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Dro dzy przy ja cie le dział kow cy i sym pa ty cy ogro dów! 

W imie niu Pol skie go Związ ku Dział kow ców pra gnę po dzię ko wać wszyst kim oso bom za an -
ga żo wa nym w or ga ni za cję i uczest ni czą cym w de mon stra cjach pod ha słem „Ocal my Ogro dy”. 

Dzię ki Pań stwa ak tyw no ści szan se na przy ję cie przez Sejm oby wa tel skie go pro jek tu usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych sta ją się co raz bar dziej re al ne. Od po cząt ku na szych sta -
rań o uchwa le nie usta wy wszy scy by li śmy świa do mi, że je dy ne, co mo że my prze ciw sta wić po -
li tycz nym wpły wom śro do wisk go spo dar czych dą żą cych do prze ję cia te re nów ogro dów, jest
po par cie spo łecz ne. Dzi siej sze de mon stra cje są naj lep szym do wo dem, że jest ono ol brzy mie.
Kil ka na ście ty się cy osób, któ re w ca łej Pol sce, o jed nej go dzi nie, po ja wi ły się na uli cach miast
by za ma ni fe sto wać po par cie dla wal ki o pra wa dział kow ców, to - obok mi lio na pod pi sów pod
oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ROD - ko lej ny sy gnał dla rzą dzą cych, ja kich roz wią zań ocze -
ku je spo łe czeń stwo.

Dro dzy przy ja cie le! 

Bli sko rok te mu, po orze cze niu Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, prze ciw ni kom ogro dów dział ko -
wych wy da wa ło się, że szyb ko „uwol nią” te re ny ogro dów od dział kow ców. Jed nak dział kow -
cy po raz ko lej ny udo wad nia ją, że po tra fią sku tecz nie prze ciw sta wić się za ma cho wi na pra wa
ich ro dzin. Opra co wa li śmy oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD, któ ry zy skał sze ro kie po par cie
w Sej mie. Jed no znacz nie opo wie dzia ły się za nim klu by PiS, Ru chu Pa li ko ta i SLD. De kla ra -
cje po par cia zgła sza ją też po sło wie z PSL, cho ciaż w in dy wi du al nych roz mo wach nie ukry wa -
ją, że ze stro ny wspó ko ali cjan ta z PO są ol brzy mie na ci ski. Co wię cej, rów nież po je dyn czy
po sło wie z PO pry wat nie nie ukry wa ją swej sym pa tii dla wal ki dział kow ców, ale re alia „de mo -
kra cji” w PO spra wia ją, że w gło so wa niach pod da wa li się dyk ta to wi prze ciw ni ków ogro dów.
Nie mo że my więc być jesz cze pew ni suk ce su, to jest uchwa le nia przez Sejm pro jek tu oby wa -
tel skie go, któ ry gwa ran tu je ochro nę ogro dów i po sza no wa nie praw na szych ro dzin, ale ma my
uza sad nio ne pod sta wy do pa trze nia w przy szłość z opty mi zmem.

Mu si my jed nak wy trwa le mo bi li zo wać przy ja ciół ogro dów dział ko wych w Sej mie. Dzi siej -
sze de mon stra cje są do wo dem, że gdy je ste śmy ra zem, mo że my osią gnąć suk ces. Bo mi lion
pol skich ro dzin mó wią cych jed nym gło sem, jest dla wła dzy part ne rem, a nie pe ten tem. Dla te -
go jesz cze raz dzię ku jąc wszyst kim uczest ni kom dzi siej szych de mon stra cji, ape lu ję do wszyst -
kich dział kow ców o dal szą so li dar ność i współ dzia ła nie, bo tyl ko ra zem mo że my Oca lić
Ogro dy!

Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes PZD

PO DZI¢ KO WA NIA 
Pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go
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5 czerw ca br. przed Urzę da mi Wo je wódz ki mi i Mar szał -
kow ski mi w ca łej Pol sce, a tak że przed kan ce la rią Pre ze -
sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tu ska ma ni fe sto wa ły ty sią ce
dział kow ców, któ rzy w ten spo sób po sta no wi li wy ra zić
swo je zde cy do wa ne po par cie dla pro jek tu oby wa tel skie -
go oraz sprze ciw wo bec pro po zy cji PO. 

Ma ni fe sta cje od by ły się w 17 mia stach, takich jak Wro -
cław, Byd goszcz, Lu blin, Go rzów Wiel ko pol ski, Zie lo na
Gó ra, Łódź, Kra ków, War sza wa, Opo le, Rze szów, Bia ły -
stok, Gdańsk, Ka to wi ce, Kiel ce, Olsz tyn, Po znań i Szcze -
cin. W ma ni fe sta cjach wzię ło udział łącz nie po nad 10 000
dział kow ców, co było zgod ne z za ło że nia mi or ga ni za to -
rów. W War sza wie de le ga cja ma ni fe stu ją cych dział kow -
ców zo sta ła przy ję ta przez Pre mie ra Do nal da Tu ska.
Przed sta wi cie le ma ni fe stu ją cych spo tka li się tak że z 10
wo je wo da mi (lub wi ce wo je wo da mi) oraz 1 mar szał kiem.
Zło żo no 29 pe ty cji, ape li, sta no wisk i re zo lu cji.

Uczest ni cy ma ni fe sta cji we wszyst kich mia stach by li
sły szal ni i wi docz ni, co wzbu dzi ło sze ro kie za in te re so wa -
nie za rów no wśród miesz kań ców miast, jak rów nież me -
diów. Mie li bo wiem cza pecz ki i dasz ki związ ko we,
chu s ty, żół to -zie lo ne ko ty lio ny, pa ra so le i ba lo ny, ko szul -
ki z lo giem Związ ku, ta bli ce z na zwa mi ogro dów, a dzię -
ki na gło śnie niu, trąb kom, wu wu ze lom, gwizd kom, tu bom
i sy re nom alar mo wym, by ło ich sły chać z da le ka. Ma ni fe -
stu ją cy mie li ze so bą swo je atry bu ty dział ko we: kwia ty 
i ko sze z plo na mi. Prze chod niom roz da wa no ulot ki, oby -
wa tel ski pro jekt usta wy o rodzinnych ogrodach dział-
kowych i „Zie lo ną Rzecz po spo li tą”. Uczest ni cy ma ni fe -
sta cji mie li ze so bą trans pa ren ty i ban ne ry, z ta ki mi ha sła -
mi, jak np.:

„TAK – dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD,
NIE – dla pro jek tu PO”;

„Nie po zwo li my zli kwi do wać PZD;
„PZD – to my dział kow cy”;
„Bę dzie my pa mię tać przy wy bo rach, kto usza no wał pra -

wa dział kow ców”;
„Bez PZD nie bę dzie ogro dów”;
„Czas ucie ka, usta wa cze ka”;
„Li czy my na mą drość po słów”;
„Za cho waj my ogro dy dla na stęp nych po ko leń”.

Na ma ni fe sta cje przy by li re dak to rzy z te le wi zji, ra dia 
i pra sy – za rów no ogól no pol skiej, jak i lo kal nej. Prze pro -
wa dza li oni wy wia dy z dział kow ca mi i re je stro wa li prze -
marsz ma ni fe sta cji. Udział me diów był nie zwy kle sze ro ki.

Sta cje ra dio we i te le wi zyj ne pu bli ko wa ły na stęp nie au dy -
cje i pro gra my za wie ra ją ce re la cje z te go dnia.

Ma ni fe sta cje prze bie gły spraw nie, bez za kłó ceń i in cy -
den tów. Po mi mo du żej licz by uczest ni ków, ma ni fe sta cje
mia ły cha rak ter po ko jo wy. Dział kow cy wy ka za li się nie
tyl ko do brą or ga ni za cją i umie jęt no ścią pod po rząd ko wa -
nia się przy ję tym za sa dom spo koj nych ma ni fe sta cji, ale
rów nież wy so ką kul tu rą oso bi stą.

Ma ni fe sta cje by ły bar dzo do brze przy go to wa ne i za bez -
pie czo ne. Zor ga ni zo wa no gru py po rząd ko we, na gło śnie -
nie i em ble ma ty związ ko we. To wszyst ko spo tka ło się 
z za in te re so wa niem prze chod niów i ob ser wa to rów, któ -
rzy chęt nie przy łą cza li się do dział kow ców, bra li ulot ki 
i ro bi li zdję cia. Da ło się z ła two ścią wy czuć i za uwa żyć,
że spo łe czeń stwo po pie ra dział kow ców w ich wal ce o za -
cho wa nie ogro dów dział ko wych i Związ ku.

Na ma ni fe sta cji obec ni by li nie tyl ko dział kow cy, ale też
sym pa ty cy ogro dów. Wśród nich zna la zło się wie lu sa mo -
rzą dow ców i po słów. Dział kow ców pod czas zgro ma dze -
nia wspar li tak że swo ją obec no ścią przed sta wi cie le OPZZ,
Par tii Zie lo nych i Unii Pra cy. Dzia łow ców wspie ra li też
po sło wie. Z Ru chu Pa li ko ta obec ni by li m.in: Prze wod ni -
czą cy klu bu Ja nusz Pa li kot, wi ce prze wod ni czą cy Klu bu
Je rzy Bor kow ski, An drzej Ro ze nek, To masz Ma kow ski,
Win cen ty El sner, Adam Ry ba ko wicz, Wi told Kle pacz Ma -
ciej  Ba na szak, Ja cek Naj der i Da riusz Dzia dzio. Na ma -
ni fe sta cjach obec ni by li tak że po sło wie PiS: Ta de usz
Dziu ba, Jan To ma szew ski, Je rzy Ma ter na, Ma rek Ast, Je -
rzy Szmit i Prze wod ni czą cy Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej
Bar tosz Kow nac ki. Nie za bra kło tak że po słów SLD, któ -
rzy wspar li dzia ła nia dział kow ców. Obec ni by li m.in.: Ce -
za ry Olej ni czak, Bo gu sław Won tor, Ro mu ald Aj chler,
To masz Ka miń ski oraz przed sta wi cie le Da riu sza Joń skie -
go i An ny Bań kow skiej. Z ra mie nia PSL na ma ni fe sta cji
dział kow ców obec ny był Piotr Wal kow ski.

Wśród dział kow ców pa no wa ła at mos fe ra peł na po wa gi,
za an ga żo wa nia i po czu cia, że ro bią coś nie zwy kle waż -
ne go i po trzeb ne go. Dział kow cy bo wiem zjed no czy li się
wy ra ża jąc sze ro kie po par cie dla oby wa tel skie go pro jek tu
i za ło żeń w nim za war tych. W wy stą pie niach dział kow cy
wy ka zy wa li, że Plat for ma Oby wa tel ska jest ode rwa na od
spo łe czeń stwa, nie re ali zu je wo li lu du, nie ma wie dzy 
o funk cjo no wa niu ROD oraz że nie wsłu chu je się w po -
trze by pra wie 1 mln or ga ni za cji spo łecz nej i jej człon ków.
De mon stru ją cy dział kow cy cie szy li się tym, ze mo gą ma -
ni fe sto wać i gło śno ar ty ku ło wa li po trze bę od by cia cen -
tral nej ma ni fe sta cji w War sza wie, gdyż uwa ża ją, że tyl ko
ta ka for ma spo łecz ne go wy stą pie nia mo że wy móc na

I. MANIFESTACJE DZIA¸KOWCÓW

1. Platforma zmusi∏a dzia∏kowców do wyjÊcia na ulice
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Platformie Obywatelskiej zmia nę pla nów co do przy szło -
ści ogro dów dział ko wych.

W tre ści pe ty cji i sta no wisk moż na od czy tać, że to Plat -
for ma Oby wa tel ska zmu si ła dział kow ców do ma ni fe sto -
wa nia. Dział kow cy zwra ca ją się w nich o po par cie
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych i wra ża ją sta now czy sprze ciw dla po my słów,
któ re chcą za ser wo wać im po li ty cy PO. Ape lo wa li tak że,
by nie za mie niać zie lo nych płuc, ja ki mi są ogro dy dział -
ko we, w as fal to wą i be to no wą dżun glę.

Ma ni fe sta cje by ły po trzeb ne. Po ka za ły jed ność i si łę
dział kow ców i Związ ku. Za an ga żo wa nie w tę ini cja ty wę
wy ka za ło, iż dział kow cy chcą uchwa le nia do bre go pra wa.
Ta ka for ma za pre zen to wa nia swo ich ocze ki wań po do ba -
ła się dział kow com, któ rzy po przez udział w ma ni fe sta cji
da li świa dec two swo jej od po wie dzial no ści za lo sy ogro -
dów dział ko wych i do brej or ga ni za cji. Dzię ki ma ni fe sta -
cjom w ca łym kra ju spra wa przy szło ści ogro dów
dział ko wych zo sta ła na gło śnio na. Oby zo sta ła te raz wzię -
ta pod roz wa gę przez par la men ta rzy stów.

2. Ma zo wiec cy dział kow cy u pre mie ra Do nal da Tu ska 

Pod czas trwa nia war szaw skiej ma ni fe sta cji dział kow -
ców de le ga cja przed sta wi cie li Okrę go we go Za rzą du Ma -
zo wiec kie go PZD zo sta ła przy ję ta przez pre mie ra Do-
nal da Tu ska w Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów.

Ma zo wiec kich dział kow ców re pre zen to wa li: Sta ni sław
Za wad ka (wi ce pre zes OZM), An to ni Ko strze wa (czło nek
KR PZD), Te re sa Kar pe ta (Sie dl ce), Grze gorz Oracz
(Ostro łę ka) oraz Krzysz tof Pod lew ski (War sza wa).

Na wstę pie bli sko go dzin ne go spo tka nia głos za brał Wi -
ce pre zes OZM, któ ry po dzię ko wał za zor ga ni zo wa ne
przez kan ce la rię spo tka nie oraz czas po świę co ny przez
pre mie ra. Na stęp nie przed sta wił za strze że nia i oba wy
dział kow ców zwią za ne z pro jek tem usta wy zgło szo nym
przez Plat for mę Oby wa tel ską, opi sał spo łecz ne zna cze nie
ogro dów dział ko wych, a tak że trud ną sy tu ację ogro dów
war szaw skich zwią za ną z tzw. de kre tem Bie ru ta. Po zo sta -
li człon ko wie de le ga cji rów nież wy ra zi li swo je oba wy
zwią za ne z pro jek tem Platformy Obywatelskiej i za ape -
lo wa li do Pre mie ra o po waż ne po trak to wa nie po stu la tu
dział kow ców, nie tyl ko z okrę gu ma zo wiec kie go, ale z ca -
łej Pol ski, o uchwa le nie przez Sejm oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy o rodzinnych ogrodach działkowych. Re pre -
zen tu ją ca dział kow ców sie dlec kich Pa ni Te re sa Kar pe ta
po wie dzia ła m.in. że PZD ni gdy nie sta wał na prze szko -
dzie roz wo jo wi miast, czy li li kwi da cji ogro dów pod ce le
pu blicz ne. Grze gorz Oracz go rą co ape lo wał, aby pra com
nad usta wą przy świe ca ła sta ra le kar ska mak sy ma – „Po
pierw sze nie szko dzić”. An to ni Ko strze wa z ko lei wy ja -
śniał pre mie ro wi nie ja sno ści zwią za ne z rze ko mym bra -
kiem zgod no ści z kon sty tu cją pro jek tu obywa tel skie go.
Na to miast Krzysz tof Pod lew ski zwró cił uwa gę na nie oce -

nio ne zna cze nie przy rod ni cze ogro dów dział ko wych dla
eko sys te mu mia sta.

Pre mier wy słu chał pro ble mów i po stu la tów przed sta wi -
cie li ma zo wiec kich dział kow ców, a na stęp nie przy jął od
de le ga cji pe ty cję w spra wie po par cia oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy oraz ko ty lion i cza pecz kę z bar wa mi PZD.

W cza sie dys ku sji pro wa dzo nej w bar dzo przy ja znej
at mos fe rze pre mier stwier dził, że ro zu mie in te res każ dej
ze stron, ale prio ry te tem w uchwa la niu pra wa mu si być
zgod ność pro jek tów z Kon sty tu cją. Od niósł się do wąt -
pli wo ści zgła sza nych do pro jek tu oby wa tel skie go zwią -
za nych z je go rze ko mą nie zgod no ścią z kon sty tu cją.
Zgo dził się jed nak z gło sem de le ga cji, że nie ma prze -
szkód, aby wspól nie wy pra co wać ta ką usta wę, któ ra nie
bę dzie krzyw dzi ła dział kow ców. Za zna czył, że nie mo -
że obie cać, iż pro jekt oby wa tel ski bę dzie przy ję ty bez
za strze żeń i z pew no ścią ko niecz ny bę dzie kom pro mis
w pra cach nad no wą usta wą. Wy ra ził jed no cze śnie po -
trze bę od by wa nia dal szych spo tkań w szer szym gro nie
i współ pra cy praw ni ków stro ny rzą do wej z dzia łem

praw nym PZD, aby wy pra co wać pra wo, w jak naj mniej -
szym stop niu krzyw dzą ce dział kow ców.

Pre mier Tusk, w od róż nie niu od je go ko le gów z PO, za -
zna czył wy raź nie, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie
jest dla nie go pro ble mem i je go ist nie nie mu nie prze szka -
dza. Na za koń cze nie spo tka nia pre mier po wie dział, że ma
świa do mość, jak waż ną kwe stią spo łecz na jest ist nie nie
ogro dów dział ko wych po nie waż je go ro dzi ce by li dział -
kow ca mi. Spra wa dział kow ców le ży mu na ser cu. Pre mier
za de kla ro wał, że prze ka że klu bo wi PO uwa gę, aby trak to -
wa li pro jekt oby wa tel ski po waż nie i uzna li go za ba zę do
dal szych prac.
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• Łódź

Oko ło ty sią ca dział kow ców wzię ło udział w ma ni fe sta -
cji, któ ra prze ma sze ro wa ła przez cen trum Ło dzi. Przy by -
li na nią dział kow cy z ogro dów po ło żo nych w ca łym
wo je wódz twie: z Ło dzi, Beł cha to wa, Sie ra dza, Skier nie -
wic, Piotr ko wa Try bu nal skie go, Kut na, To ma szo wa Ma -
zo wiec kie go, Pa bia nic, Brze zin, Alek san dro wa Łódz -
kie go, a tak że z naj dal szych za kąt ków na sze go okrę gu:
Ra dom ska i Pa jęcz na. Jej uczest ni cy pro te sto wa li prze -
ciw ko pro jek to wi usta wy o ogro dach dział ko wych au tor -
stwa Plat for my Oby wa tel skiej oraz do ma ga li się
uchwa le nia przez Sejm usta wy w opar ciu o pro jekt oby -
wa tel ski.

Uczest ni cy ma ni fe sta cji ubra ni w cza pecz ki i chu s ty 
w bar wach PZD nie śli ze so bą fla gi związ ko we oraz trans -
pa ren ty i skan do wa li ha sła: Ogro dy to lu dzie nie grun ty!
Nic dla dział kow ca, wszyst ko dla pań stwa!, Oby wa tel ski
pro jekt usta wy o ROD – pra wo dla lu dzi, a nie pra wo dla
biz ne su! Rzą dzą oby wa te le nie de we lo pe rzy! Plat for mo
nie bój się oby wa te li! Plat for mo co ty wiesz o ogro dach?

Ma ni fe stan ci prze szli pod sie dzi bę Łódz kie go Urzę du
Wo je wódz kie go, gdzie prze wod ni czą ca zgro ma dze nia
Iza be la Oże gal ska przy wi ta ła ze bra nych oraz po dzię ko -
wa ła za licz ny udział. W swo im prze mó wie niu przed sta -
wi ła po wo dy, dla któ rych dział kow cy zde cy do wa li się na
uli cach naj więk szych pol skich miast za ma ni fe sto wać
swo je ra cje. Przy po mnia ła hi sto rię oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy, któ ry jest zgod ny z ocze ki wa nia mi dział -
kow ców. Pod kre śli ła, że pro po zy cje przy go to wa ne przez
Plat for mę Oby wa tel ską są nie do przy ję cia i dział kow cy
nie za prze sta ną wal ki do chwi li gdy przy szłość ogro dów
nie bę dzie pew na i nie za gro żo na. Dla zre ali zo wa nia te go
ce lu dział kow cy sta ra ją się zdo być po par cie po słów, sa -
mo rzą dow ców i zbu do wać sze ro ką ko ali cję spo łecz ną śro -
do wisk, któ rym los ogro dów i dzia łek nie jest obo jęt ny. 
Z tym więk szą ra do ścią prze wod ni czą ca przy wi ta ła obec -
nych na ma ni fe sta cji po słów: Ja na To ma szew skie go (Pra -
wo i Spra wie dli wość), Ce za re go Olej ni cza ka (So jusz
Le wi cy De mo kra tycz nej), dy rek to ra biu ra po sła Da riu sza

Joń skie go – To ma sza Ju rę,  przed sta wi cie la  Ru chu Pa li -
ko ta – Krzysz to fa Ma kow skie go, sze fa Ra dy Miej skiej So -
ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej w Ło dzi i jed no cze śnie
rad ne go Ra dy Mia sta Ło dzi – To ma sza Tre lę.

Wszy scy ofi cjal ni go ście za bra li głos, w któ rym nie
szczę dzi li po chwał dla dział kow ców, za ich ak tyw ność, za
pod ję cie ini cja ty wy oby wa tel skiej. Za pew nia li o swo im
po par ciu dla pro jek tu Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw -
czej na każ dym eta pie prac nad no wą usta wą, o swo jej
przy chyl no ści dla ogro dów. Kry tycz nie wy po wia da li się
na te mat po li ty ki spo łecz nej rzą du, a za mach na pra wa
dział kow ców i ogro dy okre śli li nie spra wie dli wo ścią i szu -
ka niem spo so bu na po kry cie dziu ry bu dże to wej.

Wszyst kie wy stą pie nia spo tka ły się z aplau zem i en tu -
zja stycz nym przy ję ciem uczest ni ków ma ni fe sta cji. 
W imie niu dział kow ców prze mó wi li: Ha li na Wró bel 
z ROD „Ła giew ni ki” w Ło dzi, An to ni Gie czew ski z ROD
„Przy to rze” w Ło dzi, Mi chał Ka cza ła z ROD im. Ko nop -
nic kiej w Ło dzi, Hen ryk Ma miń ski z ROD „Wia rus” 
w Ło dzi. Mó wi li o przy wią za niu dział kow ców do ogro -
dów, o oba wach ja kie ma ją w związ ku z pro po zy cja mi
Plat for my Oby wa tel skiej.

Do ma ni fe stan tów wy szła Wo je wo da Łódz ka Pa ni Jo -
lan ta Cheł miń ska. Na jej rę ce prze ka za ny zo stał list otwar -
ty do pre mie ra RP. Zo bo wią zu jąc się do je go prze ka za nia
sze fo wi rzą du pa ni wo je wo da za pro po no wa ła po słom 
i przed sta wi cie lom dział kow ców wspól ny udział w Wo -
je wódz kiej Ko mi sji Dia lo gu Spo łecz ne go, któ ra do swych
prac włą czy dys ku sję na te mat przy szło ści ogro dów dział -
ko wych w na szym wo je wódz twie.

Ma ni fe stan ci z na dzie ją przy ję li po wyż sze za pew nie nia,
a na do wód chę ci dia lo gu wrę czy li pa ni wo je wo dzie bu -
kiet kwia tów.

Ma ni fe sta cja spo tka ła się z du żym za in te re so wa niem
me diów. Obec ne by ły m.in. TVP Łódź, Te le wi zja Ka blo -
wa Toya, Ra dio Łódź, Ra dio Plus, Dzien nik Łódz ki, Ga -
ze ta Wy bor cza od dział łódz ki. 

3. Jak ma ni fe sta cje prze bie ga ły w po szcze gól nych mia stach wo je wódz kich 

• Bia ły stok

Od go dzi ny 10.00 przed te atrem im. Alek san dra Wę -
gier ki w Bia łym sto ku za czę li się gro ma dzić dział kow cy 
z Bia łe go sto ku i z te re nu wo je wódz twa. Przy je cha li 
z Łom ży, Su wałk, Za mbro wa. O godz. 10.40 roz po czął
się prze marsz pod Urząd Wo je wódz ki. Ra zem z dział kow -
ca mi ma ni fe sto wa li swo je po par cie przed sta wi cie le władz
sa mo rzą do wych, związ kow cy, przed sta wi cie le par tii po li -

tycz nych i wie lu or ga ni za cji po za rzą do wych. 
Wśród nich by li: prze wod ni czą cy wo je wódz kich struk -

tur SLD Krzysz tof Bil -Ja ru zel ski, wi ce prze wod ni czą cy
Wo je wódz kiej Ra dy OPZZ Ire ne usz Wi śniew ski, prze -
wod ni czą cy Par tii Eme ry tów i Ren ci stów RP Ka zi mierz
Stro jek. 

Na pla ka tach i ba ne rach ja kie nie śli dział kow cy wid nia -
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ły ha sła: „Ogro dy jesz cze kwit ną a PO więd nie”, „Pro jekt
oby wa tel ski to oca le nie ogro dów”, „Dzię ki dział kow com
jesz cze ży ją pszczo ły”. Ma ni fe sta cja bez prze szkód do tar -
ła przed bu dy nek UW. Wśród wie lu prze mó wień ja kie wy -
gło szo no w obro nie ogro dów, szcze gól nie emo cjo nal ne
by ło wy stą pie nie przed sta wi cie la OPZZ, za chę ca jąc dział -
kow ców do wal ki o pra wa na by te przy po mniał że „nie -
obec ni nie ma ją ra cji”. W pew nym mo men cie ze bra ni
za czę li skan do wać: „gdzie jest wo je wo da”. Do dział kow -
ców wy szedł wi ce wo je wo da Woj ciech Dzierz gow ski, któ -

re mu wrę czo no pe ty cję uczest ni ków ma ni fe sta cji. Pan wi -
ce wo je wo da wy gło sił krót kie prze mó wie nie peł ne ser -
decz no ści pod ad re sem dział kow ców. Na za py ta nie
wprost: jak po sło wie PSL bę dą gło so wać, przed sta wił ca -
łą, skom pli ko wa ną sy tu ację PSL ja ko ko ali cjan ta i przy po -
mniał in dy wi du al ne sta no wi ska ja kie wy gło si li je go
ko le dzy par tyj ni. Na za koń cze nie or ga ni za to rzy po dzię -
ko wa li dział kow com za udział w ma ni fe sta cji i po pro si li
o prze ka za nie in for ma cji o jej ce lu, at mos fe rze i prze bie -
gu tym, któ rzy nie mo gli w niej oso bi ście uczest ni czyć. 

• Gdańsk

Ma ni fe sta cja zo sta ła zor ga ni zo wa na wspól ny mi si ła mi
Okrę go wych Za rzą dów PZD w Gdań sku i Słup sku.
Uczest ni cy zgro ma dze nia wy słu cha li tre ści dwóch sta no -
wi sko, ja ki zo sta ły zło żo ne na rę ce Mar szał ka Wo je wódz -

twa Po mor skie go oraz Wo je wo dy Po mor skie go. Ma ni fe -
sta cja cie szy ła się spo rym za in te re so wa niem lo kal nych
me diów. Obec ni by li re por te rzy TVP INFO Gdańsk oraz
Ra dia Gdańsk a tak że dzien ni ka rze pra so wi.

• Go rzów Wiel ko pol ski

Ma ni fe sta cja dział kow ców przebiegała pod ha słem:
„RAZEM OCALMY OGRODY”. Wszyst kim przy by łym
na Plac Grun waldz ki roz da no ko szul ki z lo go PZD, cza -
pecz ki związ ko we, ba ne ry oraz fla gi PZD i na ro do we.
Wśród dział kow ców wy zna czo no służ by po rząd ko we,
wy po sa żo ne w ka mi zel ki oraz krót ko fa lów ki. Ma ni fe sta -
cję otwo rzył Prze wod ni czą cy Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go
Pan Ka zi mierz Du dziń ski, któ ry za po znał przy by łych z
po stu la ta mi kie ro wa ny mi do po li ty ków i or ga nów wo je -
wódz kich oraz pod kre ślił wa gę te go ty pu dzia łań dla
wspól ne go do bra wszyst kich dział kow ców i Związ ku.

O go dzi nie 11.00 gru pa po nad 400 osób wy ru szy ła pod
Lu bu ski Urząd Wo je wódz ki w Go rzo wie Wlkp. z trans -
pa ren ta mi, ba ne ra mi oraz fla ga mi PZD. Zgro ma dze nie
zwró ci ło uwa gę ra dia re gio nal ne go, Ga ze ty Lu bu skiej
oraz miesz kań ców Go rzo wa, któ rym roz da wa no ulot ki i
in for mo wa no o sy tu acji Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych i PZD mię dzy in ny mi:

• za cho wa nie pra wa do dział ki,
• za cho wa nie wła sno ści ma jąt ku na dział ce,
• zwol nie nie ogro dów z po dat ków,
• za cho wa nie cha rak te ru i funk cji ogro dów,
• od szko do wa nie i dział ki za mien ne przy li kwi da cji

ogro dów.
Dział kow cy ma ni fe sta cją wy ra zi li swo je po par cie dla

oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD, oraz wy ra zi li
sprze ciw wo bec po sel skich pro jek tów ustaw. Na trans pa -
ren tach po ja wi ły się ta kie ha sła jak: 

• bę dzie my pa mię tać przy wy bo rach, kto usza no wał pra -
wa dział kow ców;

• po wiedz TAK dla ogro dów;
• sta now cze NIE dla na cjo na li za cji ma jąt ku dział kow -

ców przez PO;
• lep sze owo ce z wła snej dział ki, niż szczaw z na sy pu;
• NIE dla pro jek tu PO.

Do pro te stu ją cych dział kow ców wy szedł Wi ce wo je wo -
da Lu bu ski Jan Świ re po. W imie niu dział kow ców Pre zes
Okrę go we go Za rzą du PZD Piotr Wilms od czy tał list skie -
ro wa ny do Wo je wo dy Lu bu skie go Je rze go Ostro ucha 
i wraz z wi ce pre ze sa mi OZ Ire ną Krzy ża now ską oraz Zbi -
gnie wem Krzy wak prze ka zał go na rę ce wi ce wo je wo dy.
Wi ce wo je wo da Świ re po w swo im prze mó wie niu wy ra ził
zro zu mie nie, a tak że po par cie dla ma ni fe sta cji i pro ble -
mów z któ ry mi bo ry ka ją się obec nie dział kow cy. Za pew -
nił dział kow ców o prze ka za niu li stu do pre mie ra RP
Do nal da Tu ska. Pod kre ślił, że co raz wię cej po li ty ków po -
pie ra ogro dy dział ko we i wie rzy, że Sejm RP uchwa li do -
brą usta wę dla dział kow ców. W do wód sym pa tii prze-
ka za no Pa nu wi ce wo je wo dzie ja ko wie lo let nie mu dział -
kow co wi ko szul kę i cza pecz kę z lo go Polskiego Związku
Działkowców. Na za koń cze nie Pre zes Okrę go we go Za -
rzą du po dzię ko wał za licz ne przy by cie, za an ga żo wa nie 
i ak tyw ność wszyst kim uczest ni kom mię dzy in ny mi z Ko -
strzy na nad Od rą, Strze lec Kraja., Mię dzy rze cza, Go rzo -
wa Wlkp.
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• Ka to wi ce

W ma ni fe sta cji udział wzię li dział kow cy z te re nu ca łe -
go wo je wódz twa ślą skie go. Łącz nie z okrę giem ślą skim
ma ni fe sto wał okręg czę sto chow ski.

Ma ni fe sta cji prze wod ni czył Mi chał Kraw czyk – p.o.
Pre zes Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go PZD, któ ry roz -
po czął prze bieg ma ni fe sta cji. W pierw szych sło wach
przy wi tał go rą co uczest ni ków zgro ma dze nia oraz przy -
by łych go ści w oso bach: Je rzy Bor kow ski – Po seł na
Sejm RP i Wi ce prze wod ni czą cy klu bu Ru chu Pa li ko ta,
Wi told Kle pacz – Po seł na Sejm RP i czło nek sej mo wej
Ko mi sji In fra struk tu ry, Hen ryk Mo skwa – re pre zen tu ją -
cy OPZZ oraz Ma ciej Smy kow ski – przed sta wi ciel Par -
tii Zie lo ni.

W dal szej ko lej no ści prze wod ni czą cy ma ni fe sta cji wy -
ra ził go rą ce sło wa uzna nia dla zgro ma dzo nych dział kow -
ców, któ rzy po mi mo nie sprzy ja ją cej po go dy licz nie po ja -
wi li się na Pla cu Sej mu Ślą skie go. 

W swo ich sło wach do bit nie po parł oby wa tel ski pro jekt
usta wy o ROD oraz skry ty ko wał pro jekt Plat for my Oby -
wa tel skiej na zy wa jąc go „de we lo per skim”. Pod kre ślił
zna cze nie ogro dów dział ko wych ja ko te re nów zie lo nych
w ist nie ją cych mia stach oraz ko niecz ność dal szej wal ki o
za cho wa nie ich ist nie nia. Sło wa te zna la zły sze ro kie uzna -
nie wśród zgro ma dzo nych co wy ra zi li bra wa mi i okrzy ka -
mi. Na stęp nie zo sta ła od czy ta na pe ty cja do pre mie ra
Rzą du RP – Do nal da Tu ska w spra wie po par cia oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o rodzinnych ogrodach dział-
kowych.

Głos za bra li rów nież Po sło wie Ru chu Pa li ko ta Je rzy
Bor kow ski i Wi told Kle pacz. Ich wy po wie dzi rów nież

zna la zły sze ro kie uzna nie, gdyż otwar cie za de kla ro wa li,
że Klub Ru chu Pa li ko ta po pie ra Ro dzin ne Ogro dy Dział -
ko we i oby wa tel ski pro jekt usta wy. Sa mi tak że bę dą się
sta rać by pra ce w po wo ła nej ko mi sji sej mo wej prze bie -
gły z ko rzy ścią dla dział kow ców po przez prze for so wa nie
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD. Do dat ko wo po -
seł Wi told Kle pacz wrę czył na rę ce Pre ze sa OZ Śl. PZD
sta no wi sko. Głos za bra ła rów nież Anie la Bu czek –
Skarb nik OZ Śl. PZD któ ra łą cząc wy ra zy sza cun ku dla
zgro ma dzo nych wy ra zi ła wo lę wal ki o ogro dy dział ko -
we, jed no cze śnie ape lu jąc do po li ty ków o roz waż ne de -
cy zje. W dal szej ko lej no ści Ma ciej Smy kow ski z par tii
Zie lo ni wy ra ził wspar cie dla dział kow ców i Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych, gdyż par tia ta tak że po pie ra oby -
wa tel ski pro jekt usta wy o ROD ja ko naj bar dziej słusz ny
dla idei ogrod nic twa dział ko we go. Rów nież po pra cie dla
ogro dów dział ko wych i usta wy w swo im prze mó wie niu
wy ra ził Adam Wię cła wik – Dy rek tor Biu ra OZ w Czę -
sto cho wie.

Po wy gło szo nych wy po wie dziach de le ga cja skła da ją ca
się z osób: Mi chał Kraw czyk, Jan Ja wo rek, Je rzy Bor kow -
ski, Wi told Kle pacz, Hen ryk Mo skwa i przed sta wi ciel OZ
Czę sto cho wa – Adam Wię cła wik uda li się do gma chu
urzę du gdzie przy jął ich Wi ce wo je wo da Ślą ski – Piotr
Spy ra. Po krót kiej roz mo wie zo sta ły wrę czo ne przy go to -
wa ne pe ty cje, któ re tra fi ły tak że do se kre ta ria tu urzę du
mar szał kow skie go.Ca ły prze bieg ma ni fe sta cji spo tkał się
z za in te re so wa niem ra dia i te le wi zji, któ rzy re la cjo no wa -
li prze bieg wy da rze nia.

W ma ni fe sta cji wzię ło udział oko ło 1000 dział kow ców. 

• Byd goszcz

Ma ni fe sta cja zo sta ła zor ga ni zo wa na wspól ny mi si ła mi
Okrę go wych Za rzą dów PZD w Byd gosz czy i OZ To ruń -
sko -Wło cław skie go. 

Dział kow cy, bio rą cy udział w ma ni fe sta cji ze bra li się 
w par ku Wi to sa, skąd wy ru szy li pod Urząd Wo je wódz ki.
W ma ni fe sta cji udział wzię ła tak że gru pa dział kow ców
okrę gu to ruń sko -wło cław skie go. Po za dział kow ca mi w

ma ni fe sta cji uczest ni czy li przed sta wi cie le biur po sel skich
SLD – po seł An ny Bań kow skiej i eu ro po sła Ja nu sza Ze -
mke. Obec ny był rów nież po seł Bar tosz Kow nac ki z PiS.
Do uczest ni ków ma ni fe sta cji wy szła wo je wo da Ewa Mess
i na jej rę ce zło żo no pe ty cję skie ro wa ną do pre mie ra Do -
nal da Tu ska. Po ma ni fe sta cji od by ło się spo tka nie dział -
kow ców z po słem Bar to szem Kow nac kim. 

• Kiel ce

Przed Świę to krzy skim Urzę dem Wo je wódz kim w
Kiel cach od by ła się dłu go ocze ki wa na przez dział kow -
ców ma ni fe sta cja w obro nie ich praw, oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy i Związ ku. Na pla cu przed urzę dem po -
ja wi ło się po nad 300 osób za opa trzo nych w trans pa ren -
ty z po stu la ta mi, fla gi związ ko we i pań stwo we oraz
ulot ki wy ja śnia ją ce cel zgro ma dze nia. Na miej scu licz -

nie zja wi ły się lo kal ne me dia – TVP Od dział Kiel ce, Ra -
dio Kiel ce, Echo Dnia i przed sta wi ciel ga ze ty o za się gu
po wia to wym. Prze chod nie i miesz kań cy mia sta przy sta -
wa li by za py tać o cel tak licz ne go zgro ma dze nia, a nie -
któ rzy przy łą cza li się do dział kow ców. Ma ni fe sta cję
sło wa mi przy wi ta nia i po dzię ko wa nia za przy by cie
otwo rzył jej prze wod ni czą cy. Na stęp nie Pre zes OZŚ
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Polskiego Związku Działkowców w Kiel cach krót ko na -
świe tlił hi sto rię i bo ga tą tra dy cję ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce.

Ze bra ni nie mu sie li dłu go cze kać na po ja wie nie się
przed sta wi cie li władz świę to krzy skich. Po kil ku na stu
mi nu tach wy szła do nich Wo je wo da Świę to krzy ski Pa ni
Bo żen ty na Pał ka-Ko ru ba. W swo im prze mó wie niu do
zgro ma dzo nych dział kow ców za pew ni ła o swo jej sym -
pa tii i sza cun ku dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Pod kre śli ła opty mizm i de ter mi na cję dział kow ców mó -
wiąc, że ni gdy jesz cze nie wi dzia ła tak barw nej i po zy -
tyw nej ma ni fe sta cji. Na znak za do wo le nia zgro ma dze ni
lu dzie bi li bra wo, po wie wa jąc trans pa ren ta mi. Po wo łu -
jąc się na od by te dzień wcze śniej z przed sta wi cie la mi
OZŚ PZD spo tka nie Wo je wo da za po wie dzia ła, że
wszyst kie wy cią gnię te z nie go wnio ski i po stu la ty prze -
ka że Pre mie ro wi Do nal do wi Tu sko wi. Spo tka nie to od -
by ło się w Urzę dzie Wo je wódz kim, a Wi ce pre zes OZŚ 
i Dy rek tor Biu ra po ru szy li na nim naj istot niej sze kwe -
stie praw ne, z na świe tle niem za ło żeń pro jek tu oby wa tel -
skie go i po rów na niem go z in ny mi pro po zy cja mi oraz
na ci skiem na szko dli wość i za gro że nia pły ną ce z pro po -
zy cji Plat for my Oby wa tel skiej. Pod kre śla no na nim tak -
że, że Pre mier po mi mo ty się cy wy sy ła nych do nie go
ape li, li stów i sta no wisk, do dzi siej sze go dnia nie udzie -
lił na nie żad nej od po wie dzi. Po prze mó wie niu Pa ni Wo -
je wo dy dział kow cy wrę czy li jej sym bo licz ny bu kiet
świe żych kwia tów, kosz z plo na mi z dzia łek oraz al bum
„Va de me cum dział kow ca”. Na ma ni fe sta cji obec na by ła
tak że Pa ni Elż bie ta Dro gosz, Prze wod ni czą ca Ra dy
OPZZ Wo je wódz twa Świę to krzy skie go. Wy ra zi ła po par -
cie i so li dar ność z dział kow ca mi, pod kre śla jąc sta łe za -
an ga żo wa nie i współ pra cę na li nii Zwią zek – Ra da

OPZZ. Po raz ko lej ny tak że po par ła pro po zy cje za war te
w pro jek cie oby wa tel skim ja ko naj lep szą al ter na ty wę dla
użyt kow ni ków dzia łek.

Pu blicz ny głos chcie li za brać tak że zgro ma dze ni. Pan
Zbi gniew Brze ziń ski, dział ko wiec z naj więk sze go w Eu -
ro pie ROD im. Ste fa na Że rom skie go gło śno i emo cjo nal -
nie wy ra ził swo je po par cie dla PZD oraz za an ga żo wa nie
w wal kę o pra wa dział kow ców. Pod kre ślał, że tyl ko sil na
or ga ni za cja da je re al ną szan sę na za bie ga nie o swo je in te -
re sy w Sej mie, a Zwią zek jest spad ko bier cą i kon ty nu ato -
rem po nad stu let niej idei. Głos za bra ła też miesz kan ka
Kielc, któ ra prze cho dząc obok zgro ma dze nia - przy łą czy -
ła się do nie go. Po wie dzia ła, że choć sa ma nie jest dział -
kow cem, to łą czy się z ni mi w wal ce, gdyż wy cho wa ła się
na dział ce swo jej bab ci i nie wy obra ża so bie miast bez ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych.

Po tych prze mó wie niach, za koń czo nych grom ki mi okla -
ska mi i okrzy ka mi po par cia ze bra nych, na ma ni fe sta cji
po ja wił się Wi ce pre zy dent Kielc Pan Cze sław Gru szew -
ski. On tak że pod kre ślił swo je sta łe po par cie i do bre sto -
sun ki z dział kow ca mi. Sta now czo opo wie dział się za
roz wią za nia mi za war ty mi w pro jek cie oby wa tel skim
stwier dza jąc, że po je go lek tu rze uznał czy ta nie ko lej nych
za zu peł nie zbęd ne. Pro po zy cje przed sta wia ne przez dział -
kow ców są bo wiem dla nich naj lep sze, a jed no cze śnie za -
pew nia ją re ali za cję wy tycz nych wska za nych w uza -
sad nie niu do wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Pod -
kre ślił tak że bar dzo do bre sto sun ki władz sa mo rzą do wych
z OZŚ PZD oraz cią gły dia log, cze go wy ra zem jest za bez -
pie cze nie ogro dów miej skich w obo wią zu ją cych i pla no -
wa nych do ku men tach pla ni stycz nych. Dział kow cy tak że
Wi ce pre zy den to wi Gru szew skie mu wrę czy li ze bra ne na
dział kach kwia ty.

• Kra ków

Po za dział kow ca mi z Kra ko wa uczest ni czy li rów nież
przed sta wi cie le ogro dów z No we go Są cza, Tar no wa,
Brze ska, An dry cho wa, Kęt, Sta re go Są cza, Ol ku sza,
Oświę ci mia, Za bie rzo wa, My śle nic, Wie licz ki, Wa do wic,
Krze szo wic, Bu kow na, Bro deł i Ba lic.

Ma ni fe sta cja roz po czę ła się zbiór ką o go dzi nie 10.30 na
Pla cu Ma tej ki w Kra ko wie, gdzie w stru gach desz czu
uczest ni cy roz ło ży li licz ne trans pa ren ty, fla gi, żół te i zie -
lo ne pa ra so le, za ło ży li cza pecz ki związ ko we i zło ży li pod -
pis pod Ape lem do Pre mie ra RP.

Trans pa ren ty, któ re nie śli w po cho dzie, gło si ły ha sła:
„TAK dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o rodzinnych
ogrodach działkowych”, „NIE dla pro jek tu usta wy Plat -
for my Oby wa tel skiej”, „Ogro dy dział ko we dla miesz kań -
ców miast”, „Nie chce my cią gle wal czyć o swo je pra wa.
Dział kow cy”, „Nie od da my dzia łek de we lo pe rom”,
„Dział ki dla dział kow ców – gło sy od wy bor ców”, „Pa -

mię taj cie o ogro dach, prze cież stam tąd przy szli ście”.

Dział kow cy ma ni fe sta cją oraz pod pi sa mi pod ape lem
wy ra zi li 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 oraz sprze ciw
wo bec po sel skich pro jek tów ustaw. Zgro ma dze nie dział -
kow ców zwró ci ło uwa gę miesz kań ców Kra ko wa, któ rym
roz da wa no ulot ki i in for mo wa no o sy tu acji ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Ma ni fe sta cja prze ma sze ro wa ła ul.
Basz to wą pod Urząd Wo je wódz ki, gdzie de le ga cja dział -
kow ców spo tka ła się z wi ce wo je wo dą Ma ło pol skim An -
drze jem Ha ręż la kiem. W trak cie spo tka nia przed sta wio no
pro ble my i ocze ki wa nia dział kow ców pro sząc o po par cie
dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych przez PSL. Na za koń cze nie spo tka nia
de le ga cja wrę czy ła Pa nu Wo je wo dzie Apel skie ro wa ny do
Pre mie ra RP. W tym cza sie ma ni fe stan ci ocze ku ją cy przed
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bu dyn kiem Urzę du Wo je wódz kie go wy gła sza li wy stą pie -
nia do ty czą ce zna cze nia i ro li ogro dów dział ko wych w
Pol sce oraz ich dal szej przy szło ści. Dział kow ców pod czas
zgro ma dze nia wspar li swo ją obec no ścią przed sta wi cie le
OPZZ. Na stęp nie ma ni fe sta cja prze szła uli ca mi: Pa wią,

Wor cel la, Za ci sze, Basz to wą i wró ci ła na pl. Ma tej ki. W
trak cie ma ni fe sta cji wy krzy ki wa no ha sła "Dział ki dla
dział kow ców, nie dla de ve lo pe rów" i od czy ta no apel do
Pre mie ra RP. Ma ni fe sta cja zo sta ła utrwa lo na przez lo kal -
ne me dia.

• Lu blin

Ha sła na trans pa ren tach i ba ne rach jed no znacz nie wska -
za ły, że dział kow cy ocze ku ją od par la men ta rzy stów, by
uchwa la jąc no wą usta wę wzię li pod uwa gę ich zda nie 
i przy ję li oby wa tel ski pro jekt usta wy pod któ rym z re gio -
nu Lublina pod pi sa ło się po nad 28 tys. użyt kow ni ków
dzia łek. Ape lo wa li, by ich głos w tej spra wie nie był zlek -
ce wa żo ny przez po li ty ków i że by zda li so bie spra wę z cię -
ża ru od po wie dzial no ści za źle pod ję te dzi siaj de cy zje dla
dział kow ców.

Za ma ni fe sto wa li zde cy do wa ny sprze ciw prze ciw ko roz -
wią za niom pro po no wa nym przez ugru po wa nia po li tycz ne
So li dar nej Pol ski i So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej, 
a przede wszyst kim pro te sto wa li prze ciw ko pro po zy cjom
zgło szo nym przez Plat for mę Oby wa tel ską. W ich oce nie
ta kie pra wo do pro wa dzi do li kwi da cji i znisz cze nia do -
rob ku wie lu po ko leń ro dzin dział ko wych.

W pe ty cjach zło żo nych na rę ce Wo je wo dy Lu bel skie go
i Mar szał ka Wo je wódz twa na pi sa li m.in.: „Ma ni fe sta cja
dzi siej sza nie jest wy mie rzo na w or ga ny Pań stwa lub sa -
mo rzą du i nie ma cha rak te ru agre syw ne go. Dział kow cy
chcą w spo sób spo koj ny i od po wie dzial ny roz ma wiać o
przy szło ści ogro dów dział ko wych. W zde cy do wa nej

więk szo ści je ste śmy eme ry ta mi i ren ci sta mi, dla któ rych
użyt ko wa nie dział ki w ogro dzie jest je dy ną for mą wy po -
czyn ku, re kre acji i w po waż nym za kre sie re ha bi li ta cji….”

Ma ni fe sta cję otwo rzył Prze wod ni czą cy Ko mi te tu Or ga -
ni za cyj ne go Pan Je rzy Bo dzak, któ ry za po znał przy by łych
z tre ścią pe ty cji wy sto so wa nych do or ga nów wo je wódz -
kich i pod kre ślił wa gę te go ty pu dzia łań dla wspól ne go
do bra wszyst kich dział kow ców. W spra wie przy szło ści
ogrod nic twa dział ko we go głos za brał uczest ni czą cy 
w ma ni fe sta cji Pan Sta ni sław Kie roń ski Prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej i czło nek Ra dy Kra jo wej SLD, go ściem
na ma ni fe sta cji był rów nież Skarb nik Ra dy Miej skiej SLD 
– Pan Jó zef No wo miń ski. Głos za bra ło rów nież kil ku
dział kow ców wy po wia da jąc swo je po par cie dla oby wa -
tel skie go pro jek tu usta wy o rodzinnych ogrodach dział-
kowych.

Dział kow cy za opa trze ni w ele men ty związ ko we m.in.
cza pecz ki, chu s ty, fla gi i cho rą giew ki zo sta li po zy tyw nie
przy ję ci przez urzęd ni ków, sa mo rzą dow ców i lu bel ską
spo łecz ność oraz licz nie przy by łe me dia lo kal ne (TVP
Lu blin, Dzien nik Wschod ni i Ku rier Lu bel ski, Ra dio 
Lu blin).

• Olsz tyn

Dział kow cy z re gio nu Olsz ty na, ro dzi ny dział ko we,
sym pa ty cy dział kow ców i dzia łek wzię li udział w ma ni fe -
ta cji pod Urzę dem Wo je wódz kim w Olsz ty nie. Przy by li
rów nież dział kow cy z okrę gu El blą skie go na cze le z Pre -
ze sem Bo le sła wem Mi ko łaj czy kiem. Wrę czo no pe ty cję
skie ro wa ną do Pa na Wo je wo dy. Ma ni fe stu ją cy mie li trans -
pa ren ty, fla gi oraz cza pecz ki związ ko we oraz roz da wa li
ulot ki. Ha sła przed sta wia ne przez ma ni fe stu ją cych:

„Tak – dla oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD. Nie
– dla pro jek tu PO”., „Dział kow cy wal czą o swo je pra wa”,
„Ocal my Ogro dy Dział ko we”, „Pro te stu je my prze ciw ko
li kwi da cji PZD”, „Za cho waj my Ogro dy Dział ko we dla
przy szłych po ko leń”.

Po ja wi li się rów nież za pro sze ni go ście: m. in. 
– Prze wod ni czą cy War miń sko -Ma zur skiej Ra dy Wo je -

wódz kiej SLD, Pan Wła dy sław Mań kut.
– Prze wod ni czą cy War miń sko -Ma zur skiej Ra dy Wo je -

wódz kiej OPZZ, Pan Sta ni sław Ko wal czyk
– Prze wod nic ża cy  Ru chu Pa li ko ta, Pan Ja nusz Pa li kot (RP)
– Pan Po seł Ad rzej Ro ze nek (RP)
– Pan Po seł To masz Ma kow ski (RP)
– Pan Po seł Adam Ry ba ko wicz (RP)
– Pan Po seł Je rzy Szmit (PIS)
Pan prof. Ta de usz Iwiń ski (SLD) nie mógł oso bi ście

uczest ni czyć w ma ni fe sta cji, ale prze słał list z po par ciem
i po zdro wie nia mi dla uczest ni ków. 

• Po znań

Po dob nie jak w ca łej Pol sce, pod Urzę dem Wo je wódz -
kim ze bra li się dział kow cy Okrę gu Po znań skie go, Pil skie -
go i Ka li skie go w ce lu wy ra że nia swo je go po par cia dla

Oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o rod oraz zna czą cej
dez apro ba ty dla pro jek tu usta wy pro po no wa ne go przez
Plat for mę Oby wa tel ską. Pod Urzę dem w Po zna niu spo -
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tka ło się po nad 500 dział kow ców, a tak że za pro sze ni go -
ście. Zna leź li się wśród nich: Ta de usz Dziu ba – po seł na
Sejm RP z ra mie nia Pra wa i Spra wie dli wo ści, po seł Piotr
Wal kow ski z PSL, po seł Ro mu lad Aj chler z SLD oraz
dwóch po słów Ru chu Pa li ko ta –Ma ciej Ba na szak i Ja cek
Naj der. Wśród pro te stu ją cych dział kow ców zna leź li się
m.in. : Wal de mar Wit kow ski – rad ny Sej mi ku Wiel ko pol -
skie go z Po zna nia , Jan Mo siń ski – rad ny Sej mi ku Wiel -
ko pol skie go z Ka li sza, Ka ta rzy na Kret kow ska – rad na
Mia sta Po zna nia oraz Ja ro sław Lan ge – Prze wod ni czą cy
Za rzą du Re gio nal ne go So li dar ność z Po zna nia oraz przed -
sta wi cie le Za rzą du Re gio nal ne go So li dar no ści z Pi ły oraz
Ka li sza, a tak że przed sta wi ciel Ra dy OPZZ Wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go.

Re pre zen tan ci ma ni fe stu ją cych – pre ze si Okrę go wych
Za rzą dów w Po zna niu, Pi le i Ka li szu uda li się na spo tka -
nie z Mar szał kiem i Wo je wo dą Wiel ko pol skim w ce lu
prze ka za nia im pe ty cji wy ra ża ją cej wo lę dział kow ców 
w spra wie no wej usta wy o ogro dach dział ko wych.

Ze bra ni dział kow cy ma ni fe sto wa li prze ciw ko:
1. Prze ciw pró bie ogra ni cze nia sa mo rząd no ści dział -

kow ców przez pod po rząd ko wa nie sto wa rzy szeń ogro do -
wych wła ści cie lo wi grun tu.

2. Prze ciw pró bie li kwi da cji na szej or ga ni za cji – Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, któ re go ist nie nie jest gwa -
ran cją praw do grun tów na by tych w użyt ko wa nie
wie czy ste i użyt ko wa nie.

Prze ciw pró bie uchwa la nia pro jek tu zgło szo ne go przez
par tię rzą dzą cą - Plat for mę Oby wa tel ską wbrew wo li
dział kow ców i nie kon sul to wa ne go z dział kow ca mi.

4. Prze ciw pró bie od bie ra nia dział kow com praw na by -
tych i sta no wie nia pra wa słu żą ce go de we lo pe rom i róż -
nym gru pom in te re su.

5. Prze ciw pró bie prze no sze nia skut ków kry zy su eko -
no micz ne go na bar ki naj uboż szych warstw spo łecz nych.

6. Prze ciw bez czyn no ści władz ad mi ni stra cyj nych i sa -
mo rzą do wych wo bec ak tów ła ma nia pra wa na te re nie
ogro dów w za kre sie sa mo wo li bu dow la nych.

7. Prze ciw mel do wa niu na ogro dach dział ko wych,
wbrew za pi som usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, za bra nia ją cym za miesz ki wa nia na dział kach.

8. Prze ciw wy rzu ca niu dział kow ców z ogro dów dział -

ko wych przez wła ści cie li grun tów bez od szko do wań za
utra co ny ma ją tek.

9. Prze ciw ob cią ża niu dział kow ców i Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców za skut ki błęd nych de cy zji urzęd ni ków,
któ rzy w la tach mi nio nych prze ka zy wa li dział kow com w
użyt ko wa nie te re ny, któ re dziś są od zy ski wa ne przez by -
łych wła ści cie li.

Pe ty cje prze ka za ne zo sta ły na rę ce Wo je wo dy Wiel ko -
pol skie go i Wi ce mar szał ka Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go.

Pod czas ma ni fe sta cji głos za bra li wszy scy obec ni na niej
po sło wie, a tak że przed sta wi cie le dział kow ców. Pa dło
wie le słów po par cia dla dzia łań Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w sto sun ku do obro ny praw dział kow ców, a tak -
że dla wszel kich sta rań, któ re dział kow cy wkła da ją, aby
no wa usta wa o ogro dach dział ko wych za bez pie czy ła byt
wszyst kim ogro dom dział ko wym.

Po sło wie, za rów no PiS, PSL, SLD, jak i Ru chu Pa li ko -
ta wy ra ża li swo jej po par cie dla Oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o rod oraz so li da ry zo wa li się z dział kow ca mi wal -
czą cy mi o „do brą”, no wą usta wę.

Głos za bra li przed sta wi cie le dział kow ców z wszyst kich
trzech Okrę gów – z Po znań skie go, Pil skie go oraz Ka li -
skie go. Pod czas wy stą pień ma ni fe stan ci mó wi li mię dzy
in ny mi o tym, iż za li kwi da cją Polskiego Związku Dział-
kowców do któ rej dą żą po sło wie Platformy Obywa-
telskiej, stoi chęć prze ję cia grun tów i za pew nie nie so bie
swo bo dy dys po no wa nia ni mi, w tym swo bod nej li kwi da -
cji ogro dów. Dział kow cy pro te sto wa li prze ciw nie li cze -
niu się z gło sa mi pol skich dział kow ców chro nią cych swój
Zwią zek i chcą cych je go za cho wa nia, a tak że prze ciw ko
pró bom na cjo na li za cji i ko mu na li za cji mie nia dział kow -
ców oraz prze ciw ko trak to wa niu pra wa o ogro dach dział -
ko wych ja ko pra wa gor szej ka te go rii, gdy wbrew usta-
wo we mu za ka zo wi za miesz ki wa nia na dział kach urzę dy
mel du ją ko lej nych dział kow ców. Mó wio no o tym, że Plat -
for ma Oby wa tel ska bro ni swo je go pro jek tu, ja ko rze ko -
mo ma ją ce mu słu żyć dział kow com. Tym cza sem w rze -
czy wi sto ści na pi sa ła pro jekt, któ ry słu ży przede wszyst -
kim wła ści cie lom grun tów, a lu dzi trak tu je jak przed mio -
ty. Dział kow cy żą da ją do bre go pra wa dla dział kow ców.
Ta kim pra wem mo że być tyl ko usta wa opar ta na za ło że -
niach pro jek tu oby wa tel skie go po par te go przez bli sko mi -
lion oby wa te li. 

• Wro cław

W ma ni fe sta cji wzię li udział dział kow cy z Wro cła wia,
Le gni cy, Wał brzy cha i po zo sta łych miast Dol ne go Ślą ska.
Dział kow cy nie śli kil ka dzie siąt trans pa ren tów oraz wie le
flag związ ko wych i pań stwo wych, na któ rych wy ra zi li
swój ne ga tyw ny sto su nek dla pro jek tu Plat for my Oby wa -
tel skiej. De mon stra cji prze wod ni czył Ja nusz Mosz kow -
ski Pre zes Okrę gu Wro cław skie go wraz z Ko mi te tem

Or ga ni za cyj nym, w skład któ re go we szli Win cen ty Ku lik 
– Pre zes Okrę gu Su dec kie go z Wał brzy cha i An to ni Mol -
ka – Pre zes Okrę gu Le gnic kie go, Je rzy Kar piń ski, Jó zef
Smo lis, Bar ba ra Ko rol czuk i Hen ryk To ma szew ski z Wro -
cła wia.

Do ma ni fe stu ją cych dział kow ców do łą czył po seł Ru -
chu Pa li ko ta – Win cen ty El sner i Rad ny Ra dy Miej skiej
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Wro cła wia z Pra wa i Spra wie dli wo ści – Ra fał Cze pil, re -
pre zen tu ją cy cho re go po sła Da wi da Jac kie wi cza.

Uczest ni cy ma ni fe sta cji wzno si li okrzy ki po pie ra ją ce
oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych oraz wy ty ka li Plat for mie Oby wa tel skiej, że dą ży
do li kwi da cji ogro dów dział ko wych, do ode bra nia wszyst -
kich do tych cza so wych praw dział kow ców, do ode bra nia
im ma jąt ku za rów no zgro ma dzo ne go na dział kach jak i w
po sta ci wy bu do wa nej przez nich in fra struk tu ry ogro do -
wej. Żą da li po zo sta wie nia ogro dów i od stą pie nia przez
Plat for mę Oby wa tel ską od ich pro jek tu usta wy.

Wiec przed Urzę dem Wo je wódz kim przy ul. Wy brze że
Sło wac kie go trwał bli sko go dzi nę. Do wzbu rzo nych dział -
kow ców prze ma wiał Prze wod ni czą cy zgro ma dze nia Ja -
nusz Mosz kow ski, któ re go wy stą pie nia spo tka ły się 
z ży wym po par ciem ma ni fe stu ją cych, któ rzy skan do wa li
ha sła nie sio ne na trans pa ren tach : „Po sło wie PO na cjo na -
li za cja skoń czy ła się 60 lat te mu”, „Po sło wie Plat for my
Oby wa tel skiej nie li kwi duj cie ogro dów i na sze go Związ -
ku”, „Oby wa tel ski pro jekt usta wy gwa ran tu je ist nie nie ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych”.

Głos za bra li rów nież An to ni Mol ka, Je rzy Kar piń ski 
i Hen ryk To ma szew ski.

W wy stą pie niach wska zy wa no, że Plat for ma Oby wa tel -
ska jest ode rwa na od spo łe czeń stwa, że nie re ali zu je wo -
li lu du, że nie wsłu chu je się w po trze by naj bar dziej
po trze bu ją cych ro dzin, dział kow ców. Żą da no sza cun ku
dla lu dzi i usza no wa nia wo li 1 mi lio na dział kow ców, któ -
rzy pod pi sa li się pod oby wa tel skim pro jek tem usta wy, 
w tym 140 ty się cy z Dol ne go Ślą ska.

Prze ma wia ją cy do dział kow ców po seł Win cen ty El sner
na zwał twór ców pro jek tu usta wy PO – Plat for ma De we -
lo per ską. Pod kre ślił, że w peł ni po pie ra pro jekt oby wa tel -
ski, a dział kow cy mo gą li czyć na je go par tie – Ruch
Pa li ko ta.

Za bie ra jąc głos rad ny PiS – Ra fał Cze pil wy ra ził peł ne
po par cie dla dział kow ców i zo bo wią zał się w imie niu po -
sła Jac kie wi cza do współ pra cy z Ru chem Pa li ko ta. Pod -
kre ślił, że bę dzie my dą żyć wraz z ca łą opo zy cją, by
pro jekt Plat for my wy lą do wał w ko szu. Do pro te stu ją cych
dział kow ców wy szedł Se kre tarz Za rzą du Wo je wódz twa
Dol no ślą skie go, prze pra sza jąc, że Mar sza łek mu siał pil nie
służ bo wo wy je chać. Je go wy po wiedź spo tka ła się z wy -
raź ną dez apro ba tą de mon stru ją cych dział kow ców, któ rzy
przy po mnie li, że po wi nien wyjść do nich przy naj mniej je -
den z Wi ce mar szał ków. Prze wod ni czą cy zgro ma dze nia

Ja nusz Mosz kow ski od czy tał przez me ga fon treść wy stą -
pie nia do Mar szał ka Ra fa ła Jur kow lań ca, w któ rym 
140 ty się cy ro dzin dział kow ców Dol ne go Ślą ska zwra ca
się o po par cie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych wska zu jąc, że tyl ko pro jekt
oby wa tel ski gwa ran tu je za cho wa nie ogro dów w mia stach
i gmi nach oraz w peł ni za pew nia pra wa dział kow ców.Se -
kre tarz Wo je wódz twa Dol no ślą skie go przy jął wy stą pie -
nie i obie cał, że Mar sza łek usto sun ku je się do po stu la tów
dział kow ców.

Po go dzin nym wie cu 15.00 dział kow ców prze ma sze ro -
wa ło ul. Ma zo wiec ką, ul. Wa loń ską, przez pl. Po wstań -
ców War sza wy do Urzę du Wo je wódz kie go. Pod czas
prze mar szu wro cław ska po li cja ra dio wo za mi za mknę ła
prze jazd przez te uli ce w kie run ku Mo stu Grun waldz kie -
go i Mo stu Po ko ju oraz za pew ni ła ochro nę de mon stru ją -
cym dział kow com.

Zgro ma dze ni przed Urzę dem Wo je wódz kim grom kim
gło sem skan du jąc „Wo je wo da, Wo je wo da” do ma ga li się
wyj ścia Wo je wo dy Dol no ślą skie go. Z okrzy ka mi ra do ści
po wi ta li Wo je wo dę Pa na Mar ka Alek san dra Sko ru pę,
któ ry przy jął od czy ta na przez Prze wod ni czą ce go zgro -
ma dze nia pe ty cję ad re so wa na do Pre mie ra Do nal da Tu -
ska. Wo je wo da Dol no ślą ski w swo im wy stą pie niu
obie cał prze ka zać Pre mie ro wi Pe ty cję i pod kre ślił, że po -
pie ra po stu la ty dział kow ców a wcze śniej ja ko wie lo let -
ni Bur mistrz Brze gu Dol ne go współ pra co wał z ogro da mi
działko wy mi i Pol skim Związ kiem Dział kow ców. Wy -
stą pie nie Wo je wo dy spo tka ło się z du żym aplau zem, 
a dział kow cy ob da ro wa li Wo je wo dę za je go po par cie bu -
kie tem kwia tów z pi wo nii. Dział kow cy stwier dzi li, że
je że li nie po mo gą obec ne de mon stra cje, to po ja dą do
War sza wy z ca łe go kra ju na wet 50 ty się cy i za blo ku ją
Pre mie ra w Je go sie dzi bie. Dział kow com nie sprzy ja ła
po go da, już pod czas wie cu przed Urzę dem Mar szał kow -
skim za czął pa dać deszcz, któ ry to wa rzy szył dział kow -
com pod czas prze mar szu i pod czas wie cu przed
Urzę dem Wo je wódz kim. Dział kow cy nie zra zi li się mo -
krą au ra i do koń ca ma ni fe sta cji trwa li w zwar tej gru pie.
De mon stru ją cy dział kow cy wy ra zi li po dzię ko wa nie po -
li cji za spraw na opie kę a Prze wod ni czą cy zgro ma dze nia
po dzię ko wał 100 oso bo wej gru pie dział kow ców two rzą -
cych służ bę po rząd ko wą od zna cza ją cą się zie lo ny mi
opa ska mi na rę ka wach.

W ma ni fe sta cji wzię ło udział 1500 dział kow ców. 

• Szcze cin

Ma ni fe sta cja roz po czę ła się na dzie dziń cu pla cu zam -
ko we go, gdzie ma swo ją sie dzi bę Mar sza łek Wo je wódz -
twa Za chod nio po mor skie go. Od wcze snych go dzin po-

ran nych za czę li gro ma dzić się ma ni fe stan ci z ha sła mi 
i ba ne ra mi. Do go dzi ny 11.00 na dzie dzi niec zam ku przy -
by ło oko ło 10.00 osób re pre zen tu ją cych dział kow ców ze
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Szcze ci na, Po lic, Go le nio wa, No wo gar du, Star gar du
Szcze ciń skie go, Choszcz na, Świ no uj ścia, Py rzyc oraz są -
sied nie go ko sza liń skie go okrę gu PZD. Na dzie dziń cu
zam ko wym zro bi ło się ko lo ro wo, hucz nie i we so ło. Po ja -
wi ły się set ki ha seł oraz wzno szo nych okrzy ków po twier -
dza ją cych wo lę dział kow ców, za cho wa nia struk tur
ogro do wych, za cho wa nia praw na by tych, za cho wa nia or -
ga ni za cji PZD. Ma ni fe sta cje otwo rzył prze wod ni czą cy
zgro ma dze nia Ro man Kremp ski, po czym Pre zes Okrę -
go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie Ta de usz Ja rzę bak. Po -
dzię ko wał on dział kow com, za pro szo nym go ściom oraz
me diom pu blicz nym za tak licz ne przy by cie. W swo im
wy stą pie niu Pre zes OZ wy ar ty ku ło wał wszyst kie istot ne
ar gu men ty, któ re zde cy do wa ły o tym, że dział kow ców
zmo bi li zo wa no do wyj ścia pod Urząd Mar szał kow ski oraz
Urząd Wo je wo dy dla pod kre śle nia so li dar no ści z ca łą pol -
ską ro dzi ną dział kow ców w ce lu po par cia Ko mi te tu Ini -
cja ty wy Usta wo daw czej i je go pro jek tu, któ ry zda niem
dział kow ców po wi nien być pro jek tem wio dą cym w pra -
cach nad no wą usta wą dział ko wą. Z uwa gi na nie obec -
ność Pa na Mar szał ka do zgro ma dzo nych wy szedł

Se kre tarz Mar szał ka któ re mu zo sta ła prze ka za na re zo lu -
cja opi su ją ca żą da nia dział kow ców w za kre sie utrzy ma nia
za pi sów oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD. Re zo-
lu cja ta ma być prze ka za na przez Pa na Mar szał ka 
Rzą do wi RP.

Na stęp nie dział kow cy z trans pa ren ta mi,  ba ne ra mi, fla -
ga mi związ ko wy mi oraz sy re na mi dźwię ko wy mi, trąb ka -
mi, bęb na mi i kwia ta mi uda li się pod Urząd Wo je wódz ki.
Z uwa gi na nie obec ność Wo je wo dy Za chod nio po mor skie -
go do zgro ma dzo nych w je go imie niu wy szła pa ni Se kre -
tarz, któ rej wrę czo no re zo lu cję z proś bą prze ka za nia jej
dla Rzą du RP.

W cza sie mar szu dział kow cy wy ra ża li swo je nie za do -
wo le nie z obec nej sy tu acji gło śny mi okrzy ka mi ha seł;

„Nie dla usta wy PO”; „Tak dla oby wa tel skie go pro jek -
tu usta wy o ROD” oraz ,,Dział kow cy idą z kwia ta mi, 
a nie z pa lą cy mi opo na mi”. Ma ni fe sta cja prze bie ga ła spo -
koj nie, cho ciaż w gło śnej at mos fe rze. Ma ni fe sta cja za bez -
pie cza na by ła przez po li cję, oraz służ by po rząd ko we
or ga ni za to ra zgro ma dze nia.

• War sza wa

Dział kow cy ma zo wiec cy ma ni fe sto wa li przed gma -
chem Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tu ska.
Wszy scy zgro ma dze ni by li ubra ni w cza pecz ki z lo go
PZD, mie li przy pię te zie lo no -żół te ko ty lio ny, a w dło niach
trzy ma li ba ne ry z ha sła mi w obro nie ogro dów dział ko -
wych i oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o rodzinnych
ogrodach działkowych. Naj waż niej sze ha sła to „Dzi siaj
de cy du je cie Wy, ju tro de cydu je my MY”, „Po pie ra my
oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD”, „NIE dla pro jek tu
PO o ogro dach dział ko wych”. Wszyst kim de mon stru ją -
cym oraz za in te re so wa nym prze chod niom roz da wa ne by -
ły ulot ki za wie ra ją ce krót ką in for ma cje na te mat
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych
oraz za gro żeń dla dział kow ców pły ną cych z pro jek tu
Platformy Obywatelskiej. Licz nie przy by łych ma ni fe stu -
ją cych po wi tał Wi ce pre zes OZM PZD Sta ni sław Za wad -
ka oraz An to ni Ko strze wa czło nek Kra jo wej Ra dy
Polskiego Związku Działkowców. Na stęp nie ode gra no
hymn zwią zo wy „Zie lo na Rzecz po spo li ta”, któ ry od śpie -
wa li zgro ma dze ni. Pod czas ma ni fe sta cji re pre zen to wa ne
by ły wszyst kie de le ga tu ry OZM PZD: płoc ka, sie dlec ka,
cie cha now ska oraz biu ro w Ostro łę ce. Na stęp nie de le ga -
cja dział kow ców ma zo wiec kich uda ła się na spo tka nie 
z Pre ze sem Ra dy Mi ni strów Pa nem Do nal dem Tu skiem.
De le ga cja wrę czy ła Pre mie ro wi cza pecz kę z lo go PZD
oraz ko ty lion w zie lo no -zół tych dział ko wych bar wach.
Roz mo wa mia ła me ry to rycz ny prze bieg, roz ma wia no na
te mat oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD i przy szło -
ści ogro dów dział ko wych. Na za koń cze nie spo tka nia

dział kow cy wrę czy li Pre mie ro wi pe ty cję w obro nie oby -
wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD i ogro dów dział ko -
wych (re la cja ze spo tka nia na stro nie 3).

Pod czas ma ni fe sta cji głos za bra ło wie lu z przy by łych
dział kow ców, pra gną cych wy ra zić swo je po par cie dla
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD i w obro nie ogro -
dów dział ko wych. Jed nym z nich był Pan Sta ni sław Sy bil -
ski z ROD „Na Wi ra żu”, któ ry po wie dział, że dział ka,
któ rą upra wia od po ko leń jest dla nie go je dy ną od skocz -
nią od dnia co dzien ne go, oa zą zie le ni w wiel kim mie ście,
a te raz par tia rzą dzą ca chce mu to wszyst ko ode brać. Po -
wie dział wprost, że nie po do ba ją mu się za ku sy PO na pra -
wa dział kow ców. cyt: „dzi siaj jesz cze mam dział kę, a co
bę dzie póź niej nie wiem?, bo nie wiem co zro bi PO”. Pan
Ta de usz Szmit z ROD „Aga wa” nad mie nił, że bar dzo
waż ne jest, aby śmy te raz by li zjed no cze ni w wal ce o naj -
waż niej szą dla nas spra wę czy li ogro dy dział ko we. Te raz
prio ry te tem jest do pro wa dzić do sy tu acji, gdy pro jekt oby -
wa tel ski sta nie się pro jek tem wio dą cym pod czas prac w
ko mi sjach sej mo wych. Na to miast Pan An to ni Ko strze wa
za bie ra jąc głos pod kre ślił, że wal ka o ogro dy dział ko we
się ga 1990 ro ku i wciąż jak wi dać trwa. A na stra ży obro -
ny ogro dów dział ko wych stoi wła śnie Polski Związek
Działkowców, któ re nie prze rwa nie wal czy o ogro dy dział -
ko we w Pol sce. Pan Da riusz An to no wicz z ROD „Po -
wstań ców” w Płoc ku, po wie dział, że dział kow cy nie
wy ra ża ją zgo dy na li kwi da cję PZD, są prze ciw ni wpro -
wa dza niu li kwi da to ra, o któ rym mo wa w usta wie PO, bo
to tak jak by okra dać dział kow ców w ma je sta cie pra wa 
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z ich ma jąt ku, wy pra co wa ne go przez la ta ich cięż kiej pra -
cy. Jed no cze śnie do dał, że po sło wie mu szą zro zu mieć, że
to pro jekt oby wa tel ski po wi nien stać się pro jek tem wio dą -
cym, bo to dział kow cy są je go au to ra mi. Pan An drzej Li -
piń ski z ROD „Tru skaw ka” w Ra do miu, po wie dział, że
dział kow cy za wsze wy cho dzi li na prze ciw rzą dzą cym, ni -
gdy nie sta wa li prze ciw ko waż nym in we sty cjom w mie -
ście i tak sta ło się rów nież w Ra do miu, gdzie
zli kwi do wa no ogród pod bu do wę tra sy szyb kie go ru chu,
a po tem oka za ło się, że mi mo li kwi da cji ogro du, tra sa nie
po wsta ła, za to po wsta ło nie le gal ne wy sy pi sko śmie ci,
któ re go nikt nie kon tro lu je. Dział kow cy od da li jak się oka -
za ło na wy sy pi sko śmie ci 40 ha. Pan Li piń ski ape lo wał, do
rzą dzą cych, że by sza no wa li dział kow ców i do ro bek ich
ży cia ja kim jest dział ka, bo z obec nych dzia łań par tii rzą -
dzą cej wy ni ka, że tak się nie dzie je. Po wie dział, że po par -
cie ja kim cie szy się oby wa tel ski pro jekt usta wy
o ROD na kła da na rzą dzą cych nie ja ko obo wią zek wspie -
ra nia te go pro jek tu, bo to prze cież oby wa te le zde cy do wa -

li, że po pie ra ją oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD skła da -
jąc pod nim swo je pod pi sy.

Wszy scy ma ni fe stu ją cy, by li zgod ni, że trze ba do ło żyć
wszel kich sta rań, aby obro nić przy szłość ogro dów dział -
ko wych w Pol sce, aby oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD
stał się pro jek tem prio ry te to wym pod czas prac w ko mi -
sjach sej mo wych. Po sło wie na to miast po win ni pa mię tać,
że to oby wa te le de cy du ją, a dział kow cy to ogrom na rze -
sza wy bor ców, któ ra pod czas na stęp nych wy bo rów mo że
ich nie po przeć.

Ma ni fe sta cja cie szy ła się tak że za in te re so wa niem me -
diów ogól no pol skich m.in.: TVP 1, TVP War sza wa, PAP,
IAR. Dział kow cy chęt nie udzie la li od po wie dzi na za da -
wa ne przez dzien ni ka rzy py ta nia, pod kre śla jąc głów nie w
swych wy po wie dziach, jak waż na jest dla nich dział ka, że
czę sto sta no wi ona ich je dy ne miej sce wy po czyn ku i nie
moż na im te go pra wa obie rać.

W ma ni fe sta cji uczest ni czy ło pra wie 700 dział kow ców
i sym pa ty ków ogro dów dział ko wych.

• Opo le

Przed sie dzi bą Urzę du Mar szał kow skie go oraz Wo je -
wo dy Opol skie go od by ła się ma ni fe sta cja dział kow ców z
ca łe go wo je wódz twa. Dział kow cy zło ży li na rę ce Wo je -
wo dy Opol skie go Ry szar da Wil czyń skie go i Mar szał ka
Wo je wódz twa Opol skie go Pa na Jó ze fa Se be sty pe ty cje w

imie niu 36 tys. dział kow ców Opolsz czy zny po par cie dla
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.  Wy po sa że ni by li w gwizd ki, w rę kach trzy -
ma li kwia ty. Obec ne by ły tak że me dia lo kal ne. 

• Rze szów

W ma ni fe sta cji przed Pod kar pac kim Urzę dem Wo je -
wódz kim w Rze szo wie wzię li udział dział kow cy z Rze -
szo wa, Łań cu ta, Dę bi cy, Miel ca, Sę dzi szo wa Młp.,
Kol bu szo wej, Strzy żo wa, Prze my śla, Ja ro sła wia, Ra dym -
na, No wej Sa rzy ny, Tar no brze ga, Sta lo wej Wo li, Rud ni ka
n/Sa nem, No wej Dę by, Kro sna.

Barw ne gru py dział kow ców z po szcze gól nych miast
wo je wódz twa wy po sa żo ne w licz ne ha sła (m.in. „Ko ry ta
wa sze, dział ki na sze”, „Dział kow cy oce nią po słów po wy -
bo rach”, „Gdzie się po dzia ła Plat for ma Oby wa tel ska, ku -
pi li ją de we lo pe rzy”), trans pa ren ty, ba ne ry i fla gi, gro-
ma dzi ły się na rze szow skim Ryn ku już od go dzi ny 10.00
wzbu dza jąc ogrom ne za in te re so wa nie prze chod niów, któ -
rzy chęt nie za po zna wa li się z te ma ty ką dot. ma ni fe sta cji.

Przed sta wi cie le rze szow skich dział kow ców wrę czy li
pe ty cję w spra wie dal sze go ist nie nia ogro dów dział ko -
wych w mie ście na rę ce Pre zy den ta Mia sta za po śred nic -
twem Dy rek to ra Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska i
Rol nic twa Pa na Sta ni sła wa Ho my.

Prze marsz pod Urząd Wo je wódz ki uli ca mi Ko ściusz ki
i Grun waldz ką roz po czął się o go dzi nie 10.30, w trak cie
któ re go ma ni fe stu ją cy wy krzy ki wa li ha sła po tę go wa ne

gło śny mi gwiz da mi. Do ma ni fe stan tów do łą czy li po sło -
wie na Sejm: Pan Da riusz Dzia dzio (Ruch Pa li ko ta) i Pan
To masz Ka miń ski (SLD). W trak cie prze mar szu dział -
kow cy za trzy ma li się pod Biu rem Re gio nal nym Plat for my
Oby wa tel skiej, gdzie przy akom pa nia men cie ha seł,
gwizd ków, trą bek i sy ren wy ra zi li swo je nie za do wo le nie
z po wo du opra co wa ne go przez po słów te go ugru po wa nia
pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych. 

Ma ni fe sta cja pod Pod kar pac kim Urzę dem Wo je wódz -
kim roz po czę ła się o go dzi nie 11 od two rze niem hym nu
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Krót kie wy stą pie nia
wy gło si li po sło wie na Sejm Pan Da riusz Dzia dzio i Pan
To masz Ka miń ski oraz Pre zes OZP Pa ni Agniesz ka Sycz.
Od czy ta na zo sta ła pe ty cja, któ rą za po śred nic twem Wo -
je wo dy Pod kar pac kie go  zo sta ła prze ka za na na rę ce Pre -
ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tu ska. Z du żym
nie za do wo le niem ma ni fe stan tów spo tka ła się jaw na igno -
ran cja ze stro ny Wi ce wo je wo dy Pod kar pac kie go Pa ni Ali -
cji Wo sik. Pa ni Wi ce wo je wo da nie tyl ko nie wy szła na
spo tka nie z dział kow ca mi, ale tak że nie wy de le go wa ła
żad ne go swo je go przed sta wi cie la. Pe ty cję wrę czy ła 5-oso -
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bo wa de le ga cja dział kow ców, któ ra zo sta ła chłod no przy -
ję ta. Ta kie za cho wa nie spo tka ło się z ostrą re ak cją dział -
kow ców, któ rą wy ra zi li gwizd ka mi, ha sła mi, trąb ka mi i
sy re na mi.

Dział kow cy z ROD „Wspól na Ni wa”, „Za le sie”, „Po -
moc”, „Ener ge tyk I” z Rze szo wa, przed sta wi cie le Dę bi cy,
Miel ca, Tar no brze ga, Sta lo wej Wo li oraz Prze my śla za -
pre zen to wa li naj cie kaw sze in for ma cje od no śnie ogro dów

dział ko wych ist nie ją cych w po szcze gól nych mia stach.
Wy stę pu ją cy dział kow cy skry ty ko wa li pro jekt usta wy

o ogro dach dział ko wych przy go to wa ny przez po słów Plat -
for my Oby wa tel skiej. Zda niem dział kow ców tyl ko oby -
wa tel ski pro jekt usta wy o ROD gwa ran tu je dal sze
ist nie nie ogro dów i za cho wa nie ty tu łów praw nych do
grun tów, na któ rych po ło żo ne są ogro dy.

W ma ni fe sta cji wzię ło udział bli sko 700 dział kow ców. 

• Zie lo na Gó ra

Przy po mni ku na Pla cu Bo ha te rów zgro ma dzi ło się bli -
sko 600 osób, by przejść w mar szu pro te sta cyj nym pod
sie dzi bę urzę du. Prze marsz wzbu dził wśród miesz kań ców
Zie lo nej Gó ry ogrom ne za in te re so wa nie.

Ofi cjal na część ma ni fe sta cji roz po czę ła się o go dzi nie
12.00 na pla cu przed Lu bu skim Urzę dem Mar szał kow -
skim ode gra niem Hym nu Pań stwo we go oraz Hym nu Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Ma rian Pa siń ski – pre zes
Okrę go we go Za rzą du Polskiego Związku Działkowców
w Zie lo nej Gó rze po wi tał dział kow ców i przy po mniał, że
zie lo no gór ska ma ni fe sta cja jest czę ścią ogól no pol skiej ak -
cji po par cia dla Oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD
oraz sprze ci wu dla roz wią zań pro po no wa nych w pro jek -
cie Plat for my Oby wa tel skiej. Prze wod ni czą ce ma ni fe sta -
cji – Ra fał Haw ry luk od czy tał li stę po stu la tów i żą dań
dział kow ców co do przy szłych roz wią zań usta wo wych.
Wśród ma ni fe stu ją cych by ły bar dzo licz ne gru py dział -
kow ców ze wszyst kich miast i mia ste czek na sze go okrę -
gu, a tak że z sa mej Zie lo nej Gó ry.  W ma ni fe sta cji udział
wzię li dział kow cy z Su le cho wa , Kro sna Od rzań skie go,
Świe bo dzi na, Lub ska, Żar, Ża ga nia , No wej So li , Gu bi -
na , tak że kil ku oso bo we gru py ze Wscho wy, Czer wień -
ska, Sła wy, Iło wy, Ja sie nia, By to mia Od rzań skie go 
i Szpro ta wy.

Więk szość ma ni fe stu ją cych by ła wy po sa żo na we fla gi
Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz trans pa ren ty z ha -
sła mi: „Lep sze owo ce z wła snej dział ki niż szczaw z na -
sy pu”, „Na sza usta wa nas bro ni. PO szko dzi”, „Nie
lek ce waż cie mi lio na ro dzin dział kow ców” i „Przy wy bo -
rach bę dzie nas wię cej” i in ne. Ma ni fe sta cja by ła gło śna,
ale ko lo ro wa i przy ja zna.

Dział kow cy wy gło si li swo je po stu la ty, a tak że od czy ta -
li pi sma i ape le do pre mie ra RP, pa na Do nal da Tu ska,
Prze wod ni czą cych klu bów par la men tar nych, człon ków
pod ko mi sji sej mo wej zaj mu ją cej się pra ca mi nad no wą
usta wą do ty czą cą ogro dów dział ko wych.

Ma ni fe stan tów pod Urzę dem Mar szał kow skim przy wi -
ta ła pa ni Te re sa Se ku ła – se kre tarz wo je wódz twa lu bu -
skie go. Pa ni se kre tarz do ce ni ła ini cja ty wę dział kow ców
uzna jąc ją za nie zwy kle waż ną. Pa ni se kre tarz Przy ję ła pe -
ty cje i ape le za pew nia jąc, iż prze ka że je do rzą du i klu -
bów par la men tar nych. Dział kow cy prze ka za li dla Pa ni
Mar sza łek Wo je wódz twa Lu bu skie go kosz kwia tów wraz
z po zdro wie nia mi i proś bą o po par cie na szych po stu la tów.

Do ma ni fe stu ją cych przy łą czy li się tak że Lu bu scy par -
la men ta rzy ści po sło wie Bo gu sław Won tor (SLD), Je rzy
Ma ter na i Ma rek Ast (PiS). Par la men ta rzy ści po twier dzi -
li, iż ich klu by po pie ra ją pro jekt oby wa tel ski i bę dą ro bić
wszyst ko by był on pod sta wą do dal szych prac le gi sla cyj -
nych nad no wą usta wą.

Wśród ma ni fe stu ją cych by li rów nież wi ce pre zy dent
Zie lo nej Gó ry, pan Da riusz Le sic ki oraz bur mistrz Żar
Wa cław Ma ciu szo nek. Sa mo rzą dow cy po now nie wy ra zi -
li swo je po par cie dla pro jek tu oby wa tel skie go, a wi ce pre -
zy dent Zie lo nej Gó ry przy po mniał, iż wspól nie z pre-
zy den tem Ja nu szem Ku bic kim i po zo sta ły mi przed sta wi -
cie la mi władz mia sta pod pi sa li się pod pro jek tem oby wa -
tel skim i sa mi po ma ga li zbie rać pod pi sy. W ma ni fe sta cji
uczest ni czy li rów nież przed sta wi cie le lu bu skie go OPZZ
na cze le z prze wod ni czą cą Krzysz to fą Na le wą.

(mz/ah)
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Bli sko mi lion pod pi sów pod oby wa tel skim pro jek tem
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, kil ka ty się cy
li stów zbio ro wych, kil ka na ście ty się cy e -ma ili do po słów,
wresz cie po dob na licz ba wy stą pień do Pre mie ra i Mar sza -
łek Sej mu. To wszyst ko nie prze ko na ło PO, że ich kon cep -
cja nie jest zgod na z po trze ba mi i ocze ki wa nia mi
dział kow ców. O spra wie kon se kwent nie mil czy rów nież
pre mier. Nic dziw ne go, że dział kow cy szu ka ją no wych roz -
wią zań, któ re po zwo lą zwró cić uwa gę par tii rzą dzą cej na
pro ble my tej gru py spo łecz nej. Zda niem dział kow ców, je -
dy nie wyj ście na uli cę spra wi, że po li ty cy za uwa żą w koń -
cu 4-mi lio no wą spo łecz ność dział ko wą, któ ra chce je dy nie
w spo ko ju upra wiać swo je ogro dy, a za miast te go cią gle
mu si wal czyć o prze trwa nie. Dla te go 20 ma ja br. po raz ko -
lej ny dział kow cy pi kie to wa li przed biu ra mi po słów PO. To
dal szy ciąg swo iste go „dia lo gu” z po sła mi te go ugru po wa -
nia. Po mi mo prze pro wa dzo nej dwa ty go dnie wcze śniej
ogól no kra jo wej ak cji pi kie to wa nia biur po sel skich PO i wy -
raź nie for mu ło wa nych ocze ki wań ze stro ny użyt kow ni ków
dzia łek, po sło wie Plat for my wciąż ob sta ją przy roz wią za -
niach przy go to wa nych przez ze spół Sta ni sła wa Hu skow -
skie go. Dla te go zde cy do wa no o kon ty nu owa niu dzia łań
po le ga ją cych na pu blicz nym ma ni fe sto wa niu dez apro ba ty
i obu rze nia pro po zy cja mi za war ty mi we wspo mnia nym
pro jek cie. W oce nie dział kow ców, to pro jekt oby wa tel ski

po wi nien stać się obo wią zu ją cym pra wem. 
Kil ku na sto oso bo we gru py dział kow ców – na ta kie po -

zwa la pra wo o zgro ma dze niach pu blicz nych bez ko niecz -
no ści prze cho dze nia skom pli ko wa nej pro ce du ry – po ja wi ły
się pod biu ra mi po słów PO i po zo sta wi ły ko lej ne li sty do
po li ty ków. Czy ak cje dział kow ców przy nio są efekt?

W PO ist nie je gru pa po słów, któ rzy by li by skłon ni po -
przeć ini cja ty wę oby wa tel ską. Jed nak do tych czas na ci ski
w klu bie na for so wa nie pro jek tu za kła da ją ce go wy ga sze -
nie wszel kich praw dział kow ców i uza leż nie nie ist nie nia
ogro dów od de cy zji urzęd ni ków, by ły zbyt du że. Jed nak
kro pla drą ży ska łę.

Pro jekt oby wa tel ski po par ły już klu by PiS, Ru chu Pa li -
ko ta i SLD. Rów nież PSL de kla ru je swo ją przy chyl ność.
To sze ro kie po par cie w Sej mie do wo dzi, że pro jekt oby -
wa tel ski pro po nu je wy wa żo ne, kom pro mi so we roz wią za -
nia. Dla cze go PO nie mo że, czy też nie chce, te go
do strzec?

Czy pra wi dło wej od po wie dzi udzie la ją ar ty ku ły z pism
po świę co nych te ma ty ce go spo dar czej, któ re wska zu ją na
mi liar dy, ja kie moż na osią gnąć ze sprze da ży te re nów
ogro dów uwol nio nych od dział kow ców? Dział kow cy ra -
czej nie ma ją wąt pli wo ści. Jed no z ha seł na trans pa ren -
tach brzmi: „Pre mie rze, zie mią z ogro dów nie zsy puj
dziu ry w bu dże cie”. 

II. DZIAŁKOWCY WALCZÑ O OGRODY. 
RELACJE Z PIKIET

Lu blin

Dział kow cy z lu bli na zło ży li na rę ce po słów li sty, w któ -
rych wy ra zi li swo je po par cie dla oby wa tel skie go pro jek -
tu usta wy o rod oraz proś bę, by gło su jąc w Sej mie za
no wym pra wem swo imi de cy zja mi nie wy rzą dzi li krzyw -
dy mi lio nom pol skich oby wa te li. Dział kow cy przed sta wi -
li po słom Platformy Obywatelskiej swo je ocze ki wa nia co

do kształ tu przy szłe go pra wa o ogro dach dział ko wych.
Po sło wie po zna li rów nież ich ne ga tyw ne zda nie na te mat
przy go to wa ne go przez par tię rzą dzą pro jek tu usta wy 
o ogro dach. Pi kie ta wzbu dzi ła po zy tyw ne za in te re so wa nie
miesz kań ców Lu bli na, któ rzy de kla ro wa li wspar cie 
w dzia ła niach i ży czy li dział kow com, że by ich pra ca 
i dział ki nie zo sta ły bez pow rot nie znisz czo ne.

War sza wa

Dział kow cy zo sta wi li oso bi ście li sty -pe ty cje w biu rach
po słan ki Ali cji Ole chow skiej i po sła Ja na Ro stow skie go.
Li sty za sta ły przy ję te przez oso by pro wa dzą ce biu ra po -

sel skie wy mie nio nych po słów z za pew nie niem, że zo sta -
ną do rę czo ne ad re sa tom.

Ra dom

Dział kow cy z Ko zie nic pi kie to wa li biu ro po sła PO Pa -
na Cze sła wa Cze chy ry.  Dział kow cy prze ka za li po sło wi

pe ty cję. W roz mo wie z po słem wy ra zi li ne ga tyw ną opi -
nię o pro jek cie usta wy PO. 
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Po znań

Dział kow cy z OZ Po znań pi kie to wa li w Po zna niu, Swa -
rzę dzu, Śre mie, Gnieź nie, Sza mo tu ach, Gro dzi sku, Ko -
ścia nie. Pi kie ty od by ły się przed biu ra mi po słów: Ra fa ła
Gru piń skie go, Bo że na Szy dłow ska, Jan Rut nic kie go (po -
seł spo tkał się z dział kow ca mi), Woj cie cha Ziem nia ka

(po seł spo tkał się z dział kow ca mi), Mał go rza ty Adam czak
(po słan ka spo tkał się z dział kow ca mi), Kil lia na Mu ny ama
(po seł spo tkał się z dział kow ca mi), Paw ła Arnd ta, To ma -
sza Pio tra No wa ka. W pi kie tach wzię ło udział 184 oso by.

Zie lo na Gó ra

W dniu 20 ma ja br. 15 oso bo wa gru pa dział kow ców 
z okrę gu zie lo no gór skie go PZD pi kie to wa ła przed biu rem
po sel skim po słan ki PO pa ni Bo żen ny Bu kie wicz i pa na
mar szał ka Ste fa na Nie sio łow skie go. Pi kie tu ją cy mie li ze
so bą ha sła, fla gi związ ko we i roz da wa li ulot ki. Pa ni po seł
i pa na mar szał ka nie by ło w biu rze po sel skim, de le ga cja
pi kie tu ją cych wrę czy ła na rę ce pra cow ni ków se kre ta ria tu
apel w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

au tor stwa Platformy Obywatelskiej. Pa ni asy stent ode bra -
ła apel de kla ru jąc, że pa ni Po seł zna do głęb nie spra wę 
i jesz cze nic nie jest prze są dzo ne, Po wie dzia ła, że jest w
kon tak cie z Okrę go wym Za rzą dem PZD na pew no bę -
dzie my jesz cze nad spra wą dys ku to wać. Pi kie ta zo sta ła
do brze ode bra na przez miesz kań ców Zie lo nej Gó ry,
uczest ni cy pi kie ty spo tka li się z wy ra za mi po par cia i sym -
pa tii.

Czarn ków

Po raz ko lej ny dział kow cy z okrę gu pil skie go pi kie to -
wa li przed biu rem po sel skim Plat for my Oby wa tel skiej.
Tym ra zem pi kie ta od by ła się w dniu 20 ma ja 2013 r. 
w Czarn ko wie przed biu rem po sel skim po słan ki Ma rii Ja -
ny ska. Pi kie ta prze bie ga ła pod ha sła mi: TAK DLA
OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O ROD
oraz NIE DLA PROJEKTU PLATFORMY OBY-A-
TELSKIEJ O OGRODACH DZIAŁKOWYCH. Do pi -
kie tu ją cych wy szła po słan ka Pa ni Ma ria Ja ny ska i pod ję ła
dys ku sję z dział kow ca mi. Oświad czy ła, że w Sej mie pro -
ce do wa ne są wszyst kie czte ry pro jek ty o ogro dach dział -
ko wych i za pew nia ła, że pro jekt Plat for my Oby wa tel skiej
jest bar dzo przy ja zny dla dział kow ców. Na py ta nia do ty -
czą ce pra wa do grun tu i praw na by tych, na szej struk tu ry

or ga ni za cyj nej oraz pod staw praw nych ich li kwi da cji po -
wie dzia ła, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny w swo im wy ro ku
stwier dził ich nie kon sty tu cyj ność, a w uza sad nie niu do
wy ro ku na ka zał li kwi da cję struk tur Polskiego Związku
działkowców. Ry szard Ku kaw ka Wi ce pre zes Okrę go we -
go Za rzą du PZD w Pi le i Pre zes Za rzą du ROD im. „St.
Sta szi ca” w Czarn ko wie wrę czył pe ty cję pod pi sa ną przez
uczest ni ków pi kie ty. Na stęp nie de le ga cja pi kie tu ją cych
uda ła się do biu ra po sel skie go gdzie kon ty nu owa na by ła
dys ku sja. Pa ni Po słan ka na ma wia ła dział kow ców DO za -
kła da nia sto wa rzy szeń i od dol ne go two rze nia no wej struk -
tu ry zgod nie z usta wą pra wo o sto wa rzy sze niach. W tej
spra wie nie do szło do po ro zu mie nia.

Czę sto cho wa

Dział kow cy czę sto chow scy po raz ko lej ny w ma ju zor -
ga ni zo wa li pi kie tę w ce lu po par cia oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Tym
ra zem pi kie ta od by ła się w dniu  20.05.2013 ro ku pod biu -
rem po słan ki Ha li ny Roz pon dek. Pre zes OZ Sta ni sław Ju -
cha przed sta wił za le ty oby wa tel skie go pro jek tu usta wy i

zwró cił się do Pa ni Po seł z ape lem o po par cie oby wa tel -
skiej ini cja ty wy usta wo daw czej. Na stro je uczest ni ków od -
zwier cie dla ły przy nie sio ne ha sła. Na za koń cze nie pi kie ty
uczest ni cy prze ka za li w biu rze Pa ni po seł list pod pi sa ny
przez uczest ni ków pi kie ty.

Po wiat gło gow ski

Spo tka nie dział kow ców z po wia tu gło gow skie go z po -
słan ką na Sejm RP z ra mie nia PO Pa nią Ewą Drozd, któ -
re od by ło się w Gło go wie w dniu 20 ma ja 2013 r. w Biu rze

Po sel skim Ewy Drozd. Pa ni Po seł wrę czo no pe ty cję od
dział kow ców. „Li czy my, że opo wie się Pa ni za oby wa te -
la mi. Nie ma my bo wiem wąt pli wo ści, że po prze Pa ni
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usta wę, któ ra w peł ni za bez pie czy pra wa dział kow ców
oraz za pew ni dal sze funk cjo no wa nie ogro dów dział ko -

wych” – na pi sa li dział kow cy gło gow scy w pe ty cji po pie -
ra ją cej pro jekt oby wa tel ski. 

Rze szów

W związ ku z nie obec no ścią Pa ni Po seł do pi kie tu ją cych
wy szedł asy stent Biu ra Po sel skie go. Uczest ni czą cy w spo -
tka niu dział kow cy przed sta wi li swo je ocze ki wa nia do ty -
czą ce przy ję cia przez Sejm ja ko wio dą ce go oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Zgło -
si li uwa gi i za strze że nia do po sel skie go pro jek tu usta wy o
ogro dach dział ko wych przy go to wa ne go przez gru pę po -
słów PO. Zda niem dział kow ców pro jekt ten w krót kim cza -
sie do pro wa dzi do li kwi da cji ogro dów dział ko wych
po przez wy ga sze nie do tych cza so wych ty tu łów praw nych
do grun tów ogro dów oraz na ło że nie na dział kow ców wy so -
kich opłat za użyt ko wa nie dzia łek. Przed sta wi cie le dział -
kow ców wy ra zi li swo je roz go ry cze nie z po wo du nie -
spra wie dli we go trak to wa nia dział kow ców przez rzą dzą ce
ugru po wa nie po li tycz ne, któ re nie wa ha się wy cią gać rę ki
po ma ją tek dział kow ców wy pra co wa ny przez nich na dział -
kach. Zwra ca li uwa gę na fakt, iż ogro dy dział ko we po wsta -
ły na nie użyt kach, wy sy pi skach śmie ci i te re nach po-
prze my sło wych, a jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go w
ża den spo sób nie po mo gły w ich za kła da niu. Pod no si li, że
dla wie lu dział kow ców dział ka jest ca łym ży ciem, a ode bra -

nie moż li wo ści ak tyw ne go wy po czyn ku w oto cze niu przy -
ro dy bę dzie mia ło ne ga tyw ne skut ki dla ich sta nu zdro wia.
Zda niem dział kow ców naj waż niej szą rze czą jest za cho wa -
nie ty tu łów praw nych do grun tów zaj mo wa nych przez
ogro dy dział ko we. Li kwi da cja PZD po cią gnie za so bą wy -
ga śnię cie pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go i użyt ko wa nia
grun tów, a to z ko lei do pro wa dzi do li kwi da cji ogro dów
dział ko wych. Ubo le wa li rów nież nad tym, że już od dłuż -
sze go cza su Pa ni Po seł nie chce wy go spo da ro wać choć by
chwi li na spo tka nie się z dział kow ca mi i wy słu cha nie ich
ar gu men tów. Dział kow cy stwier dzi li, że już wię cej nie bę -
dą pro sić o za cho wa nie ogro dów i po sza no wa nie swo ich
praw. Je że li zaj dzie ta ka po trze ba, to po ka żą swo ją si łę, 
a wów czas pi kie ty i ma ni fe sta cje nie bę dą już mia ły po ko -
jo we go cha rak te ru. Przed sta wi ciel Pa ni Po seł z uwa gą wy -
słu chał wy stą pień dział kow ców. Za pew nił, że na tych miast
prze ka że wszyst kie gło sy w dys ku sji Pa ni Po seł i zo bo wią -
zał się do zor ga ni zo wa nia spo tka nia w naj bliż szej przy szło -
ści. Na za koń cze nie pi kie ty dział kow cy wrę czy li pe ty cję
dla Pa ni Po seł w spra wie udzie le nia po par cia dla oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o ROD.

No wa Ru da

Przed sta wi cie le dział kow ców pi kie to wa li prze biu rem
po słan ki Mo ni ki  Wie li chow skiej. Po pi kie cie uda li się do

biu ra po sel skie go, gdzie zło ży li apel, po pie ra ją cy oby wa -
tel ski pro jekt usta wy o ROD i za cho wa nie PZD.

Byd goszcz

Gru pa dział kow ców okrę gu byd go skie go od wie dzi ła
biu ra po słów Plat for my Oby wa tel skiej Te re sy Pio trow -
skiej i Iwo ny Ko złow skiej oraz se na to ra Ja na Ru lew skie -
go. Wy po sa że ni w ha sła, fla gi oraz cza pecz ki związ ko we
prze ma sze ro wa li spod sie dzi by Okrę go we go Za rzą du,
głów ny mi uli ca mi Mia sta, wzbu dza jąc za in te re so wa nie
prze chod niów. Z uwa gi na na pię ty pro gram spo tkań po -
seł Te re sa Pio trow ska nie przy ję ła de le ga cji dział kow -
ców, pro po nu jąc in ny ter min tj. w 27 ma ja br. go dzi na
10.00. Na stęp nie dział kow cy uda li się do biu ra po seł
Iwo ny Ko złow skiej i se na to ra Ja na Ru lew skie go, gdzie

zo sta li przy ję ci. Uczest ni cy pi kie ty prze ka za li Pa ni po seł
i se na to ro wi apel ad re so wa ny do po słów Platformy
Obywatelskiej. W cza sie obu spo tkań do szło do wy mia -
ny po glą dów na te mat pro jek tów – oby wa tel skie go i
Plat for my Oby wa tel skiej. Dział kow cy prze ka za li swo je
oba wy, co do roz wią zań za war ty w pro jek cie Plat for my
Oby wa tel skiej. Se na tor Jan Ru lew ski za pro po no wał ko -
lej ne spo tka nie z dział kow ca mi w dniu 24 ma ja, za pra -
sza jąc do me ry to rycz nej dys ku sji. W cza sie prze mar szu
głów ną uli cą mia sta do pi kie tu ją cy do łą czy ła Pa ni Po seł
An na Bań kow ska.

Gdańsk

Dział kow cy za ma ni fe sto wa li pod biu ra mi po słów PO:
Agniesz ki Po ma skiej w Gdań sku i Ta de usza Azie wi cza w

Gdy ni. Dział kow cy za po wia da ją, że nie od pusz czą; nie
go dzą się na pro jekt PO o ogród kach dział ko wych. Chcą
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prac nad pro jek tem oby wa tel skim. Na rę ce po słów zło żo -
no w tej spra wie pi smo od dział kow ców z Trój mia sta.
Pierw sze tra fi ło do rąk po seł Kry sty ny Kło sin w Ru mi
pod czas pi kie ty w dniu 6 ma ja. We wto rek 28 ma ja mia ło

od być się spo tka nie przed sta wi cie li dzia łek z po słan ką
Kry sty ną Kło sin i z in ny mi po sła mi PO z Po mo rza. Nie -
ste ty 20 ma ja zo sta ło od wo ła ne ze wzglę du na do dat ko we
po sie dze nie Sej mu. 

Łódź

Na te re nie okrę gu łódz kie go, dział kow cy pi kie to wa li
przed biu ra mi po słów Ar tu ra Du ni na i Agniesz ki Ha naj -
czyk w Zgie rzu oraz przed biu rem po sła An drze ja Bier na -
ta w Pa bia ni cach. Po mi mo tra dy cyj nie przy pa da ją cych w
po nie dzia łek dy żu rów po słów w swo ich biu rach pi kie tu -
ją cy nie za sta li pa na po sła Bier na ta i pa ni po seł Ha naj czyk.
By li przyj mo wa ni przez pra cow ni ków biur, choć w dru -
gim przy pad ku dział kow cy za sta li drzwi za mknię te i do -
pie ro po dłuż szym ocze ki wa niu mo gli wejść do środ ka i
zło żyć apel. Wie le cza su na spo tka nie z uczest ni ka mi pi kie -
ty po świę cił na to miast po seł Ar tur Du nin, któ ry za pro sił
wszyst kich obec nych do swe go biu ra. Du nin jest jed nym z
tych po słów, któ rzy pod pi sa li się pod pro jek tem au tor stwa
Sta ni sła wa Hu skow skie go. Roz mo wa choć prze bie ga ła w
spo sób spo koj ny i me ry to rycz ny to jed nak po twier dzi ła
nie prze jed na ną po sta wę pa na po sła. Po mi mo za pew nień o

zro zu mie niu obaw dział kow ców pan Ar tur Du nin stoi na
sta no wi sku, że pro po zy cje Plat for my są naj lep sze, a to co
dziś wy da je się w pro jek cie śmia łe i re wo lu cyj ne ma w rze -
czy wi sto ści do pro wa dzić do po lep sze nia sy tu acji użyt kow -
ni ków dzia łek. Oczy wi ście głów nym za ło że niem pro jek tu,
z któ rym utoż sa mia się pan po seł jest li kwi da cja PZD, 
a na ar gu men ty pi kie tu ją cych o ko niecz no ści za cho wa nia
ogól no pol skiej or ga ni za cji pan Du nin, tak jak je go klu bo -
wi ko le żan ki i ko le dzy, od po wia da że jest to wy móg wy -
ni ka ją cy z wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Na le ży do dać, że upie ra nie się po sła przy swo ich ra cjach
nie wpły nie na po sta wę i prze ko na nia dział kow ców, któ -
rzy bę dą kon ty nu ować dzia ła nia zmie rza ją ce do te go, by
pro jekt oby wa tel ski stał się obo wią zu ją cą usta wą, a pro po -
zy cje Plat for my go dzą ce w pra wa dział kow ców zo sta ły
od rzu co ne pod czas prac w Sej mie.

Po wiat oświę cim ski

kil ku oso bo we de le ga cje dział kow ców z po wia tu
oświę cim skie go od wie dzi ły biu ra po sel skie Plat for my
Oby wa tel skiej w Kę tach i Li bią żu, gdzie na rę ce pra cow -
ni ków wrę czy li ape le do po słów, w któ rych prze ka za li
swo je oba wy, co do pro po no wa nych roz wią zań i przy -
szło ści ogro dów w ich par tyj nym pro jek cie usta wy 
o dział kach. Po nad to zwró ci li się w swo im ape lu z go rą -

cą proś bą o przy ję cie i po par cie pod czas prac w ko mi sji,
ja ko wio dą ce go, oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Dys ku tu jąc nad no wą usta -
wą stwórz cie pra wo, któ re łą czy a nie dzie li spo -
łe czeń stwo. Pra wo, któ re bę dzie słu ży ło wie lo mi lio no -
wej rze szy dział kow ców a nie nie licz nym de we lo pe rom.

Kra ków

Po raz ko lej ny kra kow scy dział kow cy zor ga ni zo wa li pi -
kie ty pod biu ra mi Po słów Plat for my Oby wa tel skiej: Li dii
Gą dek, Elż bie ty Achin ger i Ire ne usza Ra sia. Na stęp nie

uczest ni cy pi kiet wrę czy li po słom sta no wi ska i ape le 
w ce lu uwzględ nie nia po stu la tów dział kow ców w dal -
szych pra cach nad usta wą o ogro dach dział ko wych.

Su dec kie

Pi kie ty od by ły się przed biu rem po słów Plat for my Oby -
wa tel skiej Pa ni Zo fii Czer now, Pa na Grze go rza Sche ty ny

w Je le niej Gó rze i Pa ni Mo ni ki Wie li chow skiej w No wej
Ru dzie.

Szcze cin

Rów nież w Szcze ci nie zo sta ła zor ga ni zo wa na po now -
na pi kie ta Biur Po sel skich Platformy Obywatelskiej. De -

le ga cja szcze ciń skich dział kow ców uda ła się w pierw szej
ko lej no ści pod Biu ro Po sel skie Po sła Bar tło mie ja Ar łu ko -
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wi cza nie ste ty biu ro by ło za mknię te. Na stęp nie pi kie tu ją -
cy z fla ga mi związ ko wy mi prze ma sze ro wa li uli ca mi
Szcze ci na pod biu ra po sel skie po sła nek Pa ni Mag da le ny

Ko chan oraz Re na ty Za rem by. Pod nie obec ność po sła nek
w biu rze pe ty cję prze ka za no na rę ce przed sta wi cie li biur
po sel skich.

Ostro wiec Świę to krzy ski

W Ostrow cu Świę to krzy skim od by ła się pi kie ta przed
biu rem po sel skim Po sła Zbi gnie wa Pa cel ta. Dział kow cy
za opa trze ni w trans pa ren ty, związ ko we fla gi i cza pecz ki,
po dob nie jak w in nych mia stach wy ra ża li po par cie dla
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy oraz swój ka te go rycz ny
sprze ciw wo bec za pi sów pro jek tu Platformy Obywa-
telskiej. Po twier dze niem i wy ra zem wo li pi kie tu ją cych
by ła pi sem na Re zo lu cja do po słów zie mi świę to krzy skiej,
zło żo na na rę ce Pa na Po sła. Pi kie cie przy glą da li się i do -
ku men to wa li ją przed sta wi cie le ostro wiec kiej pra sy. Po
od by tej pi kie cie mia ło miej sce spo tka nie z Pa nem Po słem
Z. Pa cel tem w je go biu rze po sel skim. Roz mo wa prze bie -
gła spo koj nie i rze czo wo. Pan Po seł nie był jed nak do -
kład nie za zna jo mio ny z te ma ty ką ogrod nic twa dział-
ko we go i wska zy wał na rze ko me po zy ty wy wy pły wa ją ce
z pro jek tu je go par tii. Pod da wał mię dzy in ny mi w wąt pli -

wość ko niecz ność dal sze go ist nie nia PZD lub je go na stęp -
cy praw ne go. W od po wie dzi przed sta wi ciel OZ Świę to -
krzy skie go od niósł się do po wyż szych kwe stii. Dział-
kow cy z ostro wiec kich ogro dów za da wa li nur tu ją ce ich
py ta nia, przed sta wia jąc jed no cze śnie swo je ra cje. Wy ra zi -
li du żą oba wę o dal szy roz wój idei ogrod nic twa dział ko -
we go w przy pad ku ewen tu al ne go wej ścia w ży cie pro-
jek tu Platformy Obywatelskiej. Pod no szo no w szcze gól -
no ści ko niecz ność dal sze go ist nie nia sil nej re pre zen ta cji
dział kow ców w po sta ci ogól no pol skie go sto wa rzy sze nia,
co jest gwa ran tem nie tyl ko za cho wa nia ty tu łów praw nych
do te re nów ROD ale i ich praw na by tych na prze strze ni
mi nio nych lat. Po wy słu cha niu wszyst kich py tań, obaw i
wąt pli wo ści dział kow ców, Po seł Pa celt za pew nił, że
wszel kie prze ka za ne uwa gi i ma te ria ły po sta ra się skon -
sul to wać w śro do wi sku swo je go Klu bu. 

AH

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.

W skład pod ko mi sji we szli po sło wie:PO:  An drzej Ka -
nia, Ma rek Ła piń ski, Ha li na Roz pon 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 – Zby szek Za bo row ski
SP – Ja ro sław Ża czek
Prze wod ni czą cym pod ko mi sji zo stał Bar tosz Kow nac -

ki. Od rzu co ny zo stał wnio sek PO, by pra com nad no wą
usta wą dział ko wą prze wod ni czy ła po słan ka z tej par tii.

III. Z PRAC PODKOMISJI NADZWYCZAJNEJ SEJMU

1. Ustawà dzia∏kowà zajmie si´ Podkomisja Nadzwyczajna

2. Pierw sze po sie dze nie Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej Sej mu 
ws. no wej usta wy dział ko wej

11 czerw ca br. (wto rek) w Do mu Dział kow ca Ro dzin ne -
go Ogro du Dział ko we go Ra ko wiec  w War sza wie od by ło

się pierw sze po sie dze nie Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej  Sej -
mu, po wo ła nej przez Ko mi sję In fra struk tu ry i Ko mi sję Sa -
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mo rzą du Te ry to rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej, któ ra zaj -
mu je się przy go to wy wa niem pro jek tu no wej usta wy dział -
ko wej. 

W wy ni ku gło so wa nia przy ję ty zo stał wnio sek po sła
Pio tra Zgo rzel skie go z PSL o uzu peł nie nie skła du Pre zy -
dium Sej mu oraz roz pa trze nie pro jek tu oby wa tel skie go i
wy słu cha niu je go wnio sko daw ców.

Prze wod ni czą cy Pod ko mi sji Bar tosz Kow nac ki za su ge -
ro wał, aby w skła dzie Pre zy dium zna lazł się je den przed -
sta wi ciel z każ dej par tii. W wy ni ku gło so wa nia zde cy do-
wa no, że bę dą to po sło wie: Da riusz Dzia dzio, To masz
Smo larz, Zby szek Za bo row ski, Piotr Zgo rzel ski, Woj ciech
Zu bow ski, Ja ro sław Ża czek.

Po słan ka Kry sty na Si biń ska z PO wska za ła, że po sie -
dze nie Pod ko mi sji po win no od być się do pie ro po tym, gdy
swo ją opi nię na te mat pro jek tów przed sta wi Pod ko mi sja
Spra wie dli wo ści. Po seł Kow nac ki za po wie dział jed nak,
że ta ka opi nia praw do po dob nie po ja wi się do pie ro pod ko -
niec czerw ca, a cza su na uchwa le nie no wej usta wy jest
co raz mniej, dla te go pra ce Pod ko mi sji po win ny roz po cząć
się jak naj szyb ciej. Po nie waż te mat ten wy wo łał sze ro ką
dys ku sję po pro szo no o wy ra że nie opi nii przed sta wi ciel -
kę Biu ra Le gi sla cyj ne go Sej mu, któ ra wska za ła, że do bry
oby czaj na ka zu je za cze kać na opi nię Ko mi sji Spra wie dli -
wo ści, jed nak re gu la min sej mo wy nie za bra nia pro ce do -
wa nia w przy pad ku jej bra ku.

Po nad to po sło wie PO po in for mo wa li, że Sta ni sław Hu -
skow ski nie mo że być już wnio sko daw cą pro jek tu PO,
gdyż otrzy mał no mi na cję na se kre ta rza sta nu w Mi ni ster -
stwie Ad mi ni stra cji i Cyfryzacji, co wy klu cza je go dal szy
udział w pro ce do wa niu pro jek tu PO. W naj bliż szym cza -
sie Plat for ma Oby wa tel ska przed sta wi na zwi sko no we go
wnio sko daw cy ze stro ny tej par tii. In for ma cja ta nie zo sta -
ła jed nak prze ka za na Prze wod ni czą ce mu Ko mi sji przed
roz po czę ciem ob rad Pod ko mi sji.

Po sło wie PO, a szcze gól nie An drzej De ra z So li dar nej
Pol ski pod kre śla li, że w ich opi nii ob ra dy Pod ko mi sji nie
po win ny od by wać się w ogro dzie, a w Sej mie. Po słan ka
Si biń ska su ge ro wa ła na to miast, że czu je się jak na nie for -
mal nym wy słu cha niu pu blicz nym i czu je się mo bin go wa -
na przez dział kow ców i że nie da się tak pra co wać. 
– Współ czu je, że czu je się Pa ni zmo bin go wa na ich obec -
no ścią – mó wił Zby szek Za bo row ski z SLD.

Tym cza sem zgro ma dze ni przed Do mem Dział kow ca
przed sta wi cie le spo łecz no ści dział ko wej zgro ma dzi li się,
by w spo ko ju wy słu chać ob rad Pod ko mi sji. Ni ko go nie
za cze pia li, nie prze szka dza li, a ich obec ność z pew no ścią
w ża den spo sób nie za kłó ca ła prze bie gu ob rad. Py ta niem
re to rycz nym po zo sta je dla cze go obec ność dział kow ców, 
o lo sach któ rych ma zde cy do wać Pod ko mi sja, tak prze -
szka dza po słan ce Kry sty nie Si biń skiej.

Na stęp nie, zgod nie z po rząd kiem ob rad głos za brał
peł no moc nik Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro -
jek tu Usta wy o ROD mec. To masz Ter lec ki, któ ry przy -

bli żył ze bra nym za pi sy pro jek tu oby wa tel skie go, a tak -
że wy ja śnił dla cze go pro jekt ten po wi nien stać się wio -
dą cym w dal szych pra cach Pod ko mi sji. Ter lec ki za z-
na czył, że pro jekt ten sta no wi kom plek so wą re gu la cję
funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go. Go dzi on po -
stu la ty Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, w szcze gól no ści
swo bo dę zrze sza nia, plu ra lizm w pro wa dze niu ogro dów
oraz po sza no wa nie praw wła ści cie li nie ru cho mo ści z po -
trze bą ochro ny praw dział kow ców oraz ist nie nia ogro -
dów. Przed sta wi ciel Ko mi te tu pod kre ślił, że Try bu nał
Kon sty tu cyj ny nie na ka zał li kwi da cji PZD, bo nie ma ta -
kich upraw nień. Dla te go pro jekt oby wa tel ski za kła da
ewo lu cyj ne, a nie re wo lu cyj ne zmia ny sta tu su Związ ku
– prze kształ ce nie go w sto wa rzy sze nie ogro do we. Ta kie
roz wią za nie gwa ran tu je dział kow com, że ich ogród nie
utra ci praw nych pod staw ist nie nia, a sa mi dział kow cy
nie utra ca praw do użyt ko wa nych dzia łek.

Na stęp nie głos za brał Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac -
ki. – Dział kow cy wal czą o swo je pra wa i ro bią to kul tu ral -
nie, więc nie mo że być mo wy o żad nym mo bin gu 
– za pew niał po słan kę Kło sin. Za zna czył, że dział kow cy
sa na praw dę za in te re so wa ni czy ogro dy dział ko we zo sta -
ną zli kwi do wa ne w wy ni ku no wej usta wy. Za ape lo wał,
aby po sło wie mie li przede wszyst kim na uwa dze dział -
kow ców, a nie tych, któ rym za le ży na po zy ska niu grun tów
ogro dów pod róż ne go ro dza ju in we sty cje. Pre zes Kon -
drac ki pod kre ślał, że pro jekt oby wa tel ski jest po pie ra ny
przez spo łecz ność dział ko wą i od po wia da dział kow com.
Świad czy o tym mi lion pod pi sów zło żo nych pod pro jek -
tem, a tak że ty sią ce li stów, któ re wy sy ła ją do po słów 
i przed sta wi cie li władz.

Pre zes przy po mniał, że ogro dy dział ko we ist nie ją w ca -
łej Eu ro pie, a w Niem czech swo im pa tro na tem ob ję ła je
Kanc lerz An ge la Mer kel. Ostat nie spo tka nie dział kow ców
z Pre mie rem Do nal dem Tu skiem po ka za ło, że tak że on
nie ma nic prze ciw ko ist nie niu ogro dów dział ko wych 
w Pol sce.

– Po zo sta wie nie do rob ku dział kow ców jest ze wszech
miar słusz ne i od po wia da in te re som dział kow ców. Je że li
chce my po móc dział kow com na le ży za cho wać ogro dy
dział ko we. Re for muj my, ale nie li kwi duj my – ape lo wał
Pre zes Kon drac ki.

Na za koń cze nie zwró cił się z proś bą do człon ków Pod -
ko mi sji, by pra ce nad no wą usta wa nie sprzy ja ły in te re -
som po li tycz nym i eko no micz nym, a tak że by do strze gli
oni po trze by wszyst kich dział kow ców. Za de kla ro wał sze -
ro ką wo lę współ pra cy PZD przy two rze niu za pi sów no wej
usta wy.

Głos za bra li tak że Pre ze si z OZ Wro cław (Ja nusz Mosz -
kow ski) i OZ Po znań (Zdzi sław Śli wa), a tak że Prze wod -
ni czą ca Ko mi sji Roz jem czej Ol ga Ochry miuk. Pre zes
Mosz kow ski pod kre ślił, że pro jekt oby wa tel ski zo stał
przy ję ty z ogrom nym aplau zem przez spo łecz ność dział -
ko wą. – De mo kra cja po le ga na tym, że po zo sta wia się
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wol ność wy bo ru – mó wił ape lu jąc do po słów o to, by po -
zo sta wi li dział kow com wol ność wy bo ru. Pre zes Zdzi sław
Śli wa zwró cił się do po słów, by mie li na uwa dze, że pro -
jekt oby wa tel ski jest ma so wo po pie ra ny przez dział kow -
ców, co po twier dzi li w bli sko mi lio nie pod pi sów pod nim
zło żo nych. „Nie po win no to zo stać po mi nię te pod czas

prac Pod ko mi sji. Na to miast prze wod ni czą ca Ko mi sji
Roz jem czej od nio sła się szcze gó ło wo do za pi sów pro jek -
tu oby wa tel skie go.

Po nie waż nie zgło szo no pro po zy cji do prze dys ku to wa -
nia w punk cie „spra wy róż ne” prze wod ni czą cy za koń czył
ob ra dy Pod ko mi sji.

(mz/ah)

3. „Drwià so bie z nas” – dział kow cy ko men tu jà ob ra dy pod ko mi sji 

Ob ra dy Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej od by wa ły się w li -
czą cym po nad 85 lat ROD „Ra ko wiec” w War sza wie na
proś bę Prze wod ni czą ce go Bar to sza Kow nac kie go, któ ry
chciał, aby po sło wie two rzą cy no we pra wo dla ogro dów 
i dział kow ców, mo gli zo ba czyć, jak wie le pra cy i po świę -
ce nia dział kow cy wkła da ją w utrzy ma nie tych ogro dów.
To czą cym się pod czas po sie dze nia Pod ko mi sji ob ra dom
przy słu chi wa ło się bli sko stu dział kow ców. Przy po mnij -
my, że naj pierw to czy ła się po nad półgo dzin na dys ku sja
na te mat te go, jak ma wy glą dać po rzą dek ob rad, pa da ły
przy tym licz ne nie przy chyl ne ko men ta rze po słów do ty -
czą ce miej sca ob rad, jak i sa mych dział kow ców. Po mi mo
nie zwy kle spo koj nej po sta wy dział kow ców, ze stro ny po -
słów PO pa da ły ta kie twier dze nia jak mo bing. „Bry lo wa -
ła” zwłasz cza po słan ka Si biń ska, któ rej wy raź nie prze-
szka dza ła obec ność dział kow ców chcą cych ob ser wo wać,
jak po sło wie de cy du ją o ich lo sach. Efek tem by ły 30-mi -
nu to we „prze py chan ki” pro ce du ral ne z prze wod ni czą cym,
któ re ni cze go me ry to rycz ne go nie wnio sły do prac nad
usta wą o ogro dach.  „Sie dzi my  grzecz nie, po tul nie. Za -
cho wu je my się god niej niż oni tam w środ ku. O ja kiej pre -
sji mó wi ta pa ni?” – py ta li wzbu rze ni dział kow cy, któ rzy
pod kre śla li, że po sło wie nie tyl ko nie przy wi ta li się 
z dział kow ca mi, ale wręcz ucie ka li od nich jak naj da lej.
„Jak wy sie dli z sej mo we go bu sa to py ta li, do ja kie go lo -
kum oni tu zo sta li przy wie zie ni” – opo wia da ła zbul wer so -
wa na dział ko wicz ka. „Po sło wie ro bią wszyst ko, by tej
usta wy nie uchwa lić. Dla te go czu ją się nie pew nie na na -
szym te re nie, bo słu cha my te go my – lu dzie i oni się bo ją
te go, co mo że my usły szeć, i bo ją się na sze go od ze wu” 
– mó wi li jed no gło śnie dział kow cy. „To jest  śmiesz ne.
Chy ba się nas bo ją, bo nas jest nie mi lion, ale kil ka mi lio -
nów. Ja kich my ma my po słów?” – py tał dział ko wiec
Edward Ka pi ca. – „To jest mie le nie wo dy i jest to ro bio ne
zło śli wie, by znie chę cić lu dzi do śle dze nia ich po czy nań 
i prac nad usta wą” – uwa ża z ko lei dział ko wiec Mi ro sław
Be re da.  „Dział kow cy wal czą o swo je pra wo, ale ro bią to
kul tu ral nie i w wie lu przy pad kach z po sta wy pol skich
dział kow ców moż na by brać przy kład” – pod kre ślał 
w swo jej wy po wie dzi Pre zes PZD. „Mi lion pol skich ro -
dzin dział kow ców jest za in te re so wa nych, co bę dzie z ni mi

da lej. Rów nież spo łe czeń stwa miast są za in te re so wa ne czy
ogro dy bę dą, czy zo sta ną zli kwi do wa ne w wy ni ku nie traf -
nej usta wy” – mó wił Eu ge niusz Kon drac ki pod kre śla jąc,
że dział kow cy ma ją pra wo przy słu chi wać się pra com Pod -
ko mi sji, któ ra ma za de cy do wać o ich dal szym lo sie. Prze -
bieg ob rad wy wo łał licz ne ko men ta rze słu cha czy:

„Je stem prze ra żo na ta kim spo so bem ob ra do wa nia. Bo -
ję się czy co kol wiek do bre go z dzia ła nia tej ko mi sji mo że
dla dział kow ców wy nik nąć” – po wie dzia ła dział ko wicz ka
Zo fia z miej sco we go ogro du. Po dob ne opi nie mie li in ni
dział kow cy. W swo ich wy po wie dziach pod kre śla li, że to
co naj waż niej sze, a więc spra wa me ry to rycz na nie mo że
się wy ło nić, bo dys ku sje to czą się wy łącz nie na te ma ty or -
ga ni za cyj ne.  „To jest nie po waż ne. Po sło wie ro bią wra że -
nie ma ło spraw nych or ga ni za cyj nie lu dzi. Za sta na wiam
się po co przy je cha li na te ob ra dy? To jest istot ne że by
jesz cze raz po dejść do tych pro jek tów i wy ło nić wspól ną
ideę, któ ra bę dzie prze wo dzić tym pra com. Je śli  nie mo -
gą się tu do ga dać, zna leźć ni ci po ro zu mie nia do wspól ne -
go dia lo gu, to na praw dę źle to ro ku je dla dział kow ców”
– stwier dzi li dział kow cy Kry sty na i Lu cjan No wo siel scy.

Dział kow ców szcze gól nie moc no do tknę ły sło wa po sła
An drze ja De ry, któ re skie ro wał do po sła Kow nac kie go py -
ta jąc dla cze go zgo dził się na ta kie wa run ki pod kre śla jąc,
że zna lep sze ogro dy, któ re ma ją więk sze sa le, w je go opi -
nii  bar dziej od po wied nie do prze pro wa dza nia ta kie go
spo tka nia. Ja ko przy kład po dał swój  wła sny ogród. „Jak
wi dać tu jest nie tyl ko Sejm, ale i bur żu azja. Ten po seł drwi
z war szaw skich ogro dów, drwi so bie z dział kow ców, bo on
ma lep szą dział kę” – ko men to wa ła za cho wa nie po sła De -
ry wzbu rzo na dział ko wicz ka Al fre da Ostrow ska z War -
sza wy. „To nie są ob ra dy, to są rze ko me ob ra dy.
Ośmie sza ją się na ca łą Pol skę. Pan De ra przy szedł chy ba
tyl ko po to, by roz wa lić tę spra wę, o któ rą rze ko mo za bie -
ga – czy li  ogro dy dział ko we – ca ły czas wszyst ko pod wa -
ża i mą ci wszel kie pró by pro wa dze nia te go spo tka nia. Ja
uwa żam, że jest bar dzo prze ciw ny ogro dom” – po wie dzia -
ła Zo fia Bu gaj ska z ROD „Park Dol ny”. Do spra wy od -
niósł się tak że Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki, któ ry 
w swo im prze mó wie niu po wie dział:  „wa run ki, któ re tu
ma my nie są tak kom for to we i nie do rów nu ją tym, któ re
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Pań stwo ma ją w Sej mie”. Jed no cze śnie pod kre ślił, że
Dom Dział kow ca, któ ry go ści po słów, to efekt pra cy sa -
mych dział kow ców.  Bu dy nek zo stał w ca ło ści wy bu do -
wa ny ze środ ków wła snych użyt kow ni ków te go ogro du i
jest przez nich sa mych do brze utrzy my wa ny. Pre zes Kon -
drac ki za zna czył, że bez ogrom ne go za an ga żo wa nia za -
rzą du te go ogro du, jak i sa mych dział kow ców, or ga ni za cja
te go spo tka nia nie by ła by moż li wa.

W ogro dzie zor ga ni zo wa no za da szo ne miej sca dla tych
osób, któ re przy by ły, by przy słu chi wać się ob ra dom. Nad
bez pie czeń stwem i or ga ni za cją czu wa ły służ by po rząd ko -
we. Przy go to wa no tak że punkt ży wie nia, gdzie wszyst -
kim po da wa no cie płe na po je, co by ło waż ne ze wzglę du
na wa run ki po go do we, któ re nie roz piesz cza ły dział kow -
ców. Dział kow cy mie li ze so bą trans pa ren ty i ba ne ry z ha -
sła mi wspie ra ją cy mi Zwią zek. „Dział kow cy po trze bu ją
or ga ni za cji ogól no kra jo wej. Na wet w Ko ście le i w Sej mie
są oso by, któ re prze wo dzą i usta la ją za sa dy dzia ła nia. Ta -
kie są re gu ły ży cia spo łecz ne go. Nam po trzeb na jest or ga -
ni za cja, któ ra za dba o na sze pra wa i na sze bez pie-
czeń stwo, któ ra bę dzie nas bro nić. Prze cież gmi ny nas nie
obro nią” – po wie dzia ła dział ko wicz ka Wie sła wa Ki lan 
z Czę sto cho wy.

„To do sko na ły po mysł, że dział kow cy mo gą się przy słu -
chi wać ob ra dom Pod ko mi sji, bo da je nam to ob raz pro ce -
du ry pra cy tej ko mi sji. Chcie li śmy z ust po słów usły szeć
jak za mie rza ją pro ce do wać i da lej pro wa dzić me ry to rycz -
nie wszyst kie 4 pro jek ty ustaw. Ale jak wi dać od spraw

dział kow ców waż niej sze są prze py chan ki po li tycz ne”
– mó wił Ry szard Brdak, pre zes war szaw skie go ROD Be -
mo wo II. Dział kow cy uzna li za nie po ko ją ce to, że wszel -
kie dzia ła nie Pod ko mi sji uza leż nio ne jest od prac in nych
ko mi sji, w tym Ko mi sji Spra wie dli wo ści i Praw Czło wie -
ka. „To wszyst ko mo że spra wić, ze te pra ce bę dą się prze -
cią gać w cza sie, co mo że się źle skoń czyć dla dział -
kow ców” – pod su mo wał pre zes Brdak. „Brak mi słów. To
jest że na da i je śli oni tak ob ra du ją nad każ dą usta wą, to
ja się już nie dzi wię dla cze go w Pol sce jest tak źle” – pod -
su mo wa ła ob ra dy Pod ko mi sji zde gu sto wa na dział ko wicz -
ka z Czę sto cho wy. 

Roz go ry cze nie dział kow ców i ich kry tycz ne oce ny mó -
wią sa me za sie bie. Pod czas ob rad wy słu cha no je dy nie in -
for ma cji na te mat pro jek tu oby wa tel skie go. Pro jek ty
po sel skie, wsku tek za bie gów po słów PO, bę dą przed sta -
wio ne już w mu rach sej mu – bez „mo bbin gu” ze stro ny
dział kow ców. Efek tem jest opóź nie nie w pra cach nad
usta wą. Stąd wśród dział kow ców czę sto po ja wia ło się py -
ta nie, czy po słom PO na pew no cho dzi o to, by zdą żyć 
z uchwa le niem usta wy przed stycz niem 2014 r. kie dy
wcho dzi w ży cie wy rok TK? Cha os, któ ry wów czas gro -
zi ogro dom był by nie wąt pli wie na rę kę tym, któ rzy dą żą
do prze ję cia te re nów dzia łek. Tak więc cel, do któ re go dą -
żą po sło wie PO bę dzie i tak osią gnię ty. Na ta kie nie bez -
pie czeń stwo wska zy wał tak że Prze wod ni czą cy B.
Kow nac ki uskar ża jąc się na ob struk cje ze stro ny po słów
Platformy Obywatelskiej.

(AH)

4. Ko mi sja Skar bu Paƒ stwa po zy tyw nie za opi nio wa ła wszyst kie pro jek ty 
dot. usta wy dział ko wej 

22 ma ja br. od by ło się po sie dze nie Ko mi sji Skar bu Pań -
stwa. Pre zy dium Ko mi sji za opi nio wa ło po zy tyw nie
wszyst kie pro jek ty usta wy dział ko wej – 3 po sel skie: SP,
PO i SLD oraz pro jekt oby wa tel ski. W opi nii pod kre ślo -
no, że każ dy z tych pro jek tów zmie rza do uwzględ nie nia
wnio sków za war tych w wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go z dnia 11 lip ca 2012 r. Opi nia Pre zy dium zo sta ła
przy ję ta więk szo ścią gło sów.

Po sło wie PiS za ape lo wa li do prze wod ni czą ce go Ko mi -
sji, by gło so wać nad każ dym pro jek tem osob no. „Jest za -
sad ni cza róż ni ca mię dzy pro jek tem Plat for my Oby wa-
tel skiej, któ ra chce od dać ogród ki de we lo pe rom, a pro jek -
ta mi po zo sta ły mi, któ re chcą ogród ki dział ko we od dać
dział kow com. Nie wy obra żam so bie że by moż na by ło jed -
no cze śnie pod nieść rę kę za pre fe ren cja mi dla de we lo pe -
rów i pre fe ren cja mi dla dział kow ców” – mo ty wo wał

wnio sek PiS Ma ciej Ma łec ki. Prze ciw ko ta kie mu roz wią -
za niu pro te sto wa li po sło wie Platformy Obywatelskiej, 
w tym Prze wod ni czą cy Ko mi sji Skar bu Pań stwa Ta de usz
Azie wicz (PO). Prze ko ny wał go po seł Ma rek Su ski (PiS)
mó wiąc: „Wrzu ca się ileś pro jek tów do jed ne go wor ka. 
W de mo kra cji nie gło su je się od ra zu nad wszyst kim, jak
w Ko rei, ale wnio ski ta kie po win ny być uwzględ nio ne” 
– mó wił po seł Su ski. Jed nak wnio sek pro ce du ral ny po sła
PiS o zmia nę spo so bu gło so wa nia (nad każ dym pro jek -
tem z osob na) nie uzy skał w gło so wa niu wy ma ga nej
więk szo ści.

Zgod nie z za le ce niem Mar sza łek Sej mu Ko mi sja Skar -
bu Pań stwa zo sta ła zo bo wią za na do za opi nio wa nia dla
Ko mi sji In fra struk tu ry i Ko mi sji Sa mo rzą du Te ry to rial ne -
go i Po li ty ki Re gio nal nej czte rech pro jek tów do ty czą cych
ogro dów dział ko wych. 

(mz)
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Stwo rze nie wa run ków do ma so wej li kwi da cji ogro dów
dział ko wych po przez: 

• Wy ga sze nie wszyst kich praw ma jąt ko wych dział kow -
ców do dzia łek;

• Prze ję cie przez gmi ny i pań stwo grun tów ogro do wych
wol nych od praw dział kow ców;

• Prze ję cie przez gmi ny i pań stwo praw do in fra struk tu -
ry wspól nej (np. świe tlic) oraz wła sno ści ma jąt ku na dział -
kach (np. al tan);

• Li kwi da cję ogól no pol skiej or ga ni za cji dział kow ców i
wszyst kich jej struk tur, w tym wal nych ze brań i za rzą dów
pro wa dzą cych pra wie 5000 ogro dów;

• Ko niecz ność or ga ni zo wa nia od pod staw pol skie go ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go po przez;

– ko niecz ność two rze nia od no wa lo kal nych sto wa rzy -

szeń, któ re ewen tu al nie przej mą od gmi ny pro wa dze nie
ogro du (bez praw do grun tów);

– ubie ga nie się o no wą umo wę na dal sze ko rzy sta nie 
z dział ki, ale bez moż li wo ści od zy ska nia do tych cza so -
wych praw, a zwłasz cza wła sno ści ma jąt ku znaj du ją ce go
się na dział ce;

• Po zba wie nie ogro dów sa mo dziel no ści i pod po rząd ko -
wa nie gmi nom lo kal nych sto wa rzy szeń dział kow ców;

• Li be ra li za cję wa run ków li kwi da cji ogro dów i jed no -
cze sne utrud nie nie, a wręcz wy klu cze nie uzy ska nia re -
kom pen sat przez dział kow ców.

Pierw sze go dnia obo wią zy wa nia usta wy PO po nad
50% ogro dów speł nia ło by wa run ki do li kwi da cji! 
Po nad pół mi lio na dział kow ców mo że stra cić swo je
dział ki!

IV. PRZYSZŁOÂå OGRODÓW WEDŁUG PROJEKTU PO

Co za kła da pro jekt PO?

Dla cze go PO chce li kwi do wać PZD?

• Li kwi da cja ogól no pol skiej or ga ni za cji dział kow ców
jest świa do mą i swo bod ną de cy zją po li tycz ną PO. Ta kie -
go dzia ła nia nie na ka zał Try bu nał Kon sty tu cyj ny, ani nie
za le cił Sąd Naj wyż szy. 

• Za pew nie nie dział kow com swo bo dy zrze sza nia się nie
wy ma ga li kwi da cji PZD, ale zre for mo wa nia je go ustro ju.
Wy star czy stwo rzyć za sa dy, aby dział kow cy mie li re al ny
wy bór i de cy do wa li o wła snej przy na leż no ści or ga ni za -
cyj nej oraz o dal szym lo sie swo jej or ga ni za cji.

• Li kwi da cja PZD spo wo du je, że nie tyl ko na stą pi or -
ga ni za cyj ne roz bi cie mi lio no we go śro do wi ska pol skich
dział kow ców, ale (co naj waż niej sze) wy ga sną wszyst kie
pra wa do grun tów, a zwłasz cza użyt ko wa nie wie czy ste.

• Li kwi da cja PZD da je pre tekst do prze ję cia na gmi nę 
i Pań stwo wła sno ści in fra struk tu ry ogro do wej oraz praw
dział kow ców do dzia łek i ich ma jąt ku.

• Praw dzi wy po wód de ter mi na cji Platformy Obywa-
telskiej w dą że niu do li kwi da cji PZD –jed nym ru chem
wy ma zać wszyst kie pra wa ma jąt ko we i or ga ni za cyj ne
dział kow ców, co po zwo li swo bod nie dys po no wać ty sią ca -
mi hek ta rów grun tów.   

• Li kwi da cja PZD na ru sza kon sty tu cyj ne za sa dy wol -
no ści zrze sza nia oraz ochro ny praw na by tych. Jest
sprzecz na z pod sta wo wym po stu la tem Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go i Są du Naj wyż sze go, że na le ży za cho wać pra -
wa dział kow ców.

Kto ma pro wa dzić ogro dy dział ko we?

• Za sad ni czo gmi na ja ko wła ści ciel grun tów za ję tych
przez ogro dy.

• Gmi na bę dzie mo gła prze nieść upraw nie nie do pro wa -
dze nia ogro du na sto wa rzy sze nie. Jed nak na wet wte dy,
bę dzie ono pod po rząd ko wa ne urzęd ni kom, któ rzy bę dą

mo gli cof nąć mu pra wo do pro wa dze nia ogro du. 
• Sto wa rzy sze nie nie bę dzie mia ło żad nych praw do

ogro du, a ca ła ogro do wa in fra struk tu ra sta nie się wła sno -
ścią gmi ny.
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• Wy ga sną wszyst kie pra wa dział kow ców, tj. użyt ko wa -
nie dział ki oraz wła sność al tan i in nych na nie sień.

• Ma ją tek ten przej dzie na wła ści cie la grun tu – naj czę -
ściej na gmi ny.

• Na stą pi po wszech ne wy własz cze nie dział kow ców 
z ich mie nia, ale bez żad ne go od szko do wa nia.

• Z dniem wej ścia w ży cie pro jek tu PO, dział kow cy nie
bę dą mie li żad nych praw do zaj mo wa nych dzia łek, ani do
ma jąt ku znaj du ją ce go się na tych dział kach.

• Pra wie mi lion pol skich dział kow ców ma się za mie nić
w „dzi kich lo ka to rów”!

Co się sta nie z ma jąt kiem dział kow ców?

Co sta nie się z ma jąt kiem PZD i in fra struk tu rą ROD?

• Ca ły ma ją tek or ga ni za cji dział kow ców ma być roz -
dzie lo ny po mię dzy gmi ny i Skarb Pań stwa.

• Wy ga snąć ma ją pra wa do grun tów ogro do wych 
(np. użyt ko wa nie wie czy ste), a peł nię praw do te re nów
przej mą gmi ny. Wszyst kie ogro dy po zo sta ną bez ty tu łu
praw ne go do te re nów.

• Gmi ny przej mą wła sność ca łej in fra struk tu ry w ogro -

dach (np. świe tlic, wo do cią gów, ogro dzeń).
• Wszel kie środ ki fi nan so we (w tym pie nią dze ogro do -

we) ma ją tra fić do Skar bu Pań stwa, na tzw. Kra jo wy Fun -
dusz Ogro do wy. Środ ki te po zo sta ną w dys po zy cji
urzęd ni ków z po li tycz ne go mia no wa nia.

• Nie mal 5 000 ogro dów ma zo stać po zba wio nych ma -
jąt ku wy pra co wa ne go przez dział kow ców.

Czy dział kow cy od zy ska ją utra co ny ma ją tek?

• Pro jekt PO nie prze wi du je moż li wo ści od zy ska nia
praw utra co nych przez dział kow ców i ich or ga ni za cję.

• Dział kow cy bę dą mo gli naj wy żej li czyć na pod pi sa -
nie no wej „umo wy o ko rzy sta nie z dział ki” (mi lion umów),
któ re jed nak nie przy wró cą im pra wa użyt ko wa nia, ani
wła sno ści al tan i in nych na nie sień na dział ce.

• Ogro dy już nie od zy ska ją żad ne go pra wa do grun tów

(np. użyt ko wa nia wie czy ste go). Wy bra nym sto wa rzy sze -
niom gmi ny bę dą mo gły prze ka zać je dy nie „pro wa dze nie
ogro du”.

• Za własz czo na in fra struk tu ra ogro do wa (np. świe tli ce)
bę dzie mo gła zo stać udo stęp nio na dział kow com, lecz za
roz li cze niem kosz tów po nie sio nych przez gmi nę – dział -
kow cy za pła cą za ko rzy sta nie z wła sne go ma jąt ku!

Ja kie opła ty na kła da PO na dział kow ca?

• PO po da je, że dział ko wiec za pła ci ok. 30 zł na rzecz
wła ści cie la te re nu. W rze czy wi sto ści bę dzie to po nad 
2000 zł za hek tar ogro du – a więc ok. 100 zł od dział kow ca. 

• W ska li kra ju dział kow cy za pła cą bli sko 100 000 000
zł ukry te go po dat ku. 

• Nie ma żad nej gwa ran cji, że za rok, czy dwa PO nie

po wró ci do swe go pier wot ne go po stu la tu – opła ty uza leż -
nio ne od ryn ko wej war to ści te re nu. Wów czas staw ki
wzro sły by wie lo krot nie.

• W za mian za opła tę dział kow cy nic nie otrzy ma ją. Fi -
nan so wa nie utrzy ma nia ogro du bę dą po kry wać z ko lej -
nych opłat. 

Jak PO pro po nu je roz wią zać pro blem rosz czeń do te re nów ROD?

• Już dziś rosz cze nia do te re nów ogro dów za gra ża ją kil -
ku dzie się ciu ty siąc om dział kow ców. 

• Wg PO za 2 la ta dział kow cy z tych te re nów bę dą mie -
li opu ścić swe dział ki. 

• PO nie prze wi du je dla nich praw do od szko do wań za
ma ją tek, ja ki przez la ta za in we sto wa li na dział kach 
– np. al ta ny. 

• Dzi ką re pry wa ty za cję sfi nan su ją dział kow cy!
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• Pro jekt sze ro ko otwie ra do pusz czal ność li kwi da cji
ogro dów. 

• Pierw sze go dnia obo wią zy wa nia usta wy Platformy
Obywatelskiej po nad 50% ogro dów speł nia ło by wa run ki
do li kwi da cji! Po nad pół mi lio na dział kow ców mo że stra -
cić swo je dział ki!

• Za pi sy do ty czą ce od two rze nia ogro dów są ilu zo rycz -
ne. Tak sa mo jak pra wa dział kow ców do od szko do wań -
eg ze kwo wać mia ły by je gmi ny, któ re jed no cze śnie ma ją
być zo bo wią za ne do ich fi nan so wa nia!

• Pro jekt nie prze wi du je roz strzy ga nia spo rów o li kwi -
da cję przez są dy.

Czy pro jekt PO chro ni ogro dy dział ko we przed ma so wy mi li kwi da cja mi?

Czy pro jekt PO jest zgod ny z Kon sty tu cją?

• Pro jekt na ru sza sze reg norm kon sty tu cyj nych, gdyż w
szcze gól no ści:
� po zba wia dział kow ców do tych cza so wych praw do

dzia łek i wła sno ści ma jąt ku tam usy tu owa ne go, któ re
przej mą gmi ny bez od szko do wa nia;
� prze ka zu je gmi nom lub Skar bo wi Pań stwa ca ły ma -

ją tek wspól ny dział kow ców, w tym peł ne pra wa do 44 tys.
hek ta rów grun tów, wła sność ca łej in fra struk tu ry ogro do -
wej i wszyst kie środ ki fi nan so we;
� unie moż li wia dział kow com od zy ska nie ode bra nych

praw;
� li kwi du je sa mo dziel ną i sa mo rząd ną or ga ni za cję

dział kow ców, co ozna cza znie sie nie ty się cy spo łecz nych
or ga nów pro wa dzą cych ogro dy oraz po zba wie nie dział -
kow ców moż li wo ści zrze sza nia się w tej or ga ni za cji;
� od bie ra dział kow com sa mo rząd ność i sa mo dziel ność

po przez prze ka za nie pro wa dze nia ogro dów gmi nom lub
pod po rząd ko wa nym im sto wa rzy sze niom ogro do wym;
� li be ra li zu je za sa dy li kwi da cji ogro dów, po zba wia jąc

dział kow ców re al nych gwa ran cji re kom pen sat i dro gi są -
do wej w ra zie kwe stio no wa nia za sad no ści li kwi da cji;  
� nie prze wi du je okre su przej ścio we go po trzeb ne go do

wdro że nia ra dy kal nych pro po zy cji for so wa nych w pro -
jek cie PO – re wo lu cyj ne zmia ny ma ją na stą pić „z dnia ma
dzień”;

• Try bu nał Kon sty tu cyj ny wie lo krot nie pod kre ślał ko -
niecz ność za cho wa nia praw dział kow ców – PO chce je
zli kwi do wać;

•  Pro jekt PO ude rza w fun da men tal ne pra wa ma jąt ko -
we i or ga ni za cyj ne in dy wi du al nych dział kow ców, któ re
są chro nio ne przez Kon sty tu cję.

PO ukry wa ła swój pro jekt i nie kon sul to wa ła go z dział -
kow ca mi.

Za py taj my więc PO! Kto opra co wał i z kim kon sul to wa -
no pro jekt wy własz cza ją cy mi lion pol skich ro dzin? 

O to, kto zy ska na pro jek cie PO, py tać nie mu si my.
– De ve lo pe rzy.
– Spe ku lan ci sku pu ją cy rosz cze nia do te re nów ogro dów.
– Kan ce la rie praw ne „od zy sku ją ce” nie ru cho mo ści pu -

blicz ne 
– Zwią za ne z PO wła dze naj więk szych miast za dłu żo -

nych po EURO 2012.

Na pro jek cie PO nie wie lu zy ska bar dzo wie le

Tych, któ rzy na pro jek cie PO stra cą, jest ty siąc krot nie
wię cej.

Na pro jek cie PO stra ci mi lion ro dzin dział kow ców 
i „zwy kli” miesz kań cy miast!
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• 9.03.1949 r. 
– uchwa lo no usta wę o pra cow ni czych ogro dach dział -

ko wych, na mo cy któ rej roz wią za no wszyst kie struk tu ry,
w tym Cen tral ny Zwią zek Ogro dów i Osie dli Dział ko -
wych. Ogro dy wraz ze struk tu ra mi pod po rząd ko wa no
związ kom za wo do wym. Dział kow cy nie mo gli już mó -
wić swo im gło sem o swo ich spra wach;

• 1956-1957 
– tzw. „od wilż”. Roz wój or ga ni za cyj ny struk tur POD 

– po wsta ją wo je wódz kie za rzą dy POD i Krajowa Rada POD;

• 26.06.1980 r. 
– Kra jo wa Ra da Pra cow ni czych Ogro dów Dział ko wych

wy bra ła na Prze wod ni czą ce go mgr inż. Eu ge niu sza Kon -
drac kie go – ab sol wen ta Wy dzia łu Ogrod nic twa SGGW w
War sza wie, któ ry w 1967 r. roz po czął pra cę w Kra jo wej
Ra dzie POD na sta no wi sku in struk to ra ogrod ni cze go i
przez 13 lat prze szedł przez wszyst kie jej szcze ble (kie -
row nik biu ra, se kre tarz KR). Roz po czął się no wy okres
dla ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce;

• 8.10.1980 r. 
– Kra jo wa Ra da Pra cow ni czych Ogro dów Dział ko wych

ogło si ła usa mo dziel nie nie ru chu ogrod nic twa dział ko we -
go w Pol sce i je go unie za leż nie nie od związ ków za wo do -
wych; 

• 6.05.1981 r. 
– uchwa lo no usta wę o pra cow ni czych ogro dach dział -

ko wych, na mo cy któ rej po wo ła no Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców, a ruch dział ko wy w Pol sce w peł ni się
usa mo dziel nił;

• 6.03.1982 r. 
– uchwa le nie przez Ra dę Mi ni strów dwóch uchwał: nr

50 - w spra wie roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go do ro -
ku 1985 oraz nr 51 - w spra wie świad czeń za kła dów pra -
cy na rzecz pra cow ni czych ogro dów dział ko wych;

• 1981-1990 
– roz wój ogro dów w Pol sce. Na po cząt ku lat 80. po -

przed nie go stu le cia w Pol sce funk cjo no wa ło 3 464 POD,
w któ rych by ło 614 268 dzia łek na po wierzch ni 29 102
ha, a na dział ki ocze ki wa ło oko ło 700 000 ro dzin. Do 1990
r. dzię ki pro wa dzo nym przez Zwią zek wzmo żo nym dzia -
ła niom za pew nio no w no wych ogro dach dział ki dla po -
nad 350 000 ro dzin. A już w dniu 31 grud nia 1990 r. w
Pol sce by ło 5 225 POD na po wierzch ni 43 758 ha, w któ -
rych użyt ko wa ło dział ki 970 436 ro dzin;

• 27.07.1990 r. 
– gru pa 17 po słów Oby wa tel skie go Klu bu Par la men tar -

ne go zło ży ła w Sej mie pro jekt usta wy o li kwi da cji pra -
cow ni czych ogro dów dział ko wych. Spo łecz ny pro test i
za an ga żo wa nie me diów na nie zna ną do tąd ska lę spo wo -
do wa ło, że Kan ce la ria Sej mu w pi śmie z dnia 14 wrze śnia
1990 r. po in for mo wa ła Kra jo wą Ra dę PZD, że 16 po słów
wnio sko daw ców (z 17 pod pi sa nych pod pro jek tem) wy co -
fa ło swo je po par cie dla pro jek tu, w związ ku z tym nie bę -
dzie on przed mio tem pro ce du ry le gi sla cyj nej; 

• 23.06.1995 r. 
– uchwa la no usta wę o zmia nie usta wy o pra cow ni czych

ogro dach dział ko wych z dnia 6 ma ja 1981 r. W opar ciu o
usta wę o POD, a w szcze gól no ści o jej no we lę, PZD prze -
jął w użyt ko wa nie wie czy ste po nad 63 % grun tów ogro -
dów. Na pod sta wie za war tych umów no ta rial nych PZD
prze jął i ujaw nił w księ gach wie czy stych pra wo użyt ko -
wa nia wie czy ste go do grun tów o łącz nym ob sza rze 27 246
ha, na któ rym funk cjo nu je 598 000 dzia łek;

• 20.02.2002 r. 
– wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry uznał za nie -

kon sty tu cyj ny za pis usta wy o zmia nie usta wy o pra cow -
ni czych ogro dach dział ko wych, któ ry da wał Związ ko wi
pra wo do ma ga nia się usta no wie nia na je go rzecz nie od -
płat ne go pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go grun tów ROD.
Pro ces prze ka zy wa nia Związ ko wi przez gmi ny grun tów
ROD zo stał ogra ni czo ny;

• 8.05.2003 r. 
– w wy ni ku in ten syw nych dzia łań ca łe go Związ ku Par -

la ment przy wró cił – z mo cą wstecz ną - dział kow com i
ogro dom zwol nie nia po dat ko we na pod sta wie usta wy z
dnia 8 ma ja 2003 r. o zmia nie usta wy o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych, usta wy o po dat ku rol nym oraz
usta wy o po dat kach i opła tach lo kal nych; 

• 8.07.2005 r. 
– uchwa lo no usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko -

wych. Jest to je den z naj waż niej szych suk ce sów w hi sto -
rii Związ ku;

• 15.11.2008 r. 
– z nie ja snych przy czyn i bez ja kich kol wiek kon sul ta cji

z PZD Par la ment uchy lił re gu la cję, któ ra nad zór nad PZD
po wie rzy ła Mi ni stro wi Śro do wi ska. Obec nie jest to wy -
ko rzy sty wa ne prze ciw ko Związ ko wi i usta wie o ROD ja -
ko za rzut o rze ko mym ode rwa niu PZD spod nad zo ru
pu blicz ne go;

V. KALENDARIUM WALKI O OGRODY DZIAŁKOWE
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• 9.12.2008 r. 
– roz pra wa przed Trybunałem Konstytucyjnym w spra -

wie wnio sku Ra dy Miej skiej Wro cła wia o stwier dze nie
nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP za pi sów usta wy o ROD.
TK orzekł o nie zgod no ści art. 10 oraz art. 17 ust. 3 
w związ ku z ust. 2 usta wy o ROD. Za kwe stio no wa ny 
art. 10 od no si się do kwe stii prze ka zy wa nia grun tów pu -
blicz nych (sta no wią cych wła sność Skar bu Pań stwa lub
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go) na po trze by urzą dze -
nia no wych ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Prze pis ten
nie zo stał pod wa żo ny w ca ło ści, lecz tyl ko w za kre sie od -
no szą cym się do grun tów sta no wią cych wła sność jed no -
stek sa mo rzą du te ry to rial ne go. W sto sun ku do art. 17 ust.
3 Try bu nał stwier dził, iż jest on nie zgod ny z Kon sty tu cją,
ale tyl ko w za kre sie, w ja kim uza leż nia on li kwi da cję
ogro du na cel pu blicz ny od zgo dy Polskiego Związku
Działkowców; 

• 2009 r. 
– Naj wyż sza Izba Kon tro li roz po czę ła kon tro lę du żych

miast. Ofi cjal ny przed miot kon tro li do ty czył wy wią zy wa -
nia się przez gmi ny z obo wiąz ków wo bec ROD. W prak -
ty ce jed nak NIK prze pro wa dził lu stra cję i kon tro lę
Związ ku i ROD;

• 2009 r. 
– Ge ne ral ny In spek tor Ochro ny Da nych Oso bo wych

prze pro wa dził dwie kon tro le w OZ Ma zo wiec kim i Kra -
jo wej Ra dzie w związ ku ze spra wą są do wą. De we lo per
po sta no wił po zwać dział kow ców z ROD ce lem ich wy -
eks mi to wa nia z zaj mo wa nych dzia łek. Żą dał przed są dem
prze ka za nia na zwisk i ad re sów tych dział kow ców. Sąd
przy znał ra cję PZD, któ ry sta now czo od mó wił, gdyż by -
ło by to na ru sze nie prze pi sów o ochro nie da nych oso bo -
wych. De we lo per po skar żył się więc GIODO, któ ry
na ka zał udo stęp nie nie tych da nych. Zwią zek wy grał spra -
wę przed są dem i ich nie udo stęp nił;

• 14.07.2009 r. 
– od był się I Kon gres PZD, któ ry wal nie przy czy nił się

do te go, że już dwa dni po je go ob ra dach Sejm od rzu cił w
pierw szym czy ta niu pro jekt usta wy o ogro dach dział ko -
wych, któ ry fał szy wie ma mił dział kow ców ha sła mi
„uwłasz cze nia”. By ła to ma ni fe sta cja jed no ści i za an ga -
żo wa nia spo łecz no ści dział ko wej w obro nie usta wy 
o ROD, z któ rą śro do wi sko dział kow ców się utoż sa mia 
i któ rej bro ni; 

• 18.01.2010 r.
– Rzecz nik Praw Oby wa tel skich pu blicz nie zwró cił się

do Mi ni stra In fra struk tu ry w spra wie bra ku nad zo ru nad
PZD. Od by ło się to w ra mach ko re spon den cji po mię dzy
RPO, Mi ni strem In fra struk tu ry oraz Pre zy den tem m.st.
War sza wy. Wy ja śnie nie tej kwe stii sta ło się oka zją do wy -

su nię cia sze re gu za rzu tów wo bec PZD. RPO po wo ły wał
się na kil ka na ście skarg, do ty czą cych głów nie za strze żeń
co do od by wa nia wal nych ze brań ROD w II ter mi nie. Kra -
jo wa Ra da PZD opu bli ko wa ła ar ty kuł po le micz ny, w któ -
rym wy ja śni ła tę kwe stię i przy po mnia ła, że po dob ny
me cha nizm prze wi dzia ny jest w sta tu cie PCK, za twier -
dzo nym przez Ra dę Mi ni strów. Za pi sy o II ter mi nie obo -
wią zu ją od za ra nia ru chu dział ko we go, a sta tut PZD zo stał
za ak cep to wa ny przez sąd po wszech ny, któ ry do ko nał re -
je stra cji PZD w KRS;

• 22.02.2010 r. 
– wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go Le cha Gar doc -

kie go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie -
zgod no ści z Kon sty tu cją RP za pi sów art. 10, art. 14 ust. 1
i 2, art. 15 ust. 2, art. 30, art. 31 ust. 1-3 i 4 usta wy o ROD;

• 25.03.2010 r. 
– sta no wi sko Pre zy dium KR Polskiego Związku Dział-

kowców, w któ rym wy ka za no, że sko ro uchy lo no art. 38
usta wy o ROD, to w kwe stii nad zo ru nad dzia łal no ścią
PZD sto su je się prze pi sy usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze -
niach. Or ga nem spra wu ją cym nad zór nad PZD, ja ko ogól -
no kra jo wą or ga ni za cją spo łecz ną, jest więc sta ro sta
wła ści wy ze wzglę du na sie dzi bę Związ ku, a za tem Pre -
zy dent m. st. War sza wy. Na to miast or ga na mi nad zo ru ją cy -
mi jed nost ki te re no we PZD (okrę gi) są sta ro sto wie
wła ści wi ze wzglę du na sie dzi by tych jed no stek, czy li za -
zwy czaj pre zy den ci od po wied nich miast na pra wach po -
wia tu. Usta wa ta nie obej mu je nad zo rem ROD, któ rym
usta wo daw ca nie na dał sta tu su jed no stek te re no wych
PZD, ale pod sta wo wych jed no stek or ga ni za cyj nych
Związ ku. W kon se kwen cji spra wy do ty czą ce ogro dów po -
win ny być za ła twia ne za po śred nic twem od po wied nie go
okrę go we go za rzą du;

• 6.09.2010 r. 
– I Pre zes Są du Naj wyż sze go roz sze rza za kres swo je go

wnio sku i wno si o orze cze nie nie zgod no ści ca łej usta wy
o ROD z Kon sty tu cją RP;

• 15.11.2010 r. 
– NIK pu bli ku je ra port z kon tro li do ty czą cej wy wią zy -

wa nia się gmin z obo wiąz ków wo bec ROD. Z ra por tu wy -
ło nił się wy krzy wio ny ob raz ROD. Wi ną obar czo no
Zwią zek i usta wę o ROD. NIK nie do strzegł więk szej wi -
ny po stro nie gmin, mi mo że kon tro la to wła śnie ich do -
ty czy ła. Oce nio no 5 tys. ROD na pod sta wie wy ryw-
ko wych i wy jąt ko wych sy tu acji. Po mi nię to fakt, iż Zwią -
zek nie po sia da kom pe ten cji, by prze ciw dzia łać stwier -
dzo nym na ru sze niom, a in ter wen cje u wła ści wych in sty-
tu cji pu blicz nych wie lo krot nie po zo sta wa ły bez echa. Kra -
jo wa Ra da Polskiego Związku Działkowców opra co wa ła
ana li zę ra por tu, w któ rym wy ka za ła oczy wi ste nie ści sło -
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ści, a wręcz ma ni pu la cje, słu żą ce ja ko pre tekst do ata ku
na usta wę o ROD i Zwią zek;

• 15.12.2010 r. 
– ob ra do wa ła sej mo wa Ko mi sja Kon tro li Pań stwo wej

w spra wie ra por tu NIK-u. Ob ra dy wy wo ła ły du że za in te -
re so wa nie wśród po słów rów nież spo za Ko mi sji. Po sło -
wie bar dzo kry tycz nie od nie śli się do ra por tu. W po -
sie dze niu uczest ni czył Pre zes Polskiego Związku Dział-
kowców – Pan Eu ge niusz Kon drac ki, któ ry przy wo łał
wszyst kie za strze że nia za war te w ana li zie ra por tu spo rzą -
dzo ne go przez Kra jo wą Ra dę PZD i ne ga tyw nie oce nił ra -
port NIK-u. Ko mi sja sej mo wa ogra ni czy ła się do przy-
ję cia do wia do mo ści ra por tu NIK-u;

• 3.02.2011 r. 
– ob ra do wa ła sej mo wa Ko mi sja Sa mo rzą du Te ry to rial -

ne go i Po li ty ki Re gio nal nej, w któ rej uczest ni czył Pre zes
PZD – Pan Eu ge niusz Kon drac ki. Wi ce pre zes NIK Ma rek
Za ją ka ła pod czas po sie dze nia Ko mi sji pu blicz nie prze pro -
sił Zwią zek za opu bli ko wa ne w ko mu ni ka cie NIK-u sło -
wa o ba ła ga nie w ogro dach oraz za wy ni ki kon tro li, któ re
nie od po wia da ją rze czy wi sto ści. Przy znał, że ska la zja -
wisk ne ga tyw nych jest nie wiel ka. Jed nak nie uwzględ nił
wnio sku o wy co fa nie ra por tu. Ko mi sja sej mo wa przy ję ła
do wia do mo ści ra por tu NIK-u. Ra port ten więc na dal po -
zo sta je w pu blicz nym obie gu i fał szy wie świad czy o ogro -
dach, Związ ku i usta wie o ROD;

• 22.09.2011 r. 
– od był się II Kon gres PZD, dla zwo ła nia któ re go prze -

słan ką by ło za gro że nie dla praw dział kow ców oraz ist nie -
nia ogro dów dział ko wych w Pol sce, wy ni ka ją ce z
za skar że nia przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. W Kon gre sie wzię ło udział po nad 4 tys. de -
le ga tów z ROD, a tak że de le ga cje za gra nicz ne. W Kon -
gre sie uczest ni czył Prze wod ni czą cy Mię dzy na ro do we go
Biu ra Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych z sie dzi bą w
Luk sem bur gu oraz przed sta wi cie le Związ ku Dział kow -
ców z An glii, Szwe cji, Nie miec i Sło wa cji. Uczest ni ka mi
by li tak że po sło wie, mi ni stro wie i sa mo rzą dow cy na cze -
le z ów cze snym Wi ce pre mie rem Wal de ma rem Paw la -
kiem. Kon gres przy jął wie le sta no wisk, w któ rych wy ra ził
swój sto su nek do ata ku na usta wę o ROD i wnio sków I
Pre ze sa SN;

• 28.06.2012 r. 
– Try bu nał Kon sty tu cyj ny roz po znał w peł nym skła dzie

wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o zba da nie zgod no -
ści ze wska za ny mi wzor ca mi kon sty tu cyj ny mi ca łej usta -
wy o ROD;

• 11.07.2012 r. 
– ogło sze nie wy ro ku. Trybunał Konstytucyjny orzekł 

o nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP więk szo ści art. usta wy 
o rodzinnych ogrodach działkowych, któ re ma ją klu czo we
zna cze nie dla dział kow ców, ogro dów i Związ ku. Sę dzio -
wie nie by li jed no gło śni. Dwóch sę dziów TK zgło si ło bo -
wiem zda nia od ręb ne;

• 6.10.2012 r. 
– Nad zwy czaj ny X Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pols-

kiego Związku Działkowców przy jął pro jekt usta wy 
o ROD oraz zo bo wią zał wszyst kie jed nost ki or ga ni za cyj -
ne PZD do udzie le nia ko mi te to wi ini cja ty wy oby wa tel -
skiej pro jek tu usta wy o ROD wszel kiej po mo cy w dzia-
ła niach ko niecz nych do wpro wa dze nia pro jek tu pod ob ra -
dy Sej mu;

• 5.11.2012 r. 
– pod pi sa nie przez Mar sza łek Sej mu RP po sta no wie nia

o przy ję ciu za wia do mie nia o utwo rze niu Ko mi te tu Ini cja -
ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych;

• 5.02.2013 r. 
– zło że nie w Sej mie pro jek tu oby wa tel skie go wraz 

z 924 801 pod pi sa mi;

• 17.04.2013 r. 
– I czy ta nie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD 

i 4 pro jek tów po sel skich;

• 19.04.2013 r. 
– gło so wa nie w Sej mie w spra wie skie ro wa nia do dal -

sze go pro ce do wa nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy 
o rodzinnych ogrodach działkowych . 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
Plat for my Oby wa tel skiej. 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;

• 9.05.2013 r. 
– od by ło się wspól ne po sie dze nie Ko mi sji In fra struk tu -

ry oraz Ko mi sji Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Po li ty ki Re -
gio nal nej, gdzie pod ję to de cy zję o utwo rze niu 15-oso-
bo wej Pod ko mi sji nad zwy czaj nej, któ ra zaj mie się przy -
go to wa niem no wej usta wy o ogro dach dział ko wych;
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• 22.05.2013 r. 
– pod czas po sie dze nia Ko mi sji Skar bu Pań stwa za opi -

nio wa no po zy tyw nie wszyst kie pro jek ty ustaw o ogro dach
dział ko wych.

Jed no cze śnie przy po mi na my, iż w nu me rze 1 „Zie lo nej

Rzecz po spo li tej” wy mie nio ne zo sta ły usta wy, któ re Zwią -
zek na prze strze ni ostat nich kil ku dzie się ciu lat wy wal czył
dla dział kow ców i ogro dów, i któ re za bez pie cza ją wła ści -
wie ich pra wa.

Ane ta Ba łon

W ra mach kam pa nii in for ma cyj nej nt. pro jek tu usta wy
o ogro dach dział ko wych zgło szo ne go przez PO, do ogro -
dów tra fi ła opra co wa na przez PZD ulot ka po rów nu ją ca
pro jekt PO z ini cja ty wą oby wa tel ską. Ma te riał ten był de -
za wu owa ny przez po li ty ków PO. Za rzu ca li mu, że wpro -
wa dza dział kow ców w błąd. W szcze gól no ści do ty czy ło to
twier dzeń, że pro jekt PO pro wa dzi do ko mu na li za cji lub
na cjo na li za cji pry wat nej wła sno ści na dział kach, czy li wy -
własz cze nia dział kow ca z wła sno ści al ta ny, na sa dzeń i in -
nych urzą dzeń zwią za nych trwa le z grun tem. Sąd Naj-
wyż szy roz strzy gnął kto miał ra cję.

Dział kow cy utra cą wła sność al tan
W ra mach pro ce du ry le gi sla cyj nej pro jek ty ustaw są

opi nio wa ne m.in. przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go. Do ty czy ło to rów nież pro jek tu PO. Wśród sze ro kiej
ga my za strze żeń zna la zło się m.in. stwier dze nie, z któ re -
go wy ni ka, iż dział kow cy nie bę dą wła ści cie la mi al tan 
i na sa dzeń na dział kach.

Brak praw do grun tów
SN po twier dził rów nież za strze że nia PZD, że pro jekt

PO nie usta na wia na rzecz sto wa rzy sze nia ma ją ce go pro -
wa dzić ogród żad ne go ty tu łu praw ne go do nie ru cho mo -

ści, jak też, że nie spo sób z nie go wy wieść, ja kie pra wo
dział ko wiec ma na być do dział ki – za co ma jed nak pła cić
wła ści cie lo wi grun tu.

Upań stwo wie nie in fra struk tu ry 
Sąd Naj wyż szy po twier dził rów nież uwa gi do ty czą ce

na cjo na li za cji i ko mu na li za cji ma jąt ku wy pra co wa ne go
przez dział kow ców w ogro dach – za ko rzy sta nie nie go
dział kow cy ma ją pła cić no we mu wła ści cie lo wi, czy li gmi -
nie lub Pań stwu.

Dla po rząd ku przy po mi na my, że wy rok Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go za padł po za skar że niu obec nej usta wy 
o ROD przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.
Trud no więc po dej rze wać, aby je go opi nia by ła po dyk to -
wa na szcze gól ną sym pa tią wo bec PZD.

TK nie na ka zał li kwi da cji PZD 
War to też za uwa żyć, że opi nia Pierw sze go Pre ze sa Są -

du Naj wyż sze go do ty czą ca pro jek tu PO jest ko lej ną, 
w któ rej za da je on kłam in ne mu slo ga no wi po li ty ków PO
- że ja ko by Try bu nał Kon sty tu cyj ny na ka zał Sej mo wi li -
kwi da cję PZD. Z opi nii SN wy ni ka, że wy ro ku TK nie na -
ka zu je li kwi da cji PZD.

VI. INFORMACJE

1. Sàd Naj wy˝ szy po twier dził opi nie PZD – 14.05.2013 r.

Dla po rząd ku przy po mi na my po now nie, że naj waż niej sze skut ki pro jek tu PO to: 

1. ode bra nie dział kow com do tych cza so wych praw do
dzia łek,

2. ode bra nie dział kow com pra wa do bez czyn szo we go
ko rzy sta nia z te re nów sta no wią cych wła sność gmi ny lub
Pań stwa,

3. ko mu na li za cja lub na cjo na li za cja pry wat nej wła sno -

ści na dział kach – brak od ręb nej wła sno ści na nie sień i na -
sa dzeń,

4. li kwi da cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
5. na cjo na li za cja ma jąt ku or ga ni za cji po za rzą do wej na

szcze blu kra jo wym, okrę go wym i ogro do wym – w tym
wła sność bu dyn ków, środ ków na ra chun kach, a na wet ko -



29

sia rek i se ka to rów,
6. ko mu na li za cja lub na cjo na li za cja in fra struk tu ry w

ogro dach,
7. ob cią że nie dział kow ców opła ta mi za ko rzy sta nie z

ist nie ją cej dziś in fra struk tu ry ogro do wej,
8. pod po rząd ko wa nie ogro dów wła ści cie lom te re nów,
9. li be ra li za cja wa run ków li kwi da cji ogro dów,
10. ilu zo rycz ność obo wiąz ku od twa rza nia li kwi do wa -

nych ogro dów,
11. ode bra nie ochro ny praw nej dział kow com z ogro dów

ob ję tych rosz cze nia mi – w prze cią gu 2 lat wszyst kie mo -
gą być zli kwi do wa ne bez od szko do wań. 

Bez dusz ność, czy na iw ność po li ty ków PO?
Czy po sło wie PO, gło su jąc za pro jek tem po sła St. Hu -

skow skie go, zda wa li so bie spra wę z krzyw dy, ja ką nie sie
on dla dział kow ców? Aż strach po my śleć, że tak. Po zo -
sta je więc mieć na dzie ję, że nie by li te go świa do mi. Po
ludz ku moż na ich na wet zro zu mieć. W koń cu po sło wie
PO za wie rzy li swo je mu ko le dze i nie są pierw szy mi, któ -
rzy źle wy szli na tym, że za ufa li po li ty ko wi. 

Szko da, że po mi mo tej na ucz ki, na dal nie słu cha ją dział -
kow ców, któ rzy - wie dząc naj le piej, cze go po trze bu ją
ogro dy – ze bra li pod pro jek tem oby wa tel skim bli sko mi -
lion pod pi sów.

(bp)

2. KR PZD po raz trze ci wy stà pi ła do Mi ni stra Âro do wi ska o in ter pre ta cj´
prze pi sów usta wy Êmie cio wej

Z dniem 1 lip ca 2013 r. na te re nie wszyst kich gmin za -
czną obo wią zy wać no we za sa dy usu wa nia śmie ci. W ce -
lu usta le nia, w ja ki spo sób po win na być na li cza na przez
gmi ny opła ta za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi
na te re nie ROD, Kra jo wa Ra da PZD dwu krot nie wy stą pi -
ła do Mi ni stra Śro do wi ska – Mar ci na Ko rol ca o in ter pre -
ta cję no wych prze pi sów usta wy śmie cio wej (w dniu w
dniu 3.12.2012 r. i 28.02.2013 r.). 

Z uwa gi na brak od po wie dzi (i brak moż li wo ści skon -
tak to wa nia z pra cow ni ka mi De par ta men tu Go spo dar ki
Od pa da mi MŚ), w dniu 24.05.2013 r. Kra jo wa Ra da PZD
po now nie wy stą pi ła do Mi ni stra o pil ne udzie le nie od po -
wie dzi w tej spra wie (pi smo KR PZD, l.dz.2877/13). 

Jed no cze śnie zwró ci ła uwa gę, że co raz wię cej gmin
wdro ży ło no we za sa dy go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu -
nal ny mi, w tym na te re nie ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. Dla wie lu ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
uchwa lo ne prze pi sy praw ne oka za ły się bar dzo krzyw dzą -
ce. Wy gó ro wa ne staw ki za wy wóz śmie ci oraz za wy żo ne
nor my w za kre sie od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych z te -
re nów ROD po wo du ją, że wie le ogro dów dział ko wych
bę dzie mia ło pro blem w spro sta niu opła tom za wy wóz
śmie ci. Jed no cze śnie wie le gmin zo bo wią za ło do roz li cza -

nia się z wy wo zu śmie ci po szcze gól nych dział kow ców,
co jest nie zgod nie z art. 6 usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. Bo wiem to PZD peł ni
funk cję wła ści cie la (w ro zu mie niu usta wy o utrzy ma niu
po rząd ku i czy sto ści w gmi nach) i to na nim cią ży obo -
wią zek za pew nie nia wy wo zu śmie ci z te re nów ogro dów. 

Zmia ny prze pi sów do ty czą cych usta wy śmie cio wej bu -
dzą ogrom ne kon tro wer sje w ca łym kra ju. Im bli żej ter mi -
nu wej ścia no we li za cji usta wy o po rząd ku i czy sto ści, tym
wię cej emo cji wśród miesz kań ców gmin, w tym użyt kow -
ni ków dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Wie -
lu z nich czu je się oszu ka nych i nie ro zu mie no wych
re gu la cji, zwłasz cza tak wy so kich opłat za wy wóz śmie ci
z te re nów ROD. Użyt kow ni cy dzia łek, w tro sce o ochro -
nę śro do wi ska po pie ra ją se gre ga cję śmie ci i re cy kling.
Sprze ci wia ją się jed nak, aby usta wa śmie cio wa bez uza -
sad nie nia „bi ła ich po kie sze ni”. Naj więk sze po czu cie nie -
spra wie dli wo ści wy wo łu ją prze pi sy, któ re mó wią, ile na
te re nach ROD ma być pro du ko wa nych śmie ci (np. we
Wro cła wiu – 40 l ty go dnio wo na dział kę). Gmi ny cał kiem
ba ga te li zu ją, że śmie ci w ogro dach dział ko wych wy twa -
rza ne są se zo no wo, część z nich (od pa dy zie lo ne) tra fia
do kom po stow ni ków, a po za tym dział kow cy bę dą zmu -
sze ni pła cić po dwój nie tzn. do dat ko wą opła tę za wy wóz
śmie ci ze swo ich go spo darstw do mo wych. 

Mo ni ka Pil zak
WGG KR PZD



Sza now ny Pa nie Mi ni strze,

W związ ku z usta wą z dnia 1 lip ca 2011 r., o zmia nie usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku
w gmi nach oraz nie któ rych in nych ustaw (Dz. U. 2012 poz. 391 – tekst jed no li ty), w dniu 3 grud -
nia 2012 r. Kra jo wa Ra da PZD wy stą pi ła do Pa na Mi ni stra o in ter pre ta cję no wych za sad go spo -
da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi w sto sun ku do te re nów ro dzin nych ogro dów dział ko wych
(pi smo KR PZD z dnia 3.12.2012 r., Ldz. 8403/12).

Z uwa gi na brak od po wie dzi (i brak moż li wo ści skon tak to wa nia z pra cow ni ka mi De par ta men tu
Go spo dar ki od pa da mi MŚ), w dniu 28,02.2013 r. Kra jo wa Ra da PZD po now nie wy stą pi ła do Pa -
na Mi ni stra o udzie le nie od po wie dzi i wska za nie, w ja ki spo sób po win ny być opo dat ko wa ne tzw.
po dat kiem śmie cio wym te re ny ro dzin nych ogro dów dział ko wych (pi smo KR PZD z dnia
28.02.2013 r., l.dz. 1168/13).

Jed no cze śnie zwró ci li śmy uwa gę, że in ter pre ta cja praw na Pa na Mi ni stra po zwo li nam usu nąć
wąt pli wo ści w tym za kre sie, a tak że umoż li wi udzie le nie za rzą dom ROD wią żą cej od po wie dzi na
co raz licz niej sze py ta nia w tym te ma cie.

Od te go cza su upły nę ło pół ro ku. Co raz wię cej gmin wdro ży ło no we za sa dy go spo da ro wa nia
od pa da mi ko mu nal ny mi, w tym na te re nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Dla wie lu ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, uchwa lo ne prze pi sy praw ne oka za ły się bar dzo krzyw dzą ce. Wy gó -
ro wa ne staw ki za wy wóz śmie ci oraz za wy żo ne nor my w za kre sie od bie ra nia od pa dów
ko mu nal nych z te re nów ROD mo że spo wo do wać, że wie le ogro dów dział ko wych nie bę dzie w sta -
nie spro stać opła tom za wy wóz śmie ci.

Wie le gmin zo bo wią za ło rów nież do roz li cza nia się z wy wo zu śmie ci po szcze gól nych dział kow -
ców, co jest nie zgod nie z art. 6 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.
Bo wiem ro dzin nym ogro dem dział ko wym jest wy dzie lo ny ob szar grun tu bę dą cy we wła da niu
PZD, po dzie lo ny na te re ny ogól ne i dział ki oraz wy po sa żo ny w in fra struk tu rę nie zbęd ną do je go
pra wi dło we go funk cjo no wa nia. I to PZD peł ni funk cję wła ści cie la (w ro zu mie niu usta wy o utrzy -
ma niu po rząd ku i czy sto ści w gmi nach) w sto sun ku do grun tów ROD, a ra mach te go od po wia da
za wy wóz śmie ci z tych te re nów.

Bę dzie my wdzięcz ni za szyb ką od po wiedź z tej spra wie i wska za nie wią żą ce go dla gmin spo so -
bu in ter pre ta cji prze pi sów usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach, tak aby wszyst -
kie, ro dzin ne ogro dy dział ko we zo sta ły po trak to wa ne w spo sób jed na ko wy.

Sz.P. Marcin Korolec
Minister Środowiska

Warszawa, dnia 24.05.2013 r.L.dz. 2877113

P O L S K I  Z W I Ą Z E K  D Z I A Ł K O W C Ó W
K R A J O WA  R A D A
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„To jest nie wia ry god ne, że po ty lu la tach mu si my od dać
swo je dział ki” – ża li li się dział kow cy z ROD „Ela na” 
w To ru niu na spo tka niu, któ re od by ło się z dniach 27–28
ma ja 2013 r. w To ru niu z przed sta wi cie lem KR PZD. Wy -
ni ka to z od da le nia przez Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny
w dniu 10 ma ja 2013 ro ku skar gi ka sa cyj nej PZD, co po -
wo du je, że nie ru cho mość o po wierzch ni 1,9200 ha, na
któ rej urzą dzo nych jest 57 dzia łek ro dzin nych mu si być
zwró co na wła ści cie lo wi. 

Spra wa ROD „Ela na” w To ru niu ma cha rak ter dwu to ro -
wy – po pierw sze – przed są da mi ad mi ni stra cyj ny mi to -
czy ła się spra wa, któ ra osta tecz nie za koń czy ła się utra tą
przez Zwią zek pra wa do grun tu. Po dru gie – cią gle trwa
po stę po wa nie cy wil ne zmie rza ją ce do wy rzu ce nia dział -
kow ców z ich dzia łek ro dzin nych. Obec ny wła ści ciel
grun tu w 2012 ro ku wy stą pił wła śnie na dro gę cy wil ną
prze ciw ko 7 człon kom Polskiego Związku Działkowców
(5 dzia łek ro dzin nych) o wy da nie nie ru cho mo ści. Po stę -
po wa nie za koń czy ło się wy da niem przez Sąd Okrę go wy
w To ru niu wy ro ku na ka zu ją ce go zwrot tych dzia łek do
koń ca 2012 ro ku. Wła ści ciel, za chę co ny wy gra ną, wy stą -
pił z ta kim sa mym po zwem prze ciw ko ko lej nym dział -
kow com (14 dzia łek). Dnia 23 mar ca 2013 ro ku za padł
wy rok przed Są dem Re jo no wym w To ru niu na ka zu ją cy
ich zwrot. Oczy wi ście Zwią zek od wo łał się od tej de cy zji,
jed nak na dzie je na suk ces są nie wiel kie. Po za tym dział -
kow cy wie dzą, że ta kich po zwów w sto sun ku do po zo sta -
łych dzia łek, bę dzie wię cej.

Naj gor sze jest to, że zwrot nie ru cho mo ści spo wo du je
po dzie le nie ogro du na dwie czę ści. 200 dzia łek ro dzin -
nych zo sta nie po zba wio nych prą du i wo dy. Ogród bę dzie
mu siał prze pro wa dzić pra ce zwią za ne z do pro wa dze niem
me diów do tych dzia łek. Prze wi dy wa ny koszt to aż 50 000
zł. Py ta nie na su wa się sa mo – dla cze go Zwią zek i dział -
kow cy, któ rzy nie są win ni nie kom pe ten cji urzęd ni ków,
ma ją po no sić tak wy so kie kosz ty?

Cał ko wi cie po mi ja na jest też kwe stia od szko do wań dla
dział kow ców i PZD. Nikt z urzęd ni ków czy są dów nie
bie rze pod uwa gę, że ma ją tek znaj du ją cy się na dział kach
jest wła sno ścią dział kow ców i win ni oni otrzy mać za nie
od szko do wa nia. Na tym te re nie znaj du ją się też skład ni ki
ma jąt ko we bę dą ce wła sno ścią Związ ku – o tym rów nież
wszy scy mil czą.

Nikt nie zwra ca uwa gi tak że na krzyw dy, ja kich do zna -
li dział kow cy, któ rzy użyt ku ją dział ki od po nad 30 lat,
przy wią za li się do nich emo cjo nal nie, wło ży li w nie wie -
le pra cy i pie nię dzy. Ak tu al nie – co jest cał ko wi cie uza sad -
nio ne – ma ją po czu cie wiel kiej nie spra wie dli wo ści –
prze cież nie za ję li tych dzia łek bez praw nie a te raz są dy
wy da ją wy ro ki zmu sza ją ce ich do opusz cze nia dzia łek.

Obec ny wła ści ciel chce, aby dział kow cy nie tyl ko zwró -
ci li te ren, ale jesz cze po sprzą ta li po so bie. 

Jak do te go do szło? Jak to moż li we, że dział kow cy mu -
szą od dać swo je dział ki i to w ma je sta cie pra wa? Spra wa
nie jest no wa, gdyż jej po czą tek miał miej sce 1979 ro ku,
kie dy to ów cze śni wła ści cie le sprze da li nie ru cho mość na
rzecz Za kła dów Włó kien Che micz nych „Che mi tex Ela na
w To ru niu, z prze zna cze niem na stre fę ochron ną. Za tem
by li wła ści cie le nie zo sta li de cy zją ad mi ni stra cyj ną wy -
własz cze ni z nie ru cho mo ści ale do szli do po ro zu mie nia
ze Skar bem Pań stwa i w dro dze do bro wol nej umo wy
sprze da li grunt, za co do sta li sto sow ne wy na gro dze nie.
Jed nak już w 1990 ro ku, by li wła ści cie le wy stą pi li o zwrot
nie ru cho mo ści twier dząc, że cel wy własz cze nia, czy li 
III etap roz bu do wy Za kła dów Che micz nych „Che mi tex”
Ela na w To ru niu, w tym za ło że nie stre fy ochron nej, nie
zo stał zre ali zo wa ny. Za po mnie li już, że za grunt otrzy ma -
li pie nią dze i za żą da li je go zwro tu. 

Po cząt ko wo wy da wa ne de cy zje by ły ko rzyst ne dla
Polskiego Związku Działkowców, jed nak w 2000 ro ku
Wo je wo da Ku jaw sko – Po mor ski wy dał de cy zję o zwro -
cie grun tu na rzecz by łych wła ści cie li, z uwa gi na nie -
zre ali zo wa nie ce lu wy własz cze nia. Ta kim twier dze niom
dzi wi się je den z dział kow ców mó wiąc, że roz bu do wa
za kła du wi docz na by ła „go łym okiem”. Wy bu do wa ny w
ra mach tej roz bu do wy bu dy nek po li me ry za cji miał 
0,5 km dłu go ści, za tem nie by ło moż li wo ści je go „prze -
ocze nia”. Bu dyn ki są nie omal wi docz ne z okien Urzę du
Wo je wódz kie go. Po za tym od da wa nie obiek tów do użyt -
ku mia ło też swój od dźwięk w me diach lo kal nych. Dla -
te go twier dze nia urzęd ni ków w To ru niu, któ rzy
zaj mo wa li się spra wą, że do roz bu do wy nie do szło, by -
ły po pro stu śmiesz ne. 

Bar dzo za sta na wia ją ce by ło tak że po dej ście za kła du
„Ela na”, któ ry do 2003 ro ku twier dził, że roz bu do wa nie
mia ła miej sca. Do pie ro upar te dą że nia Związ ku do pro wa -
dzi ły do udo wod nie nia, że III etap roz bu do wy nie zo stał
za nie cha ny, a wręcz prze ciw nie – zo stał zre ali zo wa ny w
95 %. Ko mu za le ża ło na tym, aby ukryć ten fakt? Kto miał
w tym swój in te res? Prze cież nie by ło moż li wo ści nie za -
uwa że nia ta kiej in we sty cji. Nie moż na zrzu cić te go na
czy jąś nie wie dzę czy nie kom pe ten cję. Tu ewi dent nie wi -
dać, że ktoś z za kła dów „Ela na” ukrył pew ne in for ma cje,
tak aby ko lej ne urzę dy mo gły wy da wać nie ko rzyst ne dla
Związ ku i dział kow ców de cy zje.

Na le ży przy pusz czać, że nie bez grze chu po zo sta je rów -
nież ów cze sny Za rząd ROD i wła dze OZ PZD w To ru niu,
któ rzy w spo sób nie sku tecz ny pro wa dzi li spra wę. Prze -
cież za rów no by li człon ko wie Za rzą du ROD „Ela na” jak
i wła dze OZ PZD w To ru niu wie dzie li, że roz bu do wa za -

3. Du ra lex, sed lex - twar de pra wo lecz pra wo, czy li jak dział kow cy 
z ROD „Ela na” w To ru niu w ma je sta cie pra wa zo sta li po zba wie ni swo ich dzia łek.



32

kła du Ela na mia ła miej sce a do wód na to „od na lazł się”
do pie ro w 2003 ro ku. 

Ko lej nym szo ku ją cym zda rze niem by ła sprze daż w dniu
30 czerw ca 2008 ro ku nie ru cho mo ści przez by łych wła ści -
cie li. Mi mo to czą cych się ca ły czas po stę po wań ad mi ni -
stra cyj nych by li wła ści cie le bez żad nych opo rów zby li
nie ru cho mość wraz z ist nie ją cym na nim ogro dem dział -
ko wym. No wi wła ści cie le do sko na le wie dzie li, że na
grun cie znaj du ją się dział ki ro dzin ne. Rów nież bez żad -
ne go pro ble mu mo gli do wie dzieć się o rosz cze niach do
grun tu. Mi mo to, bez żad nych skru pu łów, ku pi li nie ru cho -
mość. Czy to nie jest za sta na wia ją ce? Ja ki cel mie li no wi
wła ści cie le ku pu jąc nie ru cho mość po ło żo ną w środ ku
ogro du? Oczy wi ście był to naj lep szy spo sób na szyb kie
po zby cie się dział kow ców. 

Opie sza łość urzę dów, nie kom pe ten cja urzęd ni ków, wy -
da wa nie przez te sa me or ga ny róż nych de cy zji, prze cią -
ga nie po stę po wań i ukry wa nie fak tów, do pro wa dzi ło do
sy tu acji, w któ rej moż li we by ło je dy nie wy da nie de cy zji,
w któ rej stwier dzo no, że wcze śniej sza de cy zja na ka zu ją -
ca zwrot nie ru cho mo ści na rzecz daw nych wła ści cie li, zo -
sta ła wy da na z na ru sze niem pra wa lecz z uwa gi na upływ
cza su nie ma moż li wo ści jej uchy le nia. Pań stwo przy zna -
ło się do wy da nia błęd nej de cy zji ad mi ni stra cyj nej, ale dla
dział kow ców to żad ne po cie sze nie, prze cież to nie zwró -
ci im ich dzia łek.

Rów nież sto su nek są dów do dział kow ców z ROD „Ela -
na” jest za dzi wia ją cy, gdyż są oni trak to wa ni, jak by to oni
by li wszyst kie mu win ni. Na ostat niej roz pra wie przed Są -
dem Cy wil nym sę dzia we zwa ła na wet ochro nę do dział -
kow ców obec nych na roz pra wie, choć nie by ło ku te mu
żad nych prze sła nek. Czy na praw dę star szych, mar twią -
cych się o swój do ro bek ży cia dział kow ców, moż na trak -
to wać jak nie bez piecz nych in tru zów, któ rzy mo gą
za gro zić są do wi? 

Dziś Zwią zek mu si wy dać te ren bez od szko do wań za
skład ni ki ma jąt ko we sta no wią ce wła sność PZD, a dział -

kow cy mu szą opu ścić swo je dział ki nie otrzy mu jąc w za -
mian od szko do wań za ma ją tek bę dą cy ich wła sno ścią, a
więc al ta ny, drze wa i krze wy, za któ re dział kow cy za pła -
ci li z wła snych kie sze ni i dba li przez po nad 30 lat. Jest to
tym bar dziej smut ne, że dział ki te są bar dzo za dba ne a te -
raz zo sta ną zrów na ne z zie mią. Nikt rów nież nie za pew -
nił te re nu za mien ne go, gdzie dział kow cy mo gli by na
no wo od bu do wać swo je dział ki. Prze cież zgod nie z usta -
wą z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, w przy pad ku li kwi da cji ca ło ści czy czę ści ROD,
Zwią zek po wi nien otrzy mać te ren za mien ny, na któ rym
mógł by od two rzyć zli kwi do wa ną część ogro du. Zwłasz -
cza, że to Pań stwo wy da ło błęd ną de cy zję ad mi ni stra cyj -
ną, któ ra do pro wa dzi ła do ko niecz no ści zwro tu te re nu.
Te raz na to miast wszy scy mil czą - za rów no or ga ny ad mi -
ni stra cyj ne, jak i są dy. 

Nie spra wie dli wość, ja ka do tknę ła dział kow ców z
ogro du „Ela na” jest ogrom na i nie od wra cal na, ale nie
ozna cza to, że na le ży „zło żyć broń”. Pol ski Zwią zek
Dział kow ców nie za mie rza spra wy tak po zo sta wić. Naj -
waż niej szy mi dzia ła nia mi, ja kie te raz mu szą być pod ję -
te, jest wy stą pie nie za rów no przez Zwią zek, jak i sa mych
dział kow ców z po zwa mi cy wil ny mi prze ciw ko Skar bo -
wi Pań stwa o od szko do wa nie za ma ją tek znaj du ją cy się
na grun cie, a sta no wią cy wła sność Polskiego Związku
działkowców i użyt kow ni ków dzia łek. Zwią zek mu si też
wy stą pić o zwrot kosz tów od Skar bu Pań stwa, któ re bę -
dzie mu siał po nieść w związ ku z wy da niem de cy zji z na -
ru sze niem pra wa. Prze cież prze nie sie nie wo do cią gu,
ener gii elek trycz nej i bu do wa ogro dze nia na po zo sta łych
czę ściach ogro du nie by ła by ko niecz na, gdy by nie błę dy
urzęd ni cze.

Spra wa, któ ra wy stą pi ła w ROD „Ela na” w To ru niu, nie
jest od osob nio na. Co raz czę ściej dział kow cy „ob ry wa ją”
za nie kom pe ten cję or ga nów wła dzy pu blicz nej. Zwią zek
po dej mu je dzia ła nia w obro nie dział kow ców, ale jak wi -
dać na przy kła dzie ROD „Ela na”, cza sem by wa bez rad ny. 

Agniesz ka Ru daw ska
st. in spek tor ds. te re no wo-praw nych

WGG KR PZD

W pro jek cie usta wy PO o ogro dach dział ko wych bar -
dzo nie ko rzyst nie ure gu lo wa no sy tu ację ogro dów rosz -
cze nio wych. W przy pad ku ogro dów po ło żo nych na

grun tach pry wat nych (obec nie oraz po 1 stycz nia 2014 r.)
bę dą one mo gły funk cjo no wać mak sy mal nie przez 2 la ta.
Po tym cza sie, wła ści cie le grun tów bę dą mo gli zli kwi do -

VII. KOMUNIKATY

1. Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie roszczeƒ do gruntów ROD 
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wać ta kie ogro dy bez żad nych kon se kwen cji tj. bez od -
szko do wa nia i te re nu za mien ne go.

Z ty tu łu rosz czeń do grun tów ROD za gro żo nych jest 
1 373,9002 ha grun tów ROD i 33 073 dzia łek ro dzin nych,
któ re mo gą ulec li kwi da cji w pierw szym okre sie od wej -
ścia w ży cie usta wy PO. Li kwi da cji mo gą ulec do dat ko -
wo ROD po ło żo ne na grun tach, bę dą cych obec nie
wła sno ścią osób pry wat nych, któ re ak tu al nie nie są ob ję -
te po stę po wa nia mi są do wy mi i ad mi ni stra cyj ny mi, a są
po ten cjal nie za gro żo ne rosz cze nia mi. Do ty czy to 167 ha
grun tów ROD.

Wśród przy czyn rosz czeń zgła sza nych do grun tów ROD
moż na wy mie nić:

• lo ka li za cje ogro dów na grun tach, któ re sta ły się wła -
sno ścią Skar bu Pań stwa (gmin po ko mu na li za cji) w wy ni -
ku wa dli wie prze pro wa dzo ne go po stę po wa nia wy własz -
cze nio we go. Cho dzi tu o sy tu acje, gdy wła ści ciel zo stał
wy własz czo ny z nie ru cho mo ści, któ ra na stęp nie zo sta ła
prze ka za na przez wła dze pań stwo we pod ogród dział ko -
wy i za go spo da ro wa na przez dział kow ców w do brej wie -
rze. Z uwa gi, że cel wy własz cze nia (cel pu blicz ny) np.
bu do wa dro gi nie zo stał zre ali zo wa ny (i wła ści ciel nie zo -
stał po in for mo wa ny o moż li wo ści od zy ska nia nie ru cho -
mo ści) obec nie mo że żą dać on zwro tu wy własz czo nej
nie ru cho mo ści.

• lo ka li za cje ogro dów na grun tach, któ re – zgod nie 
z wpi sa mi w księ gach wie czy stych – nie by ły wła sno ścią
Skar bu Pań stwa lub gmi ny. Cho dzi tu o sy tu acje, gdy
Skarb Pań stwa prze ka zał pod ogród dział ko wy nie ru cho -
mość, któ rej ni gdy nie był wła ści cie lem.

• uwłasz cze nie za kła dów pra cy na grun tach, na któ rych
wcze śniej utwo rzo no za kła do we pra cow ni cze ogro dy
dział ko we, a któ re usta wą z 1981r. zo sta ły prze ka za ne do
PZD. Cho dzi tu o sy tu acje, gdy w la tach 90 tych do grun -
tów za ję tych przez ogro dy dział ko we bez praw nie na by ły
wła sność bądź użyt ko wa nie wie czy ste za kła dy pra cy, któ -
re prze kształ ci ły się z przed się biorstw pań stwo wych w
spół ki pra wa han dlo we go.

• prze ka za nie pod ogro dy te re nów wa dli wie na by tych
przez Skarb Pań stwa w try bie in nym niż na pod sta wie de -
cy zji o wy własz cze niu na ce le pu blicz ne. Cho dzi tu przede
wszyst kim o grun ty osób fi zycz nych, któ re prze szły na
wła sność Skar bu Pań stwa na pod sta wie de cy zji „na cjo na -
li za cyj nych” m.in. de kre tu o re for mie rol nej z 1944 ro ku,
de kre tu o wła sno ści i użyt ko wa niu grun tów na ob sza rze
mia sta sto łecz ne go War sza wy z 1945 ro ku (tzw. De kre tu
Bie ru ta), de kre tu o ma jąt kach opusz czo nych i po nie miec -
kich z 1946 ro ku, de kre tu o na by wa niu i prze ka zy wa niu
nie ru cho mo ści nie zbęd nych dla re ali za cji na ro do wych
pla nów go spo dar czych z 1949 ro ku oraz de kre tu o prze ję -
ciu na wła sność Pań stwa nie po zo sta ją cych w fak tycz nym
wła da niu wła ści cie li nie ru cho mo ści ziem skich, po ło żo -
nych w nie któ rych po wia tach wo je wódz twa bia ło stoc kie -
go, lu bel skie go, rze szow skie go i kra kow skie go z 1949

ro ku. A tak że usta wy z 20 mar ca 1950 ro ku o prze ję ciu
przez pań stwo dóbr mar twej rę ki, po rę cze niu pro bosz -
czom po sia da nia go spo darstw rol nych i utwo rze niu Fun -
du szu Ko ściel ne go, na mo cy któ rej po zba wia no wła sno ści
związ ki wy zna nio we.

• te re ny ogro dów dział ko wych za kła da nych przez Skarb
Pań stwa lub gmi nę jesz cze przed po wsta niem PZD i prze -
ka za nych PZD usta wą z 1981 roku (nie rzad ko do ty czy to
ogro dów przed wo jen nych), do któ rych obec nie Skarb
Pań stwa lub gmi ny nie ma ją peł nej do ku men ta cji, a co za
tym idzie, twier dzą, że są one zaj mo wa ne przez dział kow -
ców bez ty tu łu praw ne go.

Po wsta łe w prze szło ści nie pra wi dło wo ści i uchy bie nia
urzęd ni ków w pro ce du rze wy własz cza nia i prze ka zy wa -
niu grun tów na urzą dze nie ROD, a tak że nie zgod ne z pra -
wem uwłasz cza nie się za kła dów pra cy na grun tach ROD,
a w kon se kwen cji sprze daż tych te re nów oso bom trze cim
po wo du ją, że z pro ble mem rosz czeń do grun tów ROD
Pol ski Zwią zek Dział kow ców zma ga od po cząt ku lat 90
tych czy li od po nad 20 lat. Pod kre śle nia wy ma ga fakt, że
PZD nie za jął tych grun tów bez praw nie, lecz zo stał wpro -
wa dzo ny przez ów cze sne wła dze pu blicz ne. Dział kow cy
w do brej wie rze za go spo da ro wa li grunt, któ ry nie za wsze
wy glą dał tak jak obec nie. Czę sto Zwią zek otrzy my wał te -
re ny zde gra do wa ne, któ re wy glą da ją tak pięk nie dzię ki
pra cy i na kła dom fi nan so wym dział kow ców.

Praw dzi wa fa la rosz czeń ru szy ła wraz z trans for ma cją
ustro jo wą. Rosz cze nia za czę ły zgła szać oso by fi zycz ne
oraz oso by praw ne (daw ni wła ści cie le oraz ich na stęp cy
praw ni), a tak że pod mio ty, któ re wy ku pi ły rosz cze nia. Żą -
da li oni nie tyl ko na tych mia sto we go opusz cze nia dzia łek
przez dział kow ców i oczysz cze nia ich ze wszyst kie go, co
się na nich znaj du je. Do dat ko wo wy stę po wa li oni o za -
pła tę wie lo mi lio no wych od szko do wań za rze ko me bez u -
mow ne ko rzy sta nie z cu dzej wła sno ści. Nie by ło mo wy 
o od szko do wa niach za utra co ne mie nie, a tym bar dziej o
te re nie za stęp czym na od two rze nie ogro du. Ta kie sy tu acje
po wta rza ją się do dziś dzień, sta no wiąc po waż ne za gro że -
nie dla słusz nych praw dział kow ców.

W związ ku ze zgła sza ny mi rosz cze nia mi Zwią zek pro -
wa dzi set ki po stę po wań są do wych i po stę po wań ad mi ni -
stra cyj nych. Bie rze ak tyw ny udział we wszyst kich
spra wach rosz cze nio wych i jest naj czę ściej je dy nym pod -
mio tem, któ ry wal czy w obro nie in te re sów dział kow ców
i ogro dów. Prak ty ka, nie jed no krot nie wy ka za ła, że gdy by
nie za an ga żo wa nie Związ ku – błę dy lub lek ce wa że nie
spra wy ze stro ny re pre zen tan tów Skar bu Pań stwa lub gmi -
ny skut ko wa ło by „re pry wa ty za cją” ma jąt ku w opar ciu 
o rosz cze nia po zba wio ne fak tycz nych pod staw. 

Rów nież dzię ki PZD, w usta wie o ROD z 2005 r. zna -
lazł się za pis prze wi du ją cy, iż od po wie dzial ność za za nie -
dba nia przy prze ka zy wa niu grun tów pod ogro dy ma ją
po no sić pod mio ty, któ re fak tycz nie za de cy do wa ły o wpro -
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wa dza niu dział kow ców na da ny te ren tj. Skarb Pań stwa i
gmi ny. Po stu lat ten re ali zo wał art. 24 usta wy o ROD, sta -
no wią cy, iż „za sad ne rosz cze nia oso by trze ciej do nie ru -
cho mo ści za ję tej przez ro dzin ny ogród dział ko wy
pod le ga ją za spo ko je niu wy łącz nie po przez wy pła tę od -
szko do wa nia lub za pew nie nie nie ru cho mo ści za mien nej”.
Dzię ki nie mu, zja wi sko ob cią ża nia dział kow ców skut ka -
mi błę dów urzęd ni czych zo sta ło czę ścio wo za ha mo wa ne
i uda ło się oca lić wie le grun tów ROD. Prze pis ten zo stał
nie ste ty za kwe stio no wa ny przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny.
Po wsta łą lu kę w pra wie, któ ra do pusz cza zwra ca nie te re -
nów ROD z dział kow ca mi bez za bez pie cze nia ich praw
usu wa oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych (art. 28 i 29 pro jek tu). W przy pad ku rosz -
cze nia do pusz cza on li kwi da cję ROD i zwrot nie ru cho -
mo ści, ale gwa ran tu je od szko do wa nie dla dział kow ców
oraz sto wa rzy sze nia. Po nad to sto wa rzy sze niu przy zna no
pra wo do udzia łu w po stę po wa niu rosz cze nio wym – bę -
dzie mia ło wpływ na wy nik po stę po wa nia, któ re do ty ka
bez po śred nio praw dział kow ców. W za leż no ści od sy tu acji
zo bo wią za nym do wy pła ty od szko do wa nia dla dział kow -
ców bę dzie pań stwo lub gmi na. Je że li nie zro bi te go do -
bro wol nie, dział ko wiec bę dzie miał pra wo wy stą pić do
są du. W ce lu uspraw nie nia od zy ski wa nia od szko do wa nia
zo stał wpro wa dzo ny wy móg, aby w de cy zji o zwro cie wy -
własz czo nej nie ru cho mo ści by ła okre śla na war tość skład -
ni ków ma jąt ko wych znaj du ją cych na dział kach i te re nie
ogro du, któ ry ma być zwró co ny. W ten spo sób, dział kow -
cy i sto wa rzy sze nie prak tycz nie na tych miast po zna ją wy -
so kość przy słu gu ją ce go im od szko do wa nia. Gdy je

za kwe stio nu ją, bę dą mo gli za żą dać usta le nia wy so ko ści
od szko do wa nia przez sąd.

Ostat nie ba da nie rosz czeń, prze pro wa dzo ne na dzień 
1 lip ca 2012 r. wy ka za ło, że rosz cze nia mi ob ję tych jest
342 ROD o po wierzch ni 1 373,9002 ha i licz bie dzia łek 
– 33 073. Je dy nie w 5 OZ PZD te re ny na le żą ce do PZD
nie są ob ję te rosz cze nia mi (OZ PZD w El blą gu, w Ko sza -
li nie, w Słup sku, War miń sko -Ma zur skim i w Zie lo nej Gó -
rze). Nie ozna cza to jed nak, że ogro dy w tych okrę gach
mo gą czuć się bez piecz nie.

Naj wię cej ROD rosz cze nio wych wy stę pu je na te re nie:
• OZ PZD Ma zo wiec kie go, gdzie 130 ROD, w któ rych

813,5564 ha i 19651 dzia łek jest ob ję tych rosz cze nia mi. 
Z cze go 102 ROD to ogro dy war szaw skie o pow. 669,76
ha i 16203 licz bie dzia łek, któ re są ob ję te rosz cze nia mi 
z ty tu łu De kre tu Bie ru ta. 

• OZ PZD w Po zna niu, gdzie 29 ROD, w któ rych
110,0806 ha i 2294 dzia łek jest ob ję tych rosz cze nia mi,

• OZ PZD Ma ło pol skie go, gdzie 39 ROD, w któ rych
70,7523 ha i 1832 dzia łek jest ob ję tych rosz cze nia mi,

• OZ PZD Ślą skie go, gdzie 24 ROD, w któ rych
68,8729 ha i 1720 dzia łek jest ob ję tych rosz cze nia mi,

• OZ PZD w Gdań sku, gdzie 12 ROD o pow. 52,6625
ha i 1232 dzia łek jest ob ję tych rosz cze nia mi.

Pod mio ta mi zgła sza ją cy mi rosz cze nia są oso by fi zycz -
ne oraz oso by praw ne ta kie jak: za kła dy pra cy (w tym
PKP S.A.), Agen cja Mie nia Woj sko we go, Woj sko wa
Agen cja Miesz ka nio wa, Agen cja Nie ru cho mo ści Rol -
nych, związ ki wy zna nio we i jed nost ki sa mo rzą du te ry to -
rial ne go.

przy go to wa ła
Mo ni ka Pil zak
WGG KR PZD

2. Ko mu ni kat Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie rosz czeƒ do grun tów ROD
w War sza wie

W pro jek cie usta wy Platformy Obywatelskiej bar dzo
nie ko rzy sta nie ure gu lo wa no sy tu ację ogro dów war szaw -
skich, któ rych grun ty zo sta ły prze ję te przez gmi nę War -
sza wa na mo cy de kre tu z dnia 26 paź dzier ni ka 1945 roku
o wła sno ści i użyt ko wa niu grun tów na ob sza rze m. st.
War sza wy (zwa ne go po tocz nie de kre tem Bie ru ta). 
W przy pad ku, tych grun tów, gdy by łe mu wła ści cie lo wi
bądź je go spad ko bier cy uda się po 1 stycz nia 2014 r. uzy -
skać pra wo wła sno ści bądź użyt ko wa nia wie czy ste go,
ogród bę dzie mógł funk cjo no wać mak sy mal nie 2 la ta.
Po tym cza sie zo sta nie zli kwi do wa ny bez żad nych kon -
se kwen cji (bez od szko do wa nia i te re nu za mien ne go). 

De kre tem Bie ru ta ob ję tych jest 102 war szaw skich
ROD o pow. 669,76 ha i 16 203 dzia łek. W chwi li obec -
nej z po wódz twa m. st. War sza wy to czy się 100 po stę -
po wań są do wych prze ciw ko PZD o wy da nie grun tów,
ob ję tych tym de kre tem. 57 spraw jest w to ku, a 43 jest
za wie szo nych. Wie lo let nie dzia ła nia Pre zy dent m.st. War -
sza wy jed no znacz nie wska zu ją, że mia sto chce od zy skać
te te re ny, aby na stęp nie za spo ko ić ni mi rosz cze nia de kre -
tow ców. Wia do me jest, że mia sto ma co raz mniej środ -
ków fi nan so wych na wy pła tę od szko do wań i nie
dys po nu je zbyt du żą ilo ścią dzia łek za stęp czych. Dla te go
też chcia ło by po świę cić na ten cel te re ny ro dzin nych ogro -
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dów dział ko wych. Obec nie, w ra mach tzw. ma łej re pry -
wa ty za cji do daw nych wła ści cie li wra ca ją pu blicz ne par -
ki, skwe ry, par kin gi, pla ce szkol ne, przed szko la. Nie dłu go
mo gą rów nież za cząć wra cać te re ny, za ję te przez ogro dy
dział ko we. Zu peł nie bez zna cze nia dla mia sta po zo sta je
fakt, że grun ty ogro dów zo sta ły wie le lat te mu za go spo da -
ro wa ne przez dział kow ców w do brej wie rze, znaj du je się
na nich ich ma ją tek i ko rzy sta ją z nich ca łe ro dzi ny dział -
ko we.

Po cząt ki spraw rosz cze nio wych się ga ją 2005 r., kie dy
to m.st. War sza wa wy stą pi ło z po wódz twem o wy da nie
przez PZD nie ru cho mo ści, na któ rych znaj du ją się war -
szaw skie ro dzin ne ogro dy dział ko we. Po wo dem te go by -
ła od mo wa PZD pod pi sa nia umów dzier ża wy i uży cze nia,
któ rych skut ki by ły by nie ko rzyst ne dla in dy wi du al ne go
dział kow ca (brak od ręb nej wła sno ści do na sa dzeń i na nie -
sień na dział ce). W wy ni ku in ter wen cji PZD i wie lu roz -
mów spra wy rosz cze nio we w są dach by ły za wie sza ne.
Obec nie, co raz wię cej spraw zo sta je od wie sza nych. Dzie -
je się to z ini cja ty wy sa mych są dów. 

Na le ży pod kre ślić, że ogro dy, o któ re to czy się bój w są -
dach, to ogro dy po ło żo ne w bar dzo atrak cyj nych re jo nach
mia sta np. ROD „Wa szyng to na”, któ ry le ży w po bli żu
Sta dio nu Na ro do we go. Wśród nich są ogro dy przed wo -
jen ne np. ROD „Ra ko wiec”, ROD im. So wiń skie go czy
też ROD „Dwo rzec Gdań ski”, jak rów nież ogro dy, któ re
po wsta ły na pod sta wie usta wy o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych z 1949 r. , a na stęp nie z 1981 r. 

Ak tu al nie od by wa ją się ko lej ne roz pra wy są do we, w
któ rych Zwią zek ak tyw nie uczest ni czy w cha rak te rze po -
zwa ne go. Mia sto w swo ich dzia ła niach za bie ga aby do -
szło do na tych mia sto we go wy da nia te re nu, bez
ja kich kol wiek od szko do wań za na nie sie nia i na sa dze nia

dla dział kow ców i Związ ku. Nie wspo mi na się rów nież o
te re nach za mien nych i od two rze niu ogro dów, któ re gwa -
ran tu je usta wa o ROD. Spra wa ta jest o ty le bul wer su ją -
ca, że w przy pad ku od zy ska nia przez mia sto te re nów
ROD na stą pi na tych mia sto wa li kwi da cja ogro dów, a ma -
ją tek dział kow ców i Związ ku prze pad nie na rzecz Mia sta.
Czyż by Mia sto za po śred nic twem są dów chcia ło po wtó -
rzyć de kret Bie ru ta o na cjo na li za cji ma jąt ków w War sza -
wie z 1949 r. w sto sun ku do dział kow ców z War sza wy 
i Pol skie go Związ ku Dział kow ców? 

W każ dym po stę po wa niu są do wym PZD ak tyw nie bro -
ni in te re sów Związ ku i po szcze gól nych dział kow ców.
Dzię ki wy sił ko wi i za an ga żo wa niu PZD, w ostat nim
cza sie uda ło się wy grać spra wę są do wą w od nie sie niu
do grun tów ROD „Sto li ca”, „Pod Skar pą”, „War sza -
wian ka” i „Ar ka dia” w War sza wie.  W dniu 23 kwiet -
nia 2013 r. Sąd Okrę go wy w War sza wie wy dał wy rok, 
w któ rym od da lił po wódz two m. st. War sza wy o wy da nie
nie ru cho mo ści po ło żo nej w War sza wie przy ul. Pia se -
czyń skiej (pow. 47, 6312 ha). W trak cie po stę po wa nia
Zwią zek pod no sił, że nie ob jął te re nu sa mo dziel nie, lecz
zo stał mu prze ka za ny w 1953 r. w użytko wa nie przez or -
ga ny ad mi ni stra cji pań stwo wej (z prze zna cze niem na
ogro dy dział ko we). Sąd Okrę go wy uznał, że m. st. War -
sza wa mo że wy stą pić prze ciw ko PZD o wy da nie nie ru -
cho mo ści tyl ko w ta kim za kre sie, w ja kim przed mio to wa
nie ru cho mość nie zo sta ła od da na po szcze gól nym użyt -
kow ni kom dzia łek do sa mo dziel ne go ko rzy sta nia. Sąd
uznał, że po zew po wi nien być skie ro wa ny prze ciw ko
dział kow com. Mia sto mia ło 8 lat na wska za nie osób, któ -
re użyt ku ją dział ki na spor nej nie ru cho mo ści. Z uwa gi, że
te go nie zro bi ło po wódz two zo sta ło od da lo ne. Jed no cze -
śnie Sąd Okrę go wy uznał, że „nie ro lą PZD jest wska za -
nie człon ków PZD w ce lu za po zna nia ich do pro ce su”.
Ten obo wią zek spo czy wa na m. st. War sza wa ja ko stro -
nie po wo do wej. 

przy go to wa ła
Mo ni ka Pil zak
WGG KR PZD 

W za łą cze niu:
1) Wy kaz ROD, ob ję tych de kre tem Bie ru ta 
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1. Pokój Warszawa 1954 6,19 6,19 142 samorząd postępowanie
sądowe

2. Rakowiec Warszawa 1927 19,98 19,98 520 samorząd postępowanie
sądowe

3. Waszyngtona Warszawa 1940 15,25 15,25 390 samorząd postępowanie
sądowe

4. M.Berezowskiej Warszawa 1941 4,94 4,94 80 samorząd postępowanie
sądowe

5. Pratulińska Warszawa 1954 12,58 12,58 249 samorząd postępowanie
sądowe

6. Żwirki i Wigury Warszawa 1952 12,64 12,64 314 samorząd postępowanie
sądowe

7. Piwonia Warszawa 1952 2,29 0,99 22 samorząd postępowanie
sądowe

8. Sobieskiego Warszawa 1950 12 12 270 samorząd postępowanie
sądowe

9. Stolica Warszawa 1953 4,7 4,7 98 samorząd postępowanie
sądowe

10. Arkadia Warszawa 1953 8,89 8,89 177 samorząd postępowanie
sądowe

11. Rosa Warszawa 1953 2,3 0,67 9 samorząd postępowanie
sądowe

12. Kalina Warszawa 1956 1,66 1,66 47 samorząd postępowanie
sądowe

13. B. Komorowskiego Warszawa 1952 2,6 2,6 52 samorząd postępowanie
sądowe

14. Koło II ERG Warszawa 1953 16,55 16,55 380 samorząd postępowanie
sądowe

15. Augustówka I Warszawa 1954 13,5 13,5 243 samorząd postępowanie
sądowe

16. Paluch Miejski Warszawa 1974 36,5 36,25 1048 samorząd postępowanie
sądowe

17. CPN Warszawa 1954 1,96 1,89 51 samorząd postępowanie
sądowe

18. Olszynka Warszawa 1954 3,66 1,36 25 samorząd postępowanie
sądowe

19. Saska Kępa Warszawa 1953 10,5 10,5 180 samorząd postępowanie
sądowe

Wykaz ROD objętych dekretem Bieruta (stan na 20.05.2013 r.)

ROD

roszczenia obejmują

Lp. nazwa miejscowość rok powierz- powierz- liczba podmiot rodzaj postę-
utwo- chnia chnia działek zgłaszający powania, infor-
rzenia objęta objęta roszczenia macja o rosz-

roszczeniem roszczeniem czeniach
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20.  Górnik-Energetyk- Warszawa 1953 17,42 17,42 380 samorząd postępowanie
Nauczyciel sądowe

21. 25-lecia PRL Warszawa 1953 1,37 1,37 27 samorząd postępowanie
sądowe

22. Perkuna Warszawa 1953 8,73 8,73 218 samorząd postępowanie
sądowe

23. Kolejarz Warszawa 1953 4,8 2,17 60 samorząd postępowanie
sądowe

24. Jedność Warszawa 1955 9,1 9,1 136 samorząd postępowanie
sądowe

25. Uprawa-Budowlani Warszawa 1955 6,82 6,82 117 samorząd postępowanie
sądowe

26. Budowlani II Warszawa 1955 1,2 1,2 22 samorząd postępowanie
sądowe

27. Siekierki MHZ Warszawa 1955 3,1 3,1 59 samorząd postępowanie
sądowe

28. Zgoda Warszawa 1955 2,8 2,8 55 samorząd postępowanie
sądowe

29. WUZETEM Warszawa 1955 4,22 4,22 102 samorząd postępowanie
Mazowsze sądowe

30. Eureka Warszawa 1972 2 2 51 samorząd postępowanie
sądowe

31. Hutnik-Studio Warszawa 1955 2,8 2,8 61 samorząd postępowanie
sądowe

32. Energetyk Warszawa 1955 2 2 48 samorząd postępowanie
sądowe

33. Bilonik Warszawa 1955 2,1 2,1 41 samorząd postępowanie
sądowe

34. Energomontaż Warszawa 1955 4,48 4,48 116 samorząd postępowanie
sądowe

35. Prasa Warszawa 1955 2,63 2,63 90 samorząd postępowanie
sądowe

36. Czerniaków Warszawa 1955 14,3 13,71 292 samorząd postępowanie 
sądowe

37. Sasanka Warszawa 1955 4,57 4,57 94 samorząd postępowanie
sądowe

38. Dalia Warszawa 1955 6,27 6,27 130 samorząd postępowanie
sądowe

39. Zbarz Warszawa 1955 6,21 6,21 172 samorząd postępowanie
sądowe

40. Kalina Warszawa 1956 2 1,81 40 samorząd postępowanie
sądowe

41. Siekierki I Warszawa 1956 4 4 85 samorząd postępowanie
sądowe

42. Wodociągowiec Warszawa 1956 1,98 1,98 47 samorząd postępowanie
sądowe

43. Mechanizacja Warszawa 1956 1,62 1,62 32 samorząd postępowanie
sądowe
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44. Owoc Warszawa 1958 12,42 12,42 344 samorząd postępowanie
sądowe

45. Imielińska Warszawa 1959 8 7,43 177 samorząd postępowanie
sądowe

46. Mieszka I Warszawa 1960 3,86 3,86 101 samorząd postępowanie
sądowe

47. Ogrodnik Warszawa 1960 4,55 4,55 126 samorząd postępowanie
sądowe

48. Elektromontaż Warszawa 1963 4,12 1,08 23 samorząd postępowanie
sądowe

49. Spartański Warszawa 1963 1,55 1,55 42 samorząd postępowanie
sądowe

50. Bohaterów Warszawa 1964 21,56 21,56 629 samorząd postępowanie
Westerplatte sądowe

51. Latawiec-Emeryci Warszawa 1964 5,33 5,33 128 samorząd postępowanie
sądowe

52. Samopomoc Warszawa 1964 3,2 3,2 100 samorząd postępowanie
Chłopska sądowe

53. Siekierki II Warszawa 1964 18,7 15,68 320 samorząd postępowanie
sądowe

54. Wał Wiślany Warszawa 1964 7,24 0,77 15 samorząd postępowanie
sądowe

55. Krokus Warszawa 1964 5 5 162 samorząd postępowanie
sądowe

56. Kępa Służewicka Warszawa 1964 3,6 0,27 7 samorząd postępowanie
sądowe

57. Pelcowizna Warszawa 1964 8,4 0,05 2 samorząd postępowanie
sądowe

58. 9-go Maja Warszawa 1965 5,81 5,81 82 samorząd postępowanie
sądowe

59. Wodniak Warszawa 1966 6,8 6,8 161 samorząd postępowanie
sądowe

60. Wiarus Warszawa 1967 2,76 2,76 78 samorząd postępowanie
sądowe

61. Wola Warszawa 1967 2,9 2,9 77 samorząd postępowanie
sądowe

62. Dom Słowa Warszawa 1968 2 0,73 12 samorząd postępowanie
Polskiego sądowe

63. Wyczółki Warszawa 1970 3,6 0,06 2 samorząd postępowanie
sądowe

64. Wilanów Warszawa 1971 15 14,43 364 samorząd postępowanie
sądowe

65. Promyk Warszawa 1971 5,84 0,35 7 samorząd postępowanie
sądowe

66. Raj Warszawa 1971 17,5 17,5 464 samorząd postępowanie
sądowe

67. Gaj Warszawa 1972 31 28,7 795 samorząd postępowanie
sądowe
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68. Obrońców Ochoty Warszawa 1966 2,4 2,4 66 samorząd postępowanie
sądowe

69. Tramwajarz Warszawa 1974 3,36 3,36 112 samorząd postępowanie
sądowe

70. Cyklamen Warszawa 1979 5,51 5,51 166 samorząd postępowanie
sądowe

71. Starzyńskiego Warszawa 1977 19,76 19,76 584 samorząd postępowanie
sądowe

72. Piaski Warszawa 1979 7,34 7,34 209 samorząd postępowanie
sądowe

73. Zachęta II Warszawa 1982 5,5 3,29 93 samorząd postępowanie
sądowe

74. Lotnisko Warszawa 1983 9 9 198 samorząd postępowanie
sądowe

75. Augustówka II Warszawa 1983 8 4,9 119 samorząd postępowanie
sądowe

76. Wilanówka Warszawa 1985 6,38 6,38 100 samorząd postępowanie
sądowe

77. Morysin Warszawa 1996 4,72 0,7 2 samorząd postępowanie
sądowe

78. Rzodkiewka Warszawa 1989 0,59 0,59 12 samorząd postępowanie
sądowe

79. Mandragora Warszawa 1952 4,16 1,14 25 samorząd postepowanie
sądowe

80. Wilga Warszawa 1988 9 2,28 67 samorząd postępowanie
sądowe

81. Forty Leonidasa Warszawa 1989 7,73 7,37 199 samorząd postepowanie
sądowe

82. Sigma-Bartycka Warszawa 1982 5,65 1,88 35 samorząd postępowanie
sądowe

83. Kaloria Warszawa 1955 5 4,62 80 samorząd postępowanie
sądowe

84. Danusin Warszawa 1971 2,6 0,83 20 samorząd postępowanie
sądowe

85. Drogowiec Warszawa 1955 3 3 54 samorząd postępowanie
sądowe

86. Dworzec Gdański Warszawa 1936 3,4 1,61 32 samorząd postępowanie
sądowe

87. Klamrowa Warszawa 25 19,67 484 samorząd postępowanie
sądowe

88. Pod skarpą Warszawa 1955 4,2 4,2 103 samorząd postępowanie
sądowe

89. Sowińskiego Warszawa 1938 4,5 4,5 85 samorząd postępowanie
sądowe

90. Syrena Warszawa 1967 5,23 5,23 123 samorząd postępowanie
sądowe

91. Śnieguliczki Warszawa 1973 5,34 5,33 134 samorząd postępowanie
sądowe



40

92. Warneńczyka Warszawa 1956 11,87 11,87 265 samorząd postępowanie
sądowe

93. Warszawianka Warszawa 1964 7 6,66 170 samorząd postępowanie
sądowe

94. Wypoczynek Warszawa 1971 10,59 1,92 47 samorząd postępowanie
sądowe

95. Zremb Warszawa 1971 4,5 2,62 61 samorząd postępowanie
sądowe

96. Żerań FSO Warszawa 1955 7 6,75 118 samorząd postępowanie
sądowe

97. Jeziorko Warszawa 1984 0,7 0,7 22 samorząd postępowanie
Czerniakowskie sądowe

98. Klaudyny Warszawa 1960 2,28 0,89 20 samorząd postępowanie
sądowe

99. Lotnik Warszawa 1983 12,5 12,5 292 samorząd postępowanie
sądowe

100. Bemowo Warszawa 1982 20,3 20,3 504 samorząd postępowanie
sądowe

101. Bemowo II Warszawa 1983 18,62 18,62 525 samorząd postępowanie
sądowe

102. Phantom Warszawa 1982 3 3 87 samorząd postępowanie
sądowe

RAZEM: 761,68 669,76 16203

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.


