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I. PIERWSZE CZYTANIE OBYWATELSKIEGO
PROJEKTU USTAWY O ROD W SEJMIE

17 kwiet nia w Sej mie od by ło się pierw sze czy ta nie oby -
wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD oraz trzech pro jek -
tów po sel skich (PO, SLD, SP). Dział kow ców re pre zen to-
wa li peł no moc ni cy Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej
mec. Bar tło miej Piech i mec. To masz Ter lec ki. Na ga le rii
obec ny by też Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki oraz pięt -
na sto oso bo wa gru pa dział kow ców (na obec ność więk szej
re pre zen ta cji dział kow ców nie otrzy ma li śmy zgo dy od
Mar sza łek Sej mu Ewy Ko pacz). 

Pro jekt oby wa tel ski wraz z uza sad nie niem przed sta wił
peł no moc nik Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej  Pro-
jek tu Usta wy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych mec.
Bar tło miej Piech. 

(Treść wy stą pie nia na str. 5 Biu le ty nu, a tak że na stro nie
in ter ne to wej: www.oca my ogro dy.pl.)

Głos za bra li tak że wnio sko daw cy po zo sta łych pro jek -
tów. Po seł An drzej De ra, po przed sta wie niu pro jek tu So -
li dar nej Pol ski, ape lo wał, aby po sło wie zo sta wi li kwe stie
róż nic po li tycz nych, róż nic par tyj nych, bo naj istot niej sza
jest jed na rzecz – to, co wyj dzie z par la men tu, a nie to, co
do nie go we szło. – Sta no wi sko na sze go klu bu bę dzie ta kie
– że po win ni śmy pra co wać nad wszyst ki mi pro jek ta mi
– mó wił De ra.

Na stęp nie głos za brał Le szek Alek san drzak z SLD, któ -
ry mó wił, że ce lem pro jek tu So ju szu jest mi ni ma li za cja
skut ków orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra -
wie ogro dów dział ko wych. Po seł przy po mniał, że 
w stycz niu przy szłe go ro ku wy ga śnie pra wo użyt ko wa nia
wie czy ste go grun tów przy zna ne Pol skie mu Związ ko wi
Dział kow ców. – Pro jekt SLD za wie ra też prze pi sy chro -
nią ce przed li kwi da cją ogro dów – za pew niał Alek san -
drzak. – Chciał bym jesz cze raz za de kla ro wać, że So jusz
Le wi cy De mo kra tycz nej w peł ni bę dzie po pie rał pro jekt
oby wa tel ski, bę dzie pra co wał nad nim, bo za wsze je ste -
śmy za oby wa te la mi i te 980 tys. pod pi sów mu si być dla

Wy so kiej Izby wy kład ni kiem za in te re so wa nia oby wa te li 
– de kla ro wał Alek san drzak. W oce nie SLD Sejm po wi -
nien roz pa trzyć wszyst kie czte ry pro jek ty, jak rów nież po -
win na zo stać po wo ła na ko mi sja nad zwy czaj na do
roz pa trze nia tych pro jek tów.

Ja ko ostat ni pre zen to wa ny był pro jekt po sel ski Plat for -
my Oby wa tel skiej, któ ry przed sta wił w imie niu wnio sko -
daw ców po seł Sta ni sław Hu skow ski. – Gmi ny po trze bu ją
no wych te re nów roz wo jo wych, in we sty cyj nych, a szcze -
gól nie mia sta – i to du że mia sta – po trze bu ją te re nów
uzbro jo nych, do brze zlo ka li zo wa nych w ce lu prze zna cze -
nia ich na dzia łal ność go spo dar czą al bo na bu dow nic two
miesz ka nio we. To na tu ral ne, że gmi na, a szcze gól nie du -
że mia sto, w ce lu roz wo ju po trze bu je no wych te re nów
– tłu ma czył Hu skow ski wska zu jąc dla cze go in te res gmin
jest tak istot ny dla PO. Po raz ko lej ny prze ko ny wał, że
pro jekt usta wy dział ko wej Platformy z punk tu wi dze nia
dział kow ca nic się nie zmie ni, al bo zmie ni się bar dzo nie -
wie le. To „nic lub nie wie le” to ode bra nie dział kow com
do tych cza so wych praw (zwłasz cza do grun tu i wła sno ści
ma jąt ku na dział ce), ode bra nie moż li wo ści bez czyn szo -
we go ko rzy sta nia z te re nów sta no wią cych wła sność gmi -
ny lub pań stwa, ko mu na li za cję lub na cjo na li za cję pry-
wat nej wła sno ści na dział kach, ob cią że nie dział kow ców
o wie le więk szy mi opła ta mi, li be ra li za cja wa run ków li -
kwi da cji ogro dów i pod po rząd ko wa nie ich wła ści cie lom.
W imie niu swo je go klu bu poseł Hu skow ski zło żył wnio -
sek o skie ro wa nie pro jek tu PO do dal sze go pro ce do wa nia
w dwóch ko mi sjach – Ko mi sji Sa mo rzą du Te ry to rial ne go 
i Po li ty ki Re gio nal nej oraz Ko mi sji In fra struk tu ry.

Waż nym punk tem ob rad by ła de ba ta, w któ rej udział
wzię li przed sta wi cie le wszyst kich par tii. Pod czas tej czę -
ści wy raź nie za ry so wa ły się sta no wi ska wszyst kich ugru -
po wań par la men tar nych w od nie sie niu do oma wia nych
pro jek tów usta wy dział ko wej. 

1. Wst´p

Co posłowie PO mówili w Sejmie

Przed sta wi cie le Plat for my Oby wa tel skiej po raz ko lej -
ny sta ra li się przed sta wić w jak naj lep szym świe tle pro -
jekt swo je go klu bu, któ ry w rze czy wi sto ści jest bar dzo
szko dli wy dla dział kow ców, osta tecz nie za de kla ro wa li, że
PO bę dzie gło so wa ła za skie ro wa niem pro jek tu oby wa -
tel skie go do pra cy w ko mi sjach sej mo wych.

Moc no ak cen to wał to po seł Wi told Pahl (PO), któ ry za -

rów no na wstę pie jak i za koń cze niu swo je go wy stą pie nia
za po wie dział, że je go klub jest za skie ro wa niem oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych do dal szych prac w po wo ła nej w tym ce lu spe cjal nej
ko mi sji. „Bo ini cja ty wa oby wa tel ska jest du żym przed się -
wzię ciem, szcze gól nie ta ka, któ ra koń czy się ini cja ty wą
usta wo daw czą znaj du ją cą swo je po twier dze nie w pra cach
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le gi sla cyj nych Sej mu. Z tym więk szym sza cun kiem, ale
też więk szą sta ran no ścią na le ży pod cho dzić do te go, ana -
li zo wać wszyst kie ar gu men ty, któ re zo sta ły przed sta wio -
ne w pro jek cie oby wa tel skim – mó wił.

Po seł Sta ni sław Orze chow ski (PO) od no sząc się do
wszyst kich pro jek tów no wych ustaw dział ko wych
stwier dził, że po mi mo róż nych pro po zy cji w nich za war -
tych moż na nad ni mi wszyst ki mi pra co wać wspól nie, by
ucie rać po glą dy w dal szych dys ku sjach i wy pra co wać 
z nich w ko mi sjach naj lep sze re gu la cje. „Wnio sku ję 
o skie ro wa nie wszyst kich czte rech pro jek tów do pra cy 
w Ko mi sjach In fra struk tu ry oraz Sa mo rzą du Te ry to rial -
ne go i Po li ty ki Re gio nal nej” – mó wił. Po seł od niósł się
rów nież nie zmier nie kry tycz nie do pro jek tu So li dar nej
Pol ski, któ ry w je go oce nie zmie rza do od płat ne go
uwłasz cze nia dział kow ców i utwo rze nia wspól not dział -
kow ców nie ja ko na wzór wspól not miesz ka nio wych.
„Nie przy nie sie on dział kow com ani ta nich roz wią zań,
ani pro stych, mo że za gro zić utrzy ma niu cha rak te ru 
i funk cji ogro dów dział ko wych” – prze ko ny wał po seł PO
An drzej Orze chow ski.

Na stęp nie głos za bra ła po słan ka Ha li na Roz pon dek
(PO), któ ra stwier dzi ła, że jest za sko czo na pro po zy cja mi
tych po słów, któ rzy pro po nu ją od rzu ce nie w pierw szym
czy ta niu ja kie go kol wiek pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych. „Te pro jek ty i ten te mat ma ją na praw dę ol -
brzy mi wy miar spo łecz ny. Każ dy klub sta rał się al bo więk -
szość klu bów sta ra ła się przy go to wać opty mal ne, we dług
swo jej wie dzy, pro po zy cje roz wią zań” – mó wi ła. Do da ła,

że naj lep szym spo so bem bę dzie skie ro wa nie do ko mi sji
wszyst kich pro jek tów, bez zgła sza nia wnio sków o od rzu -
ca nie w pierw szym czy ta niu któ re go kol wiek z nich, bo tu
już na wstę pie ro dzi się kon flikt. Po słan ka za de kla ro wa ła
tak że, że je śli tak się sta nie to pod czas dal szych pras sej -
mo wych po li ty cy prze pro wa dzą roz mo wy z dział kow ca -
mi, by dzię ki te mu wy pra co wać opty mal nie naj lep szy
pro jekt.

O tym, że pro jekt oby wa tel ski za słu gu je na dal szą ana -
li zę w ko mi sjach mó wił tak że po seł Bo rys Bud ka (PO).

Z pew no ścią wiel kim za sko cze niem dla nie jed ne go
dział kow ca mo gło być wy stą pie nie po słan ki Da nu ty Pie -
tra szew skiej (PO), w oce nie któ rej pro jekt oby wa tel ski bu -
dzi „nie po kój u do tych cza so wych wła ści cie li ogród ków”.
Słu cha jąc tych słów moż na się za sta no wić czy po słan ka
nie po my li ła nazw pro jek tów, do któ rych się od no si ła. Ta -
kie bo wiem od czu cia wy wo łu je u dział kow ców wła śnie
pro jekt PO, któ rzy nie po zo sta wia ją na nim su chej nit ki.
Na po twier dze nie te go za chę ca my Pa nią Po seł do za po -
zna nia się z set ka mi li stów dział kow ców, któ re są opu bli -
ko wa ne na na szej stro nie in ter ne to wej (www.pzd.pl). A to,
ja kie od czu cia wy wo łu je wśród dział kow ców pro jekt oby -
wa tel ski, nie wy ma ga zbyt nie go ko men ta rza. Pro jekt ten
bro ni się sam – bli sko mi lio nem pod pi sów oby wa te li, któ -
rzy się pod nim pod pi sa li oraz ty sią ca mi li stów po par cia,
któ re na pi sa li dział kow cy.  Moż na się z ni mi także za po -
znać na na szej stro nie in ter ne to wej.

To tal na kry ty ka pro jek tu PO w Sej mie przez posłów PiS

Po sło wie Pra wa i Spra wie dli wo ści wska zy wa li w swo -
ich wy stą pie niach, że prze pi sy pro po no wa ne przez Plat -
for mę Oby wa tel ską otwie ra ją furt kę dla prze ję cia
ogro dów dział ko wych przez mia sta i co za tym idzie –
przez de we lo pe rów, któ rzy chcie li by prze jąć atrak cyj ne
te re ny zaj mo wa ne te raz przez dział kow ców.

Po nad to przy nio są dział kow com licz ne ob cią że nia fi -
nan so we, na któ re eme ry tów i ren ci stów two rzą cych spo -
łecz ność dział ko wą po pro stu nie stać. – Sko ro chce cie
przy jąć swój pro jekt usta wy, to mu si cie po my śleć o usta -
wie ze zwa la ją cej na prze pro wa dze nie eu ta na zji w sto sun -
ku do osób star szych, któ re ukoń czy ły 70 lat. Pod jed nym
wsze la ko wa run kiem. Do ty czyć bę dzie ona wszyst kich, bez
im mu ni te tu, za rów no ma mu si pa na po sła, jak i ta tu sia pa -
na mi ni stra – mó wił Bar tosz Kow nac ki z PiS. Je go zda -
niem Plat for ma swo im pro jek tem dą ży do li kwi da cji
ogro dów dział ko wych, bo gmi ny po trze bu ją te re nów in -
we sty cyj nych. – Chce cie zro bić tak: prze jąć, roz drob nić 
i roz prze dać. Ta ka jest w skró cie idea pro jek tu Plat for my
Oby wa tel skiej – mó wił z sej mo wej mów ni cy. Po seł PiS
uwa ża, że pro jekt ten po zba wi dział kow ców ogro dów, 
a w ich miej scach po wsta ną miesz ka nia, za mknię te osie -

dla i apar ta men tow ce. – Pro jekt Plat for my Oby wa tel skiej
wy własz cza dział kow ców, na cjo na li zu je ich ma ją tek 
i ubez wła sno wol nia wszyst kie sto wa rzy sze nia dział ko we,
któ re po wsta ną. Nie mo że być zgo dy na ta ki pro jekt – uwa -
ża Kow nac ki. Dla te go PiS zło żył wnio sek o od rzu ce nie
pro jek tu PO w pierw szym czy ta niu. – To nie jest pro jekt
o ogród kach dział ko wych to jest pro jekt usta wy de we lo -
per skiej – uza sad niał de cy zję PiS. – Ten pro jekt po zba wia
ra dy kal nie upraw nień wszyst kich dział kow ców, nie tyl ko
PZD. Moż na skwi to wać ten pro jekt jed nym zda niem: nic
dla dział kow ca, wszyst ko dla pań stwa – oce nił.

Jed no cze śnie Kow nac ki zło żył wy ra zy uzna nia tym
wszyst kim, któ rzy przy go to wa li pro jekt oby wa tel ski i któ -
rzy zło ży li pod nim pod pi sy. – To jest dzi siaj zwy cię stwo
de mo kra cji, że ten pro jekt jest i że jest pro ce do wa ny – mó -
wił. Za pew nił też, że PiS po prze pro jekt oby wa tel ski 
w pierw szym gło so wa niu, gdyż jest za je go dal szym pro -
ce do wa niem w ko mi sjach. –W sy tu acji, w któ rej ist nie je
re al ne za gro że nie li kwi da cji ogro dów dział ko wych w Pol -
sce, trze ba szu kać kom pro mi su – uwa ża Kow nac ki. – Je -
ste śmy prze ko na ni, że przy do brej wo li wszyst kich – po za
de we lo pe ra mi – bę dzie moż na z te go pro jek tu w przy szło -
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ści przy go to wać do bre pra wo.
Bar tosz Kow nac ki od niósł się tak że do ar gu men tu o nie -

kon sty tu cyj no ści pro jek tu oby wa tel skie go. – Mam wra -
że nie, że dzi siaj opi nie praw ne w Pol sce pi sze się na
za mó wie nie po li tycz ne – po wie dział po seł PiS. W opi nii
praw nej spo rzą dzo nej przez Pro ku ra to rię Ge ne ral ną, na pi -
sa no, że art. 61 usta wy za pro po no wa nej przez oby wa te li
po zwa la na two rze nie sto wa rzy szeń do pie ro po 2 la tach,
co jest w rze czy wi sto ści prze kła ma niem i jest nie zgod ne
z za pi sa mi oma wia nej usta wy. – Za sta na wiam się, czy ktoś
jest nie do uczo nym praw ni kiem, czy ktoś nie po tra fi czy -
tać, czy ktoś na za mó wie nie mu siał na pi sać opi nię praw -
ną o nie zgod no ści tej usta wy z kon sty tu cją – za sta na wiał
na sej mo wej mów ni cy po seł PiS.

Po seł Woj ciech Zu bow ski pod kre ślił, że tak że Pro jekt
Plat for my Oby wa tel skiej jest nie kon sty tu cyj ny, co po -
twier dza pierw sza opi nia praw na, któ ra wpły nę ła od
Związ ku Wo je wództw Rze czy po spo li tej Pol skiej. – Pań -
stwo pro po nu je cie roz wią za nia, któ re mo gą być przez Try -
bu nał Kon sty tu cyj ny za kwe stio no wa ne, a te go sa me go
ar gu men tu bar dzo czę sto uży wa cie w sto sun ku do po zo -
sta łych pro jek tów, szcze gól nie w sto sun ku do pro jek tu oby -
wa tel skie go – za rzu cił PO Zu bow ski. Od niósł się tak że do
pro jek tu przy go to wa ne go przez SP. Przy to czył sze reg opi -
nii praw nych prze sła nych przez sa mo rzą dy lo kal ne, Biu -
ro Stu diów i Ana liz Są du, Pro ku ra to rię Ge ne ral ną Skar bu
Pań stwa, Kra jo wą Ra dę No ta rial ną a tak że pro ku ra to ra
ge ne ral ne go. Z opi nii tych wy ni ka, że pro jekt SP bu dzi za -
strze że nia me ry to rycz ne, le gi sla cyj ne i wy ma ga dal szych

ana liz w to ku pro ce su le gi sla cyj ne go.
Na kon kret nych za pi sach pro jek tu PO sku pił się po seł

Cze sław Hoc. Wierz my w pro jek ty ustaw, nie w ulot ki –
mó wił przed sta wi ciel PO. Za tem spójrz my na art. 25 pro -
jek tu usta wy PO. Dla dział ko wi cza w tym ar ty ku le przy go -
to wa no sie dem ro dza jów opłat. Opła ta rocz na – na wet do
pię cio krot nej wy so ko ści po dat ku rol ne go, opła ta do dat ko -
wa – 20% opła ty rocz nej, opła ta za ko rzy sta nie z me diów,
koszt in we sty cji wspól nych lub kre dy tów za cią gnię tych na
nie, kosz ty re mon tu i kon ser wa cji czę ści wspól nych oraz
in fra struk tu ry ogro do wej, wy dat ki na utrzy ma nie po rząd -
ku i czy sto ści, kosz ty pro wa dze nia ogro du. Je śli weź mie my
tyl ko jed ną z tych opłat – pię cio krot ność po dat ku rol ne go
– to już da oko ło 82 mln zł. Tak więc na ty le mi lio nów Plat -
for ma Oby wa tel ska chce złu pić dział ko wi czów. To jesz cze
nie wszyst ko – wy ja śniał Hoc. Przy po mniał też, że po da -
tek rol ny jest wyż szy z ro ku na rok (w 2010 ro ku był dwu -
krot nie niż szy niż w 2013 ro ku). Dział kow cy mu szą więc
li czyć się z tym, że bę dą co raz wię cej pła cić. Nie spo dzian -
ki na tym się nie koń czą, bo jak przy po mniał po seł PiS
rząd za po wie dział na 2014 rok po da tek do cho do wy w rol -
nic twie. Ro dzi to nie spój ność, któ ra dla dział kow ców
moż na ozna czać tyl ko jed no – wyż sze opła ty. – Chce cie
po dwój nie łu pić dział kow ców i rol ni ków wpro wa dza jąc 
i po da tek do cho do wy, i po da tek rol ny – po da tek rol ny na
rzecz gmi ny, a po da tek do cho do wy do Skar bu Pań stwa
– su ge ro wał Cze sław Hoc. – Kon klu zja Pra wa i Spra wie -
dli wo ści jest bar dzo pro sta: dział ki dla dział ko wi czów 
– pod su mo wał swo je wy stą pie nie Hoc.

„PO udo wod ni ło spo łe czeń stwu, że wie le piej niż lu dzie” 

Sta no wi sko Klu bu Po sel skie go So ju szu Le wi cy De mo -
kra tycz nej wo bec pro jek tów ustaw do ty czą cych ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych przed sta wił Adam Kę piń ski.
– Chciał bym za py tać po słów Plat for my Oby wa tel skiej, ile
do sta li ście li stów od oby wa te li, w któ rych was pro szo no 
o stwo rze nie usta wy, któ rą nam dzi siaj pro po nu je cie – za -
py tał Kę piń ski za zna cza jąc, że od wie lu już mie się cy do
wszyst kich klu bów przy cho dzi ko re spon den cja w ty sią -
cach, a na wet w set kach ty się cy sztuk, w któ rej dział kow -
cy wy ra ża ją swo je ocze ki wa nia. – Wy dzi siaj udo wod-
ni li ście spo łe czeń stwu, że wa sze zda nie jest lep sze, że wie -
cie le piej niż lu dzie, niż 924 tys. lu dzi, któ rzy wła śnie pod -
pi sa li pro jekt oby wa tel ski – mó wił. Zda niem Kę piń skie go
Plat for ma Oby wa tel ska chce je dy nie prze jąć, roz drob nić

i roz prze dać ogro dy dział ko we. W opi nii po sła Kę piń skie -
go ca ły ten me cha nizm prze ję cia grun tów przez sa mo rzą -
dy i Skarb Pań stwa spo wo du je na star cie, że 10% grun tów,
któ re dzi siaj są w za so bach  PZD, prze sta nie mieć ure gu -
lo wa ny stan. Je że li do rzu ci my do te go jesz cze de kret Bie -
ru ta i ewen tu al ne rosz cze nia pry wat nych osób, to na gle
oka że się, że na star cie ta usta wa, któ rą pro po nu je PO, za
chwi lę po zba wi 50% are ału ro dzin ne ogród ki dział ko we 
w Pol sce. – Chce cie złu pić zwy kłych ogro do wi czów 
i dział kow ców, któ rzy chcą wy po czy wać i któ rych nie in -
te re su je po li ty ka – mó wił po seł SLD. Mi mo kry ty ki pod
ad re sem pro jek tu PO i SP, SLD za gło su je utwo rze niem
spe cjal nej ko mi sji i skie ro wa niem wszyst kich pro jek tów
do dal szych prac w tej że ko mi sji.

PSL naj bliż szy jest pro jekt oby wa tel ski

Po zy tyw nie do pro jek tu oby wa tel skie go od nie śli się tak -
że po sło wie PSL. Piotr Wal kow ski, po wie dział, że ma sza -
cu nek do wszyst kich zło żo nych pro jek tów, jed nak
naj więk szym da rzy pro jekt oby wa tel ski, któ re go au to rzy

nie za ła ma li się wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
tyl ko pod ję li trud utwo rze nia wła sne go pro jek tu. Zro bi li to
zgod nie z za sa dą „de cy duj my o so bie, miej my jak naj -
więk szy wpływ na to, co ro bi my”.



4

Po seł wy ja śnił, że je go klub zre zy gno wał z na pi sa nia
wła sne go pro jek tu, gdyż ini cja ty wa oby wa tel ska jest naj -
bli żej po trzeb dział kow ców. „Bę dę re ko men do wał mo je mu
klu bo wi przy ję cie pro jek tu oby wa tel skie go do dal szych
prac le gi sla cyj nych, na to miast każ de mu po sło wi da my in -
dy wi du al ną moż li wość wy bo ru dal sze go bie gu, je że li cho -
dzi o pro jek ty po zo sta łych wnio sko daw ców, z uwa gi na to,
że w na szym klu bie pa nu je peł na de mo kra cja – mó wił.

Po zy tyw nie do pro jek tu oby wa tel skie go od niósł się tak -
że po seł Ja ro sław Gór czyń ski (PSL). W je go oce nie na le -
ży do ce nić to, że pro jekt wpro wa dza zmia ny ewo lu cyj ne
oraz to, że je go au to rom za le ża ło przede wszyst kim na za -
bez pie cze niu wszyst kich praw dział kow ców. Gór czyń ski
od niósł się tak że po zy tyw nie do pro po zy cji zgod nie z któ -
rą Pol ski Zwią zek Dział kow ców ma się prze kształ cić 
w sto wa rzy sze nie ogro do we. „Sa mi człon ko wie PZD w
set kach wy stą pień pi sem nych i ust nych do ma ga ją się po -
zo sta wie nia sil nej, jed no li tej struk tu ry ja ko je dy ne go gwa -
ran ta re pre zen ta cji ich praw. Tak zna czą ca gru pa
spo łecz na po zba wio na moż li wo ści re pre zen to wa nia swo -

je go sta no wi ska i ra cji po przez ogól no pol skie” – mó wił
po seł.

Na za koń cze nie zwró cił się do wszyst kich po słów z ape -
lem o po par cie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych – za rów no w trak cie
pierw sze go czy ta nia i gło so wa nia, jak i na ca łej ścież ce
le gi sla cyj nej. „Klub Pol skie go Stron nic twa Lu do we go bę -
dzie wspie rał oby wa tel ski pro jekt usta wy o ogro dach
dział ko wych” – za pew nił Gór czyń ski.

W oce nie po sła Jó ze fa Zy cha (PSL) wszyst kie pro jek ty,
któ re tra fią do ko mi sji po win ny być roz pa try wa ne pod ką -
tem ochro ny in te re sów tych, któ rym ma ją słu żyć. By się
tak sta ło wszy scy po sło wie mu szą wy ka zać się do brą 
wo lą.

„Bo jed ni chęt nie by zli kwi do wa li zwią zek, dru dzy dział -
ko wi czów, a trze ci roz da li by al bo sprze da li wszyst ko. Otóż
tak po stę po wać nie wol no (…). Wspól nie po win ni śmy za -
dbać o ta kie prze pi sy, któ re gwa ran to wa ły by pra wa dział -
ko wi czów, ich na by te pra wa, ich wkład i tak że to, co oni
chcą z te go mieć” – mó wił po seł.

Ruch Pa li ko ta za od rzu ce niem wszyst kich pro jek tów po sel skich 

Po seł Da riusz Dzia dzio w swo im wy stą pie niu za pew -
nił, że Ruch Pa li ko ta stoi po stro nie oby wa te li i dział kow -
ców, dla te go po pie ra oby wa tel ski pro jek tu usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. – Dla te go za miast
pi sać swój pro jekt pod ję li śmy de cy zję, że na le ży usza no -
wać wo lę wy bor ców, na le ży usza no wać wo lę dział kow ców,
zwłasz cza kie dy pod pro jek tem są pod pi sy pra wie mi lio na
osób – tłu ma czył. – Do szli śmy rów nież do wnio sku, że
pro jekt przed sta wio ny z ini cja ty wy oby wa tel skiej, któ ry ma
szan sę być tu taj po pra wio ny, je że li cho dzi o pra cę 
w ko mi sji, speł nia za sa dy, o któ rych mó wił Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny, czy li za sa dę de mo kra tycz ne go pań stwa pra wa,
za sa dę rów no ści, za sa dę ochro ny wła sno ści, jak rów nież
za sa dę wol no ści i sto wa rzy sza nia się – mó wił Dzia dzio. 
W związ ku z tym Ruch Pa li ko ta zło żył trzy wnio ski o od -
rzu ce nie w pierw szym czy ta niu wszyst kich pro jek tów po -
sel skich i pro ce do wa nie do dal szej pra cy w ko mi sjach
wy łącz nie pro jek tu oby wa tel skie go.

W oce nie Ru chu Pa li ko ta zmia ny po szcze gól nych ar ty -
ku łów w pro jek cie SLD są ni czym in nym, jak „ła ta niem
dziur w wa dli wej dro dze”. Jesz cze więk sze za strze że nia

tej par tii bu dzi pro jekt So li dar nej Pol ski. Po słom RP
szcze gól nie nie spodo bał się za pis, któ ry zwięk sza po -
wierzch ni grun tu dział ki do 600 m2, a na wet do 1500 m2 za
zgo dą ra dy gmi ny. „Pa nie po śle, kto się pa nu nie zgo dzi
na po więk sze nie dział ki, zwłasz cza pa nu i zwłasz cza że ma
pan chy ba ta ką dział kę po wy żej 600 m2 – py tał Dzia dzio
au to ra pro jek tu po sła De rę. RP uwa ża, że ta ki za pis mo że
to sprzy jać póź niej szym żą da niom wła ści cie li dzia łek, do -
ty czą cym zmia ny prze zna cze nia grun tu, czy li wy ko rzy -
sta nia go pod za bu do wę.

Po seł Dzia dzio szcze gó ło wej ana li zie i oce nie pod dał
tak że pro jekt Plat for my Oby wa tel skiej, wska zu jąc na za -
pis, któ ry po zwa la li kwi do wać dział ki na cel lub zgod nie
z pla nem za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, ale nie jest
po da na ja ka jest rze czy wi sta moż li wość li kwi da cji. – Pięk -
na furt ka do nisz cze nia wy pra co wa nych przez la ta ogród -
ków dział ko wych i prze no sze nia ich gdzieś tam za mia sto
– oce nił po seł Ru chu Pa li ko ta. W swo jej wy po wie dzi kil -
ka krot nie pod kre ślał, że jest to pro jekt Plat for my de we lo -
per skiej, „bo ten pro jekt ni cze go in ne go nie za kła da, je że li
cho dzi o obro nę dział kow ców”.

„Mi trę ga praw na, za miast upra wy ogro dów dział ko wych”

Po seł So li dar nej Pol ski An drzej Ro ma nek zwró cił uwa -
gę, że je śli po sło wie nie uchwa lą no wej usta wy dział ko wej
do stycz nia 2014 ro ku, to wów czas rze czy wi ście ogród ki
dział ko we tak na praw dę prze sta ną funk cjo no wać, a dział -
kow cy utra cą ty tuł praw ny do swo ich dzia łek – „wte dy bę -
dzie praw dzi wa de we lo per ka” – stwier dził za bie ra jąc głos

w sej mo wej dys ku sji nad zło żo ny mi pro jek ta mi. – Dla te -
go So li dar na Pol ska pro po nu je przede wszyst kim w pierw -
szym wnio sku po wo ła nie ko mi sji nad zwy czaj nej wła śnie
do spraw zwią za nych z roz pa trze niem tych czte rech pro -
jek tów – po wie dział Ro ma nek. Je go zda niem z tych pro -
jek tów, któ re zo sta ły zło żo ne i są w Sej mie, trze ba
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zbu do wać je den do bry, roz sąd ny pro jekt, któ ry bę dzie słu -
żył dział kow com.

– Mo że my się nie zga dzać co do pew nych roz wią zań, ale
to nie bę dzie mia ło żad ne go zna cze nia, kie dy w stycz niu te
nie ru cho mo ści bę dą mo gły stać się wła sno ścią osób trze -
cich. Wte dy rze czy wi ście bę dą mo gły po wsta wać tam, ro -
snąć de we lo per skie bu dyn ki – mó wił Ro ma nek.

So li dar na Pol ska, po dob nie jak wcze śniej PiS, Ruch
Pa li ko ta i SLD, skry ty ko wa ła za pi sy, ja kie po ja wi ły się 
w pro jek cie Plat for my Oby wa tel skiej. – Tam są roz wią -
za nia, któ re nie li cu ją ab so lut nie z rze czy wi sto ścią. SP
za rzu ci ła PO, że pro po nu je kom plet ny cha os or ga ni za -
cyj ny bo je że li w sto wa rzy sze niu, któ re pro wa dzi ogró -
dek dział ko wy, po ło wa je go człon ków za wią że no we
sto wa rzy sze nie, to tak na praw dę po przed nie sto wa rzy -
sze nie prze sta je funk cjo no wać, a to no we sto wa rzy sze -
nie przej mu je ogród dział ko wy. – Czym bę dą się za tem
zaj mo wa li dział kow cy? Mi trę gą praw ną, a nie upra wą
ogród ków dział ko wych(…). A po co ten cha os or ga ni za -
cyj ny? W męt nej wo dzie naj le piej ło wi się ry by – stwier -
dził po seł Ro ma nek.

19 kwiet nia od by ło się gło so wa nie w spra wie skie ro -
wa nia pro jek tu do dal sze go pro ce do wa nia. Więk szość
sej mo wa za gło so wa ła za skie ro wa niem pro jek tu do dal -
szych prac w Ko mi sjach – In fra struk tu ry oraz Sa mo rzą du
Te ry to rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej z za le ce niem za się -
gnię cia opi nii Ko mi sji Skar bu Pań stwa i Ko mi sji Spra -
wie dli wo ści i Praw Czło wie ka. 

Na stęp nie od by ło się gło so wa nie w spra wie pro jek tów
po sel skich au tor stwa So li dar nej Pol ski, So ju szu Le wi cy
De mo kra tycz nej oraz PO. Więk szość sej mo wa za de cy do -
wa ła o tym, że pro jek ty te bę dą da lej pro ce do wa ne w tych
sa mych ko mi sjach, co pro jekt oby wa tel ski.

Pod czas gło so wa nia od rzu co no wnio sek Klu bu Pra wo 
i Spra wie dli wość o od rzu ce nie pro jek tu au tor stwa PO. Po -
par cia więk szo ści nie zna la zły tez wnio ski Klu bu Ruch
Pa li ko ta do ty czą ce od rzu ce nia pro jek tu SP, SLD, PO pod -
czas pierw sze go czy ta nia.

Gło sa mi ko ali cji sej mo wej (PO i PSL) od rzu co ne zo sta -
ły wnio ski po zo sta łych Klu bów po sel skich o po wo ła nie
Nad zwy czaj nej Ko mi sji do spraw usta wy o ogro dach
dział ko wych.

mz/ah

2. Wy stà pie nie peł no moc ni ka Ko mi te tu Inicjatywy Ustawodawczej 
mec. Bar tło mie ja Pie cha  

Pa ni Mar sza łek, Wy so ka Izbo!
Mam za szczyt za pre zen to wać Wy so kiej Izbie oby wa -

tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Do ku ment ten po par ło bli sko mi lion pol skich oby wa te li -
do kład nie 924 801. War to pod kre ślić ten bez pre ce den so -
wy wy miar ak cep ta cji spo łecz nej. Pod pi sy pod tym pro -
jek tem sta no wią bli sko ¼ wszyst kich zło żo nych do tych-
czas pod ini cja ty wa mi oby wa tel ski mi. Dla te go też z te go
miej sca pra gnął bym po dzię ko wać ty siąc om osób za an ga -
żo wa nych w dzia ła nie na rzecz oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy oraz wszyst kim oby wa te lom, w tym licz nej gru pie
par la men ta rzy stów i rze szy przed sta wi cie li sa mo rzą dów
lo kal nych, za wspar cie pro jek tu opra co wa ne go przez śro -
do wi sko dział kow ców.

Pa ni Mar sza łek, Wy so ka Izbo!
Ko niecz ność pod ję cia prac nad no wą usta wą re gu lu ją cą

funk cjo no wa nie ogro dów dział ko wych po dyk to wa na jest
wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca 2012 r.
Orze cze niem tym Try bu nał za kwe stio no wał 24 ar ty ku ły
usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Ten nie zmier nie sze ro ki za kres orze cze nia nie
ozna cza, iż Try bu nał za kwe stio no wa ła sa mą ideę ogrod -
nic twa dział ko we go. Był on na stęp stwem za kwe stio no -
wa nia przez Try bu nał kon cep cji przy zna nia szcze gól ne go
sta tu su jed nej or ga ni za cji dział kow ców, tj. Pol skie mu

Związ ko wi Dział kow ców. I prze pi sy, z któ rych wy ni kał
ten szcze gól ny sta tus PZD, sta no wią więk szość z w/w 24
ar ty ku łów.

Trze ba jed nak pod kre ślić, że z sen ten cji wy ro ku Try bu -
na łu nie wy ni ka, iż je go in ten cją by ło na ka za nie li kwi -
da cji PZD. Świad czy o tym fakt utrzy ma nia w mo cy –
czy li uzna nia za zgod ne z Kon sty tu cją – sze re gu prze pi -
sów de cy du ją cych o za cho wa niu je go pod mio to wo ści
praw nej, do ty czą cych m.in. je go oso bo wo ści praw nej,
upraw nień ma jąt ko wych przy li kwi da cji ogro dów, obo -
wiąz ków pro wa dze nia re je stru ogro dów oraz źró deł po -
wsta nia ma jąt ku PZD. Gdy by Try bu nał żą dał od Sej mu
li kwi da cji PZD, to z ca łą pew no ścią, nie utrzy my wał by 
w mo cy za pi sów, ma ją cych fun da men tal ne zna cze nie dla
je go dal sze go by tu praw ne go. Świad czy to jed no znacz -
nie, że ha sło o ko niecz no ści li kwi da cji PZD, ma cha rak -
ter wy łącz nie po li tycz ny, nie praw ny i sta no wi prze jaw
in stru men tal ne go wy ko rzy sta nia wy ro ku Try bu na łu, do
osła bie nia po zy cji praw nej dział kow ców.

Nie spo sób po mi nąć, że orze cze nie Try bu na łu wy wo ła -
ło kon tro wer sje. Za rów no w śro do wi sku kon sty tu cjo na li -
stów – cze go prze ja wem by ły zda nia od ręb ne dwóch
człon ków skła du orze ka ją ce go, a ostat nio kry ty ka wy ro ku
ze stro ny by łe go Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go prof.
Boh da na Zdzien nic kie go, jak i w spo łe czeń stwie, zwłasz -
cza wśród dział kow ców.
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Nie po kój dział kow ców po dyk to wa ny by ły zwłasz cza
oba wa mi, czy wy rok Try bu na łu nie po słu ży za pre tekst do
for so wa nia usta wy, któ ra na ru szy ich pra wa i za gro zi ist -
nie niu ogro dów. O za sad no ści ta kich obaw świad czy ły
wcze śniej sze ini cja ty wy, któ re – zda rza ło się, że wprost 
– za kła da ły li kwi da cję wszyst kich ogro dów i usu nię cie 
z te re nów dział kow ców.

Nic dziw ne go, iż bar dzo szyb ko zro dzi ła się kon cep cja
opra co wa nia pro jek tu oby wa tel skie go. W ra mach sze ro -
kich kon sul ta cji spo łecz nych, w trak cie kil ku set spo tkań 
z udzia łem dział kow ców oraz przed sta wi cie li sa mo rzą -
dów lo kal nych, wy pra co wa no za ło że nia, a po tem pro jekt
no wej usta wy. Je go my ślą prze wod nią jest po go dze nie ko -
niecz no ści re ali za cji wy tycz nych Try bu na łu z po stu la ta -
mi dział kow ców. W efek cie po wstał pro jekt gwa ran tu ją cy
swo bo dę zrze sza nia, plu ra lizm w pro wa dza niu ogro dów
oraz zwięk sze nie upraw nień wła ści cie li nie ru cho mo ści, tj.
Skar bu Pań stwa i gmin. Jed no cze śnie pro jekt po zo sta wia
dział kow com swo bo dę w po dej mo wa niu de cy zji, co do
for my or ga ni za cyj nej sto wa rzy sze nia pro wa dzą ce go
ogród i co naj waż niej sze, za cho wu je pra wa, ja kie do tych -
czas na by li do dzia łek.

Sze ro kie kon sul ta cje spo łecz ne oraz wy wa żo ne pro po -
zy cje za owo co wa ły tym, iż w nie speł na 3 mie sią ce na po -
par cie pro jek tu wła sno ręcz nym pod pi sem zde cy do wa ło
się pra wie mi lion oby wa te li.

Pa ni Mar sza łek, Wy so ka Izbo!
Pa ra dok sal nie wy rok Try bu na łu spra wił po wszech ne

prze war to ścio wa nie w po strze ga niu ogro dów dział ko -
wych. Jesz cze do nie daw na okre śla no je re lik tem PRL-u.
Dzi siaj już nikt nie kwe stio nu je po trze by ich ist nie nia, do -
ce nio no ich wa lo ry spo łecz ne i eko lo gicz ne, wresz cie do -
strze żo no tra dy cję, któ ra na zie miach pol skich ma prze szło
115 lat, a w Eu ro pie po nad 200. Ogro dy sta no wią nie od -
łącz ny skład nik kra jo bra zu nie tyl ko Pol ski, ale ca łej Eu -
ro py. Wbrew ste reo ty pom nie są pol ską spe cy fi ką. Wię cej
dzia łek niż w Pol sce jest cho ciaż by w Niem czech. 
A o tym, że nie są prze żyt kiem naj le piej świad czy fakt, iż
w An glii na dział kę cze ka ko lej ka 100 000 ro dzin. 

Za fał szo wa ny jest rów nież wi ze ru nek naj więk szej or -
ga ni za cji pol skich dział kow ców – PZD. Po sia da nie ogól -
no pol skiej or ga ni za cji by ło dą że niem śro do wi ska dział-
kow ców już w okre sie przed wo jen nym. Wów czas pra ce
Sej mu nad usta wą prze rwał wy buch woj ny. Nie ste ty sy tu -
acja po li tycz na w po wo jen nej Pol sce spo wo do wa ła, iż
ruch ogro dów dział ko wych nie wy bił się na sa mo dziel -
ność. Usta wą z 1949 r. po wo ła no ka dłu bo wą or ga ni za cję
pod po rząd ko wa ną związ kom za wo do wym. Z cza sem
uzy ski wa ła ona co raz więk szą au to no mię, ale po zby cie się
tej ku ra te li by ło moż li we do pie ro przy oka zji kar na wa łu
So li dar no ści. To wów czas, pod na ci skiem spo łecz nym
wła dze speł ni ły po stu lat śro do wi ska dział kow ców i zgo -
dzi ły się po wo łać sa mo rząd ną or ga ni za cję dział kow ców
– Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

O tym, że dą że nia dział kow ców by ły traf ne naj le piej
świad czy fakt, iż w nie speł na 8 lat od uzy ska nia sa mo -
dziel no ści or ga ni za cja zwięk szy ła po wierzch nię ogro dów
o 50%, dzię ki cze mu za spo ko iła ol brzy mie za po trze bo -
wa nie spo łecz ne na dział ki.

Prze mia ny po 89 r. spra wi ły, iż przed ogro da mi sta nę ły
no we wy zwa nia. W okre sie trans for ma cji na cisk po ło żo -
no na kwe stie go spo dar cze, mniej sze zna cze nie przy wią -
zy wa no do za bez pie czeń spo łecz nych. Ofia rą tych
prze mian pa da ły rów nież ogro dy dział ko we. Co raz więk -
sze zna cze nie mia ły bo wiem śro do wi ska po strze ga ją ce je
wy łącz nie przez pry zmat eko no micz nej war to ści te re nów.
Dział kow ców trak to wa ły jak ba last, któ ry blo ku je ich ko -
mer cja li za cję. Stąd po ja wia ły się pro po zy cje ustaw za kła -
da ją cych wprost lub po śred nio li kwi da cję ogro dów.

W tej sy tu acji fakt po sia da nia ogól no pol skiej or ga ni za -
cji oka zał się dla dział kow ców zba wien ny. Sta no wiąc zor -
ga ni zo wa ną gru pę spo łecz ną, by li w sta nie sku tecz nie
upo mi nać się o po sza no wa nie swych praw. Dzię ki te mu
do dziś dział kow com uda ło się obro nić pra wie 5000 ogro -
dów, w któ rych z dzia łek ko rzy sta mi lion pol skich ro dzin.
Ogrod nic two dział ko we nie po dzie li ło lo su in nych dzie -
dzin ży cia, zre for mo wa nych na po cząt ku lat 90 w spo sób
nie rzad ko cał ko wi cie nie prze my śla ny.

Moż na śmia ło stwier dzić, że to wła śnie dzię ki po sia da -
niu przez dział kow ców ogól no pol skiej or ga ni za cji, dzi siaj
rząd – nie mu si się za sta na wiać, jak od wra cać skut ki po -
chop nych de cy zji z tam tych lat. Gdy by nie zor ga ni zo wa ny
ruch dział ko wy, z ogro da mi sta ło by się to, co cho ciaż by
ze szkol nic twem za wo do wym. Zli kwi do wa ne w la tach
90-tych, ja ko rze ko my re likt so cja li zmu, dzi siaj rząd mu -
si od bu do wy wać. Gdy by nie po ten cjał mi lio na oby wa -
te li, dzi siaj Sejm nie de ba to wał by, jak re gu lo wać
ogrod nic two dział ko we po orze cze niu Try bu na łu, ale
jak je od two rzyć.  

Każ dy, kto do strze ga spo łecz ne ko rzy ści pły ną ce z
funk cjo no wa nia ogro dów, mu si przy znać, iż roz wią za -
nie or ga ni za cyj ne przy ję te w 81 r. oka za ło się bar dzo po -
zy tyw ne rów nież w III RP. Dział kow cy wie dzą o tym
naj le piej. Dla te go, wbrew trwa ją cym od lat pró bom
wmó wie nia spo łe czeń stwu przez nie któ rych po li ty ków,
iż ogól no pol ska or ga ni za cja dział kow ców jest two rem
nie po trzeb nym, idea jej za cho wa nia cie szy się w ogro -
dach au ten tycz nym po par ciem. Po orze cze niu Try bu na -
łu, dział kow cy jak ni gdy do tych czas do strze ga ją, iż
po sia da jąc ogól no pol ską re pre zen ta cję ma ją re al ną szan -
sę na sku tecz ne prze ciw sta wie nie się dą że niu do ko mer -
cja li za cji te re nów ogro dów.

Jed nak po orze cze niu Try bu na łu oczy wi stym jest, iż do -
tych cza so we roz wią za nia mu szą ulec zmia nie. Ko niecz ne
jest odej ście od ad mi ni stra cyj ne go (usta wo we go) przy -
wią za nia dział kow ców i ogro dów do or ga ni za cji. De cy -
zja w tej spra wie mu si jed nak po zo sta wać w ge stii sa mych
za in te re so wa nych, czy li dział kow ców. Pro jekt oby wa tel -
ski czy ni te mu za dość. Spo łecz ność każ de go z ogro dów
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roz strzy gnie w de mo kra tycz nym gło so wa niu, kwe stię
przy na leż no ści do ogól no pol skiej or ga ni za cji. Je że li dział -
kow cy za de cy du ją, iż chcą się z niej wy łą czyć, pro jekt
gwa ran tu je im, że no wo po wo ła ne sto wa rzy sze nie przej -
mie pra wa do te re nu oraz skład ni ki ma jąt ko we wy pra co -
wa ne w ogro dzie. Co istot ne, każ de ze sto wa rzy szeń, czy
to ogól no pol skie, czy też re gio nal ne al bo lo kal ne, bę dzie
funk cjo no wa ło na iden tycz nych wa run kach. Tak więc nie
bę dzie już mo wy o mo no po lu praw nym, ani fak tycz nym,
wy ni ka ją cym z uprzy wi le jo wa nia któ re go kol wiek sto wa -
rzy sze nia.

Pro jekt re ali zu je wy tycz ne Try bu na łu w za kre sie swo bo -
dy zrze sza nia rów nież w wy mia rze sto sun ków in dy wi du -
al ne go dział kow ca i sto wa rzy sze nia. Każ dy z dział-
kow ców bę dzie miał pra wo, ale nie obo wią zek, przy na -
leż no ści do or ga ni za cji. Na stą pi roz łą cze nie pra wa do
dział ki z człon ko stwem. Pro jekt pod da je rów nież re la cje
sto wa rzy sze nia z dział kow cem sze ro kiej kon tro li są do wej.
Dzię ki te mu, dział kow cy bę dą ko rzy sta li z peł ni ochro ny,
nie tyl ko w ra mach upraw nień człon kow skich, ale rów -
nież po przez pra wo za skar że nia do są du po wszech ne go.

Pro jekt re ali zu je też ko lej ny po stu lat Try bu na łu – zwięk -
sza upraw nie nia wła ści cie li nie ru cho mo ści. Za sad ni czo
roz sze rza ich swo bo dę w dys po no wa niu pra wem wła sno -
ści, za cho wu jąc jed nak że za sa dę od two rze nia li kwi do wa -
ne go ogro du, któ ra – co na le ży pod kre ślić – zna la zła
uzna nie ze stro ny Try bu na łu. Li kwi da cja nie bę dzie już
uza leż nio na od zgo dy sto wa rzy sze nia, ale od re ali za cji
przez wła ści cie la wa run ków okre ślo nych w usta wie. Po -
nad to, zgod nie z za sa dą ochro ny praw na by tych, pro jekt
gwa ran tu je re spek to wa nie praw na by tych przez dział kow -
ców i sto wa rzy sze nia ogro do we w opar ciu o prze pi sy do -
tych czas obo wią zu ją ce. W szcze gól no ści gwa ran tu je im
ochro nę pra wa wła sno ści do ma jąt ku za in we sto wa ne go
na grun tach.

Oma wia jąc pro jekt na le ży wska zać, że zo stał po dzie lo -
ny na 5 roz dzia łów oraz opa trzo ny pre am bu łą, co sta no wi
roz wią za nie szcze gól ne, ale spo ty ka ne w le gi sla cji – przy -
kła dem usta wa pra wo o sto wa rzy sze niach.  

Pre am bu ła okre śla fun da men tal ne ce le usta wy. W przy -
szło ści mo że rów nież od gry wać istot ną ro lę w pro ce sie
wy kład ni, wska zu jąc sys tem war to ści, któ re na le ży
uwzględ nić przy in ter pre ta cji prze pi sów.

Roz dział I pro jek tu za wie ra prze pi sy ogól ne, któ re
do ty czą isto ty i ro li ROD dla śro do wi ska i spo łecz no ści
lo kal nych oraz za dań wła dzy pu blicz nej w za kre sie ich
ist nie nia i roz wo ju. W art. 2 wpro wa dzo no de fi ni cje klu -
czo wych po jęć jak: dział ko wiec, ro dzin ny ogród dział ko -
wy, dział ka.

W art. 3 roz wi nię to pre am bu łę po przez okre śle nie pod -
sta wo wych ce lów ogrod nic twa dział ko we go. W art. 4
utrzy ma no za sa dę, że ogro dy sta no wią urzą dze nia uży -
tecz no ści pu blicz nej. Ozna cza to uzna ne ich za część in -
fra struk tu ry, któ rej funk cją jest za spo ka ja nie zbio ro wych

po trzeb lud no ści w za kre sie wy po czyn ku, re kre acji i po -
trze by so cjal nych człon ków spo łecz no ści lo kal nych.
Utrzy ma no też sta tus ROD ja ko te re nów zie lo nych.

W roz wo ju ROD, ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz -
nej, po win ny par ty cy po wać or ga na pu blicz ne. Dla te go 
w art. 6 utrzy ma no ich za da nia, w za kre sie two rze nia wa -
run ków praw nych, prze strzen nych i eko no micz nych dla
roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go. Cen tral nym or ga nem
ad mi ni stra cji rzą do wej od po wie dzial nym za spra wy
ogrod nic twa dział ko we go ma być mi ni ster wła ści wy do
spraw rol nic twa, na to miast na szcze blu lo kal nym spra wy
te ma ją być przy pi sa ne gmi nom, ja ko za da nia wła sne.
Pod kre ślić na le ży, że nie skut ku je to na ło że niem na gmi -
ny do dat ko wych obo wiąz ków, a je dy nie po twier dza do -
tych cza so wy stan wy ni ka ją cy z usta wy z 90 r. o po dzia le
za dań i kom pe ten cji po mię dzy or ga ny gmi ny i ad mi ni stra -
cji rzą do wej.

Kwe stie two rze nia, funk cjo no wa nia i li kwi da cji
ogro dów re gu lu je Roz dział II.

Tak jak do tych czas, ogro dy ma ją być za kła da ne na grun -
tach Skar bu Pań stwa, jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne -
go oraz sto wa rzy szeń ogro do wych. Z uwa gi na za strze -
że nia Try bu na łu, na by wa nie przez sto wa rzy sze nia praw
do grun tów ma się od by wać na wa run kach okre ślo nych
przez stro ny. Od wo li wła ści cie la bę dzie za le ża ło, czy na -
stą pi to nie od płat nie (jak do tych czas), czy też od płat nie. 
W za kre sie try bu usta na wia nia ty tu łu praw ne go pro jekt
od wo łu je się do usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi.
Utrzy ma no – nie za kwe stio no wa ną przez Try bu nał – za -
sa dę, że prze ka zy wa ne te re ny po win ny być zre kul ty wo -
wa ne i zme lio ro wa ne oraz zo bo wią za nie gmi ny do
do pro wa dze nia dróg do jaz do wych i me diów. Po zo sta łe
obo wiąz ki zwią za ne z or ga ni za cją ogro du - po dział na te -
re ny ogól ne i dział ki, za go spo da ro wa nie i wy po sa że nie go
w in fra struk tu rę (np. bu dyn ki, dro gi, sie ci wo do cią go we)
ob cią żą już sto wa rzy sze nie ogro do we.

Art. 13 wpro wa dza za sa dę, iż pro wa dze nie ogro du po -
wie rza ne jest jed ne mu sto wa rzy sze niu. Przej rzy ste okre -
śla nie pod mio tu od po wie dzial ne go za ogród po zwo li
unik nąć cha osu or ga ni za cyj ne go. Jed no cze śnie każ dy
dzia ło wiec za cho wa re al ny wpływ na funk cjo no wa nie
ogro du po przez uczest nic two w za rzą dza niu nim, ja ko
czło nek or ga nu sto wa rzy sze nia, lub po śred nio – po przez
wy bór osób od po wie dzial nych za za rzą dza nie.

Art. 14, słu ży do pre cy zo wa niu funk cji dział ki wska zu -
jąc na - za spo ka ja nie po trzeb w za kre sie wy po czyn ku, re -
kre acji i pro wa dze nia upraw ogrod ni czych i wprost
za ka zu jąc wy ko rzy sta nia dział ki do za miesz ki wa nia lub
pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej. Art. 15 nor mu je
kwe stię al tan. Wpro wa dza też za pi sy pre wen cyj ne wo bec
nie pra wi dło wo ści w tym za kre sie. W przy pad ku na ru sze -
nia pra wa sto wa rzy sze nie bę dzie zo bo wią za ne zgło sić ten
fakt do wła ści wych or ga nów pu blicz nych.

Nie wąt pli we istot ną, z punk tu wi dze nia in te re sów dział -
kow ców, jest kwe stia po dat ków. Przy po mnieć na le ży, że



8

Try bu nał nie za kwe stio no wał sa mej kon cep cji zwol nie nia
po dat ko we go dla dział kow ców ani sto wa rzy sze nia ogro -
do we go. Dla te go w art. 19 za cho wa no ko rzyst ne dla dział -
kow ców roz wią za nie po dat ko we.

Re ali zu jąc po stu lat Try bu na łu pro jekt w art. 21-27 zna -
czą co zwięk sza upraw nie nia wła ści cie la nie ru cho mo ści 
w za kre sie dys po no wa nia te re na mi ROD.

W przy pad ku te re nów Skar bu Pań stwa lub jed nost ki sa -
mo rzą du te ry to rial ne go, od któ rych sto wa rzy sze nie ogro -
do we na by ło pra wo nie od płat nie, wła ści cie lo wi nie ru -
cho mo ści przy słu gu je pra wo zgło sze nia żą da nia li kwi da -
cji ROD. Ogra ni cze nia w tym za kre sie wy ni kać ma ją 
z za pi sów pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. 
W przy pad ku spo ru po mię dzy wła ści cie lem nie ru cho mo -
ści, a sto wa rzy sze niem, o do pusz czal no ści li kwi da cji roz -
strzy gać ma sąd po wszech ny.

Sta no wi sko sto wa rzy sze nia nie mia ło by zna cze nia przy
li kwi da cji ROD na cel pu blicz ny uza sad nia ją cy wy własz -
cze nie. W ta kim przy pad ku obo wią zy wa ły by za sa dy po -
wszech nie obo wią zu ją ce, z tym że – w miej sce od szko-
do wa nia za pra wo do nie ru cho mo ści – ist niał by obo wią -
zek za pew nie nia nie ru cho mo ści za mien nej.

Z ko lei w przy pad ku nie ru cho mo ści, do któ rych pra wo
sto wa rzy sze nie na by ło od płat nie, pod le ga ło by ono ochro -
nie na za sa dach ogól nych.

W za kre sie za sad li kwi da cji ROD pro jekt za cho wu je 
– utrzy ma ne przez Try bu nał – za pi sy do ty czą ce obo wiąz -
ku od two rze nia ogro du oraz wy pła ty od szko do wań za
wła sność zlo ka li zo wa ną na nie ru cho mo ści. Po nad to, 
w przy pad ku nie wiel kiej li kwi da cji czę ścio wej ROD,
wpro wa dza moż li wość zwol nie nia z obo wiąz ku od two -
rze nia ogro du po przez wy pła tę re kom pen sa ty. Po dob nie
przy li kwi da cji czę ści ogro du, w któ rym ist nie ją „wol ne”
dział ki, i dział kow cy mo gą zre ali zo wać pra wo do dział ki
za mien nej bez od twa rza nia ogro du. Na le ży pod kre ślić, że
ile kroć usta wa prze wi du je od two rze nie ROD, fak tycz nym
be ne fi cjen tem ta kie go za pi su jest dział ko wiec. Prze są dza
o tym art. 43, zgod nie z któ rym oso bom tra cą cym dział ki
w związ ku z li kwi da cją, przy słu gu je pra wo do dział ki za -
mien nej.

Szcze gól ne roz wią za nia pro jekt prze wi du je w przy pad -
ku li kwi da cji ogro du z po wo du rosz czeń ze stro ny by łych
wła ści cie li nie ru cho mo ści, któ re Pań stwo lub gmi na prze -
ję ły w spo sób nie zgod ny z pra wem. W ta kich sy tu acjach
li kwi da cja od by wa ła by się bez obo wiąz ku od twa rza nia
ROD. Za spo ko je niu pod le ga ły by je dy nie rosz cze nia dział -
kow ców i sto wa rzy sze nia za ma ją tek za in we sto wa ny na
nie ru cho mo ści. Obo wią zek wy pła ty tych od szko do wań
spo czy wać ma na wła dzach pu blicz nych. Dział kow cy nie
mo gą bo wiem po no sić kon se kwen cji błę dów urzęd ni ków,
co nie ste ty do tych czas by ło czę stą prak ty ką.

Po zy cję praw ną dział kow ca okre śla ją za pi sy z roz -
dzia łu III. 

Wy ni kać ma ona z pra wa do dział ki, a nie z przy na leż -
no ści do or ga ni za cji. Przy stą pie nie do sto wa rzy sze nia zo -

sta ło po zo sta wio ne do de cy zji dział kow ca, co re ali zu je za -
sa dę swo bo dy zrze sza nia się.

Ko rzy sta nie z dział ki bę dzie na stę po wać w opar ciu 
o kon kret ny ty tuł praw ny.

Pra wo do dział ki bę dzie kre owa ne na pod sta wie umo wy
po mię dzy sto wa rzy sze niem ogro do wym a za in te re so wa -
nym, za wie ra nej w for mie pi sem nej pod ry go rem nie waż -
no ści. Do pusz czal ne by ło by na by cie pra wa tyl ko do jed nej
dział ki; za war cie umo wy na do dat ko wą by ło by z mo cy
pra wa nie waż ne.

Ja ko pod sta wo wą for mę pra wa do dział ki prze wi dzia -
no dzier ża wę dział ko wą – spe cy ficz ną umo wę dzier ża wy
w ro zu mie niu Ko dek su cy wil ne go Upraw nia ła by dział -
kow ca do uży wa nia grun tu i po bie ra nia z nie go po żyt ków,
i do ty czy ła by ści śle okre ślo nej rze czy – dział ki. Ko lej ną
spe cy fi ką by ło by to, że dzier ża wa dział ko wa bę dzie co do
za sa dy umo wą nie od płat ną, tzn. nie bę dzie po bie ra ny
czynsz. Od stęp stwo od tej re gu ły bę dzie do pusz czal ne tyl -
ko, gdy sa mo sto wa rzy sze nie ma pła cić czynsz na rzecz
wła ści cie la grun tu.

Za cho wa no też moż li wość na by cia przez dział kow ca
ogra ni czo ne go pra wa rze czo we go – pra wa użyt ko wa nia
– o ile ty tuł praw ny po sia da ny przez sto wa rzy sze nie
umoż li wi wy kre owa nie te go pra wa.  

Istot na z punk tu wi dze nia sy tu acji praw nej dział kow ca
jest za war ta w art. 34 za sa da, że jest on wła ści cie lem na -
sa dzeń i obiek tów znaj du ją cych się na dział ce. Sta no wi to
wy ją tek od ogól nej re gu ły z art. 47 i 48 Ko dek su Cy wil -
ne go, że wła sność na nie sień jest nie ro ze rwal nie zwią za na
z wła sno ścią grun tu. Kon struk cję tą na le ży uznać za słusz -
ną i nie zbęd ną dla ochro ny in te re sów dział kow ców,
zwłasz cza w przy pad ku li kwi da cji ogro du.

W art. 36 ure gu lo wa no obo wiąz ki dział kow ca, wśród
nich po no sze nia opłat ogro do wych, czy li par ty cy pa cji w
kosz tach funk cjo no wa nia ROD.  W ce lu ochro ny dział -
kow ca w re la cjach ze sto wa rzy sze niem, pro jekt upraw nia
go do za kwe stio no wa nia wy so ko ści tych opłat na dro dze
są do wej.

Pro jekt szcze gó ło wo re gu lu je też kwe stię wy ga śnię cia
praw do dział ki. Za pod sta wo wą for mę w tym za kre sie
uzna no roz wią za nie umo wy – za po ro zu mie niem stron lub
na za sa dzie wy po wie dze nia. Wy po wie dze nie przez sto -
wa rzy sze nie, bę dzie za wsze wy ma ga ło for my pi sem nej i
okre śle nia przy czy ny. Pro jekt za wie ra za mknię ty ka ta log
przy czyn wy po wie dze nia i gwa ran tu je dział kow co wi
moż li wość wnie sie nia od wo ła nia do są du.

W art. 43 ure gu lo wa no kwe stię na stęp stwa praw ne go w
za kre sie pra wa do dział ki na wy pa dek śmier ci. Zre zy gno -
wa no z kon struk cji dzie dzicz no ści, ja ko roz wią za nia nie -
wła ści we go ze wzglę du na funk cje i cel ogro dów
dział ko wych. Ocze ki wa nie na spad ko bier cę mo że bo wiem
trwać la ta mi, co po wo do wa ło by, że wie le dzia łek le ża ło -
by odło giem. Dla te go przy ję to od ręb ne za sa dy. W sy tu -
acji śmier ci dział kow ca, je go mał żo nek bę dzie miał
za pew nio ną moż li wość wstą pie nia w sto su nek praw ny.
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Przy bra ku ta kie go wstą pie nia rosz cze nie prze cho dzi ło by
na dal sze oso by bli skie. 

W art. 45 unor mo wa no kwe stię prze no sze nia praw do
dział ki. Za sad ni czo pra wa te nie są zby wal ne, dla te go pro -
po nu je się, że by na stę po wa ło prze no sze nie praw i obo -
wiąz ków wy ni ka ją cych z po szcze gól nych umów. Wy ma-
ga ło by to for my pi sem nej a sku tecz ność czyn no ści by ła -
by za wie szo na, do cza su za twier dze nia przez sto wa rzy -
sze nie. Wy ni ka to z ko niecz no ści kon tro li ob ro tu dla
za pew nie nia pra wi dło we go funk cjo no wa nia ogro du. Od -
mow na de cy zja sto wa rzy sze nia pod le ga ła by jed nak kon -
tro li są du.

Pro jekt wpro wa dza rów nież re gu la cję do ty czą cą wy na -
gro dze nia (w ra zie wy ga śnię cia pra wa do dział ki) za znaj -
du ją ce się na niej na sa dze nia i obiek ty sta no wią ce
wła sność dział kow ca. Je że li sto wa rzy sze nie ogro do we
roz wią za ło by umo wę za wy po wie dze niem, to po win no
usta lić z dział kow cem wa run ki za pła ty i wy so kość wy na -
gro dze nia. W ra zie spo ru spra wę roz strzy gnie sąd w dro -
dze li cy ta cji, któ ra wy ło ni na stęp cę zo bo wią za ne go do
za pła ty od po wied nie go wy na gro dze nia.

Umoc nie niu po zy cji praw nej dział kow ca słu ży też ge ne -
ral na klau zu la za war ta w art. 47, prze wi du ją ca ochro nę
praw do dział ki na dro dze są do wej. Do dat ko wo ochro nie
je go praw słu ży in sty tu cja po stę po wa nia po jed naw cze go
przed ko mi sją roz jem czą, do któ rej po wo ła nia zo bo wią za -
ne bę dzie każ de sto wa rzy sze nie ogro do we.

Kwe stie or ga ni za cji dział kow ców ure gu lo wa no 
w roz dzia le IV pro jek tu. 

Pod sta wo wą for mą by ło by sto wa rzy sze nie ogro do we.
Zrze sza ją ce dział kow ców i pro wa dzą ce ROD sto wa rzy -
sze nie w ro zu mie niu usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach,
do któ re go sto so wa ło by się po wyż szą usta wę ze zmia na -
mi wy ni ka ją cy mi z pro jek tu.

Jak to zo sta ło wspo mnia ne, pra wo do dział ki ma być
nie za leż ne od przy na leż no ści do or ga ni za cji. Z te go
wzglę du dział ko wiec nie mu si być człon kiem sto wa rzy -
sze nia. Człon ko stwo nie bę dzie obo wiąz kiem, ale pra wem
dział kow ca – art. 52 sta tu uje na je go rzecz rosz cze nie 
o przy ję cie w po czet człon ków sto wa rzy sze nia. Jed no cze -
śnie pro jekt za pew nia dział kow co wi swo bo dę wy stą pie nia
ze sto wa rzy sze nia, bez kon se kwen cji w za kre sie pra wa do
dział ki. Po nad to, zgod nie z art. 54, pra wo człon ko stwa bę -
dzie pod le ga ło ochro nie są do wej.

Ostat ni V roz dział – za wie ra prze pi sy przej ścio we
Są one nie zmier nie istot ne, z uwa gi na ko niecz ność re -

ali za cji wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w za kre sie
swo bo dy zrze sza nia się i li kwi da cji mo no po lu Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. 

Pro po zy cja usta wo wej li kwi da cji Związ ku, w opar ciu 
o ar gu ment, że zo stał on po wo ła ny do ży cia mo cą usta wy
i w ta kim try bie mo że zo stać zli kwi do wa ny, bu dzi wąt pli -
wo ści, co do zgod no ści z art. 58 ust. 2 Kon sty tu cji. Nie

ma też naj mniej szych pod staw by oby wa te lom two rzą cym
to zrze sze nie od mó wić gwa ran cji za war tych w art. 58 
ust. 1 Kon sty tu cji, tj. po dej mo wać za nich de cy zję, co do
dal sze go by tu ich or ga ni za cji. Stąd też re ali zu jąc po stu lat
Try bu na łu w za kre sie plu ra li zmu w pro wa dze niu ogro -
dów, pro jekt po zo sta wia de cy zję w tym za kre sie do roz -
strzy gnię cia sa mym za in te re so wa nym.

Art. 58 pro jek tu spro wa dza PZD do po zy cji jed ne go 
z wie lu sto wa rzy szeń ogro do wych w ro zu mie niu usta wy.
Sto wa rzy sze nie to za cho wa do tych czas na by te pra wa do
te re nów ROD, jed nak że fak tycz nym be ne fi cjen tem te go
roz wią za nia bę dą sa mi dział kow cy.

Mia no wi cie zgod nie z art. 61 w ter mi nie 24 mie się cy od
wej ścia w ży cie pro po no wa nej usta wy, dział kow cy w ra -
mach wspól no ty po szcze gól nych ogro dów, mo gą pod jąć
de cy zję o wy łą cze niu ze struk tu ry sto wa rzy sze nia ogro -
do we go (do tych cza so we go PZD) i za wią za niu no we go
sto wa rzy sze nia. Po wsta ła w ten spo sób or ga ni za cja na bę -
dzie nie od płat nie (z mo cy usta wy) pra wa do nie ru cho mo -
ści zaj mo wa nej przez ogród, jak rów nież przej mie
nie od płat nie ca ły ma ją tek PZD zwią za ny z funk cjo no wa -
niem te go ROD. W ten spo sób w peł ni zre ali zo wa ny zo -
sta nie po stu lat plu ra li zmu w ogrod nic twie dział ko wym.
Jed no cze śnie, dzię ki po zo sta wie niu de cy zji o wy łą cze niu
się do uzna nia sa mych człon ków zrze sze nia, od pa da ry zy -
ko, iż roz wią za nie to moż na uznać za nie upraw nio ną in -
ge ren cję usta wo daw cy w swo bo dę zrze sza nia – przy mu -
so wą li kwi da cję zrze sze nia wbrew wo li two rzą cych je
oby wa te li. Wy da je się, iż za pre zen to wa ny mo del po stę -
po wa nia, po zwo li rów nież unik nąć - pod no szo nych przez
nie któ rych kon sty tu cjo na li stów – wąt pli wo ści, co do do -
pusz czal no ści in ge ren cji w sfe rę praw ma jąt ko wych PZD.
Mia no wi cie, pro ste zo bo wią za nie PZD do nie od płat ne go
prze nie sie nia praw ma jąt ko wych na in ne sto wa rzy sze nie
sta no wi ło by nie do pusz czal ne, w świe tle art. 21, 31 oraz
64 Kon sty tu cji RP, wy własz cze nie bez od szko do wa nia.
Unik nąć te go za rzu tu po zwa la wła śnie po zo sta wie nie de -
cy zji w tym za kre sie sa mym człon kom zrze sze nia, 
tj. dział kow com.

W prze pi sach przej ścio wych ure gu lo wa no rów nież, in -
na istot ną kwe stię, nie tyl ko z punk tu wi dze nia dział kow -
ców, ale rów nież stan dar dów de mo kra tycz ne go pań stwa
pra wa, na ru sza nych przez utrzy my wa nie kil ku set ty się cy
oby wa te li w sta nie nie pew no ści, co do ich sy tu acji praw -
nej.  Cho dzi o osta tecz ne ure gu lo wa nie sta nu praw ne go
nie ru cho mo ści zaj mo wa nych przez ROD. Do dnia dzi siej -
sze go bli sko 14 000 ha jest zaj mo wa nych przez ROD bez
jed no znacz ne go ure gu lo wa nia ty tu łu praw ne go.  Wy ni ka
to z nie pre cy zyj no ści za pi sów w usta wach o pra cow ni -
czych ogro dach dział ko wych z 49 r. oraz 81 r. Usta wy te
nie prze są dza ły jed no znacz nie, na ja kiej pod sta wie praw -
nej ogro dy ist nie ją ce w chwi li ich wej ścia w ży cie, zaj -
mu ją nie ru cho mo ści. Ko lej ną gru pę sta no wią ogro dy,
któ rym usta wa nada ła sta tus ogro du sta łe go, któ re go li -
kwi da cja by ła do pusz czal na je dy nie na wa run kach usta wy,
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ale nie pre cy zo wa ła ty tu łu praw ne go dział kow ców do nie -
ru cho mo ści. In ną gru pę sta no wią ogro dy, któ re zgod nie
z usta wą z 81r. sta ły się pra cow ni czy mi ogro da mi dział -

ko wy mi zrze szo ny mi w PZD, jed nak że nie by ło moż li we
wy ka za nie na stęp stwa praw ne go (w za kre sie ty tu łu praw -
ne go do nie ru cho mo ści) po or ga ni za to rach ogro dów, 
np. pań stwo wych za kła dach pra cy.

Dla te go w prze pi sach przej ścio wych za pro po no wa no
moż li wość swo iste go za sie dze nia przez sto wa rzy sze nia
ogro do we pra wa użyt ko wa nia do nie ru cho mo ści sta no -
wią cych wła sność Skar bu Pań stwa lub ko mu nal nych.
Zgod nie z art. 64 pro jek tu, do na by cia te go pra wa pro wa -
dzi ło by za ist nie nie jed nej z prze sła nek: pierw szą z nich
by ła by zgod ność ist nie nia ROD z pla nem za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go; dru gą – zwią zek na by cia wła sno ści
nie ru cho mo ści przez Pań stwo z or ga ni za cją ogro du i 30-
let ni okres zaj mo wa nia nie ru cho mo ści przez dział kow -
ców, a więc okres, któ ry nor mal nie pro wa dzi do za sie-
dze nia wła sno ści nie ru cho mo ści; trze cią – zwią zek ko mu -
na li za cji nie ru cho mo ści z funk cjo no wa niem na niej ogro -
du i 30-let ni okres zaj mo wa nia tej nie ru cho mo ści przez
dział kow ców czwar tą – na by cie przez ogród sta tu su ogro -
du sta łe go, (a więc chro nio ne go przed li kwi da cją) na pod -
sta wie obo wią zu ją cych prze pi sów.

W sto sun ku do ogro dów dział ko wych zlo ka li zo wa nych
na nie ru cho mo ściach pu blicz nych, a nie speł nia ją cych po -
wyż szych kry te riów, wła ści ciel nie ru cho mo ści, w ter mi nie
2 lat od wej ścia w ży cie usta wy, mógł by zli kwi do wać
ROD na uprosz czo nych wa run kach – bez od twa rza nia
ogro du. Do pie ro w przy pad ku za nie cha nia li kwi da cji 
w tym ter mi nie, sto wa rzy sze nie na by ło by pra wo użyt ko -
wa nia, a ROD funk cjo no wał by da lej na ogól nych za sa -
dach.

Pro jekt do ko nu je też zmian w sze re gu ustaw. Więk szość
z nich ma je dy nie cha rak ter ter mi no lo gicz ny, za stą pie nie
po ję cia „Pol ski Zwią zek Dział kow ców” na „sto wa rzy sze -
nie ogro do we”, względ nie po rząd ku ją cy, jak w usta wie o
go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi czy w tzw. spe cu sta wach
dro go wej i wa ło wej.

Ni niej szy pro jekt po zo sta je neu tral ny dla bu dże tu pań -
stwa i jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go. Za gad nie nia

nim ob ję te nie sta no wią przed mio tu re gu la cji pra wa Unii
Eu ro pej skiej.

Pa ni Mar sza łek, Wy so ka Izbo!
Skut ki praw ne pro po no wa nej usta wy zo sta ły omó wio -

no po wy żej. Od ręb nie na le ży pod kre ślić jej ko rzyst ne
skut ki spo łecz ne.

Śro do wi sko pol skich dział kow ców oraz spo łecz no ści
lo kal ne ocze ku ją na wpro wa dze nie kom plek so wej re gu -
la cji, któ ra za pew ni mi lio no wi dział kow ców sta bi li za cję
praw ną i jed no znacz nie okre śli sta tus ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych, ja ko sta łych ele men tów in fra struk tu ry
miej skiej. Pro jekt przy czy ni się do roz wo ju ogrod nic twa
dział ko we go, co wpły nie po zy tyw nie na sy tu ację tych
człon ków spo łe czeń stwa, któ rzy naj bar dziej po trze bu ją
wspar cia – eme ry tów, ren ci stów, bez ro bot nych oraz mło -
dych ro dzin z dzieć mi.

Z ich punk tu wi dze nia nie zmier nie istot ny jest nie tyl ko
mo del pro po no wa nych zmian ale i spo sób ich wpro wa -
dze nia. Pro jekt gwa ran tu je płyn ne przej ście od do tych cza -
so we go sta nu – za kwe stio no wa ne go przez Try bu nał
Kon sty tu cyj ny - do no we go, zgod ne go ze stan dar da mi za -
kre ślo ny mi w orze cze niu. Gwa ran tu je dział kow com, że
sa mi po dej mą de cy zję, co do for my or ga ni za cyj nej ogro -
dów, a nie zo sta nie im ona na rzu ca w dro dze ar bi tral nej
de cy zji usta wo daw cy. Wresz cie pro jekt gwa ran tu je, że
przy oka zji wy ko ny wa nia orze cze nia Try bu na łu, pra wa
in dy wi du al nych dział kow ców nie tyl ko nie zo sta ną ogra -
ni czo ne, czy też wręcz wy ga szo ne, jak pro po nu ją nie któ -
rzy, ale umoc nio ne, cze go ocze ki wał Try bu nał.

Dla te go ko rzy sta jąc z man da tu pły ną ce go z bli sko mi -
lio na pod pi sów oby wa te li, zwra cam się do Wy so kiej Izby
o skie ro wa nie pro jek tu przed ło żo ne go przez Ko mi tet Ini -
cja ty wy Usta wo daw czej do dal szych prac w ko mi sjach
sej mo wych. W ich imie niu ape lu ję też do wszyst kich
ugru po wań po li tycz nych, aby sko rzy sta ły z oka zji do
urze czy wist nie nia idei spo łe czeń stwa oby wa tel skie go i
gło su jąc za ni niej szym pro jek tem, da ły do wód uzna nia
wo bec oby wa te li, któ rzy zjed no czy li się w apo li tycz nym
ru chu dla obro ny ogro dów i dział kow ców.

Dzię ku ję za uwa gę 
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Pod czas wspól ne go po sie dze nia dwóch Ko mi sji In fra -
struk tu ry oraz Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Po li ty ki Re gio -
nal nej, któ re od by ło się 9 ma ja br, pod ję to de cy zję o
utwo rze niu Pod ko mi sji nad zwy czaj nej, któ ra zaj mie się
przy go to wa niem no wej ustaw o ogro dach dział ko wych.

Pod czas po sie dze nia po ja wi ły się 3 wnio ski w spra wie
licz by po słów, któ rzy znaj dą się w pod ko mi sji. Plat for ma
Oby wa tel ska za pro po no wa ła, by pod ko mi sja li czy ła 15
po słów (7 z PO, 4 z PiS i po jed nym przed sta wi cie lu z po -
zo sta łych par tii: PSL, RP, SLD i SP). W od po wie dzi na to
Ruch Pa li ko ta zło żył wnio sek o po sze rze nie skła du ko mi -
sji do 16 osób. Po ja wi ła się też pro po zy cja ze stro ny PiS,
by ze wzglę du na to, iż ma te ria jest skom pli ko wa na i wy -

ma ga kom pro mi su, by wy pra co wać do bry spo łecz ny pro -
jekt, pod ko mi sja li czy ła 12 osób.

W wy ni ku gło so wa nia przy ję ty zo stał wnio sek Plat for -
my Oby wa tel skiej (za by ło 24 po słów, prze ciw – 19, a 4
wstrzy ma ło się od gło su).

Naj więk szą dys ku sję wśród ze bra nych po słów wy wo -
ła ła spra wa usta le nia skła du oso bo we go po wo ła nej pod ko -
mi sji. Po seł An drzej De ra oraz po sło wie PO ape lo wa li 
o po wo ła nie skła du pod ko mi sji na od by wa ją cym się po -
sie dze niu. Jed nak więk szość po słów za de cy do wa ła o tym,
by skład ko mi sji usta lić pod czas ko lej ne go po sie dze nia
ko mi sji, tj. 10 ma ja. 

II. USTAWÑ DZIAŁKOWÑ ZAJMIE SI¢ PODKOMISJA
NADZWYCZAJNA 

III. RELACJA Z PIKIET 

2.  Skład pod ko mi sji nad zwy czaj nej 

1.  Informacja z posiedzenia komisji

Pod czas wspól ne go po sie dze nia Ko mi sji In fra struk tu ry
oraz Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej ,
któ re od by ło się 10 ma ja usta lo no, że pod ko mi sję nad zwy -
czaj ną bę dą two rzy li po sło wie: 

PO:  An drzej Ka nia, Ma rek Ła piń ski, Ha li na Ro zpon -
dek, Ka ta rzy na Ma tu sik -Li piec, Adam Ży liń ski, To masz
Smo larz, Kry sty na Si biń ska.

PiS – Bar tosz Kow nac ki, Woj ciech Zu bow ski, Grze gorz
Schre iber, Ste fan Strzał kow ski.

PSL – Piotr Zgo rzel ski.
RP – Da riusz Ce zar Dzia dzio.
SLD – Zbyszek Za bo row ski.

SP – Ja ro sław Ża czek.
Prze wo ni czą cym po dko mi sji zo stał Bar tosz Kow nac ki.

Od rzu co ny zo stał wnio sek PO, by pra com prze wod ni czy -
ła po słan ka z tej par tii. 

W po sie dze niach Ko mi sji wzię li tak że udział peł no moc -
ni cy Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo da czej Pro jek tu Usta wy
o ROD – mec. Bar tło miej Piech i mec. To masz Ter lec ki.

Zgod nie z za le ce niem od Mar sza łek Sej mu pod ko mi sja
bę dzie mo gła roz po cząć swo je pra ce nad czte re ma pro -
jek ta mi usta wy dział ko wej do pie ro po uka za niu się opi nii
praw nych na te mat ich kon sty tu cyj no ści. 

MZ

W po nie dzia łek 6 ma ja 2013 roku na te re nie ca łe go kra -
ju w go dzi nach od 12.00 do 13.00 pierw szy raz w hi sto rii
ru chu dział ko we go w Pol sce dział kow cy pi kie to wa li
przed biu ra mi po słów Plat for my Oby wa tel skiej. Po wód?
Chcieli prze ko nać par la men ta rzy stów par tii rzą dzą cej do

wy co fa nia się z pla no wa nych zmian w usta wie o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych i po par cia oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ROD, pod któ rym pod pi sa ło się bli sko
mi lion oby wa te li. 

De mon stra cje ce lo wo nie by ły zbyt licz ne, po nie waż

Pi kie ty dział kow ców przed biu ra mi PO
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je śli zgro ma dze nie li czy mniej niż 15 osób, nie trze ba
wy stę po wać o zgo dę do władz mia sta. Pi kie ty od by ły się
przed biu ra mi 108 po słów PO w 68 mia stach, w tym 
w naj więk szych, ta kich jak: War sza wa, Łódź, Kra ków,
Wro cław, Ka to wi ce, Szcze cin, Gdańsk, Byd goszcz, Bia -
ły stok, To ruń, Olsz tyn, Opo le, Rze szów, Zie lo na Gó ra,
Kiel ce. W pi kie tach uczest ni czy ło 1336 dział kow ców.
Przed sta wi cie le pi kie tu ją cych zo sta li przy ję ci przez 
39 po słów, a w biu rach, w któ rych nie by ło po słów, przez
pra cow ni ków 48 biur po sel skich. Dział kow cy za sta li 
16 biur za mknię tych. W biu rach po sel skich dział kow cy
zło ży li 134 pe ty cje, ape le, sta no wi ska wy ra ża ją ce po par -
cie dla oby wa tel skie go pro jek tu i dez apro ba tę śro do wi -
ska dla pro po zy cji roz wią zań praw nych w pro jek cie
Platformy Obywatelskiej. 

W wy stą pie niach zwra ca no się tak że o roz wa gę i od po -
wie dzial ność pod czas gło so wa nia nad no wym pra wem dla
dział kow ców i o to, aby pod czas prac w ko mi sjach sej mo -
wych pro jekt oby wa tel ski był wio dą cy, i aby na je go pod -
sta wie po wsta ła przy szła usta wa o ogro dach. Dział kow cy
po przez swo je dzia ła nia chcą zwró cić par la men ta rzy stom
uwa gę, że dzie dzi na ży cia, ja ka ma być re gu lo wa na no -
wy mi prze pi sa mi, z punk tu wi dze nia spo łecz ne go jest bar -

dzo trud na i bar dzo waż na dla wszyst kich oby wa te li.
Uchwa lo na w nie da le kiej przy szło ści przez Sejm RP no -
wa usta wa o ROD po win na uwzględ niać ocze ki wa nia i
zda nie sa mych dział kow ców.

Pi kie ty we wszyst kich mia stach rzu ca ły się w oczy,
dział kow cy by li w cza pecz kach związ ko wych, mie li fla -
gi, chu s ty, ko szul ki w bar wach PZD, prze chod niom roz -
da wa no żół te tu li pa ny, ale rów nież ulot ki i oby wa tel ski
pro jekt usta wy o ROD. Pi kie ty mia ły trans pa ren ty i ba ne -
ry. Nie sio ne przez uczest ni ków ha sła.: „Tak dla pro jek tu
oby wa tel skie go nie dla pro jek tu de we lo per skie go”, „Dzi -
siaj de cy du je cie wy ju tro wy bie ra my my”, „Mi lion dział -
kow ców cen niej szy niż mi liard de we lo pe rów”, „Pa nie
Pre mie rze dziu ry w bu dże cie nie za sy puj zie mią dział -
kow ców”, wie lo krot nie spo ty ka ły się z po par ciem spo -
łecz no ści lo kal nych. Do pi kie tu ją cych przy łą cza li się
prze chod nie i wy ra ża li po par cie dla ich ak cji, a przede
wszyst kim dla ogro dów dział ko wych. Ma ni fe sta cje prze -
bie gły spraw nie i spo koj nie, jed no cze śnie po ka za ły, że
dział kow cy są zde ter mi no wa ni w obro nie swych praw 
i przy szło ści ogro dów.

Po ni żej re la cje z nie któ rych miast, gdzie od by ły się pi -
kie ty.

• BIAŁYSTOK

Każ da po słan ka i każ dy po seł zda ją so bie spra wę, że
po waż na część wy bor ców co dzien nie – idąc na dział kę 
– za da je so bie py ta nie: „ja ki los szy ku ją nam par la -
men ta rzy ści?” I wła śnie z te go po wo du je ste śmy dzi siaj

Wa szy mi „go ść mi” – na pi sa li dział kow cy z pod la skich
ogro dów w li ście, któ ry wrę czy li po słom: Bar ba rze Ku -
dryc kiej, Jac ko wi Żal ko wi i Da mia no wi Racz kow skie -
mu.

• ZIELONA GÓRA

Zie lo no gór scy dział kow cy przy łą czy li się do ogól no pol -
skiej ak cji, któ ra mia ła na ce lu po ka za nie par la men ta rzy -
stom, przede wszyst kim Plat for my Oby wa tel skiej, nasz
sto su nek do oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD oraz
do pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych przy go to wa -
ne go przez PO. Uczest ni cy pi kie ty wy sto so wa li apel do
po słów, któ ry po zo sta wio no w biu rach po sel skich. 

– Chce my, by te pi kie ty uzmy sło wi ły po słom Plat for my,
co dział kow cy są dzą o ich pro jek cie usta wy o ogro dach
dział ko wych. Dla nas jest to pro jekt, jak nie któ rzy mó wią,
de we lo per ski, bo on do brze słu ży de we lo pe rom, ale nie
dział kow com. Je śli on by wszedł w ta kim kształ cie, jak te -
raz to mo im zda niem jest to ko niec ogro dów i ogrod nic twa

dział ko we go w Pol sce – mó wił Pre zes OZ PZD w Zie lo -
nej Gó rze Ma rian Pa siń ski dzien ni ka rzom. Nie ste ty ża den
trzech zie lo no gór skich par la men ta rzy stów PO (Bo żen na
Bu kie wicz, Wal de mar Słu goc ki, Ste fan Nie sio łow ski) nie
był obec ny w tym cza sie w swo ich biu rach. Uczest ni cy
pi kie ty roz da wa li prze chod niom ulot ki do ty czą ce oby wa -
tel skie go pro jek tu usta wy o ROD. Pi kie tu ją cy dział kow -
cy spo tka li się z wy ra za mi sym pa tii i po par cia wśród
miesz kań ców mia sta, któ rzy prze cha dza li się w tym cza -
sie po zie lo no gór skim dep ta ku. Ak cja pro te sta cyj na dział -
kow ców zo sta ła do strze żo na przez lo kal ne me dia, któ re
w ser wi sach in for ma cyj nych za mie ści ły re la cje z te go wy -
da rze nia: ra dio za chód i Ga ze ta Wy bor cza.

• RZESZÓW

– „Chce my, że by nasz pro jekt stał się wio dą cym w ko mi -
sji in fra struk tu ry. Po nie waż prze wod ni czą cym tej ko mi sji
jest po seł Zbi gniew Ry na sie wicz to wła śnie pod je go biu -

rem zor ga ni zo wa li śmy pi kie tę” – tłu ma czy ła rze szow skim
me diom Agniesz ka Sycz, pre zes Okrę go we go Za rzą du
Pod kar pac kie go PZD. Pod nie obec ność Prze wod-
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ni czą ce go PO w wo je wódz twie pod kar pac kim Pa na Po -
sła Zbi gnie wa Ry na sie wi cza, Dy rek tor Biu ra otrzy mał pe -
ty cję w spra wie uzna nia przez sej mo wą Ko mi sję
In fra struk tu ry oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD ja -
ko wio dą ce go dla dal szych prac w Sej mie. Po dob nej tre -
ści wy stą pie nia zo sta ły prze ka za ne dla Pa ni Po seł
Kry sty ny Skow roń skiej i Pa na Po sła To ma sza Ku le szy.
Uczest ni czą cy w pi kie cie dział kow cy wy ra zi li swo je roz -
go ry cze nie w związ ku z przy go to wa nym przez Plat for mę

Oby wa tel ską pro jek tem usta wy o ogro dach dział ko wych,
któ ry jest bar dzo nie bez piecz ny dla dział kow ców i ogro -
dów.  Przed sta wia li rów nież ar gu men ty za przy ję ciem
przez Sejm oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Prze bieg pi kie ty re la cjo no wa ła
TVP Rze szów oraz ga ze ta co dzien na „No wi ny”.Oprócz
te go dział kow cy w tym re jo nie pi kie to wa li pod biu ra mi
Mi ro sła wa Plu ty w Tar no brze gu i Pio tra To mań skie go w
Prze my ślu.

• WROCŁAW

„Po li ty cy PO nie od bie raj cie nam ogro dów i na sze go
związ ku” – na pi sa li na trans pa ren cie wro cław scy dział -
kow cy, któ rzy w po łu dnie po ja wi li się przed sie dzi bą PO
na uli cy Oław skiej, by w imie niu 226 ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych okrę gu wro cław skie go wrę czyć przed -
sta wi cie lom tej par tii w re gio nie re zo lu cję. „Żą da my
od stą pie nia od pro jek tu usta wy za mie rza ją ce go do li kwi -
da cji ROD w Pol sce, od stą pie nia od prób na cjo na li za cji
lub prze ję cia przez gmi ny in fra struk tu ry ogro dów, od stą -
pie nia od prób na cjo na li za cji środ ków fi nan so wych na

Fun du szu Roz wo ju ROD, od stą pie nia od prób roz wią za -
nia spo łecz nej, po za rzą do wej or ga ni za cji PZD” – na pi sa -
li w re zo lu cji dział kow cy. Pi smo od dział kow ców tra fi ło
do biur po sel skich: Ja ro sła wa Du dy, Ewy Wo lak, Bog da -
na Zdro jew skie go, Sta ni sła wa Hu skow skie go, Sła wo mi ra
Pie cho ty, Mi cha ła Ja ro sa, Ja ro sła wa Char łam po wi cza i
Grze go rza Sche ty ny. Pi kie tu ją cy dział kow cy roz da wa li
tak że ulot ki i prze ko ny wa li prze chod niów, dla cze go oby -
wa tel ski pro jekt usta wy o dział kach jest lep szy od pro jek -
tu PO.

• RADOM

Gru pa dział kow ców ra dom skich po ja wi ła się pod biu -
rem po sel skim pa ni Po seł Ewy Ko pacz i po sła Ra do sła -
wa Wit kow skie go. Do pi kie tu ją cych wy szedł po seł
Ra do sław Wit kow ski i za pro sił kil ka osób do swo je go
biu ra. Ze bra ni wrę czy li po sło wi pe ty cję pod pi sa ną przez
uczest ni ków pi kie ty. Po seł za pro po no wał ze bra nym po -

wo ła nie wspól nej ko mi sji do roz strzy ga nia pil nych spra -
wa do ty czą cych usta wy o ROD. Pierw sze spo tka nie od -
bę dzie się w po nie dzia łek 13.05.2013 r., bę dą na nim
oma wia ne wy ni ki prac Ko mi sji Sej mo wej do ty czą cej
w/w usta wy. Za chę cał także do spo tkań z po sła mi z in -
nych ugru po wań po li tycz nych.

• BIAŁA PODLASKA

Dział kow cy z Bia łej Pod la skiej pi kie to wa li pod biu rem
po sła Sta ni sła wa Żmi ja na. Udzia łem w tej pi kie cie po ka -
za li, że obro na ro dzin nych ogro dów dział ko wych jest 
w chwi li obec nej ce lem nad rzęd nym. W zło żo nym w biu -

rze po sel skim li ście na pi sa li, że wy ra ża ją zde cy do wa ny
sprze ciw prze ciw roz wią za niom za pro po no wa nym przez
PO i udzie li li po par cia dla oby wa tel skie go pro jek tu, co
zo sta ło uwi docz nio ne na ba ne rze z ha słem.

• PIŁA

Dział kow cy z okrę gu pil skie go roz po czę li pi kie tę
przed biu rem par la men tar nym po sła Ada ma Szejn fel da i
se na to ra Mie czy sła wa Au gu sty na z Plat for my Oby wa -
tel skiej. Do pi kie tu ją cych wy szedł se na tor Mie czy sław
Au gu styn. Ma rian Pra czyk Pre zes Okrę go we go Za rzą du
PZD zwró cił się do se na to ra w imie niu dział kow ców
Zie mi Pil skiej, Pół noc nej Wiel ko pol ski i ca łe go kra ju o
uchwa le nie do brej usta wy dla dział kow ców. Na stęp nie
wrę czył pe ty cję ad re so wa ną do po sła Ada ma Szejn fel da
ape lu ją cą o po par cie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o

ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Treść pe ty cji prze -
ka za no do wia do mo ści me diom: lo kal nej TV ASTA i
przed sta wi cie lo wi ga ze ty Ty go dni ka No we go, do ku men -
tu ją cego prze bieg pi kie ty. Pan Se na tor pod nie obec ność
po sła przy jął pe ty cję i oświad czył. – Do ko mi sji sej mo -
wych tra fi ły czte ry pro jek ty ustaw o ogro dach dział ko -
wych. Praw ni cy spie ra ją się, czy to co pro po nu je cie w
oby wa tel skim pro jek cie usta wy jest zgod ne czy też nie -
zgod ne z wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. My ślę,
że we wspól nej ko mi sji, któ ra bę dzie pra co wa ła nad
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wszyst ki mi czte re ma pro jek ta mi znaj dzie się kom pro mis.
Dział kow cy chcą mieć wresz cie pew ność, że to co bę dzie
uchwa lo ne nie bę dzie tym cza so we. Nie mo że my zgo dzić
się na pro jekt, któ ry bę dzie wąt pli wy kon sty tu cyj nie. Te -
raz czas na roz wią za nia do ce lo we. Wczo raj roz ma wia -
łem z po sła mi wszyst kich in nych klu bów, któ re zgło si ły
te pro jek ty i jest wo la szu ka nia kom pro mi su ta kie go, któ -

ry był by trwa łym roz wią za niem. Wszy scy by li śmy zgod -
ni, że ża den z pro jek tów nie za gra ża by to wi żad ne go
ogro du dział ko we go w Pol sce. Na to miast jest pro blem
struk tur, któ re ma ją ty mi ogro da mi za rzą dzać. Ogro dy
po win ny or ga ni zo wać się od pod staw i za kła dać sto wa -
rzy sze nia, a je że li bę dzie wo la zrze sza nia się, dział kow -
cy mo gą utwo rzyć fe de ra cję. 

• KRAKÓW

Gru py dział kow ców z ma ło pol ski zor ga ni zo wa ły pi kie -
ty pod biu ra mi po słów Plat for my Oby wa tel skiej.

Pi kie ty od by ły się pod biu ra mi: Jó ze fa Las so ty, Ja ro sła -
wa Go wi na, Ja gny Mar czu łaj tis -Wal czak, Ka ta rzy ny Ma -
tu sik -Li piec, Je rze go Fe de ro wi cza, An drze ja Czer wiń s-
kie go, Ar ka diu sza Mu lar czy ka. Z dział kow ca mi roz ma -

wia li: Po seł Je rzy Fe de ro wicz, Po seł An drzej Czer wiń ski
oraz Po seł Jó zef Las so ta. W po zo sta łych biu rach po sło -
wie by li nie obec ni. Sta no wi ska, ape le zo sta ły zło żo ne na
rę ce dy rek to rów biur. Re la cja z pi kiet wy emi to wa na zo sta -
ła przez re gio nal ny ośro dek Te le wi zji Pol skiej w Kro ni ce
Kra kow skiej (wy da nie 6 V 2013, godz. 18.30).

• EŁk

Dział kow cy pi kie to wa li tak że pod biu rem po sel skim
An drze ja Orze chow skie go w Eł ku. – Naj bar dziej zbli żo -
ny do po trzeb dział kow ców jest pro jekt oby wa tel ski, bo -
wiem są w nim za cho wa ne wszyst kie pra wa dział-
kow ców – po wie dział Ra diu Olsz tyn Cze sław Woj sław,

Pre zes Ro dzin ne go Ogro du Dzia ło we go „Re laks” w Eł -
ku. Po seł An drzej Orze chow ski uwa ża, że par la men ta rzy -
ści wy bio rą naj lep szy ze zgło szo nych pro jek tów: –
Przy ję cie na wet naj gor szej usta wy bę dzie lep sze niż sy tu -
acja że po 1 stycz nia 2014 nie bę dzie w ogó le bez usta wy.

• WARSZAWA

W War sza wie od by ły się dwie pi kie ty dział kow ców ma -
zo wiec kich pod biu ra mi po sel ski mi po słów PO: Li gii Kra -
jew skiej, Ju lii Pi te ry, Mał go rza ty Ki da wa -Błoń skiej 
w obro nie i dla po par cia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy
o ROD. 

Dział kow cy na pi kie tę przy by li z trans pa ren ta mi, na któ -
rych wid nia ły ha sła gło szą ce po par cie dla oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ROD, ubra ni  by li w  cza pecz ki oraz
chu s ty związ ko we. Zie lo ne ele men ty stro jów dział kow -
ców od róż nia ły ich od prze chod niów, któ rzy by li ży wo
za in te re so wa ni te ma ty ką pi kie ty. Dział kow cy zo sta li przy -
ję ci przez Po słan kę Li gię Kra jew ską oraz Ju lię Pi te rę.
Pod czas krót kiej roz mo wy przed sta wi cie le dział kow ców
przed sta wi li ar gu men ty prze ma wia ją ce za po par ciem
przez po słów oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD.
Jed nak nie spo tka li się ze zro zu mie niem ze stro ny po słów
PO. Oby dwie po słan ki stwier dzi ły, że tyl ko pro jekt usta -

wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa Platformy Oby-
watelskiej jest ra cjo nal ny i po wi nien zo stać przy ję ty 
w cza sie prac w ko mi sjach sej mo wych ja ko wio dą cy, 
a na stęp nie przy ję ty przez Sejm pod czas gło so wa nia. Oby -
dwie po słan ki uwa ża ją, że wy łącz nie pro jekt ich au tor stwa
(PO) roz wią że pro blem ogro dów dział ko wych w Pol sce 
i za pew ni opty mal ne roz wią za nia dla dział kow ców. Nie -
ste ty nie prze ma wia ły do Pań Po sła nek, żad ne ar gu men ty
zgro ma dzo nych dział kow ców, któ rzy opo wia da li się za
oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ROD.  Za ne go wa ny
zo stał tak że ar gu ment dział kow ców, któ rzy stwier dzi li, że
za pro jek tem oby wa tel skim opo wie dzia ło się pra wie mi -
lion oby wa te li. Dla te go też wnio sko wać moż na, że po sło -
wie PO nie przej mu ją się wo lą oby wa te li i nie li czą się 
z nią, sko ro rów nież tak du ża licz ba pod pi sów zło żo nych
pod oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ROD nie ma dla
nich zna cze nia.

• KIELCE

NIE dla pro jek tu usta wy PO. TAK dla oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ROD – pod ta ki mi ha sła mi, przy łą cza -
jąc się do ogól no pol skiej ak cji ma ni fe sta cyj nej, Okrę go -

wy Za rząd Świę to krzy ski PZD w Kiel cach zor ga ni zo wał 
w dniu 6 ma ja bie żą ce go ro ku przed Biu rem Po sel skim
Plat for my Oby wa tel skiej pi kie tę, w któ rej wzię li udział
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kie lec cy dział kow cy. Po wie wa jąc związ ko wy mi fla ga -
mi, ubra ni w zie lo ne cza pecz ki przed sta wi cie le użyt kow -
ni ków dzia łek z te re nu mia sta Kiel ce trzy ma li du ży
trans pa rent z na pi sem „Bro ni my na szych praw, tra dy cji i
przyszło ści”, zwra ca jąc tym sa mym uwa gę prze chod niów 
i Kiel czan cze ka ją cych na środ ki ko mu ni ka cji miej skiej.
Pan Po seł Ar tur Gie ra da, któ ry przy jął dział kow ców wy -
ra ził swo je po par cie dla oby wa tel skie go pro jek tu usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Po in for mo wał
jed no cze śnie, że ana lo gicz ne sta no wi sko zaj mu je Prze -
wod ni czą ca PO w re gio nie świę to krzy skim Pa ni Po seł

Ma rze na Okła -Drew no wicz. Po nad to Pan Ar tur Gie ra da
za pew nił ze swej stro ny o wszel kiej po mo cy, ja ką mo że
udzie lić w dal szym pro ce do wa niu te go pro jek tu. Pi kie -
tu ją cy wrę czy li Po sło wi bu kiet kwia tów, świe żo ze rwa -
nych z kie lec kich ogro dów dział ko wych, dzię ku jąc za
spo tka nie i ma jąc na dzie je na ry chłe wy pra co wa nie no -
wych za pi sów usta wo wych przy ję tych przez Sejm RP
bez szko dy dla upra wia ją cych swo je dział ki. Bo ga tą do -
ku men ta cję zdję cio wą wy ko na ną przez fo to gra fa 
z Ra dio Kiel ce, bę dzie moż na obej rzeć na stro nie
www.ra dio.kiel ce.pl

• ŁÓDŹ

Do ogól no pol skiej ak cji włą czy li się dział kow cy z naj -
więk szych miast wo je wódz twa łódz kie go. Pi kie ty od by ły
się pod na stę pu ją cy mi biu ra mi po sel ski mi:

– w Ło dzi pod biu ra mi: Iwo ny Śle dziń skiej -Ka ta ra siń -
skiej, Ce za re go Gra bar czy ka, Mał go rza ty Niem czyk i
Krzysz to fa Kwiat kow skie go;

– w Piotr ko wie Tryb. pod biu rem po seł Elż bie ty Ra dzi -
szew skiej;

– w Skier nie wi cach i w Beł cha to wie pod biu ra mi po seł
Do ro ty Rut kow skiej;

– w Sie ra dzu pod biu rem po sła Ce za re go Tom czy ka.

Oso bi ście z przed sta wi cie la mi pi kie tu ją cych spo tka ły
się po słan ki: Iwo na Śle dziń ska -Ka ta ra siń ska w Ło dzi i
Do ro ta Rut kow ska w Skier nie wi cach. W po zo sta łych
przy pad kach pi kie tu ją cych przy ję li pra cow ni cy biur po -
sel skich.

Fla gi i chu s ty w związ ko wych bar wach oraz trans pa ren -
ty przy cią ga ły wzrok prze chod niów. Lu dzie z życz li wo -
ścią od no si li się do pi kie tu ją cych. Nie sio ne przez
uczest ni ków ha sła: „Tak dla pro jek tu oby wa tel skie go nie
dla pro jek tu de we lo per skie go”, „Dzi siaj de cy du je cie wy
ju tro wy bie ra my my”, „Mi lion dział kow ców cen niej szy
niż mi liard de we lo pe rów”, „Pa nie Pre mie rze dziu ry w bu -
dże cie nie za sy puj zie mią dział kow ców”, wie lo krot nie
spo ty ka ły się z po par ciem ob ser wu ją cych pi kie ty. Pi kie ty
w na szym wo je wódz twie prze bie gły spraw nie i spo koj -
nie, po ka za ły że dział kow cy są zde ter mi no wa ni w obro nie
swych praw i przy szło ści ogro dów. Ak cja wy wo ła ła du że
za in te re so wa nie me diów. W Łódz kich Wia do mo ściach
Dnia re la cja z pi kiet zna la zła się na pierw szym miej scu.
In for ma cje nada ły tak że Beł cha tow ska Te le wi zja Ka blo -
wa „Do lsat” i Ra dio Łódź. Ar ty ku ły pra so we uka za ły się
w „Expre sie Ilu stro wa nym” i „Dzien ni ku Łódz kim”

• ZABRZE

Za brzań scy dział kow cy zło ży li w biu rze po sel skim Po -
sła na Sejm RP Pa na Bo ry sa Bud ki w Za brzu pe ty cję, w
któ ej pro szą o po par cie ja ko wio dą ce go w pra cach Ko mi -
sji, oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. De le ga cję 14 oso bo wą przy jął pod

nie obec ność Po sła Plat for my Oby wa tel skiej je go Dy rek -
tor Biu ra Pan Ma rian Rau. Kon sul tu jąc się te le fo nicz nie z
Po słem, Dy rek tor Rau prze ka zał de le ga cji w imie niu Po -
sła po zdro wie nia za pew nia jąc, że nikt z PO i on sam nie
my śli o li kwi da cji ogro dów.

• BYGOSZCZ

Dział kow cy z okrę gu byd go skie go zor ga ni zo wa li pi kie -
ty pod biu ra mi po słów Plat for my Oby wa tel skiej: Po sła
Paw ła Ol szew skie go, Ja ro sła wa Ka tul skie go, Ra do sła wa
Si kor skie go i eu ro po sła Ta de usza Zwief ki, wzbu dza jąc za -
in te re so wa nie prze chod niów. Na stęp nie 6 oso bo wą de le -
ga cję przy jął Pa weł Ol szew ski. Dział kow cy wrę czy li

po sło wi „Wy stą pie nie” ad re so wa ne do Po słów na Sejm
Klu bu Par la men tar ne go Plat for my Oby wa tel skiej. Na stęp -
nie de le ga cja z fla ga mi związ ko wy mi i ha sła mi uda ła się
do Biu ra Po sel skie go Pa ni Te re sy Pio trow skiej, gdzie za -
sta ła in for ma cję na drzwiach wej ścio wych, że „z uwa gi
na awa rię prą du biu ro po sel skie jest nie czyn ne”.
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• CZESTOCHOWA

Dział kow cy Czę sto cho wy w dniu 6 ma ja br. pi kie to -
wa li pod biu rem po słów Plat for my Oby wa tel skiej Iza -
be li Lesz czy ny i Grze go rza Sztolc ma na. Pod czas pi kie ty
Pre zes OZ An drzej Wo sik przed sta wiał za le ty oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -

wych oraz we zwał po słów do po par cia dla tej oby wa tel -
skiej ini cja ty wy usta wo daw czej. Uczest ni cy pi kie ty
przy go to wa ny mi ha sła mi wy ra ża li swo ją dez apro ba tę
dla dzia łań po słów Plat for my Oby wa tel skiej i ich pro -
jek tu usta wy

• WAŁBRZYCH, DZIERŻONIÓW

Dział kow cy su dec cy pi kie to wa li przed biu ra mi Po sła -
nek Iza be li Ka ta rzy ny Mrzy głoc kiej, Agniesz ki Ko łacz
Lesz czyń skiej w Wał brzy chu oraz Po sła To ma sza Smo la -
rza w Dzier żo nio wie spra wie po par cia oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz
wy ra ża li swo je „Sta now cze Nie” dla roz wią zań za war tych
w pro jek cie Plat for my Oby wa tel skiej. Pi kie to wa li, by wal -

czyć o swo je ogro dy, o swo ją przy szłość, o swój Zwią zek.
W związ ku z nie obec no ścią obu Pań Po sła nek, de le ga cja
dział kow ców – zło ży ła na rę ce Pań asy sten tek „ Apel do
par la men ta rzy stów Plat for my Oby wa tel skiej” z proś bą 
o prze ka za nie go w jak naj krót szym cza sie Pa niom Po -
słan kom. O po dob nej tre ści apel dział kow cy zło ży li na rę -
ce po sła To ma sza Smo la rza.

• ŚWINOUJŚCIE

Przed sta wi cie le świ no uj skich ogro dów dział ko wych
prze ka za li w po nie dzia łek na rę ce se kre tarz po seł Ewy
Żmu dy-Trze bia tow skiej pe ty cję, w któ rej pro szą o przy ję -
cie pod czas prac Ko mi sji Sej mo wej oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych jako
wiodącego. – Pro jekt oby wa tel ski po par ło bli sko mi lion
Po la ków. Świad czy to o głę bo kiej ak cep ta cji spo łecz nej

dla pro po no wa nych w nim roz wią zań. De ba tu jąc nad no -
wą usta wą o ogro dach dział ko wych sko rzy staj cie więc 
z oka zji, aby two rzyć pra wo, któ re łą czy, a nie dzie li. Pra -
wo, któ re słu ży wszyst kim, a nie nie licz nym. Pra wo, któ -
re do strze ga czło wie ka, a nie je dy nie eko no micz ny zysk,
któ ry w tym przy pad ku moż na osią gnąć wy łącz nie kosz -
tem lu dzi – na pi sa li w pe ty cji do po słan ki dział kow cy.

• SZCZECIN

Dział kow cy ze Szcze ci na zło ży li wi zy ty w Biu rach Po -
sel skich pod ha słem „Po sło wie!!! Nie krzywdź cie ogro -
dów!!!” Po seł Ar ka diusz Li twiń ski był obec ny w swo im
biu rze po sel skim, przy jął ca łą de le ga cję, wy słu chał po stu -
la tów, przy jął pe ty cję skie ro wa ną na je go rę ce pod pi sa ną
przez dział kow ców. Za pew nił, że zna ne mu są pro ble my
zwią za ne z pro jek ta mi ustaw. Ja ko czło nek ko mi sji in fra -
struk tu ry bę dzie opto wał za przy ję ciem pro jek tu naj lep -
sze go dla dział kow ców. Jest zwo len ni kiem za cho wa nia
struk tur pio no wych i sil nej re pre zen ta cji dział kow ców. Po
wy słu cha niu po stu la tów dział kow ców i wrę cze niu kwia -
tów ze szcze ciń skich ogro dów de le ga cja opu ści ła biu ro
po sel skie. De le ga cja z fla ga mi i ha sła mi uda ła się na stęp -
nie do Biu ra Po sel skie go Re na ty Za rem by. Pa ni Po seł nie

za sta no w biu rze z uwa gi na wy jazd do War sza wy. Po stu -
la ty oraz pe ty cję prze ka za no asy sten to wi pa ni po seł. Prze -
ka za no rów nież wią zan kę tu li pa nów, sym bol po ko jo we go
na sta wie nia dział kow ców i za pew nio no, że po myśl ne
przy ję cie pro jek tu Oby wa tel skiej Ini cja ty wy Usta wo daw -
czej bę dzie owo co wa ło czę sty mi wi zy ta mi w biu rze Pa ni
Po seł z wią zan ką kwia tów z ogro dów szcze ciń skich.

Po dob ne pi kie ty od by ły się w biu rach po sel skich:
• Po seł Zo fii Ław ry no wicz w Star gar dzie Szcze ciń skim
• Po seł Ewy Żmu dy – Trze bia tow skiej
• Po seł Mag da le ny Ko chan w Go le nio wie
• Po sła Bar tło mie ja Ar łu ko wi cza w Po li cach
• Po sła Kon stan te go Oświę cim skie go w Ka mie niu Po -

mor skim.

• ŚLĄSK

Na te re nie By to mia, Gli wic, Ka to wic, Ru dy Ślą skiej,
Żor, Ja strzę bia -Zdro ju, Dą bro wy Gór ni czej, Tar now skich
Gór, Ty chów i Za brza od by ły się pi kie ty pod biu ra mi po -
sel ski mi Plat for my Oby wa tel skiej, Przed sta wi cie le ogro -

dów po ja wi li się pod biu ra mi Jac ka Brze zin ki, Kry sty ny
Szu mi las, Ja na Kaź mier cza ka, An drze ja Ga ła żew skie go,
Mar ka Wój ci ka, Je rze go Zięt ka, Da nu ty Pie tra szew skiej,
Be aty Ma łec kiej -Li be ry, To ma sza Gło gow skie go, Bo ry sa
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Bud ki, a na wet biu rem Po seł do Par la men tu Eu ro pej skie -
go Mał go rza ty Handz lik. Co war to pod kre ślić dział kow -
cy spo tka li się rów nież z po słem Sta ni sła wem Hu s-
kow skim oraz Krzysz to fem Ga dow skim, któ rzy w tym
cza sie w Ja strzę biu i Ry duł to wach od by wa li de ba tę „Po -
roz ma wiaj my o Ogro dach”. Ze stro ny dział kow ców pod
ad re sem po słów pa da ły ostre sło wa kry ty ki wo bec pro jek -
tu Plat for my Oby wa tel skiej. W tej też in ten cji wrę czy li im
swo je sta no wi sko.

Dział kow cy chęt nie wzię li udział w zor ga ni zo wa nych
pi kie tach, a by ła to pierw sza ta ka ini cja ty wa. Łącz nie na
te re nie okrę gu ślą skie go pi kie to wa ło po nad 200 osób.
Dział kow cy przy by li pod biu ra po sel skie ra zem z fla ga mi
związ ko wy mi, fla ga mi na ro do wy mi oraz trans pa ren ta mi 
i pla ka ta mi, któ rych ha sła do ty czy ły po par cia oby wa tel -

skie go pro jek tu usta wy o ROD – ta ki cel przy świe cał
wszyst kim pi kie tom. Dla po słów przy go to wa no tak że licz -
ne pe ty cje i ape le. W nie któ rych przy pad kach po sło wie
za pro si li pi kie tu ją cych na spo tka nie. Tak by ło w przy pad -
ku By to mia, gdzie dział kow cy łącz nie z Kie row ni kiem
De le ga tu ry Re jo no wej w By to miu spo tka li się z po słem
Jac kiem Brze zin ką. Po twier dził on swo je do tych cza so we
sta no wi sko w spra wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy 
o ROD. Rów no cze śnie oświad czył, że je że li przy gło so -
wa niu bę dzie obo wią zy wa ła dys cy pli na par tyj na on po -
prze pro jekt oby wa tel ski.

Dział kow cy wie rzą, że po sło wie Plat for my Oby wa tel -
skiej przy chy lą się do ich po stu la tów i wpły ną tak że na
swo ich ko le gów. 

AH

Pod czas pi kiet, któ re od by wa ły się 6 ma ja br. pod biu -
ra mi po sel ski mi Plat for my Oby wa tel skiej dział kow cy zło -
ży li 134 pe ty cje, ape le, sta no wi ska. Po ru sza no w nich
głów nie dwa te ma ty – kry ty kę pro jek tu przy go to wa ne go
przez po sła Sta ni sła wa Hu skow skie go i po słów PO oraz
uzna nie dla za pi sów pro jek tu oby wa tel skie go, pod któ rym
pod pi sa ło się 924 801 osób i proś by o je go po par cie przez
po słów w dal szym pro ce sie le gi sla cyj nym.

„Zor ga ni zo wa ne pi kie ty przez dział kow ców w ca łej
Pol sce ma ja uzmy sło wić  Po słom Plat for my Oby wa tel -
skiej, że kraj nasz jest wspól nym do brem roz są dza nym
na pod sta wie de mo kra tycz nych ustaw przez Pol ski Par -
la ment” – czy ta my w pe ty cji dział kow ców z okrę gu to -
ruń sko -wło cław skie go. Dział kow cy za żą da li od po słów
Do mi ce li Ko pa czew skiej, Mar ka Wojt kow skie go, To ma -
sza Len za, An to nie go Mę ży dło, Ja nu sza Dzię cio ła i To -
ma sza Szy mań skie go, by pro jek tem, któ ry nada ton
po sel skim roz wa ża niom nad wy pra co wy wa ną usta wą
był oby wa tel ski pro jekt usta wy. Do głęb szej re flek sji nad
skut ka mi zmian pro po no wa nych w funk cjo no wa niu
ogro dów dział ko wych przez po słów PO na wo ły wa li 
z ko lei dział kow cy z Zie lo nej -Gó ry. „De cy zje po słów w
spra wie oby wa te li – użyt kow ni ków dzia łek z ca łą pew -
no ścią bę dą mia ły wpływ na de cy zje oby wa te li w kam pa -
nii wy bor czej, bo wiem ża den wy bór i żad na tzw.
więk szość par la men tar na nie upo waż nia do pro po no wa -
nia roz wią zań wbrew oby wa te lom i prze ciw ko nim” – na -
pi sa li w swo im ape lu. „Od par la men ta rzy stów ocze-
ku je my sta no wie nia do bre go pra wa, zgod ne go z Kon sty -
tu cją, ale rów nież uwzględ nia ją ce go istot ne ce le spo łecz -
ne i do bro oby wa te li”.„Wpłyń cie na swo ich ko le gów 

w ko mi sjach pra cu ją cych nad no wym pra wem dział ko -
wym, aby two rząc no we pra wo nie ro bi li te go z per spek -
ty wy port fe la gmin i de we lo pe rów” – ape lo wa li na to-
miast dział kow cy z Bia łe go sto ku w li ście, któ ry wrę czy -
li po słom Bar ba rze Ku dryc kiej, Jac ko wi Żal ko wi 
i Da mia no wi Racz kow skie mu. „W imię źle po ję te go plu -
ra li zmu i wal ki z rze ko mym mo no po lem PZD, zli kwi du -
je się ogro dy dział ko we, któ re funk cjo no wa ły w Pol sce
od dzie się cio le ci i któ rych na wet hi tle row ski oku pant nie
wa żył się usu nąć”– na pi sa li użyt kow ni cy dzia łek z Prze -
my śla i oko lic. W swo im li ście skie ro wa nym do po sła
Pio tra To mań skie go za zna czy li, że udzie lo ne przez nie -
go po par cie dla po sel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych au tor stwa gru py po słów Plat for my Oby wa -
tel skiej dział kow cy uwa ża ją je dy nie za prze jaw par tyj nej
lo jal no ści. „W ja kim de mo kra tycz nym pań stwie pra wa
ko mu na li zu je i na cjo na li zu je się ma ją tek pry wat ny 
i wspól ny dział kow ców, po zba wia się mi lio na pol skich
ro dzin dział kow ców praw na by tych?” – py ta li po sła Ro -
ber ta Kro piw nic kie go dział kow cy z Le gni cy. „To Skarb
Pań stwa prze ka zał grun ty dział kow com stwa rza jąc na -
dzie ję dla pol skich ro dzin, któ re na kła dem cią głej pra cy
i wła snych fi nan sów – na grun tach czę sto zde gra do wa -
nych stwo rzy li oa zy zie le ni, swo je miej sce na zie mi” 
z któ re go ko rzy sta ją po ko le nia ro dzin pol skich dział kow -
ców – nie od bieraj cie im te go!” – za ape lo wa li do po słów
PO dział kow cy. Szko dli wość pro jek tu przy go to wa ne go
przez po sła Sta ni sła wa Hu skow skie go opi sa li tak że
dział kow cy czę sto chow scy. Pod kre śli li, iż ich zda niem
usta wa ta zo sta ła two rzo na pod pry wat ne i par ty ku lar ne
in te re sy ob ce go i ro dzi me go ka pi ta łu, dla któ re go li czą

O czym pisali działkowcy w listach, petycjach i apelach?
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się je dy nie wła sne ko rzy ści. „Ko go z nas stać bę dzie na
uisz cza nie wy so kich na leż no ści fi nan so wych, na któ re
zło żą się: opła ta za użyt ko wa nie dział ki, par ty cy pa cja w
opła cie rocz nej, opła ta za utrzy ma nie in fra struk tu ry
ogro du, po da tek rol ny, po da tek od al ta ny, udział w kosz -
tach utrzy ma nia sto wa rzy sze nia za rzą dza ją ce go ogro -
dem. Kto bę dzie za in te re so wa ny upra wą dział ki w ogro-
dzie, któ ry zo sta nie cał ko wi cie pod po rząd ko wa ny gmi -
nie? Kto za ry zy ku je wy po czy nek na dział ce, któ ra w każ -
dej chwi li mo że zo stać zli kwi do wa na pod re ali za cję
ja kiej kol wiek in we sty cji?” – za py ta li użyt kow ni cy dzia -
łek z oko lic Tar no brze gu. „Na praw dę nic dla Pa na nie
zna czy po par cie po nad 924 ty się cy oby wa te li, któ rzy
uwa ża ją, że tyl ko ten pro jekt jest w sta nie ura to wać ogro -
dy?” – py ta li po sła Mi ro sła wa Plu tę w swo im li ście.
„De ba tu jąc nad no wą usta wą o ogro dach dział-
ko wych sko rzy staj cie więc z oka zji, aby two rzyć pra wo,
któ re łą czy, a nie dzie li. Pra wo, któ re słu ży wszyst kim, 
a nie nie licz nym. Pra wo, któ re do strze ga czło wie ka, 
a nie je dy nie zysk” – na wo ły wa li tak że dział kow cy z Za -
brza. 

Dział kow cy nie wa ha li się tak że wska zać tych po słów
PO, któ rzy wy stą pi li prze ciw ko dział kow com. „Spo śród
po słów róż nych opcji po li tycz nych z wo je wódz twa pod la -
skie go, to Pa ni ja ko je dy na zło ży ła swój pod pis pod tym
pro jek tem, któ re go za ło że nia, jak Pa ni jest wia do mo, są
sprzecz ne z funk cja mi, ce la mi i tra dy cja mi ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go oraz za sad ni czy mi in te re sa mi dział -
kow ców” – wy po mnie li dział kow cy z Su wałk po słan ce
Bo że nie Ka miń skiej zło że nie pod pi su pod pro jek tem usta -
wy PO. Ma ją jed nak na dzie ję, ze prze ko na ją po słan kę do
swo ich ra cji i po par cia oby wa tel skie pro jek tu usta wy 
o ROD. W po dob nym to nie swo je wy stą pie nia do po słów
skie ro wa li dział kow cy z war miń sko -ma zur skie go. „Jest
nam wia do me, że wy po wia da ła się Pa ni bar dzo kry tycz nie
i zło śli wie o funk cjo no wa niu na szej or ga ni za cji”– na pi sa -

li w li ście do po słan ki Li dii Sta roń. „Py ta my za tem czym
eme ry ci i ren ci ści, bo to więk szość gru py, któ ra ko rzy sta z
dzia łek, za słu ży li so bie na ta kie trak to wa nie?”.

Jed no cze śnie w każ dym z ww. sta no wisk, ape li, pe ty cji
i li stów skie ro wa nych do po słów PO dział kow cy pod kre -
śla li war tość pro jek tu oby wa tel skie go, któ ry jak na pi sa li
dział kow cy z Go rzo wa Wiel ko pol skie go: „jest do sko na le
opra co wa nym pro jek tem, któ ry sys te mo wo roz wią zu je
wszyst kie pro ble my i wy tycz ne wy ni ka ją ce z orze cze nia
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go”. Pro jekt ten, któ ry ze brał bli -
sko mi lio no we po par cie, nie wy ra ża par ty ku lar ne go in te -
re su żad nej opcji po li tycz nej, jest wy łącz nie gło sem
spo łe czeń stwa dział ko we go i ja ko je dy ny jest gwa ran tem
praw dział kow ców w Pol sce. „Nie moż na igno ro wać pro -
jek tu usta wy, któ ry cie szy się tak du żym po par ciem spo łe -
czeń stwa” – za uwa ży li w swo im li ście dział kow cy ma zo-
wiec cy. „Ale nikt z was nie sza nu je na sze go zda nia. Od no -
si my wra że nie, że Plat for ma Oby wa tel ska nie ro zu mie na -
szych po trzeb i słu ży lu dziom bo ga tym. Nie li czy się 
z ludź mi mniej za moż ny mi i za po mnia ła o spo łe czeń stwie
oby wa tel skim, a my dział kow cy tym spo łe czeń stwem je -
ste śmy” – czy ta my z ko lei w li ście dział kow ców z Pi ły.
„Pro jekt oby wa tel ski zo stał przy go to wa ny rze tel nie, po -
nie waż pro co wa ły nad nim oso by zna ją ce pro ble ma ty kę
ogrod nic twa dział ko we go, ro zu mie ją ce ko rzy ści pły ną ce
z ist nie nia ogro dów i do ce nia ją ce do tych cza so wy wkład
dział kow ców w roz wój ru chu dział ko we go w Pol sce” 
– czy ta my w sta no wi sku dział kow ców ma ło pol skich. 

„Do ma ga my się za nie cha nia przez po słów PO dzia łań
prze ciw ko nam” – ape lo wa li użyt kow ni cy dzia łek z po -
wia tu puc kie go i wej he row skie go oraz Gdy ni. Dział kow -
cy w swo ich wy stą pie niach pod kre śla li przede wszyst kim
peł ne po par cie dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy 
o ROD, jak rów nież pro si li, by pro jekt ten stał się prze -
wod nim w dal szych pra cach nad no wą usta wą o ogro dach
dział ko wych.

AH

IV. SKUTKI PROJEKTU PO DLA ROD 
I DZIAŁKOWCÓW C.D.

Sza now ny Pa nie/Pa ni Po śle!
Czy ta jąc pro jekt PO Usta wy o Ogro dach Dział ko wych,

ni niej szym oświad czam, że po ana li zie je go za ło żeń wy -
cho dzi na to, że PO opra co wa ło, przed sta wi ło do Sej mu II

De kret Bie ru ta o li kwi da cji PZD i wła sno ści pry wat nej
Oby wa te li Pań stwa Pol skie go do ty czą ce go dla oko ło mi -
lio na Po la ków.

1. Dział ko wiec Ma rian Ro siƒ ski ze Âwid ni cy
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1. TK nie za kwe stio no wał ist nie nia PZD tyl ko nie któ re
za pi sy Usta wy z 2005 r. 

PO li kwi du je PZD oraz je go struk tu ry. Czyż by PZD to
prze stęp cza or ga ni za cja. 

2. TK nie za kwe stio no wał pry wat nej wła sno ści, PO na -
cjo na li zu je ma ją tek PZD i je go struk tur (Do my dział kow -
ca, fun du sze, na sa dze nia dział kow ców, al tan ki, in fra -
struk tu rę). Wszyst ko prze cho dzi na wła sność wła ści cie li
zie mi, do ty czy to też za go spo da ro wa nych wy sy pisk śmie -
ci np. w Świd ni cy są ta kie Ogro dy UM nie do ło żył gro sza,
ta re kul ty wa cja 6 ha wy ko na na kosz tem dział kow ców.

3. Na ło żo ne po dat ki i opła ty, dla wie lu dział kow ców jest
koń cem ich użyt ko wa nia. 

4. Li kwi da cja ogro du. Teo re tycz nie za pi sa no o od szko -
do wa niu, a na wet o od bu do wie (od two rze niu ), ale żad na
gmi na nie prze dłu ży umo wy dzier ża wy, a za tem nie mu si
pła cić od szko do wa nia. Ten za pis to czy sta hi po kry zja
twór ców Usta wy, ła ska wy za pis dla za mknię cia gę by
dział kow com. 

5. Pro jekt PO ro bi z dzia łek slam sy, ze zwa la jąc na za -
miesz ka nie. i tak da lej itp.

Wy sła łem już jed ne go me ila do sy gna ta riu szy PO, że
jest to ha nieb ny, nie ludz ki, nie spo łecz ny pro jekt Usta wy
PO o ogro dach. Nie otrzy ma łem ani jed nej od po wie dzi.

To się na zy wa dia log, i pra ca po słów za mo je eme ry tal ne
gro sze.

Na spo tka niu 10.04. po słan ka PO Pa ni Ko łacz -Lesz -
czyń ka z dział kow ca mi Świd ni cy, po wta rza ła okle pa ne
slo ga ny PO, że to Gmi ny bę dą de cy do wać. Za po mnia ła,
że Usta wa to pra wo i Gmi ny Usta wę bę dą re ali zo wać 
i wy ko rzy sta ją ją. 

NIE CHCEMY DEKRETU BIERUTA do dzia łek.
Nie za po mi naj cie, kto stwo rzył ruch dział ko wy w świe -
cie. Weź cie przy kład z An ge li Mer kel, roz bu do wu ją ca
ogro dy w Niem czech, z kró la An gli któ ry spra wu je pa tro -
nat nad ogro da mi.

Ukróć cie zło dziej stwo (Am ber Gold, Co lo seum, po da -
tek VAT itp, itd). W 2012 ro ku przy by ło 1000 no wych mi -
lio ne rów. Po każ cie za co, co wy pro du ko wa li.

Oby wa tel ski pro jekt Usta wy po par ło pra wie mi lion
Oby wa te li. Usza nuj cie to.

Py tam się tyl ko, czy w gło so wa niu dys cy pli na par tyj na
jest zgod na z kon sty tu cją do któ rej tak się od wo łu je cie. 
A gdzie su mie nie po sła i je go ro zum. 

Na ko niec wie rzę (choć na iw nie) że pi sa ne li sty do po -
słów PO są prze czy ta ne.

Dla te go pi szę krót ko. 

Z po wa ża niem 
Ma rian Ro siń ski 

UZA SAD NIE NIE:

2. Po seł Ar mand Ka mil Ry fiƒ ski (RP) – Dział kow cy ru szaj cie na War sza w´

Mi mo, że po usta le niu każ de go no we go po dat ku, no wej
usta wy, uchwa ły itp. wy da je się, że Plat for ma nie mo że
już bar dziej osku bać Po la ków, to po sło wie i mi ni stro wie
ko ali cji rzą dzą cej za wsze po tra fią za sko czyć. Te raz, gdy
me dia zaj mu ją się 3 rocz ni cą „za ma chu smo leń skie go”,
mat ką Ma dzi czy za chwy ta mi nad no wym pa pie żem, Plat -
for ma szy ku je ko lej ny skok na du żą ka sę.

Wszyst ko za spra wą pro jek tu au tor stwa gru py po słów 
z Sta ni sła wem Hu skow skim na cze le do ty czą ce go ogro -
dów dział ko wych. Pod pięk nym ha słem „Od daj my dział -
ki dział kow com” po li ty cy PO chcą zli kwi do wać Pol ski
Zwią zek Dział kow ców zrze sza ją cy 4948 ro dzin nych
ogro dów dział ko wych, z któ rych ko rzy sta oko ło 4 000 000
osób. Dla cze go chcą to zro bić? Po wód jest pro sty, pro -
jekt usta wy za kła da, że zie mie te (oko ło 43 433 ha) tra -
fią do sa mo rzą dów, dzię ki te mu sa mo rzą dow cy bę dą
mo gli ła tać dziu ry w bu dże cie na dwa spo so by, al bo po -
przez bar dzo wy so kie opła ty za dzier ża wę al bo po przez
na ka za nie dział kow com opusz cze nia ogród ków i sprze -

daż tych nie ru cho mo ści. O ile w mniej szych miej sco wo -
ściach moż li we jest za sto so wa nie pierw sze go roz wią za -
nia, o ty le Han na Gron kie wicz -Waltz już za pew ne
ob my śla, ko mu i za ile se tek mi lio nów sprze da zie mię 
w cen trum War sza wy. War tość wszyst kich ogro dów na le -
ży li czyć w set kach mi liar dów zło tych.

Oczy wi ście oprócz wpły wów ze sprze da ży grun tów są
tak że in ne ko rzy ści, np. po wo ła nie sta no wi ska dla oso by,
któ ra zaj mie się li kwi da cją ROD, a więc ko lej na cie pła
po sad ka dla ko goś z ro dzi ny lub par tyj ne go dzia ła cza.
Je śli usta wa wej dzie w ży cie, to Skarb Pań stwa przej mie
rów nież środ ki pie nięż ne zgro ma dzo ne na kon tach fun -
du szu ogro do we go. Do dat ko wo pro jekt PO nie gwa ran -
tu je od ręb nej wła sno ści al tan czy na sa dzeń, ozna cza to,
że for mal nie ich wła sność przy pad nie wła ści cie lo wi,
czy li Skar bo wi Pań stwa lub gmi nom, przez co mo że
dojść do ukry te go wy własz cze nia bez od szko do wa nia.
Za nie pra wi dło we użyt ko wa nie al ta ny gro zić bę dą opła -
ty w wy so ko ści do pię cio krot no ści wy so ko ści po dat ku
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od bu dyn ków użyt ko wych. Pro jekt bar dzo ogól nie okre -
śla przy czy ny roz wią za nia umo wy, co mo że pro wa dzić
do wie lu nad użyć wo bec dział kow ców.

Dział kow cy nie chcą bez czyn nie stać i pa trzeć jak
rząd gra bi ich ma ją tek i na pi sa li oby wa tel ski pro jekt
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, za miast
wy ma ga nych 100 000 pod pi sów zło ży li ich 924 801. Ich
pro jekt gwa ran tu je wła ści cie lom dzia łek za cho wa nie pra -
wa do dział ki, peł ną swo bo dę zrze sza nia czy za cho wa nie
wła sno ści ma jąt ku na dział ce. Nie ste ty w Pol sce jesz cze
ża den pro jekt oby wa tel ski nie zo stał przy ję ty. Prze ciw ko
dział kow com są te raz Plat for ma Obywatelska i PiS, 
a PSL teo re tycz nie wspie ra dział kow ców, ale jak przyj -
dzie do po dej mo wa nia de cy zji to za pew ne za gło su ją ra -
mie w ra mie z Plat for mą. Ruch Pa li ko ta wspie ra pro jekt
oby wa tel ski.

Co bę dzie waż niej sze dla rzą dzą cych? Kil ka mi lio -
nów oby wa te li, eme ry tów i ren ci stów, dla któ rych wyj -
ście na dział kę sta no wi głów ną ak tyw ność fi zycz ną,
gwa ran tu je kon takt z ludź mi, a upra wa wa rzyw po -
ma ga żyć w cięż kich cza sach, ro dzi ny, któ rych nie stać
na wy sła nie dzie ci na wa ka cje nad mo rze czy w gó ry i
spę dza ją z ni mi czas na dział kach, czy ka wa łek zie mi
pod ko lej ny su per mar ket dla kon cer nów za gra nicz -
nych, któ rzy ca łe wpły wy trans fe ru ją do ra jów po dat -
ko wych?

Dział kow cy wy trwa le pu ka li do każ de go biu ra po sel -
skie go szu ka jąc po par cia, jed nak tak jak w przy pad ku
ACTA, tak w przy pad ku dzia łek za pew ne nie obej dzie się
bez wy raź ne go pro te stu na uli cach. Dział kow cy ru szaj cie
na War sza wę, bo bez te go PO za dba o to, że by ście już
dzia łek nie mie li.

Po seł Ar mand Ka mil Ry fiń ski

Źró dło : http://www.ruch pa li ko ta.org.pl/blog/dzial kow -
cy -ru szaj cie -na -war sza we

3. Analiza projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa 
Platformy Obywatelskiej

Do Sej mu tra fił nie daw no pro jekt usta wy do ty czą cej
ogro dów dział ko wych au tor stwa po słów Plat for my Oby -
wa tel skiej. Pro jekt ten jest pro po zy cją par tii rzą dzą cej 
i sta no wi od po wiedź na wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go z 11 lip ca ubie głe go ro ku. Po cząt ko wo po sia dał on in -
ny kształt, któ ry już po po bież nym prze czy ta niu wy da wał
się stwo rzo ny przede wszyst kim z my ślą o uwol nie niu

grun tów znaj du ją cych się pod ROD. Przed zło że niem do
Sej mu zo stał on przez Au to rów „po pra wio ny”. I choć na
pierw szy rzut oka nie jest już dla dział kow ców tak bar dzo
nie przy chyl ny, to po głę bio na je go ana li za ka że dojść do
wnio sku, że głów ne za ło że nia i ce le po zo sta ły nie zmie -
nio ne i na pew no nie zo stał on na pi sa ny z my ślą o dział -
kow cach i ich pra wach.

LIKWIDACJA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
I NACJONALIZACJA MAJĄTKU DZIAŁKOWCÓW

Ana li zę te go pro jek tu na le ży roz po cząć od prze pi sów,
któ re ma ją fun da men tal ne zna cze nie dla dal sze go funk -
cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Są to ostat -
nie roz dzia ły pro jek tu: Roz dział 10 Li kwi da cja Pol skie go
Związ ku Dział kow ców oraz roz dział 11 Prze pi sy przej -
ścio we i koń co we. To wła śnie one re gu lu ją to, co sta nie
się ze sto sun ka mi praw ny mi PZD po ewen tu al nym wej -
ściu w ży cie pro jek tu i ma jąt kiem wszyst kich dział kow -
ców, tak że ich in dy wi du al ną wła sno ścią. 

Roz dział 10 prze są dza o li kwi da cji PZD i na cjo na li za -
cji związ ko we go ma jąt ku. Wła sno ścią Skar bu Pań stwa
sta ło by się ca łe mie nie PZD z wy jąt kiem te go, co znaj du -
je się we wnątrz ogro du i słu ży do pra wi dło we go ko rzy -
sta nia z nie go i za pew nia wła ści we funk cjo no wa nie

ogro du. Na wła sność Skar bu Pań stwa prze szły by tak że
wszyst kie środ ki zgro ma dzo ne na Fun du szu Roz wo ju Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych, czy li ze bra ne ze środ -
ków dział kow ców i in nych źró deł pie nią dze zgro ma dzo ne
na kon tach Kra jo wej Ra dy, Okrę go wych Za rzą dów i każ -
de go z ro dzin nych ogro dów dział ko wych na te re nie ca łe -
go kra ju, pier wot nie prze zna cza ne na za go spo da ro-
wy wa nie funk cjo nu ją cych i za kła da nie no wych ROD. Od
tej po ry upraw nie nia wy ni ka ją ce z wszyst kich tych praw
ma jąt ko wych wy ko ny wał by mi ni ster wła ści wy do spraw
Skar bu Pań stwa. 

Wspo mnia ny zaś wy żej ma ją tek znaj du ją cy się we -
wnątrz ogro du, tak że in dy wi du al na wła sność dział kow -
ców na każ dej z dzia łek, w myśl art. 42 ust. 4 pro jek tu,



PIERWSZE CZYTANIE
projektu obywatelskiego w Sejmie

Poseł Stanisław Huskowski – autor krytykowanego projektu PO 
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Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wraz z działkowcami na galerii sejmowej
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1

2

3

6

5

4



21

sta ły by się wła sno ścią wła ści cie la grun tu. Choć cięż ko to
so bie wy obra zić, pro jekt nie za kła da wy jąt ku od wy wo -
dzą cej się z pra wa rzym skie go za sa dy su per fi cies so lo ce -
dit ozna cza ją cej, że wszyst ko to co sta le zwią za ne jest z
grun tem jest wła sno ścią wła ści cie la grun tu. W przy pad ku
ogro dów ozna cza ło by to przej ście wła sno ści wszyst kich
trwa le zwią za nych z grun tem al tan oraz na sa dzeń na dział -
ce i w ogro dzie na wła sność wła ści cie la grun tu. Nie dość,
że jest to jaw ne i nie ma ją ce nic wspól ne go ze spra wie dli -
wo ścią i za sa da mi współ ży cia spo łecz ne go po zba wie nie
dział kow ców ich praw, to ma tak że ogrom ne skut ki w
przy pad ku li kwi da cji ogro du, o czym na pi sze my póź niej. 

Ko lej ny, ostat ni roz dział pro jek tu za ty tu ło wa ny Prze pi -
sy przej ścio we i koń co we, za wie ra przede wszyst kim po -
sta no wie nia ma ją ce za pew nić pra wi dło we przej ście ze
„sta re go” sta nu praw ne go w no wy. Tu taj, z punk tu wi dze -
nia in dy wi du al ne go dział kow ca, naj waż niej sze zna cze nie
ma art. 48. Za wie ra on roz wią za nia do ty czą ce ogro dów
po ło żo nych na grun tach na le żą cych do osób lub jed no stek
in nych niż Skarb Pań stwa i sa mo rząd te ry to rial ny. Pro jekt

zo bo wią zu je wła ści cie li ta kich te re nów do za war cia ze
sto wa rzy sze niem pro wa dzą cym na nim ogród umo wy 
o pro wa dze nie te goż ogro du na okres co naj mniej 2 lat.
Abs tra hu jąc od te go, czy w ogó le pra wi dło we i do pusz -
czal ne jest usta wo we zo bo wią zy wa nie wła ści cie li do za -
wie ra nia po dob nych umów, trud no oprzeć się kon klu zji,
że owe 2 la ta to czas da ny sto wa rzy sze niom po to, by bez
cha osu mo gły opu ścić na le żą ce do osób trze cich te re ny.
Jed nym sło wem – czas, by dział kow cy z te re nu znik nę li.
Po upły wie bo wiem owych usta wo wych 2 lat, wła ści ciel
te re nu bę dzie mógł, ale nie bę dzie mu siał prze dłu żać umo -
wy i prze ka zy wać te re nu dział kow com. Bę dzie to za le ża -
ło je dy nie od je go do brej wo li i za mia rów co do swo je go
te re nu. Ma ło te go, pro jekt nie prze wi du je w po dob nych
przy pad kach żad nej moż li wo ści uzy ska nia przez dział -
kow ców od szko do wań za utra co ne mie nie. Dział kow cy 
z ogro dów le żą cych na zie miach na le żą cych do osób trze -
cich (nie gmin i Skar bu Pań stwa) są więc w świe tle pro -
jek tu Plat for my Oby wa tel skiej szcze gól nie na ra że ni na
nie bez pie czeń stwo szyb kiej utra ty swo ich dzia łek.

FUNKCJONOWANIE OGRODÓW W ŚWIETLE PROJEKTU PO

Za kła da nie no wych ogro dów w myśl pro jek tu le ży 
w ge stii rad gmin. One to w dro dze uchwa ły, na wnio sek
co naj mniej 15 osób lub sto wa rzy sze nia ogro do we go, bę -
dą kom pe tent ne do two rze nia no wych ogro dów. Funk cjo -
no wa nie ogro dów opie rać się bę dzie na umo wie o pro -
wa dze nie ogro du, za wie ra ną w for mie pi sem nej na czas
nie ozna czo ny. W przy pad ku ogro dów no wo pow sta ją cych
umo wa za wie ra na bę dzie z tym sto wa rzy sze niem, któ re
uzy ska po par cie co naj mniej po ło wy dział kow ców z je go
te re nu. Je że li zaś cho dzi o już ist nie ją ce ogro dy – ze sto -
wa rzy sze niem cie szą cym się naj więk szym pi sem nym po -
par ciem dział kow ców, z za strze że niem jed nak, że mu si to
być mi ni mum 1/3 z nich. Te re gu la cje w ko lej nych prze -
pi sach sta now czo się jed nak kom pli ku ją, gdyż pro jekt
prze wi du je sze reg sy tu acji, w któ rych moż li wa bę dzie
zmia na sto wa rzy sze nia zaj mu ją ce go się pro wa dze niem
ogro du. Naj bar dziej jed nak za ska ku ją cym roz wią za niem
jest wpro wa dze nie w pro jek cie PO moż li wo ści prze ję cia
pro wa dze nia ogro du przez sa me go wła ści cie la te re nu bądź
przez in ny wska za ny przez nie go pod miot. Ta ka opcja bę -
dzie mo gła wejść w ży cie na przy kład gdy sto wa rzy sze nie
na ru szać bę dzie umo wę lub re gu la min, sto wa rzy sze nie
wy po wie umo wę wła ści cie lo wi te re nu bądź gdy z przy -
czyn nie za leż nych od wła ści cie la nie doj dzie do pod pi sa -
nia umo wy o pro wa dze nie ogro du. 

Nie ste ty w świe tle in nych prze pi sów i roz wią zań za war -
tych w pro jek cie, za ist nie nie po dob nych sy tu acji wca le
nie bę dzie mu sia ło na le żeć do rzad ko ści. Wy star czy bo -
wiem spoj rzeć na prze pi sy do ty czą ce kwo rum nie zbęd ne -
go do sa me go wy bo ru sto wa rzy sze nia ma ją ce go pod pi sać

umo wę z wła ści cie lem grun tu. Po trzeb ne jest do te go po -
par cie co naj mniej po ło wy wszyst kich dział kow ców z da -
ne go ogro du. Czy jest to moż li we z punk tu wi dze nia
prak tycz ne go? Spo re wąt pli wo ści na su wa ją się, gdy wy -
móg ten po sta wi my obok sta ty styk z obec no ści dział kow -
ców na wal nych ze bra niach. Bar dzo czę sto przy cho dzi na
nie wię cej niż 10-20% pro cent wszyst kich upraw nio nych
i to po mi mo wy sy ła nych każ de mu in dy wi du al nych za pro -
szeń. Jak więc wy obra zić so bie sy tu ację, w któ rej sto wa -
rzy sze nie mu si ze brać po par cie w ogro dzie li czą cym np.
500 dział kow ców? Czy je go człon ko wie ma ją pu kać do
do mów każ de go z nich? Au to rzy pro jek tu PO nie da li w
tym kie run ku żad nych wska zó wek, two rząc w tym aspek -
cie roz wią za nia da le ce nie ży cio we i trud ne do re ali za cji
w prak ty ce. Po dob ny pro blem dla wła ści cie la te re nu ozna -
czać bę dzie moż li wość prze ję cia pro wa dze nia ogro du. 
W tej na to miast sy tu acji bę dzie mógł on zro bić z dział -
kow ca mi i swo im te re nem to, co uzna za słusz ne we dług
wła snej wo li i pla nów. 

In ne prze pi sy re gu lu ją ce funk cjo no wa nie ogro du tak -
że nie mo gą na pa wać opty mi zmem, zwłasz cza nie co go -
rzej sy tu owa nych dział kow ców. Pro jekt na kła da bo wiem
na nich obo wią zek uisz cza nia opłat zwią za nych z ko rzy -
sta niem z dzia łek. Oprócz stan dar do wych opłat za ko -
rzy sta nie z me diów, utrzy ma nie czy sto ści czy re mon tów,
w myśl pro jek tu PO, dział ko wiec miał by pła cić tak że
tzw. opła tę rocz ną za ko rzy sta nie z grun tu i in fra struk tu -
ry ogro do wej, (któ rą sta no wi ode bra ne wcze śniej dział -
kow com mie nie, o czym na pi sa no po wy żej). Wy so kość
tej opła ty to kwo ta nie więk sza niż pię cio krot ność wy so -
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ko ści po dat ku rol ne go usta lo ne go jak dla użyt ku rol ne go.
Pro jekt nie wspo mi na jed nak, o ja ką staw kę po dat ku
cho dzi, bo tych prze cież ist nie je kil ka. I w za leż no ści od
któ rej z nich li czo na by ła by opła ta rocz na – dla dział -
kow ca ozna cza ło by to wzrost kosz tów dział ki od kil ku -
na stu do kil ku set zło tych. Oprócz te go dział ko wiec
mu siał by pła cić tak że tzw. opła tę do dat ko wą sta no wią cą
20% opła ty rocz nej. Na co mia ła by ona być prze zna czo -
na – pro jekt nie pre cy zu je. 

Na le ży w tym miej scu tak że do dać, że po mi mo opłat
wno szo nych przez dział kow ców i zwią za nej z tym chę ci,

by ogród był pięk nym i funk cjo nal nym miej scem – prze -
pro wa dze nie na nim ja kich kol wiek in we sty cji mo że oka -
zać się rze czą bar dzo trud ną do zro bie nia. Nie dość
bo wiem, że w każ dym przy pad ku bę dzie na to po trzeb na
zgo da wła ści cie la grun tu, to nie zbęd na jest tak że zgo da co
naj mniej po ło wy dział kow ców z ogro du wy ra żo na na pi -
śmie. W tym miej scu znów na po ty ka my więc na prak tycz -
nie nie osią gal ny wy móg, zwią za ny z pro ble mem ak tyw-
no ści in dy wi du al nych dział kow ców i ich obec no ści na
wal nych ze bra niach.

LIKWIDACJA OGRODÓW DZIAŁKOWYCH
W ŚWIETLE ZAPROJEKTOWANYCH

PRZEZ PLATFORMĘ OBYWATELSKĄ PRZEPISÓW

W pro jek cie nie mo gło za brak nąć nie zwy kle istot nych
re gu la cji zwią za nych z prze pro wa dza niem li kwi da cji
ogro dów dział ko wych i wy pła ty dział kow com od szko do -
wań. Za gad nie niu te mu po świę co ny zo stał Roz dział 
9 pt. Li kwi da cja i prze nie sie nie ogro du. 

Okre ślo no dwie za sad ni cze prze słan ki nie zbęd ne do
wszczę cia pro ce du ry li kwi da cji ogro du. Pierw sza z nich to
re ali za cja ce lu pu blicz ne go okre ślo ne go w in nych usta -
wach, dru ga zaś – re ali za cja ce lu zgod ne go z obo wią zu ją -
cym miej sco wym pla nem za go spo da ro wa nia prze s-
trzen ne go. Okres wy po wie dze nia umo wy o pro wa dze nie
ogro du miał by wy no sić 6 mie się cy. W przy pad ku na to -
miast wy stą pie nia na te re nie klę ski ży wio ło wej umo wa
mo gła by zo stać przez wła ści cie la grun tu roz wią za na ze
skut kiem na tych mia sto wym. 

Li kwi da cja ogro du w ce lu re ali za cji ce lu pu blicz ne go
nie po zo sta wia żad nych wąt pli wo ści. Oczy wi stym jest, że
bu do wa dro gi, szpi ta la czy szko ły to in we sty cja waż na 
z punk tu wi dze nia spo łecz ne go i dział kow cy ni gdy ta kiej
li kwi da cji się nie sprze ci wia li. Co jed nak z dru gą prze -
słan ką, do ty czą cą m.p.z.p.? Sta no wi ona du że za gro że nie
dla dal sze go funk cjo no wa nia ogro dów, zwłasz cza tych 
w du żych mia stach i aglo me ra cjach. Tam w zna ko mi tej
więk szo ści do ku men tów pla ni stycz nychw miej scach,
gdzie usy tu owa ne są ogro dy, prze zna cze nie grun tów to
przede wszyst kim bu dow nic two miesz ka nio we i usłu gi.
Dla przy kła du, ze wszyst kich wro cław skich ogro dów 
w pla nie za go spo da ro wa nia ja ko zie leń dział ko wa wid -
nie je tyl ko JEDEN. Na wet w ma łym Skar ży sku -Ka mien -
nej na 5 ist nie ją cych tam ogro dów – 3 nie zo sta ły prze -
wi dzia ne w stra te gii pla ni stycz nej mia sta. W ta kim przy -
pad ku wła ści ciel grun tu w każ dej chwi li bę dzie mógł roz -
wią zać umo wę o pro wa dze nie ogro du i zo bo wią zać
dział kow ców do za bra nia rze czy z je go zie mi. 

W ko lej nym ar ty ku le oma wia ne go roz dzia łu prze wi -
dzia na jest wy pła ta od szko do wań za mie nie dział kow ców
oraz obo wią zek za pew nie nia dla nich te re nu za stęp cze go.

Jak jed nak ma się teo ria do prak ty ki w tej nie zwy kle istot -
nej spra wie? Otóż oka zu je się, że obo wią zek prze ka za nia
na rzecz sto wa rzy sze nia te re nu za stęp cze go jest je dy nie
ilu zo rycz ny. W pierw szej ko lej no ści bo wiem mo że on po -
szu kać dla dział kow ców wol nych dzia łek w in nych, ist -
nie ją cych ogro dach. Na le ży jed nak do dać, że pro jekt nie
wska zu je choć by mi ni mal nych stan dar dów, ja kie ta ka
dział ka za mien na po win na speł niać. Moż li we jest więc za -
pro po no wa nie dział ki bez do stę pu do sie ci wo do cią go wej,
w nie uży wa nych czę ściach ogro du. Ta kich dzia łek jest
prze cież w ogro dach na te re nie ca łe go kra ju cał kiem spo -
ro. Za pew nie nie ta kie go te re nu, nie przed sta wia ją ce go dla
dział kow ców żad nej war to ści z czy sto prak tycz ne go
punk tu wi dze nia, bę dzie zwal niać wła ści cie la grun tu 
z obo wiąz ku za ło że nia no we go ogro du. 

Spra wa sa mych od szko do wań w świe tle pro jek tu PO
tak że na su wa znacz ne wąt pli wo ści. Wy star czy przy po -
mnieć oma wia ne wy żej prze pi sy do ty czą ce prze nie sie -
nia wła sno ści wszyst kie go co trwa le zwią za ne z grun tem
na wła sność je go wła ści cie la (w tym, jak to zo sta ło na -
świe tlo ne wy żej, oczy wi ście al ta ny i na sa dze nia na in -
dy wi du al nych dział kach) i ła twość, z ja ką wła ści ciel
te re nu bę dzie mógł prze jąć za rzą dza nie ogro dem. Sko ro
bo wiem wła ści ciel grun tu sta je się tak że wła ści cie lem
te go co na grun cie się znaj du je, oczy wi stym jest, że od -
szko do wa nia za al tan ki mu siał by wpła cić na wła sne kon -
to. Nie ste ty pro jekt Plat for my sank cjo nu je ta kie wła śnie
ab sur dy. Prze pis art. 40 ust. 4 wy raź nie sta no wi, iż od -
szko do wa nie na le ży się dział kow co wi je dy nie za skład -
ni ki ma jąt ko we znaj du ją ce się na dział ce i sta no wią ce
je go wła sność (czy li wszel kie rze czy ru cho me, ja kie
dział ko wiec przy niósł na dział kę – dra bi ny, ko new ki,
per go le czy ła wecz ki). Wszel kie zaś urzą dze nia trwa le
zwią za ne z grun tem, w tym al ta ny, ja ko wła sność wła ści -
cie la grun tu – do kwo ty od szko do wa nia w świe tle pro -
jek tu wli cza ne nie bę dą. Na mo cy pro jek to wa nych
prze pi sów dział kow com mia ły by tak że być zwra ca ne na -
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kła dy po nie sio ne przez nich na bu dyn ki, bu dow le i in -
fra struk tu rę na czę ściach wspól nych oraz war tość prze -
wi dy wa nych plo nów, je że li li kwi da cja na stę po wa ła by 
w okre sie we ge ta cji ro ślin. To wszyst ko, co dla dział -

kow ców prze wi dzie li po li ty cy Plat for my Oby wa tel skiej
w ra mach re kom pen sa ty za li kwi da cję ogro dów i ich
wła sno ści, któ rą pie lę gno wa li na pod sta wie obo wią zu -
ją cych prze pi sów pra wa przez kil ka dzie siąt lat. 

PODSUMOWANIE

Na sam ko niec tej ana li zy na le ży pod kre ślić zna mien -
ny fakt, że pro jekt, któ ry gło szo ny był ja ko pi sa ny przede
wszyst kim z my ślą o do bru dział kow ców, nie za wie ra
prze pi sów okre śla ją cych ich pra wo do in dy wi du al nych
dzia łek. Pro jekt mó wi je dy nie o umo wie o ko rzy sta nie 
z dział ki, w ża den spo sób nie na zy wa jąc ani ni pre cy zu -
jąc nada wa ne go nią pra wa. Ten być mo że drob ny, ale
jak że istot ny ele ment mo że już sam przez się świad czyć
o po dej ściu do re gu lo wa nych spraw Au to rów pro jek tu.

Po ana li zie wszyst kich pro po no wa nych prze pi sów trud -
no oprzeć się wra że niu, że głów nym, choć umie jęt nie za -
ka mu flo wa nym ce lem te go pro jek tu jest jak naj szyb sze
i jak naj mniej ha ła śli we uwol nie nie te re nów znaj du ją -
cych się pod obec ny mi ro dzin ny mi ogro da mi dział ko -
wy mi. Pra wa i in te re sy in dy wi du al nych dział kow ców,
sta no wią cych łącz nie po nad mi lio no wą gru pę spo łecz -
ną, zo sta ły przy tym nie ste ty mak sy mal nie zmar gi na li -
zo wa ne, a wręcz po mi nię te.

An na Ślu sar czyk
In spek tor ds. te re no wo -praw nych 

OZŚ w Kiel cach

Dział ki ro dzin ne w kra jach eu ro pej skich od gry wa ją tak
sa mo zna czą cą ro lę w ży ciu spo łecz nym, jak ma to miej -
sce i w na szym kra ju. Ko rzy ści z po sia da nia ka wał ka zie -
mi, któ ry moż na użyt ko wać i upra wiać są nie do
prze ce nie nia, o czym pol scy i eu ro pej scy dział kow cy
wie dzą do sko na le. Sy tu acja pol skich dział kow ców nie -
jed no krot nie by ła przed mio tem ob rad Biu ra Mię dzy na -
ro do we go Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych w
Luk sem bur gu, któ re sku pia bli sko 3 mi lio ny użyt kow ni -
ków dzia łek zrze szo nych w 15 na ro do wych związ kach
dział kow ców. Ko lej ny już raz dział kow cy z Eu ro py
wspie ra ją pol skich dział kow ców w wal ce ogro dy. Na
stro nie Biu ra Mię dzy na ro do we go po ja wi ły się ba ne ry
ak cji pt. „So li dar ni z pol ski mi dział kow ca mi”, któ re za -
chę ca ją dział kow ców Eu ro py do wy sy ła nia pe ty cji skie -
ro wa nej do pol skie go Pre mie ra, Pre zy den ta, Mar sza łek
Sej mu, Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, a tak że do klu -
bów par la men tar nych. Apli ka cja in ter ne to wa, któ ra w

pro sty spo sób po zwa la ro ze słać list do władz RP do stęp -
na jest w trzech ję zy kach: an giel skim, fran cu skim i nie -
miec kim. Dział kow cy pod pi su jąc się pod tym li stem
ape lu ją o przy ję cie pro jek tu oby wa tel skie go od po wia da -
ją ce go du cho wi eu ro pej skie go pra wa, któ re go fun da -
men tal ny mi za sa da mi są: ochro na praw na by tych
oby wa te li, au to no mia or ga ni za cji po za rzą do wych i peł -
ne re spek to wa nie przez pań stwo swo bo dy zrze sza nia się.
„Na ru sze nie któ rej kol wiek z tych za sad wo bec dział -
kow ców pol skich uzna my za prze jaw dys kry mi na cji i
bez pre ce den so we go po gwał ce nia praw oby wa te li przez
pań stwo -człon ka UE” – czy ta my w li ście eu ro pej skich
dział kow ców. W opi nii na szych są sia dów brak zro zu mie -
nia ze stro ny nie któ rych po li ty ków dla idei ogro dów
dział ko wych i ich funk cji, w żad nym wy pad ku nie uspra -
wie dli wia trak to wa nia pol skich dział kow ców, jak oby -
wa te li II ka te go rii i po strze ga nia ogro dów wy łącz nie
przez pry zmat ryn ko wej war to ści nie ru cho mo ści. 

AH

V. INFORMACJE RÓ˚NE

1. Europejscy działkowcy solidaryzujà si´ z polskimi
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„Pod czas ostat nie go po sie dze nia na sze go klu bu, po raz
ko lej ny usta li li śmy, że pro jekt oby wa tel ski uzna je my za
wio dą cy w dal szych pra cach Sej mu i bę dzie my go po -
pie ra li. Ini cja ty wę oby wa tel ską po pie ra tak że pre zes na -
sze go Klu bu, wi ce pre mier Ja nusz Pie cho ciń ski oraz by ły
pre zes PSL Wal de mar Paw lak” – po wie dział pod czas
spo tka nia z przed sta wi cie la mi dział kow ców z ca łe go
kra ju Piotr Wal kow ski z PSL.

Do spo tka nia do szło z ini cja ty wy Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Zda niem po sła Wal kow skie go to, że je go
Klub na za pro sze nie od po wie dział po zy tyw nie jest tak -
że po twier dze niem te go, że chce współ pra co wać z PZD
i wspie rać dział kow ców. „Je że li kie dy kol wiek bę dzie cie
mie li co do te go wąt pli wo ści, za wsze je ste śmy otwar ci
na spo tka nie”– mó wił po seł.

W ta kim sa mym to nie wy po wie dział się tak że Piotr
Zgo rzel ski, któ ry  bę dzie pra co wał w pod ko mi sji nad -
zwy czaj nej, któ ra zaj mie się no wą usta wą dział ko wą.
„PSL bę dzie opie ra ło swo ją pra cę sej mo wą na pro jek cie

oby wa tel skim. Mó wię to z ca łą mo cą. Mam do te go dys -
po zy cję Klu bu i je ste śmy do te go prze ko na ni”.

Po seł Zgo rzel ski za po wie dział tak że, że PSL zro bi
wszyst ko, by pro jekt oby wa tel ski zo stał spo koj nie prze -
pro wa dzo ny przez ko mi sje sej mo we do któ rych tra fi.
„Bę dzie my ko rzy stać z Wa sze go do świad cze nia oraz
Wa sze go pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac kie go. Mu szę
przy znać, że jest nie zwy kle sku tecz ny i do sko na le dba 
o in te re sy swo jej or ga ni za cji” – mó wił po seł.

Po seł Wal kow ski po in for mo wał tak że, że Plat for ma
Oby wa tel ska mia ła za miar zgło sić wnio sek, by pro jekt
oby wa tel ski zo stał od rzu co ny w pierw szym czy ta niu.
„Po roz mo wach z na mi zre zy gno wa li z te go wnio sku.
Wie dzie li bo wiem, że nie znaj dą u nas po par cia” – do dał
Wal kow ski. Po seł za de kla ro wał tak że, że pod czas
najbliższego po sie dze nia Na czel ne go Ko mi te tu PSL za -
pro po nu je przy ję cie sta no wi ska w spra wie po par cia oby -
wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD.

MZ

2. „B´ dzie my po pie ra li pro jekt oby wa tel ski pod czas prac w pod ko mi sji 
nad zwy czaj nej” – za de kla ro wał klub PSL

3. Kon fe ren cja pt. „Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we dla spo łe czeƒ stwa”

Pod ta kim ha słem OZ PZD w Szcze ci nie zor ga ni zo -
wał w dniu 26.04.2013 r. kon fe ren cję ad re so wa ną głów -
nie do miesz kań ców a zwłasz cza sa mo rzą dów i po li-
ty ków re gio nu. Ce lem kon fe ren cji by ło rów nież za sy -
gna li zo wa nie za gro że nia dla ogro dów dział ko wych i sa -
mych dział kow ców wy ni ka ją ce z wy ro ku Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go oraz pro po no wa nych zmian ustro ju
ogrod nic twa dział ko we go w Kra ju.

Już od go dzi ny 10-tej po ja wia li się ko lej ni uczest ni cy
kon fe ren cji. Czas do roz po czę cia wy ko rzy sta no na pre -
zen ta cję fil mu „Wy rok na dział kow ców”.

Go ść mi kon fe ren cji by ła sil na re pre zen ta cja PSL 
w oso bach: Po sła Pio tra Wal kow skie go, Pre ze sa Wo je -
wódz kie go Za rzą du PSL – Wi ce mar szał ka Wo je wódz -
twa Za chod nio po mor skie go dr Ja ro sła wa Rze py, Wi ce -
wo je wo dy Ry szar da Mić ko, Pre ze sa Miej skie go Za rzą -
du PSL dr Mał go rza ty Ło ziń skiej -Resz kow skiej oraz Ru -
chu Mło dych PSL An drze ja Ol sza ka.

Sej mik Wo je wódz twa re pre zen to wa li: Wi ce prze wod -
ni czą cy Je rzy Ko tlę ga oraz Wi ce prze wod ni czą cy Za rzą -
du Wo je wódz kie go SLD Da riusz Wie czo rek.

Swo ją obec no ścią za szczy cił kon fe ren cję Po seł do Par -
la men tu Eu ro pej skie go prof. Bo gu sław Li be radz ki.

Sa mo rzą dy Gmin by ły re pre zen to wa ne przez Ja na Dia -
ków – Star gard Szcze ciń ski, Woj cie cha Dłu go bor skie go

– Choj na, Ewę Ko wal ską – Biu ro Pla no wa nia Prze -
strzen ne go m. Szcze ci na, Mag da le nę Gryć ko – ogrod ni -
ka mia sta Szcze ci na, Sta ni sła wa Cy giel – Za rząd Me -
lio ra cji Miej skich, Zbi gnie wa Ja kob sche – Dy rek to ra
Schro ni ska Mło dzie żo we go, Fran cisz ka Ci mosz ko 
– dzia ła cza by łe go WZ PZD.

Swo je po par cie dla dział kow ców a za ra zem po dzię ko -
wa nie za za pro sze nie prze sła ła wi ce prze wod ni czą ca Par -
tii Ko biet Re gio nu Za chod nio po mor skie go Da nu ta
Pia sec ka -Bur siak. Pre zy dent m. Świ no uj ścia Ja nusz
Żmur kie wicz prze słał list skie ro wa ny do Pa ni Mar sza -
łek Ewy Ko pacz ze swo im po par ciem dla pro jek tu oby -
wa tel skie go. Pod czas kon fe ren cji obec ni by li dzien -
ni ka rze TVP i Pol skie go Ra dia Szcze cin.

Szko da, że z za pro sze nia nie sko rzy sta li po sło wie re -
gio nu, ani wła dze mia sta. Uspra wie dli wiać mo że udział
w uro czy sto ściach z oka zji rocz ni cy wy zwo le nia Szcze -
ci na, ale chy ba nie wszy scy by li za an ga żo wa ni.

Kon fe ren cję otwo rzył Dy rek tor Biu ra Okrę go we go za -
rzą du To masz Ol ku ski, któ ry przed sta wił cel oraz pro -
gram kon fe ren cji a na stęp nie prze ka zał głos Pre ze so wi
OZ PZD Ta de uszo wi Ja rzę ba ko wi, któ ry po wi tał uczest -
ni ków oraz przy by łych go ści a na stęp nie przed sta wił rys
hi sto rycz ny spo łecz ne go ru chu dział kow ców i pro ces na -
ra sta nia za gro żeń od 1990 r. oraz zma gań PZD o za cho -
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wa nie ogro dów i praw dział kow ców, cze go przy kła dem
by ła no we li za cja usta wy o POD oraz wal ka o no wą usta -
wę o ROD w 2005 roku, a tak że sy gna li zo wa nie za gro -
żeń w cza sie I i II Kon gre su PZD w obro nie ogro dów,
Zjeź dzie Spra woz daw czo -Wy bor czym PZD w 2011 oraz
Zjeź dzie Nad zwy czaj nym w 2012 ro ku, któ re go po kło -
siem jest Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej i Oby wa -
tel ski Pro jekt Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział-
ko wych.

Za ak cen to wa ne zo sta ły moc no za gro że nia pły ną ce 
z pro jek tu ze spo łu po sel skie go PO, któ ry ozna cza to tal -
ną ru inę ustro ju do tych cza so we go i za czy na nie wszyst -
kie go od pod staw, bez pra wa do grun tu, bez or ga ni za cji
PZD, któ ra ma być usta wo wo roz wią za na, a jej ma ją tek
zna cjo na li zo wa ny przez Pań stwo, na to miast ma ją tek
PZD znaj du ją cy sie w ogro dach sko mu na li zo wa ny na
rzecz Gmin.

W wy stą pie niach go ści do mi no wa ła tro ska o przy -
szłość ogro dów i ca łe go do rob ku po nad 115 lat, któ ry 
po roz wią za niu or ga ni za cji i po zba wie niu ogro dów pra -
wa do grun tu nie za pew ni dział kow com sta bil nej przy -
szło ści.

Po seł Piotr Wal kow ski za bie ra jąc głos pod kre ślił wy -
raź nie zna cze nie sil nej re pre zen ta cji dział kow ców i osła -
bie nie ogro dów po ich roz par ce lo wa niu. Zwró cił uwa gę
na to, aby po li ty kom zbyt nio nie ufać, pa trzeć im na rę -
ce. Na le ży zde cy do wa nie wy po wia dać swo je sta no wi -
ska ko rzy sta jąc ze zdo by czy in ter ne tu i pocz ty elek-
tro nicz nej. PSL po pie ra pro jekt oby wa tel ski, któ ry ma
du że szan se na to, by był pro jek tem wio dą cym w dal -
szych pra cach ko mi sji sej mo wych. Jest pro jek tem kom -
plek so wo opra co wa nym, spój nym oraz speł nia kry te ria
wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. PSL bę dzie for so -
wał ten naj bliż szy dla nie go pro jekt. Trze ba mu jed nak
po ma gać przez na ci ski na po słów bez po śred nio za an ga -
żo wa nych w pra cach ko mi sji, do któ rych pro jek ty zo sta -
ły skie ro wa ne.

Eu ro po seł Bo gu sław Li be radz ki za pre zen to wał sta no -
wi sko Le wi cy i tren dy roz wo jo we ogro dów dział ko wych
w Eu ro pie. Wy ra ził zdzi wie nie ca łą sy tu acją i po my słem
na li kwi da cję PZD. Pod kre ślił po par cie dla za cho wa nia
struk tu ry, ro li i zna cze nia or ga ni za cji w każ dym pań -
stwie. Dla cze go w na szym Kra ju ma być ta ki wy łom?
Co też ta kie go ten Zwią zek zro bił, że trze ba go zli kwi do -
wać?

Pre zes Wo je wódz kie go Za rzą du PSL za pew nił, że za -
wsze dział kow cy mo gą li czyć na tę for ma cję po li tycz ną:
„Po pie ra my oby wa tel ski pro jekt, po pie ra my Zwią zek,
bo bez or ga ni za cji sil nej i spraw nie dzia ła ją cej ni gdy nie
osią gnie się po zy tyw nych efek tów. To do ty czy każ dej

spo łecz no ści. Mu si cie udo wod nić swo je ra cje ar gu men -
ta mi i po ka za niem wo li wal ki o te ra cje”.

Pre zes miej skich struk tur PSL w Szcze ci nie p. Mał go -
rza ta Ło ziń ska -Resz kow ska po par ła ini cja ty wę usta wo -
daw czą ko mi te tu wy ło nio ne go z dział kowców.„Przy kła -
dem te go po par cia są 3500 pod pi sów zło żo nych pod pro -
jek tem oby wa tel skim. Wie rzę, że uda się wam osią gnąć
cel w stwo rze niu do bre go pra wa, któ re ma słu żyć dział -
kow com”.

Po wy stą pie niach wrę czo no po dzię ko wa nie Pa nu Ja -
ro sła wo wi Rze pie oraz Pa ni Mał go rza cie Ło ziń skiej -
-Resz kow skiej od Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej
za wy mier ne po par cie oby wa tel skie go pro jek tu.

Gło sy go ści na pa wa ją otu chą, że nasz pro jekt bę dzie
trak to wa ny, ja ko prze wod ni, o czym za pew ne po sło wie
za de cy du ją 9 ma ja br. na wspól nym po sie dze niu ko mi sji.
Dla te go zrób my wszyst ko, aby tak się sta ło. Od te go za -
le ży przy szłość dział kow ców i byt ogro dów.

Re fe ra ty wy gło szo ne przez przed sta wi cie li świa ta na -
uki by ły po twier dze niem wiel kiej ro li ro dzin nych ogro -
dów dla spo łe czeń stwa.

• Ro la ogro dów dział ko wych w ży ciu spo łecz no ści
miej skiej,

• Ogro dy dział ko we wczo raj i dziś,
• Ro śli ny ozdob ne w ogro dach dział ko wych,
• Bio tech no lo gie w ochro nie ogro dów dział ko wych,

zie le ni miej skiej i zbior ni ków wod nych,
• Go spo dar ka na wo zo wa w ogro dach dział ko wych 

z uwzględ nie niem kom po stów,
• Proz dro wot ne wła ści wo ści owo ców, ro ślin sa dow ni -

czych oraz pra ce na dział kach po bu dza ją ce do zdro we go
roz wo ju by ły ar gu men tem na po par cie te zy, że mu si my
sie roz wi jać w kie run ku świa ta zie lo ne go, a w tym
ogrom ny jest udział dział kow ców. Przy wra ca nie na leż -
ne go miej sca śro do wi sku, ochła dza nie mi kro kli ma tu
miast, pod no sze nie po zio mu wód grun to wych, bio róż -
no rod ność ga tun ków, zdro wot ne wa lo ry ogro dów, za -
pew nie nie miej sca do wy po czyn ku czyn ne go - to cen ny
dar ogro dów dział ko wych.

Hisz pa nia za pie nią dze UE zde gra do wa ła śro do wi sko,
te raz za pie nią dze UE bę dzie przy wra cać stan pier wot ny.

Dział ki w ogro dach to oszczęd ność na le kar stwach, 
a to są pie nią dze, któ re mo że my prze zna czyć na ich roz -
wój. Tak na le ża ło by po strze gać ro lę ogro dów dział ko -
wych, więc nie moż na ich ru go wać z miast, zwłasz cza
du żych. To mu szą zro zu mieć po li ty cy. Głos lu dzi na uki
po wi nien ich prze ko nać, że be to ny pro wa dzą do ni kąd!
Dla przy szłych po ko leń po win ni śmy po zo sta wić szan se
na ży cie w zdro wym śro do wi sku.

OZ PZD Szcze cin
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Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go „Po kój” we Wro cła wiu jed no gło śnie przy -
ję ło ni niej sze sta no wi sko w spra wie pro jek tu usta wy
dział ko wej PO zgło szo nej do Sej mu przez gru pę po słów
pod prze wod nic twem Pa na Po sła St. Hu skow skie go oraz
ws. za cho wa nia człon ków par tii rzą dzą cej. Już od dłuż -
sze go cza su przez dział kow ców z ca łe go na sze go kra ju
do na czel nych władz Rze czy po spo li tej kie ro wa ne są
dzie siąt ki ty się cy po dob nych do ni niej sze go li stów, wy -
stą pień i sta no wisk, zbio ro wych i in dy wi du al nych, w
któ rych na sze śro do wi sko jed no znacz nie przed sta wia
swo je ne ga tyw ne zda nie na te mat po my słów po słów PO
ws. ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Brak nam słów by wy ra zić na szą dez apro ba tę, a wręcz
od ra zę, ja ką na pa wa nas sto su nek po słów par tii rzą dzą -
cej do dział kow ców i na szej or ga ni za cji – PZD. Na każ -
dym kro ku po sło wie wy ka zu ją nie by wa łą igno ran cję 
i aro gan cję w sto sun ku do swo ich wy bor ców, ich praw 
i lo sów bli sko mi lio na ro dzin dział kow ców. Bez czel ność
wła dzy się ga dziś nie bez piecz nych gra nic. De mo kra cja
jak za wsze upo mni się o swo je i w koń cu zwy cię ży nad
aro gan cją wła dzy, ale jak uczy hi sto ria, nie obej dzie się
bez strat. Gdy za wo dzą me to dy de mo kra tycz ne, na ród
ma pra wo bro nić się przed nie spra wie dli wym pra wem i
wła dzą wszel ki mi do stęp ny mi me to da mi. Ape lu je my, by
na czel ne wła dze Rze czy po spo li tej do strze gły po wa gę
sy tu acji i za po bie gły w po rę nie spra wie dli wo ści, ja kiej
chcą się do pu ścić po sło wie par tii rzą dzą cej na dział kow -
cach. Już te raz wy wo łu je ona bez pre ce den so we obu rze -
nie, a w przy pad ku re ali za cji do pro wa dzi do sta nu
nie po ko ju spo łecz ne go, któ ry mo że zde sta bi li zo wać sy -
tu ację we wnętrz ną kra ju. Czte ry mi lio ny oby wa te li dłu -
żej nie ścier pią lek ce wa że nia wła dzy – w tym ape lu
jed no czy my się ze wszyst ki mi dział kow ca mi pol ski mi i
ich ro dzi na mi. Je śli zaś ce lem po słów jest de struk cja na -
szej gru py spo łecz nej, to już te raz mo że my po gra tu lo -
wać po sło wi Hu skow skie mu, gdyż nie za do wo le nie
spo łecz ne wy wo ła ne je go pro jek tem, co gor sza wid mem
je go re ali za cji, po wo li prze le wa cza rę go ry czy spo łecz -
nej i z pew no ścią nie po zo sta nie bez wpły wu na utrzy ma -
nie się par tii rzą dzą cej u ste rów wła dzy, nie mó wiąc już
o po ten cjal nych i nie prze wi dy wal nych kon se kwen cjach
spo łecz nych i po li tycz nych. Wła dza lek ce wa żą ca oby -
wa te li nie za słu gu je na sza cu nek spo łecz ny i dal sze jej
utrzy my wa nie.

Dziś jak ni gdy wcze śniej na le ży przy po mnieć po li ty -
kom i urzęd ni kom, że Pań stwo Pol skie, to nie Skarb Pań -
stwa, Pro ku ra to ria Ge ne ral na, Sejm, Rząd, Są dy i

wszel kie in sty tu cje pań stwo we, któ re z ro ku na rok, na
na szych oczach prze po czwa rzą]ą się w przed się bior stwa
urzęd ni czo -praw ne i kor po ra cje świad czą ce usłu gi wy -
bra nym gru pom spo łecz nym, a umniej sza ją ce le spo łecz -
ne i mi sję ja kie na nie na ło żo no. Pań stwo Pol skie to
oby wa te le, a wła dza jest wy łącz nie służ bą do ja kiej oby -
wa te le po wo łu ją po li ty ków. Naj wyż szym su we re nem
jest spo łe czeń stwo, nie pre zy dent, pre mier, mar sza łek,
po sło wie – to re pre zen tan ci. Dziś w ob li czu gwał tu, ja -
kie go na dział kow cach i ich ma jąt ku chce się do pu ścić
par tia rzą dzą ca przy po mi na my, kto w pań stwie pol skim
jest je dy nym go spo da rzem i czy je in te re sy wła dza po -
win na re pre zen to wać i chro nić. Wła dza win na re pre zen -
to wać in te re sy oby wa te li – na ro du, nie zaś in sty tu cji
pań stwo wych, któ re sa ma wła dza po wo łu je do za rzą dza -
nia pań stwem, czy też kor po ra cji i biz ne su (de we lo pe -
rów), któ re słu żą spo łe czeń stwu wy łącz nie krót ko ter-
mi no wo, szko dzą zaś w dłuż szej per spek ty wie. Naj wyż -
szą war to ścią pań stwa są oby wa te le, a dział kow cy są
zna czą cą i zjed no czo ną czę ścią pol skie go na ro du. 
W pań stwie de mo kra tycz nym nie do pusz czal ne jest sta -
wia nie in te re sów in sty tu cji i urzę dów pań stwo wych, tak -
że sa mo rzą dów te ry to rial nych, bez wzglę du na ich ran gę,
nad in te re sem spo łe czeń stwa, bo te in sty tu cje peł nią
funk cje słu żeb ne wo bec spo łe czeń stwa i win ne być mu
cał ko wi cie pod po rząd ko wa ne. Nie do pusz czal ne jest za -
ła twia nie za szło ści praw nych współ cze sny mi pro po zy -
cja mi. Na sza or ga ni za cja po wsta ła za nim uchwa lo no
obec ną Kon sty tu cję, ba na wet za nim utwo rzo no i zre for -
mo wa no sa mo rząd te ry to rial ny. Brak do bre go i zgod ne -
go z Kon sty tu cją pra wa dział ko we go nie uspra wie dli wia
żad nych po su nięć wła dzy, nie wy ni ka ją cych bez po śred -
nio z sa mej Kon sty tu cji, któ re nie uwzględ nia ją praw
dział kow ców, a co gor sza sta wia ją in te res pań stwa pol -
skie go i je go urzę dów po nad pra wa mi oby wa te li i spo łe -
czeń stwa wy ni ka ją cy mi z te go sa me go do ku men tu.
Tak że Try bu nał Kon sty tu cyj ny otrzy mał w ostat niej de -
ka dzie nad zwy czaj ne upraw nie nia usta wo daw cze, po mi -
mo bra ku ta kich za pi sów w sa mej Kon sty tu cji. Aro-
gan cja wła dzy bro nią cej in te re sów urzę dów i urzęd ni -
ków, nisz czy na szą oj czy znę i sta wia ad mi ni stra cję pań -
stwo wą i sa mo rzą do wą na po zy cji to ta li tar nej w sto-
sun ku do oby wa te li. W pań stwie rzą dzo nym przez PO
wszyst ko spro wa dza się dziś do te go, że de mo kra cja dla
oby wa te li za czy na się i koń czy przy urnach wy bor czych.
Tak dziś się czu je my trak to wa ni, spo nie wie ra ni przez
„fał szy wych pro ro ków” w oso bach po słów PO – au to -
rów po sel skie go pro jek tu usta wy dział ko wej, na czel nych

4. Dział kow cy wro cław scy ko men tu jà pro jekt PO – „JesteÊmy przeciwni tej ustawie”

STANOWISKO
Wal ne go Spra woz daw cze go Ze bra nia ROD „Po kój” we Wro cła wiu

w spra wie pro jek tu usta wy dział ko wej au tor stwa PO
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władz RP z Plat for my Oby wa tel skiej mil czą cych i igno -
ru ją cych oby wa tel ski głos. Ile zo sta ło z oby wa tel sko ści
w Pań stwa plat for mie?

Pro po zy cje po sła Hu skow skie go, któ ry nie ro zu mie,
że Pol ski Zwią zek Dział kow ców i je go ma ją tek to ma ją -
tek wszyst kich człon ków te go związ ku, któ rzy go bu do -
wa li z wła snych skła dek, nie mo gą po zo stać bez
zde cy do wa ne go sprze ci wu. Na ten ma ją tek skła da ły się
po ko le nia dział kow ców z wła snej kie sze ni. Ma ją tek ten
słu ży dziś wszyst kim dział kow com i roz wo jo wi ogro -
dów. Pań stwu, a zwłasz cza ła ko mej na pie nią dze i grun -
ty wła dzy sa mo rzą do wej, nic do te go ma jąt ku. Pro szę
za pa mię tać, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców to dział -
kow cy doń na le żą cy a nie, tzw. „cza pa”, jak ją bez par do -
no wo na zy wa po seł Hu skow ski – PZD to my wszy scy –
Dział kow cy. Nie ży czy my so bie in ge ren cji pań stwa pol -
skie go, a zwłasz cza or ga nów je go wła dzy, któ re już od
lat nie re pre zen tu ją in te re su oby wa te li lecz swój wła sny,
wir tu al ny, ad mi ni stra cyj no -urzęd ni czy in te res, w PZD i
je go ma ją tek. Je że li po mi mo na szych ape li i praw nam
przy słu gu ją cych z mo cy Kon sty tu cji RP, wła dza usta wo -
daw cza zre ali zu je pla ny po słów PO, zli kwi du je po za rzą -
do wą or ga ni za cję ja ką jest PZD, zna cjo na li zu je ma ją tek
PZD i sko mu na li zu je ma ją tek ROD oraz nasz pry wat ny
gro ma dzo ny przez po ko le nia na dział kach zgod nie z pra -
wem i na mo cy przy słu gu ją cych nam i na by tych przez
nas praw, bę dzie my ape lo wać w Unii Eu ro pej skiej i kra -
jach ościen nych uka zu jąc dwu li co we dzia ła nia pseu do -
de mo kra tycz nej wła dzy w Pol sce. Bę dzie my pro sić na
are nie mię dzy na ro do wej o in ter wen cję by usu nąć z Pol -
ski pa to lo gię po li tycz ną roz ra sta ją cej się ma chi ny biu ro -
kra tycz nej. Obu dzi my spo łe czeń stwo, gdyż naj wyż szy
czas prze pro wa dzić praw dzi we prze mia ny de mo kra tycz -

ne w na szym kra ju i od dać wła dzę na ro do wi. W XXI
wie ku de mo kra cja mo że być tyl ko do raź na. Każ dy in na
w si dłach wszech obec ne go neo li be ra li zmu, prze li cza nia
wszyst kie go na ka pi tał i sto so wa nia za sad eko no mii we
wszyst kich dzie dzi nach ży cia, prze sta je de mo kra cja^ być
w ogó le!

Nie bę dzie my się roz pi sy wać w spra wie na szej usta -
wy oby wa tel skiej, któ ra tra fi ła do Sej mu. My dział kow -
cy ją po pie ra my. Pro jekt oby wa tel ski był z na mi
kon sul to wa ny, a pod pi sy przez nas ze bra ne uczci wie.
Obu rza nas fakt dys kre dy to wa nia przez po sła Hu skow -
skie go wiel kiej pra cy spo łecz nej ty się cy dział kow ców
za an ga żo wa nych w pra ce nad usta wą i zbie ra nie pod pi -
sów. Sam fakt kry ty ko wa nia od po wie dzial nych, oby wa -
tel skich po staw spo łe czeń stwa zdol ne go do re ago wa nia
na za gro że nia w kon kret ny i de mo kra tycz ny spo sób,
przez po sła ja kiej kol wiek par tii de mo kra tycz nej za słu -
gu je na ka te go rycz ne po tę pie nie, zwłasz cza zaś tej par -
tii, któ ra w na zwie ma sło wo „oby wa tel ski”. 

Je ste śmy prze ciw ni usta wie PO po pie ra nej przez na -
czel ne wła dze RP, któ re tyl ko po twier dza ją swo je sta no -
wi sko zgod ne z za słu gu ją cy mi na po tę pie nie ide ami
po sła Hu skow skie go po przez wy mow ne mil cze nie i nie
udzie la nie na na sze pi sma i ape le od po wie dzi, m.in.
przez pre zy den ta, pre mie ra i mar szał ków Sej mu. Na cjo -
na li za cja ma jąt ku PZD i ko mu na li za cja ma jąt ku ogro -
dów wy pra co wa ne go z na szych skła dek oraz na sze go
pry wat ne go na nie sio ne go na dział kach jest po spo li tym
zło dziej stwem i na le ży na zy wać rze czy po imie niu. Dość
już ba ła mut nej i dwu li co wej ga lan te rii fał szy wych sa lo -
nów. Je śli w za bez pie cze niu na szych praw za wie dzie nas
na sze pań stwo, ści ga nia te go prze stęp stwa i od szko do -
wań bę dzie my się do ma gać na are nie mię dzy na ro do wej.

Wro cław, 27 kwiet nia 2013 r.

Pre zes
/-/

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/

Po nad 200 dział kow ców ma zo wiec kich wzię ło udział
w po cho dzie z oka zji Świę ta 1 ma ja zor ga ni zo wa nym
przez OPZZ i SLD w War sza wie. Po chód wy ru szył spod
sie dzi by OPZZ i prze szedł uli ca mi War sza wy: No wym
Świa tem, Kra kow skim Przed mie ściem i Ksią żę cą. Pod -
czas po cho du oprócz dział kow ców z War sza wy i oko lic
re pre zen to wa ni by li tak że dział kow cy z Sie dlec, Płoc ka 

i Ra do mia. W po cho dzie udział wzię li: Wi ce pre zes OZM
PZD Pan Sta ni sław Za wad ka, Wi ce pre zes KR PZD An -
to ni Ko strze wa oraz Prze wod ni czą cy de le ga tur OZM
PZD: z Sie dlec Te re sa Kar pe ta, z Płoc ka Sta ni sław Bo -
guc ki oraz z Ra do mia Zyg munt Kas przak. Wszy scy
uczest ni cy po cho du nie śli ha sła po pie ra ją ce oby wa tel ski
pro jekt usta wy o ROD. Dział kow cy wy róż nia li się z tłu -

5. Dział kow cy na po cho dzie z oka zji Âwi´ ta 1 ma ja
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mu ubio rem: zie lo ny mi cza pecz ka mi i chu s ta mi Związ -
ko wy mi oraz trans pa ren ta mi z ha sła mi po par cia dla oby -
wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD.

Dzię ki udzia ło wi w po cho dzie dział kow cy za ma ni fe -
sto wa li swo ją in te gra cję w obro nie ogro dów dział ko -
wych.  Po ka za li, że je śli bę dzie trze ba to są go to wi wyjść
na uli ce War sza wy w obro nie ogro dów dział ko wych, po -
ka za li, że dział kow cy to si ła z któ rą trze ba się li czyć.
Ma ni fe sta cji dział kow ców przy świe ca ły ha sła po pie ra -
ją ce oby wa tel ski pro jekt usta wy o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych oraz po pie ra ją ce Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców ja ko or ga ni za cję bro nią cą praw dział kow ców.
Po sło wie po win ni do strzec, że sko ro spo łecz ność dział -
ko wa ob cho dzi 1 ma ja trzy ma jąc w dło niach ba ne ry 
z ha sła mi po pie ra ją cy mi oby wa tel ski pro jekt usta wy 
o ROD, to zna czy, że ta spo łecz ność chce, aby ten pro -
jekt zo stał przy ję ty przez Sejm.

War sza wia cy zo ba czy li lu dzi dum nie pre zen tu ją cych
bar wy or ga ni za cji, z któ rej się wy wo dzą, or ga ni za cji,
któ rą po pie ra ją, po nie waż za wsze sta ła za ni mi mu rem.
Dział kow cy, któ rzy przy by li na ob cho dy świę ta 1 ma ja
w swo ich wy po wie dziach pod kre śla li, iż w peł ni po pie -
ra ją dzia ła nia ja kie w obro nie dział kow ców i ogro dów
po dej mu je Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Pa da ły tak że
stwier dze nia, iż me dia ogól no pol skie nie przed sta wia ją
za wsze sy tu acji dział kow ców obiek tyw nie, sta jąc tym

sa mym po stro nie par tii rzą dzą cej PO, że nie są obiek -
tyw ne. Dział kow cy pod kre śla li, tak że że ogro dy słu żą
ca łe mu spo łe czeń stwu, a nie jak się pró bu je przed sta wiać
wy bra nej gar st ce spo łe czeń stwa.

Pod czas po cho du z ra mie nia or ga ni za to rów prze ma -
wia li prze wod ni czą cy OPZZ Jan Guz oraz prze wod ni -
czą cy SLD Le szek Mil ler, oby dwaj w swo ich wy po-
wie dziach pod kre śla li po trze bę god nej pra cy dla oby wa -
te li i god nych eme ry tur dla lu dzi, któ rzy ca łe ży cie na tę
eme ry tu rę od kła da li swo je pie nią dze, o czym te raz Pań -
stwo za po mi na.

Tak że w in nych mia stach dział kow cy wzię li udział 
w ob cho dach Świę ta Pra cy. W Zie lo nej Gó rze pod po -
mni kiem ofiar II woj ny świa to wej w cen tral nej czę ści
mia sta Zie lo nej Gó ry, w go dzi nach przed po łu dnio wych
od by ła się ma ni fe sta cja, w któ rej udział wzię ła 50-oso -
bo wa gru pa dział kow ców. Dział kow cy mie li ze so bą fla -
gi związ ko we oraz trans pa ren ty o na stę pu ją cej tre ści:

– STANOWCZE NIE dla na cjo na li za cji ma jąt ku dział -
kow ców przez PO,

– TAK dla ogro dów – Oby wa tel ski Pro jekt Usta wy 
o Ogro dach Dział ko wych,

– Lep sze owo ce z wła snej dział ki niż szczaw z na sy pu
wy ra ża jąc w ten spo sób swo je nie za do wo le nie z po -

wo du za gro żeń dla dział kow ców i ogro dów, ja kie nie sie
ze so bą pro jekt Plat for my Oby wa tel skiej. 

AK

6. Dział kow cy z ROD „Kwit nà ca Do li na” mó wià NIE roz ła mow com 
ze sto wa rzy sze nia I. Ja rzàb ka

W dniu 27 kwiet nia br. w wy na ję tej na ten cel Sa li
Szko ły Pod sta wo wej w Swa rzę dzu od by ło się Wal ne Ze -
bra nie Spra woz daw cze ROD „ Kwit ną ca Do li na”.

Na ucze ni do świad cze niem z lat po przed nich rów nież
w tym ro ku dla spo koj ne go prze pro wa dze nia ze bra nia,
wy na ję li śmy dwóch pra cow ni ków fir my ochro niar skiej.
Jak się oka za ło za bieg ten nie był chy bio ny. To już
czwar ty rok z rzę du, jak na ze bra nie człon ków Polskiego
Związku Działkowców, pró bu ją wejść oso by nie upraw -
nio ne re pre zen tu ją ce sto wa rzy sze nia ogro do we. Jest to
za wsze czte ro oso bo wa gru pa pod przy wódz twem I. Ja -
rząb ka i je go za stęp cy p. Za krzew skie go. Trze ba nie
mieć za grosz god no ści aby wpy chać się tam gdzie cię
nie chcą. Ale ta gru pa tak ma…

Dwa ty go dnie przed Wal nym Ze bra niem, spło dzi li pi -
smo, któ re kol por to wa li wśród dział kow ców a za ty tu ło -
wa ne „Ostat nie Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze ROD
„Kwit ną ca Do li na”. Na wo ły wa li w nim do od wo ła nia
za rzą du Ogro du i prze ka za nia za rzą dza nia Ogro dem ich
sto wa rzy sze niu. Im bli żej ze bra nia tym bar dziej pod grze -
wa li at mos fe rę. 

W ty go dniu po prze dza ją cym ze bra nie pan Ja rzą bek 
ze swo ją „wier ną tu bą” re dak to rem W., „ko lę do wa li” 
od dział ki do dział ki, prze ko nu jąc do swo ich ra cji. Ja ki 
był efekt tych pe re gry na cji, mie li śmy się nie ba wem prze -
ko nać.

Prze bieg ze bra nia miał róż ny tem pe ra ment. Szcze gól -
nie do ty czy ło to spraw po rząd ko wych a głów na wal ka
ro ze gra ła się po mię dzy zwo len ni ka mi nie ogra ni czo ne go
wjaz du sa mo cho da mi na te ren Ogro du i ich prze ciw ni ka -
mi. Zwa śnio ne stro ny wy pra co wa ły kom pro mis, któ ry
po zwo lił na spo koj niej sze pro wa dze nie ze bra nia przez
prze wod ni czą cą.

Pra wie stu oso bo wa gru pa dział kow ców wy słu cha ła
spra woz dań pre ze sa i po szcze gól nych ko mi sji. W cza sie
ich od czy ty wa nia mło dy ak ty wi sta z ru chu „ja rząb kow -
ców”, cho dził od sto li ka do sto li ka i na ma wiał dział kow -
ców aby nie za twier dza li spra woz da nia za rzą du i go
od wo ła li. Nie zo stał wy słu cha ny. Po gło so wa niu, był
wra kiem czło wie ka, aż żal by ło pa trzeć.

Za rząd nie zo stał od wo ła ny, dzia ła na dal dla do bra
ogro du i dział kow ców. Przy ję to wszyst kie pro po no wa ne
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przez za rząd ROD pro jek ty uchwał oraz plan dzia ła nia i
pre li mi narz wy dat ków. Roz ła mow cy po prze gra nych
gło so wa niach opusz cza li sa lę z nie tę gi mi mi na mi. Po raz
ko lej ny dział kow cy po ka za li im, że chcą spo koj nie upra -
wiać dział ki i od że gnu ją się od ha ła śli wej grup ki roz ła -

mow ców. W czy im więc in te re sie ta grup ka dzia ła? Od -
po wiedź na to py ta nie jest ja sna – z ca łą pew no ścią nie
w in te re sie dział kow ców Ogro du. War to, by o tym wie -
dzie li po sło wie A. De ra i L. Sta roń, któ rzy chęt nie słu -
cha ją gło su ta kich dział kow ców jak I. Ja rzą bek.

Pre zes ROD „Kwit ną ca Do li na”
Ro mu ald Drza zga

7. Na iw nym, któ rzy jesz cze wie rzà po li ty kom PO

W wy da niu ga ze ty Me tro  z dnia 24.04.2013 r. uka zał
się ar ty kuł pt. „Że gnaj cie, ogród ki. Ka pi tał idzie”, któ ry
przed sta wia hi sto rię ogro du ro dzin ne go zor ga ni zo wa ne -
go przez Hu tę War sza wa dla swo ich pra cow ni ków.
Ogród ten nie na le żał do PZD i w związ ku z tym nie ko -
rzy stał i nie mo że ko rzy stać z do bro dziejstw obo wią zu -
ją cej jesz cze usta wy o ROD. Jed nak ze wzglę du na
spo łecz ny wy miar i krzyw dę ludz ką oraz po trak to wa nie
dział kow ców w tym ogro dzie przez pań stwo (zie mia ta
by ła wła sno ścią Skar bu Pań stwa) i gmi nę (Urząd Mia sta
War sza wy i Urząd Dziel ni cy Bie la ny) jak po zba wio nych
wszel kich praw oby wa te li dru giej ka te go rii.

Po znaj hi sto rię dział kow ców z war szaw skie go ogro -
du. Wbrew ha słom po słów PO, ich pro jekt - wy ga sza

pra wa dział kow ców do te re nów ogro dów – po sta wi nas
wszyst kich w sy tu acji dział kow ców z te go ar ty ku łu. 
O tym ca ły czas mó wi my i te mu się prze ciw sta wia my!
Szan sę na sku tecz ną obro nę ogro dów ma my tyl ko gdy
je ste śmy ra zem. Ze sła by mi, po li ty cy i urzęd ni cy się nie
li czą. Dla te go PO tak bar dzo za le ży na usta wo wej li kwi -
da cji ogól no pol skie go ru chu dział kow ców i nie po zo sta -
wia de cy zji w rę kach dział kow ców – jak pro jekt oby-
wa tel ski. Wie dzą, że z ma ły mi or ga ni za cja mi so bie po -
ra dzą. Aby, ni czym w ar ty ku le, w są dach prze ciw ko stu -
den tom sta wa li pro fe so ro wie. Przy oka zji PO chce
zła mać Kon sty tu cję, bo ona, tak jak i los dział kow ców,
ich wca le nie in te re su je. Pa mię taj my, że je że li ma my na
ko goś li czyć, naj bar dziej licz my na sie bie! Dla te go opra -
co wa li śmy pro jekt oby wa tel ski.

BP

Ar ty kuł opo wia da hi sto rię eme ryt ki z War sza wy, któ -
ra zo sta ła po zba wio na swo je go ogród ka, któ ry upra wia -
ła po nad 30 lat. 76-let nia ko bie ta miesz ka na jed nym z
war szaw skich blo ko wisk, gdzie miesz ka ją lu dzie ra czej
mniej za moż ni, o czym świad czą po roz wie sza ne na klat -
ce in for ma cje o za le gło ściach z ty tu łu nie pła ce nia czyn -
szu. Ko bie ta, któ rą po zba wio no dział ki ży je skrom nie w
nie wiel kim – trzy dzie sto pa ro me tro wym miesz kan ku.
Nie stać ją na zbyt ki i luk su sy. „W miesz ka niu stoi sta ry
seg ment, na nim ma ły te le wi zor. Stół, wer sal ka, dwa
krze sła. Nie ma sa mo cho du, te le fo nu ko mór ko we go.
Mia ła jed nak ogró dek dział ko wy” – czy ta my w dzien ni -
ku „Me tro”. Ka wa łek zie mi do sta ła od „Hu ty War sza -
wa” po 20 la tach pra cy na sta no wi sku księ go wej. Ko-
bie ta na le ża ła do „So li dar no ści”, choć jak mó wi - ak ty -
wist ką nie by ła. W la tach 80-tych za kład wszyst kim pra -
cow ni kom roz da wał dział ki pra cow ni cze, któ re utwo-
rzo no tuż za bra mą za kła du w tzw. stre fie bu fo ro wej, któ -
ra słu ży ła od dzie le niu za kła du od osie dli miesz ka nio -
wych. Był to jed nak w dal szym cią gu te ren za kła du.

Dy rek tor za kła du dział ki przy dzie lał w dro dze de cy zji 
i bez ter mi no wo. W tym okre sie cza su ko bie ta za czę ła
cho ro wać, po gor szył się jej wzrok, w związ ku z tym
prze szła na wcze śniej szą eme ry tu rę. „Ko mi sja le kar ska
stwier dzi ła znacz ny, czy li I sto pień nie peł no spraw no ści”
– czy ta my w ga ze cie.

Eme ryt ka jed nak nie na rze ka, bo z przy zna nej eme ry -
tu ry star cza na ży cie, le ki i opła ty, a tak że na po moc scho -
ro wa nej sio strze, któ rą od wie dza nie mal że co dzien nie.
„Ogró dek miał trzy sta me trów kwa dra to wych. Zmie ści ła
się al ta na, grząd ki z wa rzy wa mi, drze wa owo co we, ja łow -
ce. – Co dzien nie tam ucie ka łam od trosk. To by ło dla mnie
sa na to rium” – mó wi eme ryt ka ga ze cie „Me tro”.

Dzie sięć lat póź niej, w la tach 90-tych Hu tę War sza wa
spry wa ty zo wa no. Te ren znaj du ją cy się wo kół za kła du
pań stwo wa agen cja sprze da ła w wie czy ste użyt ko wa nie
in we sto ro wi firmie Co im pex. Co ro ku z ty tu łu użyt ko -
wa nia mu si ona za pła cić do ka sy pań stwa po nad 
250 tys. zł. In we stor przez la ta nie ru szał dzia łek – te ren
moż na by po wie dzieć, le żał odło giem. Obec nie oko li ce

„Że gnaj cie ogro dy – idzie ka pi tał” – na te mat ar ty ku łu Ma riu sza Ja ło szew skie go – dzien nik „Me tro”
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hu ty to za pusz czo ne chasz cze i ogro dy. Jed nak ze wzglę -
du na zna ko mi te po ło że nie – tuż obok jest ostat nia sta cja
me tra i wę zeł prze siad ko wy, a tak że dro ga na no wo wy -
bu do wa ny Most Pół noc ny, któ ry łą czy Bia ło łę kę z Bie-
la na mi i po zo sta łą czę ścią mia sta – to te ren wy jąt ko wo
roz wo jo wy. Za pa rę lat ma tam tę dy prze bie gać tra sa S7. 

O in we sto rze zro bi ło się gło śno, kie dy Co im pex w me -
diach po chwa lił się swo imi pla na mi. In we stor chce 
w tym miej scu wy bu do wać naj więk szą ga le rię han dlo wą
dla tej czę ści mia sta, a tak że biu row ce za ba ga te la 
650 mln zł. Mia sto sto łecz ne War sza wa jest tym pla nom
przy chyl ne i wpi sa ło je do pro jek tu pla nu za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go mia sta. W związ ku z po wyż szym
ogro dy dział ko we, któ re od 30 lat znaj du ją się w tym
miej scu zo sta ną zli kwi do wa ne w nie dłu gim cza sie.

Pro blem jed nak w tym, że od stro ny praw nej ogro dy te,
jak i dział kow cy, nie mo gą li czyć na żad ne od szko do wa -
nia ani za na sa dze nia, ani za al tan ki, ani nie na le ży się im
te ren za mien ny, gdzie mo gli by od two rzyć swo je ogro dy.
Dla cze go? Ogro dy nie by ły zrze szo ne w PZD i nie 
obo wią zu je je usta wa o ogro dach dział ko wych z lip ca
2005 ro ku. I tu taj ro dzi się pro blem, bo sko ro mia sto nie
za dba ło o tych lu dzi, któ rzy przez la ta in we sto wa li 
w swo je ogro dy wła sne pie nią dze, to nie za mie rza ro bić
te go in we stor. Co wię cej zgod nie z li te rą pra wa mo że on
za żą dać od użyt ku ją cych ogro dy na je go te re nie dział -
kow ców opłat za użyt ko wa nie wie czy ste, zaś tych, któ -
rzy nie po słu cha ją we zwa nia do opusz cze nia te re nu 
– mo że zgod nie z pra wem eks mi to wać na bruk. 

Pod ko niec 2012 ro ku u bram za kła du i ogro dów dział -
ko wych po ja wił się peł no moc nik in we sto ra, któ ry za żą -
dał bez zwłocz ne go opusz cze nia je go te re nu. „Przy bra-
mie wej ścio wej po sta wi li ochro nę. Nie wpusz cza ją mnie
na wet z po li cją. Bo ja ko jed na z nie wie lu nie pod pi sa -
łam ugo dy, że zga dzam się na wy pro wadz kę i zrze kam
ja kich kol wiek rosz czeń wo bec spół ki” – mó wi emerytka
ga ze cie „Me tro”. Ko bie ta, po dob nie jak kil ku dzie się ciu
in nych dział ko wi czów mu sia ła zo sta wić swój ca ły do -
by tek – krze wy, al ta nę – za bra mą, któ rej strze że te raz
ochro na. Wy rzu ce ni na bruk lu dzie szu ka li po mo cy na
wła sną rę kę. „Zło ży li za wia do mie nie do pro ku ra tu ry 
– umo rze nie, bo nie ma prze stęp stwa. Zło ży li po zew do
są du - sąd go im zwró cił, bo w do ku men ta cji by ły bra ki”
– czy ta my w dzien ni ku. Bo ha ter ka ar ty ku łu nie mia ła
pie nię dzy na dro gich ad wo ka tów, któ rzy za ję li by się tą
spra wą – dla te go zwró ci ła się do o po ra dę do fun da cji
dzia ła ją cej przy jed nym z ko ścio łów. Za ję ła się nią mło -
da stu dent ka V ro ku pra wa. Na pi sa ła opi nię praw ną, 
w myśl któ rej in we stor działał bez praw nie, a  ko bie cie
na le ży się od szko do wa nie za utra co ne mie nie. Eme ryt ka
ży ła na dzie ją, któ ra oka za ła się płon na. Ma jąc ta ką opi -
nię praw ną w rę ku, ko bie ta zlek ce wa ży ła pi sma z kan ce -
la rii in we sto ra. Na efek ty nie mu sia ła dłu go cze kać –
„Przy sła li mi przed są do we we zwa nie do wy da nia nie -
ru cho mo ści. Pi szą, że nie mam ty tu łu praw ne go do

ogród ka i że mo gą wy stą pić o od szko do wa nie za bez u -
mow ne je go zaj mo wa nie. Że mam nie za pła co ny czynsz
na kil ka dzie siąt ty się cy zło tych”. Stu dent ka, któ ra na pi -
sa ła opi nię praw ną nie wie dzia ła, że ogro dy nie by ły
zrze szo ne w PZD, bo nikt o tym nie po my ślał  i spra wę
za nie dba no. Pi smo, któ re do sta ła ko bie ta pod pi sał An -
drzej Kac przyc ki – by ły sę dzia Na czel ne go Są du Ad mi -
ni stra cyj ne go, któ ry w spra wach nie ru cho mo ści jest
spe cja li stą z wie lo let nim do świad cze niem. Ko bie ta jed -
nak wciąż wie rzy, że sąd nie da jej skrzyw dzić i po mo że
jej wy grać tę spra wę. „Szko da mi już na to zdro wa. Je -
stem sta ra, mach nę łam na ogró dek rę ką. Ale się bun tu -
ję, bo nie lu bię, jak ktoś mnie stra szy. Wma wia się, że
nam się nic nie na le ży. To nie jest spra wie dli we” – mó -
wi na ła mach „Me tra” ko bie ta.

Po zo sta ją tak że py ta nia – czy ta my w ga ze cie. Ja kie?
>> Czy dział kow ców, zwłasz cza lu dzi star szych, nie

moż na by ło po trak to wać le piej, dać im choć by sym bo -
licz ne go od szko do wa nia? 

>> Czy urząd dziel ni cy i mia sto za in te re so wa ły się
swo imi miesz kań ca mi? Po mo gły im? 

>> Czy sa mo rząd za dbał, by ce ną za roz wój mia sta nie
by ła krzyw da słab szych?

Dla sa mo rzą du lo kal ne go li czy się je dy nie to, że ogro -
dy nie mia ły ure gu lo wa ne go sta tu su praw ne go. Urząd
Dziel ni cy Bie la ny po mógł je dy nie zor ga ni zo wać spo tka -
nie z in we sto rem , któ re nie wie le wnio sło do ca łej spra -
wy, bo wiem in we stor „po wie dział, że na te re nach na le-
żą cych do spół ki jest pra wie 200 nie le gal nych dzia łek,
za któ re pła ci co rok po dat ki”. Na za da ne przez dzien ni -
ka rza py ta nia nie chciał od po wie dzieć urząd. 

Dzien ni karz „Me tra” spo tkał się więc z przed sta wi cie -
la mi in we sto ra An ną Hipsz z Co im pex i Ewą Ka ba tą -
-Pie karz, któ ra ob słu gu je spół kę od stro ny me dial nej.
„Dział ko wi cze już w 2006 r. do sta li pi sma in for mu ją ce,
kto jest wła ści cie lem te re nu i że ma ją go opu ścić. Kto
chciał pod pi sał ugo dę, dzię ki któ rej do wrze śnia te go ro -
ku mo że za dar mo ko rzy stać z dział ki. Lu dzie przez kil ka -
dzie siąt lat użyt ko wa li zie mię za dar mo. Fir ma od 2005 r.
po no si kosz ty po dat ku od nie ru cho mo ści i opłat za użyt -
ko wa nie wie czy ste. Nie po bie ra li śmy od dział ko wi czów
żad nych opłat” – wy ja śnia ły przed sta wi ciel ki in we sto ra.
Ko bie ty są zdzi wio ne py ta niem o od szko dowa nia. Po -
dob nie, jak by ły sę dzia NSA, któ ry wy słał przed są do we
we zwa nie. „Dla cze go spół ka mia ła by da wać ko muś
dział ki za stęp cze? Nie ma mo wy o od szko do wa niach. Czy
oni pła ci li za użyt ko wa nie? Co sko rzy sta li, to ich.” – po -
wie dział. 

In we stor ca łą wi nę za trud ną sy tu ację dział kow ców
zrzu ca na gmi nę i skarb pań stwa. Ich zda niem wy star -
czy ło te ren ogro dów dział ko wych wy łą czyć ze sprze da -
ży te re nu, lub też za gwa ran to wać od szko do wa nia dla
tych lu dzi w umo wie sprze da ży te re nu. Jed nak kie dy 
w grę wcho dzą mi lio no we kwo ty z ty tu łu sprze da ży te -
re nu na le żą ce go do gmi ny lub skar bu pań stwa, to nikt
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nie my śli o za bez pie cze niu in te re sów zwy kłe go oby wa -
te la, któ ry na tym te re nie użyt ko wał przez la ta swo ją
dział kę. Co więc sta nie się z eme ryt ką? „Ta pa ni mo że
za brać swo je rze czy. Mo że też przyjść do nas do biu ra
pod pi sać ugo dę” – po wie dzia ła przed sta wi ciel ka in we -
sto ra An na Hipsz ga ze cie „Me tro”. Co za tem za mie rza
zro bić po zo sta wio na sa ma so bie eme ryt ka, któ ra zni kąd
nie mo że otrzy mać w tej spra wie po mo cy? „Chy ba pod -
pi szę tę ugo dę. Nie mo gę już z ner wów spać po no cach.
Ale nie chcę ich li to ści – mó wi za ła ma na”.

Ta hi sto ria opi sa na w dzien ni ku „Me tro” po ja wia się
w cza sie go rą cej dys ku sji na te mat stwo rze nia no wej
usta wy dział ko wej. Gdy by opi sy wa na eme ryt ka na le ża -
ła do PZD to nie by ło by ta kiej mi trę gi praw nej 
i wal ki z wia tra ka mi, ja kiej mu si do świad czać. Od wie -
lu lat to Zwią zek stoi na stra ży praw dział kow ców i wal -
czy z ich ła ma niem wy ta cza jąc spra wy są do we, któ re
wie lo krot nie wygrał. Dział kow cy zrze sze ni w PZD
otrzy mu ją za rów no od szko do wa nie za na sa dze nia i al ta -
ny, jak rów nież te ren za stęp czy. Tym cza sem, jak wi dać
na za łą czo nym ob raz ku, kie dy spra wy ochro ny praw nej

i za bez pie cze nia in te re sów dział kow ców od da my w rę -
ce gmin i skar bu pań stwa, to o ta kich za bez pie cze niach
dział kow cy mo gą je dy nie po ma rzyć.  Tyl ko du ża or ga ni -
za cja, bę dą ca przed sta wi cie lem spo łecz no ści dział ko wej
jest part ne rem do roz mów w tak trud nych przy pad kach
prze ję cia te re nu, jak ten opi sa ny po wy żej. Zwy kły, po je -
dyn czy dział ko wiec jest zby wa ny za rów no przez lo kal -
ne wła dze, jak i in we sto ra, co do sko na le wi dać na
po da nym przy kła dzie. Dla te go tak waż ne jest, by w no -
wej usta wie za cho wać ogól no pol ską or ga ni za cję spo -
łecz ną, któ ra bę dzie da lej wspie ra ła dział kow ców 
i dba ła o re spek to wa nie obo wią zu ją ce go pra wa, tak by
nikt nie skrzyw dził dział kow ców, ma jąc na uwa dze je dy -
nie wła sne ko rzy ści i in te re sy. Oby wa tel ski pro jekt usta -
wy, któ ry ja ko je dy ny za bez pie cza dział kow ców przed
ta ki mi sy tu acja mi, a tak że da je im ochro nę praw ną i re -
kom pen sa tę w przy pad ku li kwi da cji ogro du oraz te ren
za mien ny, po wi nien stać się obo wią zu ją cym pra wem. Je -
śli tak się nie sta nie, to już nie dłu go los war szaw skiej
eme ryt ki po dzie lą ty sią ce, lub set ki ty się cy dział kow ców
w ca łym kra ju.

(AH za dzie ni kiem „Me tro” z dnia 24.04.2013 r.)

8. „Nietypowa inicjatywa” działkowców ze Âlàska

 Dział kow cy z wo je wódz twa ślą skie go uczest ni czy li
we mszy św. w ar chi ka te drze pw. Chry stu sa Kró la w Ka -
to wi cach w in ten cji człon ków Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców (PZD) i ich ro dzin. Mszę kon ce le bro wał ar cy-
bi skup se nior Da mian Zi moń. W Sej mie de cy du je się
wła śnie przy szłość ru chu dział ko we go. Zmia ny w obo -
wią zu ją cej usta wie są nie zbęd ne ze wzglę du na wy rok
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry uznał za nie zgod ne 
z kon sty tu cją 24 prze pi sy usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

„W świe tle ostat nich wy da rzeń, któ re są m.in. w Sej -
mie, ma my po trze bę spo tka nia się i uczest ni cze nia w ta -
kiej Eu cha ry stii” – wy ja śnił Ze non Hep ner, prze wod ni -
czą cy de le ga tu ry re jo no wej PZD w Ka to wi cach, któ ra
za mó wi ła mszę wraz z okrę go wym za rzą dem ślą skim tej
or ga ni za cji w Ka to wi cach. Okręg ślą ski PZD jest naj -
więk szy w Pol sce. Zrze sza bli sko 100 tys. dział kow ców
w 624 ogro dach i dys po nu je po nad 4 tys. hek ta rów.

„Dzi siaj tu taj gro ma dzi się rów nież spo łecz ność dział -
kow ców, ma cie swo je pro ble my, przy no si cie je tu taj do
oł ta rza, chce cie pro sić o spra wie dli we roz wią za nie swo -
ich spraw spo łecz nych” – mó wił pod czas ho mi lii ar cy bi -
skup se nior Da mian Zi moń.

„Przed la ty Epi sko pat Pol ski wy dał list na te mat eko lo -
gii, tam są wa sze pro ble my za war te. Ja oso bi ście wy da łem
list pa ster ski na te mat eko lo gii już w 1986 r. 
W la tach 80. sy tu acja eko lo gicz na by ła dra ma tycz na. Jest
znacz na po pra wa. Ale to jest pro blem każ de go z nas, nie

tyl ko tych, któ rzy usta na wia ją pra wo” – do dał. Po wie dział
też, że po li ty cy po win ni być „do bry mi pa ste rza mi”. „Być
do brym pa ste rzem to zna czy być czło wie kiem od po wie -
dzial nym, któ ry po tra fi my śleć za sie bie i za dru gich. Wi -
dać te go bar dzo dzi siaj po trze ba” – mó wił.

Pre zes okrę go we go za rzą du ślą skie go PZD Je rzy Le -
śniak za pew nił, że jest wiel ka mo bi li za cja we wszyst -
kich 11 mia stach, w któ rych są de le ga tu ry Związ ku.
„Naj bar dziej bo imy się ustaw PO i So li dar nej Pol ski,
któ re za kła da ją li kwi da cję Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, cho ciaż ani to or ga ni za cja fa szy stow ska, ani ko mu -
ni stycz na” – po wie dział PAP.

Hep ner przy znał, że msza świę ta to nie co „nie ty po wa
ini cja ty wa”. „Nie mo że my jed nak w ża den in ny spo sób
ma ni fe sto wać swo jej li czeb nej si ły. Je że li by śmy chcie li
zor ga ni zo wać du żą ma ni fe sta cję, mu si my mieć zgo dę
władz mia sta, a tu taj mo że my po pro stu przyjść do ko -
ścio ła i po mo dlić się. Wia do mo, że nie wszy scy dział kow -
cy są wie rzą cy, przy szli ci, któ rzy wie rzą. Ja się mo dli łem
o przy ję cie oby wa tel skie go pro jek tu” – do dał.

Dział kow cy wy sta wi li w ar chi ka te drze 24 pocz ty
sztan da ro we. Jak po in for mo wa li or ga ni za to rzy, re pre -
zen to wa ne by ły wszyst kie, na wet od le głe re jo ny wo je -
wódz twa. „Ser ce pę ka, jak po my ślę, że do ro bek mo je go
ży cia mo że prze paść. Dział ka to mo je ży cie, mam ją pra -
wie 40 lat. Na wet je śli pra cu ję tam ca ły dzień, to 
przy tym od po czy wam” – opo wia dał Piotr Na brda lik 
z Pszo wa.
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W mszy św. uczest ni czył też po seł SLD Zby szek Za bo -
row ski. „Mam na dzie ję, że po nad 900 tys. pod pi sów zro -
bi jed nak wra że nie na więk szo ści par la men ta rzy stów,
rów nież tych z PO i PSL, któ rzy wspie ra li oby wa tel ski
pro jekt, ale nie mie li od wa gi od rzu cić pro jek tu par tii rzą -
dzą cej” – po wie dział PAP.

Po sło wie zde cy do wa li, że czte ry pro jek ty ustaw dot.
ogro dów dział ko wych tra fią do ko mi sji in fra struk tu ry
oraz sa mo rzą du te ry to rial ne go i po li ty ki re gio nal nej. Pro -
jek ty są au tor stwa: PO, So li dar nej Pol ski, So ju szu Le wi -
cy De mo kra tycz nej i dział kow ców, któ rzy pod oby wa-

tel skim pro jek tem usta wy ze bra li 924 tys. pod pi sów.
Zmia ny w obo wią zu ją cej usta wie są nie zbęd ne ze

wzglę du na wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Uznał
on w po ło wie ub. ro ku za nie zgod ne z kon sty tu cją 
24 prze pi sy usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
TK za kwe stio no wał m.in. roz wią za nia okre śla ją ce przy -
wi le je PZD, w tym mo no pol Związ ku na przy dział dzia -
łek czy obo wiąz ko wą przy na leż ność do nie go. Nie -
kon sty tu cyj ne prze pi sy prze sta ną obo wią zy wać pod ko -
niec stycz nia 2014 ro ku.

Źró dło: PAP

Czy w mia stach po win ny funk cjo no wać dział ki, czy
mo że te re ny zie lo ne pu blicz nie do stęp ne? A je śli po win -
ny funk cjo no wać ogro dy, to na ja kich za sa dach? Kto po -
wi nien ni mi za rzą dzać? To py ta nia, któ re po ja wi ły się na
an te nie ra dia TOK FM w au dy cji Kon fron ta cje. Wśród
za pro szo nych do au dy cji go ści po ja wi li się mec. To masz
Ter lec ki – Peł no moc nik Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo -
daw czej Pro jek tu Usta wy o ROD, po seł An drzej Orze -
chow ski z Plat for my Oby wa tel skiej i po seł An drzej De ra
z So li dar nej Pol ski.

– Nie ule ga wąt pli wo ści, że ogro dy dział ko we po win -
ny w mia stach ist nieć – pod kre ślał To masz Ter lec ki. 
– Dla te go też dą ży my do te go, by ogro dy słu ży ły nie tyl -
ko ro dzi nom dział kow ców, ale speł nia ły tak że ro lę par -
ków – miejsc otwar tych dla wszyst kich miesz kań ców. Do
te go jed nak nie zbęd ne są pie nią dze. Mia sta, je śli bę dą
chcia ły ogro dy otwie rać, to mu szą par ty cy po wać w tych
kosz tach – i ta kie za pi sy za pro po no wa li śmy w pro jek cie
oby wa tel skim – mó wił na an te nie TOK FM Peł no moc nik
Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej.

Z opi nią, że w mia stach jest miej sce na ogro dy dział -
ko we zgo dził się po seł An drzej Orze chow ski z PO. Jed -
no cze śnie wy ka zał się nie zna jo mo ścią pro jek tu wła snej
par tii mó wiąc, że pro jekt ten gwa ran tu je dział kow com
spo kój w dys po no wa niu ogro da mi dział ko wy mi, a tak że
re ali zu je wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Po nad to
po seł Orze chow ski pod kre śli, że nie ma żad ne go uza sad -
nie nia dla do fi nan so wy wa nia ogro dów dział ko wych ze
środ ków pu blicz nych. W je go opi nii wy star cza ją cym do -
brem jest to, że dział kow cy mo gą ten grunt nie od płat nie
użyt ko wać (tym cza sem prze cież PO pro po nu je od płat -
ność na rzecz gmin za użyt ko wa nie grun tów). Ja sno wi -
dać więc, że po sło wie PO nie tyl ko chcą na ło żyć na
dział kow ców licz ne opła ty, ale tak że nie wi dzą po trze by,
by dać gmi nom wol ność i moż li wo ści de cy do wa nia 
o tym, czy chcą one par ty cy po wać w „otwie ra niu ogro -
dów” dla miesz kań ców, czy też nie. Pro jekt PO prze wi -

9. Dys ku sja o ogro dach dział ko wych na an te nie ra dia TOK FM

du je bo wiem tyl ko jed no roz wią za nie, iż to nie za moż ni
dział kow cy ma ją po nieść wszel kie kosz ty kre dy tów na
in we sty cje, tak że te zwią za ne z roz wo jem ogro dów na
rzecz mia sta i je go miesz kań ców.

Za sad ni cze róż ni ce co do te go, jak ma wy glą dać re for -
ma „wol no ści zrze sza nia się” dział kow ców są punk tem
spor nym pro jek tów, któ re zo sta ły zło żo ne w Sej mie. 
– PO chce ogra ni czyć tę sa mo rząd ność dział kow ców 
i prze ka zać wię cej spraw w rę ce gmin – mó wił mec. To -
masz Ter lec ki. – Każ dy dział ko wiec bę dzie so bie Pa nem
na wła snej dział ce i po zo sta nie mu wła sność je go na sa -
dzeń – pró bo wał wy ja śniać po seł Orze chow ski (PO),
któ ry ko lej ny raz w cza sie tej roz mo wy po ka zał nie zna -
jo mość usta wy, o któ rej mó wi. Bo wiem pro jekt PO nie
gwa ran tu je dział kow com od ręb nej wła sno ści al ta ny i na -
sa dzeń. For mal nie ich wła sność przy pad nie wła ści cie lo -
wi grun tu, czy li gmi nie lub Skar bo wi Pań stwa. Wbrew
te mu co mó wi po seł Orze chow ski, dział ko wiec nie bę -
dzie Pa nem na swo jej dział ce. Pa nem bę dzie gmi na lub
Skarb Pań stwa. Po nad to za pa to lo gię w pro jek cie oby -
wa tel skim uznał on moż li wość wy dzie la nia się sto wa -
rzy szeń ogro do wych, twier dząc, że jest to dal sze utrzy-
ma nie mo no po lu PZD. – Wi dzi my tu pew ną igno ran cję 
– od po wie dział mec. To masz Ter lec ki od no sząc się do
wy po wie dzi po sła Orze chow skie go. – W za my śle PO 
z dniem wej ścia w ży cie te go pro jek tu do ko nu je się re se -
tu wszel kich praw dzia łow ców. Wszyst kie struk tu ry ma -
ją ulec li kwi da cji, spra wy dział kow ców ma ją prze jąć
gmi ny – włącz nie z kon ta mi ban ko wy mi i wła sno ścią
dział kow ców. Do pie ro kie dy dział kow cy wszyst ko stra -
cą, ma ją bu do wać no we struk tu ry i iść do gmi ny pro sić
o pra wo do te go, by ogro dy mo gły ist niej da lej – tłu ma -
czył Peł no moc nik Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej
Pro jek tu Usta wy o ROD.

Jed nym z wąt ków po ru szo nych w au dy cji był za pis,
któ ry znaj du je się w pro jek cie PO, do ty czą cy na cjo na li -
za cji ma jąt ku or ga ni za cji dział kow ców. – Try bu nał Kon -
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Ogro dy dział ko we to nie tyl ko wspa nia łe miej sce re -
kre acji dla dział kow ców i miesz kań ców miast, ale tak że
do sko na łe miej sce ży cia i zdo by wa nia po kar mu dla
pszczół i in nych owa dów za py la ją cych. Nie ste ty, na sku -
tek zmian kli ma tycz nych, cho rób i pa so ży tów oraz nad -
mier nej che mi za cji rol nic twa, każ de go ro ku uby wa co raz
więk szy od se tek po pu la cji tych owa dów. Wy cho dząc na -
prze ciw te mu nie bez piecz ne mu zja wi sku Pol ski Zwią -

VI. WSPÓLNA AKCJA PZD I GREENPEACE
„PRZYCHYLMY PSZCZOŁOM NIEBA”

sty tu cyj ny orzekł, że trze ba do pro wa dzić do roz po-
rzą dze nia ma jąt kiem PZD – mó wił po seł Orze chow ski
w TOK FM. – Dla te go we dług na sze go pro jek tu ten ma -
ją tek sta nie się wła sno ścią Skar bu Pań stwa i zo sta nie
prze ka za ny do fun du szu pań stwo we go. Mec. To masz
Ter lec ki wy ja śniał na to miast, że TK nie mo że na ka zać
li kwi da cji or ga ni za cji spo łecz nej i nie mo że na ka zać, by
usta wo daw ca prze jął ma ją tek pry wat ny na rzecz pań -
stwa, bo to jest na cjo na li za cja. – Ten ma ją tek, któ ry po -
wstał w ogro dach, to jest wła sność pry wat na i pod le ga
ochro nie – mó wił na an te nie TOK FM. – Czy nie ry zy ku -
je cie, że przez za pis na cjo na li za cji Wasz pro jekt jest nie -
kon sty tu cyj ny? – py ta ła re dak tor pro wa dzą ca au dy cję
An drze ja Orze chow skie go. – Ab so lut nie się te go nie
oba wia my – od pw ie dział po seł PO. – Każ dy z pro jek tów
za wie ra wa dy i trze ba szu kać kom pro mi su – ko men to -
wał tę „go rą cą” dys ku sję po seł An drzej De ra z So li -
dar nej Pol ski. – Nie ma wiel kich spo rów kto ma za rzą -
dzać dział ka mi – ma ją ro bić to dział kow cy. Mi nu sem w
pro jek cie PO jest prze ję cie władz twa nad ogro da mi przez
gmi ny. I te go bo ją się dział kow cy – mó wił De ra. 

W au dy cji po ru szo no tak że te mat grun tów rosz cze nio -
wych, na któ rych znaj du ją się ogro dy dział ko we. Do ty czy
to w szcze gól no ści War sza wy, gdzie pra wie wszy-
st kie grun ty ogro dów są rosz cze nio we. Po seł Orze chow -
ski twier dził w za par te, że w pro jek cie Plat for my Oby -
wa tel skiej ist nie ją za pi sy, że w ta kim przy pad ku gmi na
mu si wy pła cić od szko do wa nie i utwo rzyć ogród w in nym
miej scu. Tym cza sem wy star czy się gnąć do pro jek tu usta -
wy PO, by prze ko nać się, że ta kich za pi sów, o któ rych
opo wia da po seł Orze chow ski w od nie sie niu do tych „pro -
ble mo wych ogro dów”, tam po pro stu nie ma. Pro jekt 
PO spe cy ficz nie roz wią zu je pro blem tzw. ogro dów rosz -
cze nio wych, któ rym da je 2 la ta na za koń cza nie swo je go
funk cjo no wa nia i prze ka za nia grun tów wła ści cie lom. 
W prze ci wień stwie do pro jek tu oby wa tel skie go, pro jekt
PO nie za pew nia też dział kow com z ta kich ogro dów pra -
wa do od szko do wa nia – od gmi ny lub Skar bu Pań stwa
ja ko od po wie dzial nych za za ist nia łą sy tu ację.

– Czy ist nie je za gro że nie li kwi da cji ogro dów i zmia na
ich pod osie dla miesz ka nio we? – py ta ła re dak tor od no -
sząc się do kwe stii, któ ra wzbu dza wśród dział kow ców
i po li ty ków naj wię cej wąt pli wo ści i obaw. – W więk szo -
ści pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go miast,
ogro dów nie ma i to jest re al ne za gro że nie dla dział kow -
ców – uwa ża mec. Ter lec ki. – Istot ny jest cel li kwi da cji
ogro dów – waż ne, by by ło to na ce le pu blicz ne, a nie ko -
mer cyj ne – mó wił An drzej De ra. – Nie mo że być tak, że
w mie ście nie ma te re nów zie lo nych i są sa me be to no we
bu dow le. Ogro dy są naj tań szym spo so bem utrzy ma nia
zie le ni w mia stach – pod kre ślał po seł SP.

Na za koń cze nie au dy cji po ru szo no tak że te mat zwią za -
ny z opła ta mi, któ re pro po no wa ne są za rów no w pro jek -
cie PO, jak i SP. – My pro po nu je my dział kow com opła tę
rocz ną w wy so ko ści 30 zł – de kla ro wał An drzej Orze -
chow ski. Tym cza sem, jak wy ni ka z wy li czeń w opar ciu
o usta wę z dnia 15 li sto pa da 1984 r. o po dat ku rol nym,
(któ ry ma być wg Plat for my pod sta wą na li cza nia opła ty
rocz nej) PO chce wy rwać dział kow com z kie sze ni bli -
sko 100 mln zł, co w prze li cze niu na każ de go dział kow -
ca da je su mę 100 zł, a nie 30 zł, jak prze ko ny wał
Orze chow ski (czy taj wię cej: Wy so kość opła ty rocz nej 
w pro jek cie usta wy PO str. 34). Po nad to dział kow cy nie
mo gą za te pie nią dze ocze ki wać ni cze go w za mian, bo -
wiem w ca ło ści tra fią one do gmi ny i Skar bu Pań stwa. Z
tej kwo ty nie bę dą po kry wa ne kosz ty utrzy ma nia i za -
rzą dza nia ogro dem. Za to dział kow cy bę dą mu sie li za -
pła cić jesz cze do dat ko wo.

Z dys ku sji pro wa dzo nej na an te nie TOK FM wy ła nia
się za sad ni cza róż ni ca mię dzy pro jek ta mi, któ ra po le ga
na tym, że za rów no PO, jak i SP zmie nia ją to, cze go
Trybunał Konstytucyjny nie na ka zał im zmie niać. Na to -
miast pro jekt oby wa tel ski ja ko je dy ny zmie nia tyl ko to,
co trze ba zmie nić, a jed no cze śnie za cho wu je to, co nie
zo sta ło za kwe stio no wa ne przez Try bu nał, a słu ży dział -
kow com, tj. pra wa do dzia łek, wła sność na nie sień 
oraz bar dzo istot ne dla dział kow ców zwol nie nia z po dat -
ków.

AH

zek Dział kow ców wspól nie z Gre en pe ace zde cy do wa li
się na zor ga ni zo wa nie ak cji, któ ra ma na ce lu po moc tym
po ży tecz nym owa dom. Ak cję za in au gu ro wa ła kon fe ren -
cja pra so wa, któ ra od by ła się 8 maja w jed nym z naj star -
szych war szaw skich ogro dów – ROD Wa szyng to na.

Pod czas kon fe ren cji pra so wej ja ko pierw szy głos za -
brał Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki, któ ry przy po -
mniał, że obec nie w mia stach ma my co raz mniej te re nów
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zie lo nych. Ogro dy dział ko we są więc jed nym z nie licz -
nych miejsc, w któ rych pszczo ły i in ne owa dy za py la ją -
ce znaj dą bez piecz ne schro nie nie. Je że li ogro dów
za brak nie trud no so bie wy obra zić, co sta nie się po pierw -
sze z ludź mi, ale też ca łą przy ro dą. 

„Bar dzo nie po ko ją ce jest to, że po li ty cy – głów nie 
z Platformy Obywatelskiej – ro bią obec nie wszyst ko, by
do pro wa dzić do li kwi da cji ogrod nic twa dział ko we go. 
W sy tu acji za gro że nia dal sze go spo koj ne go ist nie nia
ogro dów je dy ną al ter na ty wą po zo sta je pro jekt oby wa -
tel ski, któ ry po pie ra bli sko mi lion oby wa te li. Chciał bym,
aby po li ty cy uchwa la jąc no wą usta wę pa mię ta li przede
wszyst kim o tym, że ogro dy dział ko we to przede wszyst -
kim lu dzie, przy ro da, bio róż no rod ność, a nie grun ty” 
– po wie dział pre zes Polskiego Związku Działkowców
Eu ge niusz Kon drac ki. 

O tym, jak waż ne miej sce w prze strze ni miej skiej zaj -
mu ją ogro dy dział ko we, mó wił tak że dy rek tor Gre en pe -
ace Ma ciej Mu skat, któ ry pod kre ślił, że jego organizacja
wspie ra dział kow ców w wal ce o za cho wa nie ogro dów:
„Prze trwa nie ogro dów dział ko wych jest bar dzo waż ne.
Nie ma lep szej ostoi bio róż no rod no ści na te re nach miej -
skich” – mó wił Mu skat.

Ka ta rzy na Ja gieł ło, ko or dy na tor ka kam pa nii „Zrów no -
wa żo ne Rol nic two” w pol skim Gre en pe ace pod kre śli ła
tak że, że ogro dy dzial ko we to ide al ne miej sca dla owa -
dów, któ re za py la ją nie tyl ko ro śli ny ozdob ne, ale tak że
wa rzy wa oraz drze wa i krze wy owo co we. „Im wię cej bę -
dzie w nich owa dów za py la ją cych, tym lep sza kon dy cja
ogro du i więk sze zbio ry wa rzyw i owo ców. Do stęp do
ro ślin mio do daj nych za pew nia owa dom sta ły do stęp do

po kar mu, dzię ki cze mu pro ces za py la nia jest efek tyw ny
i wy daj ny”.

Spo śród wie lu che micz nych środ ków sto so wa nych 
w rol nic twie, ja ko wy jąt ko wo nie bez piecz ne dla pszczół
wska zu je się pe sty cy dy z gru py neo ni ko ty no idów. Po -
wo du ją one za bu rze nie czyn no ści fi zjo lo gicz nych,
uszko dze nie ukła du ner wo we go, za kłó ce nie ko mu ni ka -
cji i pro ce su ucze nia się, np. pszczo ły ma ją ce kon takt 
z neo ni ko ty no ida mi czę sto nie znaj du ją dro gi po wrot nej
do ula lub na po le bę dą ce miej scem zbie ra nia po kar mu.
In nym efek tem ich od dzia ły wa nia jest ob ni że nie od por -
no ści pszczół oraz dzi ko ży ją cych owa dów za py la ją cych
na cho ro by i pa so ży ty. Ko mi sja Eu ro pej ska pro wa dzi
pra ce nad wpro wa dze niem za ka zu sto so wa nia trzech naj -
groź niej szych neo ni ko ty no idów.

Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki przy po mniał tak że
sło wa Al ber ta Ein ste ina, któ ry pro gno zo wał, że je śli wy -
gi ną pszczo ły, czło wie ko wi zo sta ną czte ry la ta ist nie nia.
Pod kre ślił, także że ak cja bę dzie kon ty nu owa na we
wszyst kich ogro dach dział ko wych, o czym bę dzie my in -
for mo wa li na ła mach mie sięcz ni ka „dział ko wiec”, stro nie
in ter ne to wej PZD oraz in nych me diach związ ko wych. 

Pod czas in au gu ra cji ak cji w ROD Wa szyng to na
wszyst kim za in te re so wa nym roz da ne zo sta ły na sio na ro -
ślin mio do daj nych. Od by ły się też wy kła dy, mię dzy in -
ny mi o ro li owa dów za py la ją cych na dział ce i api te ra pii
(le cze niu pro duk ta mi pszcze li mi). Przy go to wa no też sze -
reg do dat ko wych atrak cji, m.in. wy sta wę sprzę tu pszcze -
lar skie go, de gu sta cję mio du i po kaz fil mu do ku-
men tal ne go „Mil cze nie pszczół”.

MZ

VII. INFORMACJE WGG

1. Wy so koÊç opła ty rocz nej w pro jek cie usta wy PO

Zgod nie z art. 20 pro jek tu usta wy PO za ko rzy sta nie 
z grun tu i in fra struk tu ry ogro do wej bę dzie na le ża ła się
opła ta. Opła tę tą, co ro ku bę dzie uisz cza ło sto wa rzy sze -
nie ogro do we na rzecz wła ści cie la grun tu, ze środ ków
ze bra nych od wszyst kich dział kow ców. W opła cie rocz -
nej bę dą par ty cy po wać dział kow cy w za leż no ści od
po wierzch ni dział ki i udzia łu w po wierzch ni ogól nej
ogro du. Do dat ko wo dział kow cy bę dą mu sie li uiścić
opła tę do dat ko wą w wy so ko ści 20% opła ty rocz nej,
któ ra za si li fun dusz ogro do wy.

Opła ta rocz na ma być w kwo cie do pię cio krot no ści po -
dat ku rol ne go usta lo ne go jak dla użyt ku rol ne go. Za tem

zgod nie z pro jek tem PO, przy ob li cze niu opła ty rocz nej
bę dą mia ły za sto so wa nie ana lo gicz ne za sa dy jak przy
ob li cze niu po dat ku rol ne go. Nie ozna cza to jed nak, że
opła ta rocz na bę dzie toż sa ma z po dat kiem rol nym. 

Gdy by opła tę rocz ną ob li czyć zgod nie z art. 4 ust. 1
pkt 2 usta wy z dnia 15 li sto pa da 1984 r. o po dat ku rol -
nym tzn. wziąć pod uwa gę po wierzch nię ROD (wy ni ka -
ją cą z ewi den cji grun tów i bu dyn ków) i po mno żyć ją
przez rów no war tość pie nięż ną 5 q ży ta, a na stęp nie przy -
jąć jej mak sy mal ną wy so kość (pię cio krot ność) i po więk -
szyć o 20% (opła ta do dat ko wa) to dział kow cy bę dą
mu sie li łącz nie za pła cić 98 mln 656 296 zł.
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Tak wy li czo na opła ta rocz na jest wy ni kiem na stę pu ją cych ob li czeń:

Po da tek rol ny od 1 ha (1 ha x 5 q ży ta x 75,86 zł na 2013 r.) = 379,30 zł
Po wierzch nia wszyst kich ROD (po wierzch nia dzia łek + pow. ogól na) (stan na 31.12.2012) - 43 350, 1606 ha
Licz ba dzia łek użyt ko wa nych (stan na 31.12.2012) - 923 315
379,30 zł (po da tek rol ny) x 43 350, 1606 ha (pow. wszyst kich ROD) = 16 442 716 zł
16 442 716 zł x 5 (po mno żo na zgod nie z art. 20 ust. 1 pro jek tu PO) = 82 213 580 zł
82 213 580 zł x 20% (po więk szo na o opła tę do dat ko wą zgod nie z art. 25 ust. 1 pkt. 2 pro jek tu PO) = 82 213 580 zł

+ 16 442 716 zł = 98 656 296 zł
98 656 296 zł : 923 315 (licz ba dzia łek użyt ko wa nych) = 106,85 zł (śred nia opła ta od dział ki).

WAŻNE !!! 
Skład ka człon kow ska w PZD na 2013 r. wy no si 19 gr. od 1 m2 po wierzch ni dział ki, co da je łącz ną kwo tę 
61 mln 291 732 zł (66,38 zł – śred nia skład ka człon kow ska od dział ki) z cze go:
• 65% ca łej skład ki człon kow skiej po zo sta je w dys po zy cji za rzą dów ROD na utrzy ma nie i za rzą dza nie ogro da mi,
• 35% ca łej skład ki człon kow skiej od pro wa dza na jest przez za rzą dy ROD do 26 okrę go wych za rzą dów PZD i su -

ma ta pod le ga dal sze mu, na stę pu ją ce mu po dzia ło wi:
• 5% prze ka zy wa nych jest na Fun dusz Obro ny Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych (1,75% ca łej skład ki człon kow -

skiej), a z po zo sta łej kwo ty:
• 2/3 prze zna cza na jest na dzia łal ność okrę go wych za rzą dów PZD (22,17% ca łej skład ki człon kow skiej).
• 1/3 prze zna cza na jest na dzia łal ność Kra jo wej Ra dy PZD (11,08% ca łej skład ki człon kow skiej).

Po wej ściu w ży cie pro jek tu usta wy PO, dział kow -
cy bę dą mu sie li za pła cić po nad 98 mln zło tych dla
wła ści cie la tyl ko za to, że ko rzy sta ją z je go grun tu. Z

tej kwo ty nie bę dą po kry wa ne kosz ty utrzy ma nia i
za rzą dza nia ogro dem. Za to bę dą mu sie li dział kow cy
za pła cić do dat ko wo!!!

Ma te riał opra co wa ła:
Mo ni ka Pil zak – star szy in spek tor ds. praw nych

WGG KR PZD

2. Ko mu ni kat Kra jo wej Ra dy PZD do ty czà cy li kwi da cji ROD wg pro jek tu PO 
o ogro dach dział ko wych w pierw szym okre sie od wej Êcia w ˝y cie usta wy 

Na ostat niej kon fe ren cji klu bu par la men tar ne go PO,
któ ra od by ła się 16 kwiet nia br., po seł Hu skow ski de kla -
ro wał „Nic się dla was dział kow ców nie zmie ni”. Zwią -
zek, zda jąc so bie spra wę, że sło wa te są nie praw dzi we,
zba dał ja kie rze czy wi ste skut ki dla ro dzin nych ogro dów
dział ko wych wy wo ła pro jekt usta wy PO o ogro dach
dział ko wych w pierw szym okre sie od wej ścia w ży cie
usta wy.

Z po wyż sze go bi lan su wy ni ka, że wej ście w ży cie pro -
jek tu usta wy pro po no wa nej przez po li ty ków PO, mo że
do pro wa dzić do li kwi da cji 22 044 ha grun tów ROD 
i 505 084 dzia łek ro dzin nych. Bio rąc pod uwa gę, iż w
Pol sce ogro dy dział ko we zaj mu ją po wierzch nię 43 350
ha, na któ rych znaj du je się 965 328 dzia łek ro dzin nych,
li kwi da cji mo że ulec 50 % ogól nej po wierzch ni ROD
i 52 % ogól nej licz by dzia łek ro dzin nych w Pol sce.

Z ty tu łu:
• rosz czeń do te re nów ROD (wraz z ogro da mi, któ re

znaj du ją się na grun tach pry wat nych i ogro da mi ob ję ty -
mi De kre tem Bie ru ta) za gro żo nych jest 1 541 ha grun -
tów i 33 073 dzia łek ro dzin nych;

• bra ku ROD w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go za gro żo nych jest aż 12 138 ha grun -
tów i 276 241 dzia łek ro dzin nych;

• bra ku uchwa lo nych miej sco wych pla nów za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go za gro żo nych jest 5 763 ha
grun tów i 128 000 dzia łek ro dzin nych.

Pro jekt usta wy PO prze wi du je rów nież na tych mia sto -
wą li kwi da cję ogro du w przy pad ku wy stą pie nia klę ski
ży wio ło wej. Bio rąc pod uwa gę skut ki choć by ostat niej
po wo dzi, któ ra mia ła miej sce w 2010 ro ku, za gro żo nych
li kwi da cją z te go ty tu łu mo że być 2 602 ha grun tów
ROD i 67 770 dzia łek ro dzin nych.

Po ni żej za miesz cza my ta bli cę za wie ra ją cą bi lans li -
kwi da cji ROD we dług pro jek tu PO, któ ra po ka zu je, że
de kla ra cje po sła Hu skow skie go w sty lu, „ogro dy bę dą
ist nieć po wsze cza sy”, po zo sta ją bez po kry cia.

AR
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Naj lep szy ma te riał szkół kar ski: ro śli ny igla ste, li ścia ste, pną cza, by li ny, owo co we, ro -
do den dro ny i aza lie, ró że, na sio na kwia tów, ziół, wa rzyw, krze wów i drzew, na sio na traw

Ma ła ar chi tek tu ra: żagle przeciwsłoneczne, domki, altany, pergole, meble ogrodowe, place
zabaw dla dzieci, piaskownice, szklarnie, tunele foliowe, ogrodowe punkty poboru wody

Czas gril lo wa nia: gril le, ko cioł ki, wę dzar nie ogro do we 

Po jem ni ki: zbior ni ki de ko ra cyj ne na wo dę desz czo wą, do nicz ki  i skrzynki z sys te ma mi 
na wad nia ją cy mi, mi ni szkla ren ki

OÊwie tle nie: lam py do za bu do wy, lam py na jaz do we, re flek to ry ob ro to we, 
lam py fon tan no we

De ko ra cje ogro do we: do nicz ki LED, ku le sta lo we do de ko ra cji ta ra su, ogro du, 
oczka wod ne go

Nie zb´d ne ak ce so ria ogrod ni cze: aera tor san da ło wy, na ko lan ni ki, ko szycz ki 
i sa dzar ki do ce bul

Preparaty odstraszające: lampy owadobójcze, repelenty, pułapki na krety

Przy dat ne na rz´dzia do maj ster ko wa nia: myj ka ci śnie nio wa, wkrę tak 
aku mu la to ro wy, wier tar ka uda ro wa, tor ba na rzę dzio wa, mier nik elek tro nicz ny, pas mon ter ski

Nasza stała oferta to ponad 3 000 produktów renomowanych Firm: 

Fiskars, Gardena, Karcher, Vilmorin, Kwazar, Westland, Jagram, Target, Bros, Scotts,
Topex, Bosch, Inco Veritas, Ekobat, Prosperplast, Polux, Bliss Design, Broil King,

Barbecook, Bioarcus, Agrecol, Agrimpex, Ampol Merol, Aquael, Barenbrug, BDO,
Bellota, Best Pest, Blumat, Cintamani, Claber, Complex, Green OK, Legutko, Marolex,

Palram, Plantico

Podłoża, nawozy, szczepionki mikoryzowe, probiotyki – mikroorganizmy, środki na szkodniki,
kompostowniki, agrowłókniny, opryskiwacze, mechaniczny i elektryczny sprzęt ogrodniczy,
systemy automatycznego, kropelkowego nawadniania roślin balkonowych, cyfrowy czujnik
wilgotności gleby, grzybnie grzybów uprawnych, akcesoria dla zwierząt – nowa linia karm

dla psów i kotów w rewelacyjnie niskich cenach.

Sze ro ka ga ma pro duk tów Eko: 
Eko - dom, Eko  - uro da, Eko - zdro wie, Eko - ga dże ty

www.dzial ko wiec sklep.pl

Naj wi´k szy ogrod ni czy sklep w sie ci

NO WE KA TE GO RIE I NO WE PRO DUK TY:



• Ró˝e to jed ne z naj bar dziej ko cha nych i naj pięk niej szych krze wów ogro do wych! Wy ho do wa nych zo -
sta ło ty sią ce ich od mian, urze ka ją cych, ko lo rem, kształ tem i za pa chem kwia tów. Na dział ki tra dy cyj nie naj -
chęt niej na by wa ne są od mia ny z grup ró˝ wiel ko kwia to wych (mie szań ce her bat nie) i wie lo kwia to wych. Któ re
z nich są naj cen niej sze i szcze gól nie war te po le ce nia? Jak uni kać błę dów w ich upra wie? 

• Ja kie roÊli ny naj bar dziej pa su ją do oto cze nia oczka wod ne go? Jak naj le piej je aran żo wać?
• Pi wo nie na le żą do naj bar dziej atrak cyj nych kwia tów ogro do wych i po zo sta ją mod ne przez la ta! Te dłu -

go wiecz ne by li ny kró lu ją na ra ba tach w ma ju i czerw cu, za chwy ca jąc oka za ły mi, czę sto pach ną cy mi kwia -
ta mi. Któ re od mia ny są bez kon ku ren cyj ne? Ofer ta rów nież na www.dzial ko wiec sklep.pl

• Czy ogro do we ra ba ty spra wia ją wam kło pot pod czas let nich upa -
łów? Dla tych, któ rym bra ku je cza su na re gu lar ne pod le wa nie ro ślin,
po le ca my ga tun ki od por ne na su sz´, któ re nie wy ma ga ją du żych ilo -
ści wo dy!

• Two rze nie na dział ce lub w ogro dzie pach nà cych za kàt ków
– miejsc do te ra pii za pa chem – sta je się co raz bar dziej mod ne.
Sprzy ja to od prę że niu i wy ci sze niu. Gdzie war to urzą dzić ką cik
za pa cho wy? Ja kie ro śli ny wy brać?

• Na wet na nie wiel kiej po wierzch ni war to wpro wa dzić wo d´ 
w ska li mi ni, ja ko ele ment de ko ra cyj ny, sprzy ja ją cy tak że wy po -
czyn ko wi i re lak so wi. Co wy brać spo śród ma łych fon tann, ka -
skad czy ścian wod nych? 

• Mod ny ostat nio styl vin ta ge prze ni ka co raz bar dziej do prze -
strze ni dzia łek i ogro dów. Po le ga on na łą cze niu sta re go z no -
wym np. sty lo wych me bli w no wo cze snym wnę trzu
ogro do wym. Do ra dza my jak pro sto wy ko rzy stać róż ne ele -
men ty vin ta ge, aby uzy skać nie ba nal ne wnę trze sty li zo wa ne
hi sto rią! 

• Czy chce cie aby wasz ta ras lub kwiet nik wy glą dał im po -
nu ją co i wy róż niał się spo śród in nych? Szu ka cie nie ba nal -

nych, cie ka wie wy glą da ją cych ro ślin? Po le ca my wciąż ma ło zna ną
sce wo l´ wa chla rzo watà z nie zwy kły mi kwia ta mi  kształ cie wa chla rza!

• Na dział kach czę sto upra wia się wi no roÊl na per go lach i tre ja ̋ ach przy ta ra sie lub ką ci ku wy po czyn ko -
wym. Jak pra wi dło wo to ro bić aby móc cie szyć się do rod ny mi owo ca mi? Ja kie od mia ny wy brać? Jak pro -
wa dzić krze wy? 

• Po mi do ry to na sze ulu bio ne wa rzy wa, któ re naj chęt niej upra wia my na dział kach. W ma jo wym dział -
kow cu przed sta wia my se kre ty wła ści wej pie lę gna cji, któ re są wa run kiem suk ce su w upra wie tej ro śli ny!
Ofer ta rów nież na www.dzial ko wiec sklep.pl
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C Z Y T A J C I E  

W sprzedaży jest już najnowszy – czerwcowy numer „działkowca” 
– największego i najlepszego pisma ogrodniczego na rynku! 

Znaleźć w nim można wiele atrakcyjnych tematów, 
przygotowanych z myślą o zróżnicowanych potrzebach Czytelników. 

A oto niektóre z nich:
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• Roz po czy na się se zon pie lę gna cji tra wia stych ko bier cy. Wbrew po zo rom, ko sze nie traw ni ka nie jest ta -
kie pro ste. Po znaj cie naj waż niej sze za sa dy ko sze nia, któ rych speł nie nie jest wa run kiem uzy ska nia pięk nej 
i trwa łej mu ra wy! Naj lep szy sprzęt i ma te ria ły do traw ni ków na www.dzial ko wiec sklep.pl

• ˚y wo pło ty strzy ̋ o ne peł nią na dział ce wie le waż nych funk cji. Jed nak aby by ły zwar te i efek tow ne, wy -
ma ga ją re gu lar ne go przy ci na nia, na wet kil ka ra zy w se zo nie. Jak i kie dy prze pro wa dzać cię cie? Ja ki sprzęt
wy brać? Ofer ta na www.dzial ko wiec sklep.pl

• Utrzy ma nie od po wied niej czy sto Êci w oczku wod nym czę sto by wa na szą bo lącz ką i wy ma ga spo re go
na kła du pra cy. Jak uła twić so bie to za da nie? Ja ki wy brać sprzęt i pre pa ra ty prze dłu ża ją ce czy stość wo dy?
Ofer ta rów nież na www.dzial ko wiec sklep.pl

• Po mi mo róż nych kon tro wer sji, her bi cy dy z udzia łem gli fo sa tu są wciąż po wszech nie sto so wa ne i urzę -
do wo do pusz czo ne do za sto so wań ama tor skich. War to po znać za gro że nia zwią za ne z ich sto so wa niem!

• Na wad nia nie kro plo we jest nie wąt pli wie naj efek tyw niej szą me to dą pod le wa nia ro ślin. Jak do brać opty -
mal ną li nię kro plu ją cą do po sia da nych upraw? Ja kie czyn ni ki na le ży brać pod uwa gę? Ofer ta na www.dzial -
ko wiec sklep.pl

Te i wie le in nych, atrak cyj nych te ma tów tyl ko w czerwcowym „dział kow cu”!
Zapraszamy do lektury!

My do brze wie my jak od mie nić Two ją dział kę!

C Z Y T A J C I E  

Wy Êlij list do po słów opra co wu jàcych za pi sy no wej usta wy dział ko wej

Na stro nie in ter ne to wej Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o ROD (www.ocal my ogro dy.pl)
uru cho mio na zo sta ła  apli ka cja, dzię ki któ rej w pro sty spo sób moż na wy słać list do po słów, pra cu ją cych w podko -
mi sji sej mo wej, któ ra zaj mu je się no wą usta wą dział ko wą. Od jej człon ków za le żeć bę dzie dal szy los ini cja ty wy
oby wa tel skiej. Nie zmier ne waż ne jest ma ni fe sto wa nie na szych opi nii, spo łecz nych ocze ki wań oraz po par cia dla
pro jek tu oby wa tel skie go. Mu si my prze ko nać po słów, że je że li rze czy wi ście cho dzi im o do bro dział kow ców, to
nie mo gą lek ce wa żyć pro jek tu, któ ry po par ło bli sko mi lion osób. Wy sła nie li stu jest bar dzo pro ste i zaj mu je za -
le d wie kil ka na ście se kund, dla te go za chę ca my wszyst kich do sko rzy sta nia z na szej apli ka cji. Ra zem walcz my 
o pra wa sa tys fak cjo nu ją ce wszyst kich dział kow ców.




