
DZIA¸ KOW CY!

KRA JO WA RA DA
POL SKIEGO ZWIÑZKU DZIAŁKOW CÓW

11 lipca 2012 roku Trybuna∏ Konstytucyjny uchyli∏ 24 zapisy 
ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych. 

Co wyrok TK oznacza dla dzia∏kowców?

– Utrat´ prawa gwarantujàcego bezczynszowe korzystanie z dzia∏ki

– Pozbawienie gwarancji uzyskania odszkodowaƒ za majàtek 
w przypadku likwidacji ogrodu

– Podporzàdkowanie ogrodów gminom

– Podatki za dzia∏k´ i altan´ oraz czynsz dzier˝awny

– DopuszczalnoÊç przymusowej likwidacji ogrodów na cele komercyjne

– NiepewnoÊç jutra – czasowy charakter ogrodów

– Rozbicie ogólnopolskiego ruchu dzia∏kowego

– Likwidacj´ Zwiàzku, który od ponad 30 lat skutecznie broni∏ 
dzia∏kowców i chroni∏ ogrody. 

Zapisy ustawy wygasnà najpóêniej za 18 miesi´cy!
Musimy zadbaç o naszà przysz∏oÊç!

Razem mo˝emy jeszcze obroniç nasze ogrody i dzia∏ki!

Razem mo˝emy wywalczyç nowà ustaw´!



Dzia∏ kow cy tra cà pra wa do dzia ∏ek 
Roz wià za nie PZD ozna cza wy ga Êni´ cie pra wa u˝yt ko wa nia wie czy ste go  oraz u˝yt ko wa -

nia do grun tów ogro dów, ja kie obec nie przy s∏u gu jà Zwiàz ko wi. Do tych cza so we pra wa dzia∏ -
kow ców by ∏y opar te na pra wach PZD i chro nio ne sà dow nie. Gdy wy ga snà pra wa PZD,
wy ga snà wi´c pra wa dzia∏ kow ców. O tym nikt nie mó wi, ale ko niec PZD to ko niec praw
dzia∏ kow ców. Aby po zo staç na dzia∏ ce ka˝ dy b´ dzie mu sia∏ na byç no we pra wo. Ja kie? Try-
bu na∏ wska za∏ na dzier ̋ a w´ 

Op∏a ty z ty tu ∏u dzier ̋ a wy i po dat ków
We d∏ug Try bu na ∏u dzia∏ kow cy po win ni staç si´ dzier ̋ aw ca mi. Ozna cza to czyn sze, któ -

rych wy so koÊç okre Êla w∏a Êci ciel, czy li gmi na. To nie ko niec no wych wy dat ków. Uchy lo no
zwol nie nie ogro dów z po dat ków. Je dy ne pie nià dze w ogro dach, to Êrod ki ze bra ne od dzia∏ -
kow ców. Je ̋ e li wi´c ogród p∏a ci po da tek, to w efek cie p∏a ci go dzia∏ ko wiec. Praw do po -
dob nie w no wej usta wie po dat ki obej mà rów nie˝ al ta ny. Po da tek od gruntu wy no si 
0,43 z∏/m2, za dzia∏ k´ o po wierzch ni 500 m2 za p∏a ci my po nad 200 z∏. Do te go do cho dzà po-
dat ki za te re ny wspól ne. Po da tek od al tan wy no si 7,36 z∏ za ka˝ dy m2 jej po wierzch ni u˝yt -
ko wej. Za wi´k sze al ta ny po da tek wy nie sie na wet 500 z∏. Po dat ki tra fià do gmi ny i tam
zo sta nà. Do tych cza so we op∏a ty na utrzy ma nie ogro du, jak za wo d´, re mon ty in fra struk -
tu ry itd. nie znik nà.

Uw∏asz cze nie gmi n na ma jàt ku ogro du 
Uchy le nie art. 15 usta wy po wo du je, ˝e in fra struk tu ra trwa le zwià za na z grun tem sta -

nie si´ w∏a sno Êcià w∏a Êci cie la grun tu – gmi ny. Dzia∏ ko wiec, oprócz czyn szu dzier ̋ aw ne go
za dzia∏ k´ b´ dzie p∏a ci∏ gmi nie za ko rzy sta nie z „jej” in fra struk tu ry. Sieç elek trycz nà, wo -
do ciàg, hy dro for ni´, dom dzia∏ kow ca dzia∏ kow cy wy bu do wa li za w∏a sne pie nià dze. Naj -
da lej za 18 mie si´ cy sta nà si´ w∏a sno Êcià gmi ny i za ko rzy sta nie z nich trze ba b´ dzie p∏a ciç.

Przy mu so we li kwi da cje ogro dów na do wol ny cel ko mer cyj ny
Nie bez przy czy ny w me diach uak tyw ni li si´ „eks per ci” do spraw ogro dów dzia∏ ko wych

ze Êro do wisk de we lo pe rów, po Êred ni ków nie ru cho mo Êci i kan ce la rii praw nych zaj mu jà -
cych si´ rosz cze nia mi do grun tów. Na wet nie kry jà swo je go za do wo le nia, ˝e ju˝ nie ba -
wem b´ dà dys po no waç grun ta mi ogro dów. Oni wie dzà naj le piej, kto jest praw dzi wym
wy gra nym po wy ro ku Try bu na ∏u uchy la jà cym usta w´ o ROD. Na krzyw dzie mi lio na dzia∏ -
kow ców sko rzy sta jà wà skie gru py rze czy wi stych be ne fi cjen tów orze cze nia. 

Nie pew noÊç ju tra – cza so wy cha rak ter praw dzia∏ kow ców
Try bu na∏ po stu lu je wpro wa dze nie umów dzier ̋ a wy dla dzia∏ kow ców. Po za czyn szem,

dla dzia∏ kow ca ma jesz cze jed nà wa d´. Za wie ra ne sà na czas okre Êlo ny lub mo˝ na je wy -
po wie dzieç w ka˝ dej chwi li. Do tàd czas ko rzy sta nia z dzia∏ ki nie by∏ ogra ni czo ny, a jej li -
kwi da cja by ∏a wy jàt kiem i za wsze wià za ∏a si´ z mo˝ li wo Êcià przej Êcia do od bu do wy wa ne go

Dzia∏kowców pozbawiono najwa˝niejszych praw! 



ogro du. Po wy ro ku TK o li kwi da cji prze sà dzi jed no stron nà de cy zjà gmi na. Znik nie te˝
obo wià zek od two rze nia ogro du, a o od szko do wa nie za ma jà tek na dzia∏ ce b´ dzie mu sia∏
wy sta raç si´ ka˝ dy z dzia∏ kow ców osob no. Po krzyw dzo ny po od szko do wa nie do sà du b´ -
dzie mu sia∏ iÊç sam. 

Dla cze go roz bi to ogól no pol ski ruch dzia∏ kow ców
Wy rok TK skut ku je li kwi da cjà ogól no pol skie go ru chu dzia∏ ko we go. Ma jàc ogól no -

kra jo wà, nie za le˝ nà i sa mo rzàd nà or ga ni za cj´, mi lion dzia∏ kow ców (z ro dzi na mi ok. 4 000
000 oby wa te li) two rzy ∏o sil ny ruch spo ∏ecz ny, z któ re go g∏o sem si´ li czo no. Dzi´ ki te mu
sku tecz nie bro ni li swych ogro dów. W jed nej or ga ni za cji dzia∏ kow cy, choç nie za mo˝ ni, sta -
no wi li prze ciw wa g´ dla wp∏y wów nie licz nych, ale bo ga tych Êro do wisk go spo dar czych. Dla -
te go tak wa˝ ne by ∏o znisz cze nie or ga ni za cji. „Eli tom” prze szka dza ∏a tak licz na gru pa
oby wa te li zdol na do sa mo or ga ni za cji i obro ny. Zin te gro wa ni mogliÊmy sku tecz nie sprze-
ciwiç si´ ogra ni cze niu na szych praw. Dla te go wszel ki mi spo so ba mi pró bo wa no roz biç t´
jed noÊç. Dla te go czy nio no wszyst ko, by roz biç ogól no pol ski ruch, któ re go in sty tu cjo nal -
nà for mà jest w∏a Ênie Pol ski Zwià zek Dzia∏ kow ców. Zwià zek, któ ry przez ostat nie 20 lat
unie mo˝ li wia∏ wy rzu ca nie dzia∏ kow ców z ogro dów, za co tak bar dzo by∏ i jest zwal cza ny. 

Likwidacja Zwiàzku – co oznacza w ogrodzie
Na g∏e roz bi cie struk tu ry PZD spo wo du je, ˝e ka˝ dy z dzia∏ kow ców zo sta nie po zo sta -

wio ny sam so bie. Znie sio ne zo sta nà wszel kie struk tu ry za rzà dza nia – rów nie˝ na szcze blu
ogro do wym. Nikt nie b´ dzie upraw nio ny do za rzà dza nia ogro dem ja ko ca ∏o Êcià. Wy ga sa -
jà pra wa do te re nów ogro du. Wszyst ko mu si byç re gu lo wa ne od no wa. Dzia∏ kow cy po zba -
wie ni re pre zen ta cji mu szà to ro biç in dy wi du al nie, a gmi ny ma jà prak tycz nie wol na r´ k´
w na rzu ca niu wa run ków. 

DZIA¸KOWCY
Na sze spra wy sà na dal w na szych r´kach! 

Do pó ki je steÊmy ra zem, w∏adza mu si si´ z na mi li czyç. 
Wspól nie za dbaj my o naszà przysz∏oÊç!

Zwracamy si´ do wszystkich dzia∏kowców o przesy∏anie propozycji do obywatelskiego
projektu ustawy o ogrodach dzia∏kowych. Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e propozycje te
muszà uwzgl´dniaç wyrok TK. Pos∏u˝à do opracowania projektu, który poddamy pub-
licznej debacie, aby jako projekt obywatelski zyska∏ jak najwi´ksze poparcie wÊród
dzia∏kowców i w spo∏eczeƒstwie.



Propozycje do projektu prosimy kierowaç na adres:
Krajowa Rada PZD
00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 1
mail: projektustawy@pzd.pl     fax: 22 101-34-60

Dzia∏ kow cy, je ste Êmy z Wa mi!
Zapewniamy, ˝e Zwiàzek zrobi wszystko, ˝eby dzia∏kowcom nie sta∏a si´ krzywda.

Dopóki b´dzie istnia∏a ogólnopolska organizacja, podejmie wszelkie Êrodki s∏u˝àce zabez-
pieczeniu praw swoich cz∏onków. Wyrok Trybuna∏u otwiera mo˝liwoÊç likwidacji ogrodów.
Zagro˝enia, które sygnalizowaliÊmy, sta∏y si´ aktualne. Bez ochrony udzielonej przez
ustaw´ przeciwstawienie si´ im b´dzie niemo˝liwe. Dlatego wa˝ne jest, aby ka˝dy
dzia∏kowiec w∏àczy∏ si´ w dzia∏anie na rzecz nowej ustawy. Ustawy, która sprawi, ̋ e ogrody
nadal b´dà dost´pne dla ka˝dego, nawet mniej zamo˝nego. Ustawy, która pokrzy˝uje
plany tym,  którzy ju˝ liczà pieniàdze, jakie majà zarobiç na krzywdzie miliona polskich
rodzin. 

Mo˝emy liczyç tylko na siebie. Dopóki jesteÊmy razem mamy wp∏yw na to, jaka b´dzie
nasza przysz∏oÊç. Gdy nas rozbijà, o naszej przysz∏oÊci zadecydujà bez nas.  Nie pozostaje
nam nic innego, jak tylko zjednoczyç swoje si∏y. Musimy zrobiç wszystko by broniç tego,
co stanowi tak wielkà wartoÊç – naszych ogrodów. 

Krajowa Rada 
Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców

Razem mogliÊmy osiàgnàç prawie wszystko 
– gdy damy si´ rozbiç zrobià z nami 

wszystko co chcà!

Po co dzia∏kowcom PZD?
– Zwiàzek od ponad 30 lat skutecznie broni ogrodów i dzia∏kowców
– Zwiàzek dba o istnienie i rozwój ogrodów
– Zwiàzek zapewnia silnà i skutecznà reprezentacj´ 

interesów dzia∏kowców
– Zwiàzek zapewnia bezpieczeƒstwo ogrodom
– dzi´ki Zwiàzkowi z dzia∏kowcami liczono si´ tak bardzo, ˝e aby

pozbawiç ich praw, ich przeciwnicy musieli skorzystaç z pomocy
Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego i Trybuna∏u Konstytucyjnego 


