
Sza now ni dzia∏ kow cy! 
Za nie wie le po nad rok, 21 stycz nia 2014r., mi ja ter min ja ki Try bu na∏ Kon sty tu cyj ny da∏

Sej mo wi na uchwa le nie no wej usta wy dla ogro dów. Pos∏owie muszà do te go cza su
uchwa liç nowà ustaw´, ina czej utra ci my wszyst kie pra wa, ja kie na sze ro dzi ny po sia dajà
do dzia∏ek, zaÊ los ogro dów b´ dzie uza le˝ nio ny od ∏aska woÊci urz´dni ków.

Bez no wej usta wy 21 stycz nia 2014r. ogro dy zo stanà po zba wio ne ochro ny przed
li kwi dacjà, a pra wa dzia∏ kow ców do ich dzia∏ek wy gasnà. Od te go dnia – gmi ny i Paƒ -
stwo – w∏aÊci cie le te re nów zaj mo wa nych przez na sze ogro dy, b´ dà ca∏ ko wi cie swo bod -
ni w sprze da wa niu ich na do wol ny cel.

Pol ski Zwià zek Dzia∏ kow ców naj le piej zna ry zy ko, ja kie dla dzia∏ kow ców nie sie po zba -
wie nie ich ochro ny praw nej. Przez mi nio ne 20 lat nie ustan nie mu sie liÊmy bro niç dzia∏ -
kow ców przez pró ba mi li kwi da cji ogro dów. Dla te go, ja ko or ga ni za cja po wo∏ana w ce lu
re pre zen ta cji in te re sów ro dzin ko rzy stajà cych z dzia∏ek w ROD, przystà pi liÊmy do pra cy
nad oby wa tel skim pro jek tem no wej usta wy.

Obec nie Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dzia∏ ko wych zbie ra pod nim pod pi sy oby wa te li. Pro jekt ten re ali zu je wszyst -
kie wy tycz ne Try bu na∏u Kon sty tu cyj ne go. Wpro wa dza pe∏ nà swo bod´ zrze sza nia
dla dzia∏ kow ców i ogro dów. Zgod nie z za sa da mi de mo kra cji de cyzj´, o spo so bie
funk cjo no wa nia ogro du, po zo sta wia roz strzy gni´ ciu sa mych za in te re so wa nych,
czy li dzia∏ kow ców w ogro dzie.Co naj wa˝ niej sze, pro jekt re ali zu je wy rok Try bu na∏u
bez uszczerb ku dla praw dzia∏ kow ców!

Sza now ni dzia∏ kow cy!
Wbrew twier dze niom nie któ rych po li ty ków, Try bu na∏ nie na ka za∏ znie sie nia ochro ny

ogro dów przed li kwi dacjà, ani nak∏ada nia na dzia∏ kow ców i ogro dy po dat ków i czyn szów
dzier˝aw nych. Ci któ rzy tak twierdzà, oszu kujà spo∏eczeƒ stwo.

Dzia∏ kow cy, jak ka˝ dy oby wa tel, po sia dajà swo je pra wa, któ re pod le gajà ochro nie. Mu -
si my je dy nie sku tecz nie za˝à daç ich re spek to wa nia. Nie mo˝emy byç bier ni. Ka˝ dy z nas
po wi nien za an ga˝owaç si´ w walk´.

Nie po zwól my, aby po li ty cy wy ko rzy sta li wy rok Try bu na∏u ja ko pre tekst do ode bra -
nia dzia∏ek na szym ro dzi nom! Nie po zwól my, aby wmó wio no spo∏eczeƒ stwu, ˝e
sprze da˝ te re nów ogro dów, czy po dat ki i czyn sze dzier˝aw ne od dzia∏ kow ców, sà
re ceptà na kry zys!

Naszà od po wie dzià niech b´ dzie oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD. Pro jekt, opra co -
wa ny po to, by mi lion pol skich ro dzin na dal móg∏ ko rzy staç z dzia∏ek.

Dla te go ape lu je my do ka˝ de go z dzia∏ kow ców o w∏à cze nie si´ w akcj´ zbie ra nia pod -
pi sów pod oby wa tel skim pro jek tem.

Ka˝ dy z nas mo˝e si´ pod nim pod pi saç, ale te˝ ka˝ dy z nas mo˝e ze braç pod pi sy
wÊród swo ich bli skich, przy ja ció∏ i zna jo mych. Po nad 80% spo∏eczeƒ stwa po pie ra ist -
nie nie ogro dów dzia∏ ko wych. Ma my na ko go li czyç. Pol ska jest de mo kra tycz nym kra -
jem, w któ rym to oby wa te le de cy dujà o pra wie. Dla te go na sze szan se na suk ces sà 
re al ne.
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OBYWATELSKI PROJEKT 
USTAWY O ROD

Oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych
gwa ran tu je dzia∏ kow co wi:

– za cho wa nie pra wa do dzia∏ ki
– za cho wa nie zwol nie nia z czyn szu dzier˝aw ne go
– za cho wa nie w∏asnoÊci majàtku na dzia∏ ce
– za cho wa nie zwol nie nia z po dat ków 
– za cho wa nie cha rak te ru i funk cji ogro dów dzia∏ ko wych
– pe∏ nà swo bod´ zrze sza nia
– od szko do wa nie i dzia∏ k´ za miennà przy li kwi da cji ogro du 

MAMY JU˚ 200 000 POD PI SÓW.
WALCZYMY O MILION!

W ca∏ym kra ju zbie ra ne sà pod pi sy pod oby wa tel skim pro jek tem
usta wy o ROD. W tej chwi li ma my ich przesz∏o 200 000, ale nie usta -
waj my w wy si∏ kach. ˚eby nasz pro jekt fak tycz nie za ist nia∏ w Sej mie
mu si my ich mieç mi lion, gdy˝ ka˝ da par tia po li tycz na za po wie dzia∏a
z∏o˝enie swo je go w∏asne go pro jek tu.

Pod pro jek tem mo˝e pod pi saç si´ ka˝ dy pe∏ no let ni oby wa tel RP,
dla te go wy ko rzy staj my nad chodzà ce Êwi´ ta do ze bra nia pod pi sów
pod naszà ustawà

GDZIE Z¸O˚Yå PODPIS
W ca∏ej Pol sce uru cho mio nych zo sta∏o kil ka set punk tów, w któ -

rych mo˝ na sk∏adaç pod pi sy pod oby wa tel skim pro jek tem usta wy
o ROD. Pe∏ na li sta punk tów znaj du je si´ na stro nie www.ocal my -
ogro dy.pl, w zak∏ad ce „Tu zbie ra my pod pi sy”. For mu la rze z pod pi -

sa mi mo˝ na z∏o˝yç w naj bli˝ szym Okr´ go wym Zarzà dzie PZD lub
przes∏aç (ory gi na∏) pocztà w za kle jo nej ko per cie na ad res: 

Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o ROD, 
ul. Bo bro wiec ka 1, 00-728 War sza wa.
Pod pi sy zbie ra ne sà tak˝e w ka˝ dym zarzà dzie ROD.

WALNE ZEBRANIA W ROD
Ze wzgl´ du na mi jajà cy 8 lu te go 2013 r. ter min z∏o˝enia pod pi sów

pod oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ROD i nie sprzy jajà cy czas
ich zbie ra nia, KR PZD zo bo wià za∏a zarzà dy ROD i okr´ go we zarzà -
dy PZD do or ga ni zo wa nia wal nych ze braƒ in for ma cyj nych w grud -
niu i stycz niu. Ze bra nia te majà byç poÊwi´ co ne za po zna niu dzia∏ -
kow ców z pro jek tem usta wy, wy jaÊnie niu nie ja snoÊci i ze bra niu
pod pi sów pod pro jek tem. Majà mieç cha rak ter otwar ty, a wi´c
przyjÊç mo˝e ka˝ dy, nie tyl ko dzia∏ ko wiec. 

Zach´ ca my, aby ka˝ dy ko mu bli ska jest idea ogrod nic twa dzia∏ ko -
we go przy szed∏ i wy ra zi∏ swo je po par cie sk∏adajàc pod pis na liÊcie
Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej.

ZA¸O˚ENIA DO PROJEKTU USTAWY WG PO
Pos∏owie PO ujaw ni li za∏o˝enia do pro jek tu usta wy o ogro dach

dzia∏ ko wych, nad któ ry mi pra cu je ze spó∏ kie ro wa ny przez pos∏a
Sta nis∏awa Hu skow skie go (Wroc∏aw). Wy ni ka z nich, ˝e pro po nujà
ode bra nie praw dzia∏ kow com i ra dy kal ne po gor sze nie wa run ków
funk cjo no wa nia ogro dów. Cho dzi m.in. o: 

– ode bra nie dzia∏ kow com dzi siej szych praw do te re nów ROD, 
– wpro wa dze nie czyn szów usta la nych wg. ryn ko wej war toÊç

grun tu, 

– wpro wa dze nie po dat ków za al ta ny,
– wy kreÊle nie za sa dy, ˝e majà tek na dzia∏ ce sta no wi w∏asnoÊç

dzia∏ kow ca,
– znaczà ce ogra ni cze nie spo so bu ko rzy sta nia z dzia∏ ki, 
– obo wià zek prze bu do wy (w prze cià gu 10 lat) al tan – po wierzch -

nia max. 20 m2 oraz za kaz trwa∏ego po∏à cze nia z grun tem.
– cza so wy (max. 25 lat) cha rak ter ogro dów, z mo˝ li woÊcià jesz cze

wczeÊniej szej li kwi da cji, 
– na cjo na li za cja lub ko mu na li za cja in fra struk tu ry w ROD,
– na cjo na li za cja majàtku PZD, 
– ogra ni cze nie, a na wet ode bra nie, ja kie go kol wiek wp∏ywu dzia∏ -

kow ców na zarzà dza nie ROD – mo˝e przejàç go gmi na lub paƒ -
stwo,

– brak re al nej ochro ny ROD przez li kwi dacjà. 

Ile z ogro dów prze trwa takà „re form´”? Ilu dzia∏ kow ców b´ dzie
staç na do dat ko we op∏aty rz´ du kil ku set, a na wet kil ku ty si´ cy z∏
rocz nie? Ra czej nie wie lu. Co cie ka we zgod nie z za∏o˝enia mi, po rzu -
ce nie cz´ Êci dzia∏ek, te˝ b´ dzie przes∏ankà do ˝à da nia li kwi da cji
ogro du. 

Czy po mys∏y ze spo∏u pos∏a S. Hu skow skie go znajdà uzna nie w
Sej mie, za le˝y te˝ od nas sa mych. Ka˝ dy z dzia∏ kow ców ma pra wo
od wie dziç swe go pos∏a, wys∏aç list lub pe tycj´ zbio rowà. Ma my al -
ter na tyw´ dla po mys∏ów PO - oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD re -
ali zujà cy wy tycz ne Try bu na∏u Kon sty tu cyj ne go w spo sób, któ ry nie
ozna cza koƒ ca ogro dów dzia∏ ko wych. Ra zem prze ko naj my do nie -
go pos∏ów – z ka˝ de go klu bu. 

Tekst pro po zy cji PO znaj dzie cie paƒ stwo na www.pzd.pl.

Kra jo wa Ra da
Pol skie go Zwiàz ku Dzia∏ kow ców

ODEZWA KRAJOWEJ RADY PZD
z dnia 29 listopada 2012 r.

OCALMY OGRODY DZIA¸KOWE!

Ra zem mo˝emy jesz cze oca liç ogro dy!


