 3 lit. b Regulaminu Postępowania Komisji Rozjemczych Polskiego Związku
Działkowców

ORZEKA
1. Uchyla postanowienie Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w ……............................. z dnia…….. (sygn.
akt: ……….),
2. Uchyla orzeczenie (postanowienie) Komisji Roz-

jemczej ROD …………...................... w …………..........
z dnia ………….. (sygn. akt: …….) i przekazuje sprawę
tejże komisji do ponownego rozpoznania.

Przewodniczący:
Członkowie:
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.........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

UZASADNIENIE
Przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej PZD
uwzględniła podanie Zarządu ROD „im……………......”
w ………………............... i wniosła skargę w trybie nadzwyczajnym do Krajowej Komisji Rozjemczej PZD na
prawomocne orzeczenie Okręgowej Komisji Rozjemczej
w………….............................. z dnia ………….r. odmawiające Pani ………….................... przywrócenia terminu do złożenia odwołania i uchylające uchwałę Zarządu
ROD nr………...... z dnia………….. r…… pozbawiającą ……………............. członkostwa Związku i prawa
użytkowania działki.
Zespół Orzekający Krajowej Komisji Rozjemczej ustalił i zważył co następuje. Skarga wniesiona przez Przewodniczącą KKR jest zasadna.
Dokumentacja rozjemcza potwierdza zasadność wywodów zawartych w skardze nadzwyczajnej, a dotyczących
– między innymi – rażącego naruszenia przez Okręgową
Komisję Rozjemczą w …………......................... procedury rozjemczej obowiązującej w PZD. Rażącym uchybieniem stanowiącym o bezskuteczności orzeczenia
Okręgowej Komisji Rozjemczej było rozpoznanie odwołania ……………......... od orzeczenia Komisji Rozjemczej ROD, na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron.
Jak wynika z treści postanowienia z dnia ……………r.
Zespół Orzekający OKR postanowił utrzymać w mocy
orzeczenie Komisji Rozjemczej ROD odmawiające
…………….............. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Orzekając w sprawie Okręgowa Komisja
Rozjemcza nie zauważyła, że orzeczenie Komisji Rozjemczej ROD jest dotknięte wadą prawną, albowiem, poza
tym, że zostało wydane na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron, to zostało wydane w sytuacji, gdy skarżąca
nie składała wniosku o przywrócenie terminu, wnosiła natomiast odwołanie od uchwały Zarządu ROD twierdząc,
że pozbawienie jej członkostwa i prawa użytkowania
działki jest bezpodstawne i nieuzasadnione. Ani Komisja
Rozjemcza ROD, ani też Okręgowa Komisja Rozjemcza
nie zwróciła uwagi na fakt braku w dokumentacji rozjemczej dowodu skutecznego doręczenia …………….uchwały Zarządu ROD. A przecież to od daty doręczenia
uchwały rozpocząłby bieg terminu na wniesienie odwołania do Komisji Rozjemczej ROD (patrz § 26 ust. 2 statutu PZD). W jaki zatem sposób obie Komisje Rozjemcze
ustaliły upływ terminu na wniesienie odwołania?
W konkretnych okolicznościach, tak Komisja Rozjemcza ROD, jak również i Okręgowa Komisja Rozjemcza
winne były rozpoznać odwołanie ………….. w postępowaniu jawnym z udziałem stron. Należy stwierdzić, że
rozpoznając sprawę w trybie niejawnym, tak Komisja
Rozjemcza ROD jak i Okręgowa Komisja Rozjemcza, rażąco naruszyły zasady postępowania rozjemczego określone w § 23 i § 43 ust.2 regulaminu postępowania komisji
rozjemczej PZD. Zaniechano bowiem dokonania oceny

prawidłowości postępowania Zarządu ROD przy podejmowaniu skarżonej uchwały jak też nie dokonano oceny
prawidłowości postępowania rozjemczego Komisji Rozjemczej ROD. Skutkiem prawidłowej oceny dokonanej
przez Okręgową Komisję Rozjemczą, byłoby uchylenie
orzeczenia Komisji Rozjemczej ROD i przekazanie sprawy tejże Komisji do ponownego rozpoznania.
O zasadności zarzutów zawartych w skardze nadzwyczajnej, a dotyczących bezskuteczności skarżonego orzeczenia Okręgowej Komisji Rozjemczej, świadczy również
przecząca treść sentencji orzeczenia. Jak bowiem wynika
z treści sentencji zawartej w pkt.1 Okręgowa Komisja
Rozjemcza odmówiła skarżącej przywrócenia terminu do
wniesienia odwołania od uchwały Zarządu ROD, przez co
uznała skarżoną uchwałę za skuteczną, zaś w pkt. 2 orzeczenia postanowiła uchylić skarżoną uchwałę uznając ją
za bezskuteczną. Należy podkreślić, że uchylenie uchwały Zarządu ROD nastąpiło na posiedzeniu niejawnym
OKR bez udziału stron, wbrew przepisom obowiązującej
procedury wewnątrzzwiązkowej (§ 41 regulaminu postępowania). Uwagi wymaga również postanowienie OKR
o umorzeniu postępowania w sprawie (dalsza część pkt 1
sentencji orzeczenia). Postanowienie przedmiotowe jest
niezgodne z § 36 ust.1 pkt 4 regulaminu postępowania komisji rozjemczych PZD, albowiem o umorzeniu postępowania rozjemczego orzeka się w sytuacji gdy komisja
rozjemcza nie jest właściwą do rozpoznania sprawy, lub
gdy strona cofnęła odwołanie bądź złożyła rezygnację
z członkostwa i prawa użytkowania działki lub gdy wydanie orzeczenia stało się zbędne z innych względów. Wskazane przesłanki w niniejszej sprawie nie występują..
Należy również wskazać na lakoniczność uzasadnienia
orzeczenia Komisji Rozjemczej ROD, z treści którego nie
wynika ani sposób ustalenia daty upływu terminu do
wniesienia odwołania ani też miarodajny dowód, na podstawie którego dokonano takiego wyliczenia. Lakoniczność uzasadnienia orzeczenia należy również przypisać
Okręgowej Komisji Rozjemczej, które to uzasadnienie
również nie wskazuje na podstawie jakiego dowodu i w
jaki sposób zostało ustalone, że skarżąca uchybiła terminowi do wniesienia odwołania od uchwały Zarządu ROD.
Brakuje również informacji dlaczego OKR, w sytuacji odmowy przywrócenia terminu do zaskarżenia uchwały Zarządu ROD, w pkt.2 sentencji orzeczenia, uchwałę
Zarządu ROD uchyliła na posiedzeniu niejawnym, bez
udziału stron. Jest to rażące naruszenie obowiązujących
norm postępowania odwoławczego (§ 41 do 45 regulaminu postępowania komisji rozjemczych PZD).
Mając powyższe na względzie Zespół Orzekający Krajowej Komisji Rozjemczej PZD uznał, że sprawa niniejsza winna być ponownie rozpoznana przez Komisję
Rozjemczą ROD, która winna dokonać oceny dokumentacji znajdującej się w sprawie i prawidłowości postępo83

wania Zarządu ROD przy podejmowaniu skarżonej
uchwały oraz ustalenia, w oparciu o dowody w sprawie,
czy zostały dochowane terminy, od których zależna jest
skuteczność postępowania odwoławczego.

Z tych tez względów oraz na podstawie § 57 ust. 3 pkt
2 regulaminu postępowania komisji rozjemczych PZD,
Zespół Orzekający Krajowej Komisji Rozjemczej PZD
orzekł jak w sentencji orzeczenia.
Przewodniczący Zespołu Orzekającego KKR
/-/ Jan Kaczmarzyk

KKR-../……

ORZECZENIE
w imieniu
Krajowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców
Krajowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku Działkowców w Warszawie w składzie następującym:
Przewodnicząca:
Członkowie:

Olga OCHRYMIUK
Zbigniew MALISZEWSKI
Jan KACZMARZYK
Tadeusz MAŃKO
Zofia PADEREWSKA

Protokolant:

Zofia PADEREWSKA

zbawionej przez Zarząd ROD ............………….................
w …………….......................... członkostwa PZD i prawa
użytkowania działki.
na podstawie: § 57 pkt 3 lit. b Regulaminu Postępowania Komisji Rozjemczych Polskiego Związku Działkowców

po rozpatrzeniu w dniu 26 września 2012 r. skargi Prezesa Polskiego Związku Działkowców na prawomocne
orzeczenie Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w
…………............................................... z dnia ......……...,
(sygn. akt ………..) mocą którego oddalono odwonie po-

ORZEKA
1. Uchyla orzeczenie Okręgowej Komisji Rozjemczej
PZD w …………….............................. z dnia ………….
(sygn. akt ………..),
2. Uchyla orzeczenie Komisji Rozjemczej ROD
……………........................... w …………........................

z dnia ………............... (sygn. akt ………),
3. Uchyla uchwałę Zarządu ROD ………….................
w ……….................................... Nr …….. z dnia ………
W sprawie pozbawienia Pani ………………...............
członkostwa Związku i prawa użytkowania działki.

Przewodniczący:
Członkowie:
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UZASADNIENIE
Prezes Polskiego Związku Działkowców uwzględnił podanie Pani ….……………................... – użytkownika
działki nr ….. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
„……………............................” w Turku i wniósł skargę
w trybie nadzwyczajnym do Krajowej Komisji Rozjemczej PZD na prawomocne orzeczenie Okręgowej Komisji
Rozjemczej PZD w ………................................................
z dnia ……………..r. (sygn. akt: OKR …………) utrzymujące w mocy uchwałę Zarządu ROD nr …….. z dnia
…………r. pozbawiającą …………………… członkostwa Związku i prawa użytkowania działki. Uznając podanie skarżącej za uzasadnione Prezes PZD zarzucił obu
Komisjom Rozjemczym nierzetelność i brak wnikliwości
w rozpoznaniu sprawy, poprzez pominięcie, w całym toku postępowania rozjemczego, oczywistych faktów związanych z prowadzoną inwestycją w ROD. Wskazywał
przy tym na błędną treść uzasadnienia orzeczenia Komisji Rozjemczej ROD, odnoszącą się równocześnie do
dwóch spraw o pozbawienie członkostwa i prawa użytkowania działki, a nadto, że większa część uzasadnienia nie
dotyczy meritum sprawy ale poglądów zespołu orzekającego. Odnośnie skarżonego orzeczenia Okręgowej Komisji Rozjemczej, Prezes PZD podnosił, że brak jest
wymaganego dowodu o powiadomieniu skarżącej o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego OKR i niewłaściwą ocenę stanu faktycznego, mającego istotny wpływ
na ostateczne orzeczenie rozjemcze.
Zespół Orzekający Krajowej Komisji Rozjemczej PZD,
po dokonaniu szczegółowej analizy dokumentacji rozjemczej zgromadzonej w sprawie, wywody zawarte w skardze
nadzwyczajnej uznał za zasadne
Z materiału dowodowego w sprawie wynika, że podmiotowy Zarząd ROD uchwałą nr ……… z dnia
…………….. r. pozbawił skarżącą członkostwa Związku
i prawa użytkowania działki. W uzasadnieniu uchwały Zarząd ROD twierdził, że przyczyną podjęcia przedmiotowej uchwały było działanie skarżącej na szkodę PZD
polegające na donosie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, prokuratury, policji, Urzędu Skarbowego, itd. co spowodowało opóźnienie prac inwestycyjnych,
dezorganizację pracy Zarządu oraz naraziło działkowców
na straty finansowe w związku ze znacząca zmianą cen
kabli, złącz elektrycznych i robocizny. W dalszej części
uchwały Zarząd ROD wskazywał na kolejną przyczynę
podjęcia przedmiotowej decyzji, jaką jest wybudowanie
przez skarżącą altanki niezgodnie z planem budowlanym,
bez uprzedniego przedstawienia planu budowy Zarządowi ROD.
W tym miejscu należy przypomnieć, że pozbawienie
członkostwa i prawa użytkowania działki jest bardzo dolegliwą karą i może być zastosowana tylko wówczas, gdy
ponad wszelką wątpliwość zostanie wykazane, że działkowiec naruszył i to w sposób rażący obowiązujące prze-

pisy wewnątrzzwiązkowe.
W ocenie Zespołu Orzekającego KKR zarzuty skargi
nadzwyczajnej pod adresem przedmiotowej uchwały Zarządu ROD, jak również w kwestii nieprawidłowego postępowania obu komisji rozjemczych, znajdują uzasadnienie. Dokumentacja rozjemcza potwierdza, że obie komisje rozjemcze rozpatrzyły sprawę nierzetelnie i niewnikliwie, albowiem już na wstępie przeoczyły fakt rażącego
naruszenia przez Zarząd ROD obowiązującej procedury,
polegającego na nie zabezpieczeniu protokołu z posiedzenia Zarządu, na którym podejmowana była skarżona
uchwała (brak takiego protokołu w dokumentacji sprawy).
Brak zatem możliwości ustalenia czy skarżąca brała udział
w posiedzeniu Zarządu, na którym została podjęta uchwała dotycząca jej osoby, a jeżeli nie, to czy została prawidłowo powiadomiona o terminie posiedzenia (wymóg – § 40
ust.1 regulaminu ROD w związku z § 36 ust.3 statutu
PZD). Nadto, Okręgowa Komisja Rozjemcza naruszyła i
to w sposób rażący § 41 ust. 2 i § 19 w związku z § 50 regulaminu postępowania komisji rozjemczych PZD, albowiem mimo obowiązku rozpoznania sprawy z udziałem
stron, za uprzednim prawidłowym wezwaniem stron na
posiedzenie rozjemcze, sprawę rozpoznała zaocznie,
bez udziału skarżącej. Wydanie orzeczenia w takich okolicznościach już na wstępie stanowiło o jego bezskuteczności.
Należy również zgodzić się z zarzutami zawartymi
w skardze nadzwyczajnej, dotyczącymi kwestii merytorycznych tj. nierzetelnego i niewnikliwego rozpoznania
odwołania w postępowaniu rozjemczym. To na obu Komisjach Rozjemczych, obok zachowania obowiązującej procedury wewnątrzzwiązkowej, ciążył obowiązek szczegółowego, merytorycznego zbadania całokształtu sprawy,
a przede wszystkim dokonania oceny dowodów zebranych w sprawie i ustalenia czy stanowią uzasadnioną przyczynę zastosowania tak szczególnej kary, jaką jest pozbawienie członkostwa Związku i prawa użytkowania
działki. W ocenie Zespołu Orzekającego KKR, w konkretnym przypadku, obie Komisje Rozjemcze nie dołożyły
wymaganej staranności w wyjaśnieniu sprawy. Nie można bowiem przyjąć za uzasadniony zarzut stawiany skarżącej przez Zarząd ROD, dotyczący donosu i narażenia
działkowców na straty finansowe, tym bardziej, że jak wynika z dokumentacji sprawy, wskutek takiego „donosu”,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wstrzymał
prowadzoną budowę ze względu na poważne braki w dokumentacji, za prowadzenie której skarżąca przecież nie
była odpowiedzialna. Poważne braki w dokumentacji inwestycyjnej, potwierdzone dowodami znajdującymi się w
sprawie, szczegółowo omówione w skardze nadzwyczajnej, w tym brak jednego z zasadniczych dokumentów jakim jest pozwolenie na budowę, nie może obarczać
skarżącą, a tym bardziej stanowić podstawę do pozbawie85

nia jej członkostwa Związku i prawa użytkowania działki. W tych okolicznościach nieuzasadnionym jest twierdzenie Zarządu ROD, że postępowanie skarżącej naraziło działkowców na straty finansowe. Gdyby nawet zaistniała taka sytuacja, to winę za ewentualne straty finansowe
powinny ponosić osoby odpowiedzialne za rozpoczęcie
inwestycji bez dokumentacji inwestycyjnej wymaganej
przepisami prawa budowlanego. Twierdzenie zatem Zarządu ROD, że organy do których zwracała się („donosiła”) skarżąca nie potwierdziły zgłaszanych nieprawidłowości – jest bezpodstawne, o czym świadczy decyzja
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wstrzymująca prowadzoną inwestycję.
Dokonując całościowej oceny postępowania rozjemczego prowadzonego przez obie Komisje Rozjemcze, Zespół
Orzekający KKR stwierdza, że orzeczenia wydane przez
te instancje, obok zaistniałych błędów formalnych, nie posiadają również cech bezstronności i wnikliwości w rozpoznaniu sprawy, albowiem oparte zostały na przesłankach niemających odzwierciedlenia w faktach sprawy, co
stanowi o bezskuteczności tych orzeczeń.
W tym miejscu należy wskazać, że podnoszone przez
Zarząd ROD w przedmiotowej uchwale wybudowanie

przez skarżącą altanki niezgodnie z prawem budowlanym
może stanowić o rażącym naruszeniu obowiązujących
norm prawnych, skutkującym pozbawieniem członkostwa
i prawa użytkowania działki, jednakże pod warunkiem
udokumentowania zaistniałego naruszenia porządku
prawnego. W tym postępowaniu Zarząd ROD, skupiając
się na innych przyczynach, nie wykazał na czym polegało przedmiotowe naruszenie. Sam brak przedstawienia Zarządowi planu budowy altany, bez wykazania na czym
polega naruszenie prawa budowlanego, nie może świadczyć o jego naruszeniu. Tą kwestią Zarząd ROD może
ewentualnie zająć się w ponownym postępowaniu.
Z uwagi na naruszenie w niniejszej sprawie wskazanych
wyżej norm prawa wewnątrzzwiązkowego, tak przez zarząd ROD przy podejmowaniu uchwały objętej skargą
nadzwyczajną, jak też przez Komisję Rozjemczą ROD
i Okręgową Komisję Rozjemczą przy rozpoznawaniu
sprawy w postępowaniu rozjemczym – Zespół Orzekający Krajowej Komisji Rozjemczej, w oparciu o § 57 ust. 3
Regulaminu Postępowania Komisji Rozjemczych PZD,
uchylił skarżone orzeczenie Okręgowej Komisji Rozjemczej oraz orzeczenie Komisji Rozjemczej ROD, z jednoczesnym uchyleniem skarżonej uchwały Zarządu ROD.
Przewodnicząca Zespołu Orzekającego
Krajowej Komisji Rozjemczej PZD
/-/ mgr Olga Ochrymiuk

XIV. INFORMACJE WYDAWNICZE

Przypominamy!!!
W Wydawnictwie „działkowiec”
jest jeszcze do nabycia

„Kalendarz biodynamiczny na 2013 rok”
Zachęcamy wszystkie Okręgowe Zarządy i Zarządy Ogrodów do złożenia zamówienia i w ten sposób zaopatrzenia w kalendarz wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza instruktorów i stosujących technikę biodynamiczną działkowców.
Dla Okręgowych Zarządów i Zarządów Ogrodów istnieje możliwość otrzymania kalendarza po cenie hurtowej (z upustem).
Wydawnictwo realizuje zamówienia natychmiast.
Życzymy sukcesów w ekologicznej uprawie roślin na działkach przy pomocy Naszego Kalendarza.
Kalendarz biodynamiczny to przez cały rok niezawodny przyjaciel ogrodnika!!!
Cena niezmienna od wielu lat!!!
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Ju˝ w sprzeda˝y kolejna ksià˝ka
z serii Budujemy …

Âcie˝ki, schody, podesty
dr in˝. A. Gawłowska
Ścieżki, schody i podesty służą wygodzie użytkowników ogrodu czy działki. Dzięki nim można swobodnie poruszać się po obiekcie, pokonywać wszelkie wzniesienia i obniżenia terenu, a także wygodnie wypoczywać. Stanowią one coś w rodzaju łącznika, który spaja cały ogród w sprawnie działający system.
Z książki Czytelnik dowie się:
– jak i gdzie zaprojektować je w ogrodzie?
– na jakich gruntach można budować te elementy?
– jak dobrać odpowiednie materiały?
– jak samodzielnie wykonać ścieżki, schody czy podesty?
A także każdy znajdzie praktyczne wskazówki jak zbudować – krok po kroku – ścieżki, schody lub podesty zobrazowane wieloma szczegółowymi technicznymi rysunkami, które w jasny i przejrzysty sposób objaśniają kolejność prac jakie trzeba wykonać.

Do∏àcz do grona naszych przyjaciół!
Czekamy na ciebie na najlepszym ogrodniczym portalu internetowym
www.dzialkowiec.com.pl
– dla profesjonalistów i pasjonatów
Tylko u nas:
– Relacje z krajowych i zagranicznych wystaw ogrodniczych
– Najnowsze trendy i niepowtarzalne inspiracje
– Galerie zdjęć najpiękniejszych ogrodowych zakątków – piękno zaklęte w przyrodzie
– Pomysły na zaprojektowanie niebanalnego ogrodu
– Aranżacje ogrodu i działki by zachwycały zapachem i barwą
– Wskazówki dotyczące codziennej uprawy i pielęgnacji
– Odpowiedzi na tysiące pytań i wątpliwości, dzięki którym stworzysz perfekcyjny ogród.

Zapraszamy również na:
www.facebook.com/perfekcyjnyogrod kliknij lubię to i zostań naszym nowym przyjacielem. Stwórz otwarty album, wymieniaj się pomysłami i doświadczeniami, sprawdź swoją
wiedzę biorąc udział w fascynujących konkursach.
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Dla Ciebie otworzyliśmy sklep internetowy
www.dzialkowiecsklep.pl
Prawie 2000 firmowych produktów w konkurencyjnych cenach!
– Produkty Eko
– Narzędzia i akcesoria ogrodnicze
– Preparaty do pielęgnacji roślin
– Mała architektura

– Markowe akcesoria kuchenne
– Narzędzia do majsterkowania
– Beauty & Spa
– Produkty dla zdrowia

W nim bezpiecznie i wygodnie kupisz wszystko, co jest niezbędne
w domu i ogrodzie. Promując zdrowy styl życia poszerzyliśmy
nasz asortyment o produkty z serii Eko.
My wiemy, że Twój ogród na to zasługuje. Przekonaj się sam!

Styczniowy numer „działkowca”
ju˝ w sprzeda˝y

Najlepszy,
profesjonalny magazyn ogrodniczy
dla dzia∏kowców
Co miesiąc:
– aktualne porady ogrodnicze
– prezentacje różnych grup roślin ozdobnych i użytkowych
– nowinki i ciekawostki
– zalecenia uprawowe i nawozowe
– skuteczne sposoby zwalczania chorób i szkodników
W styczniowym numerze szczególnie polecamy:
Kwiatowe pnącza, Sposób na „szybki” ogród, Działkowe metamorfozy, Kiwi na działce,
Podkładki dla drzew pestkowych, Mój pierwszy warzywnik, Błędy w uprawie i nawożeniu,
Jak odmłodzić stare drzewa owocowe, Ekokosmetyki.
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