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„Ra zem obro ni my to, co stwo rzy li śmy” – to ha sło, któ -
re to wa rzy szy ło te go rocz nym Kra jo wym Dniom Dział -
kow ca, któ re od by ły się 31 sierp nia w ROD „Be mo wo”
w War sza wie. W wy da rze niu wzię ło udział po nad 
500 dział kow ców z ca łe go kra ju. 

Uro czy ste go otwar cia Kra jo wych Dni Dział kow ca do -
ko nał pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki, któ ry w pierw -
szych sło wach po wi tał uczest ni ków oraz przy by łych
go ści. Wy ra ził też na dzie ję, że nie bę dzie to osta nie te go
ty pu wy da rze nie w Związ ku, a za rok dział kow cy bę dą
mo gli wspól nie świę to wać przy ję cie przez Sejm do brej
usta wy, któ ra za pew ni dal sze ist nie nie i roz wój ogro dów. 

Pre zes PZD przy po mniał, że Kra jo we Dni Dział kow -
ca są ra do snym świę tem, o dłu go let niej, bo bli sko 
120-let niej tra dy cji. Ogro dy o dłu żej tra dy cji znaj du ją
się tyl ko w Niem czech, gdzie po raz pierw szy po ja wi ły
się 140 lat te mu i w An glii, gdzie ma ją już bli sko 200 lat.
Pol scy dział kow cy mo gą więc być dum ni, bo ni czym nie
od bie ga ją od swo ich za chod nich są sia dów, do któ rych
tak czę sto sta ra my się rów nać. „Ze smut kiem na le ży jed -
nak stwier dzić, że sy tu acja dział kow ców eu ro pej skich
znacz nie róż ni się od pol skich. Oni mo gą przede wszyst -
kim wy po czy wać na dział kach, a pol scy dział kow cy mu -
szą przede wszyst kim wal czyć o ich za cho wa nie. Wie rzę
jed nak, że je śli na dal bę dzie my ra zem, w jed nym Związ -
ku, po ko na my wszel kie trud no ści. Bo hi sto ria już nie raz
po ka za ła, że w dział ko wej jed no ści tkwi praw dzi wa si -
ła” – mó wił pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki. Sło wa te
zo sta ły przy ję te z du żym en tu zja zmem dział kow ców,
któ rzy po twier dzi li to bra wa mi.

Pre zes PZD pod kre ślił tak że, że ta jed ność po trzeb na
jest zwłasz cza te raz, kie dy w Sej mie trwa ba ta lia o no wą

usta wę. „Je że li chce my zwy cię żyć, to jest tyl ko jed na dro -
ga.  Mu si my być ra zem. Je że li za cznie my się dzie lić i nie
do ce ni my te go co ma my, na ra zi my ogro dy na li kwi da cję.
Za wierz my so bie na wza jem. Bądź my ra zem w tym trud -
nym okre sie” – ape lo wał Pre zes PZD.

Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki pod kre ślił, że dział kow -
com uda ło się osią gnąć już bar dzo wie le. Po twier dze -
niem te go jest po wsta nie oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy o ROD i ze bra nie pod nim bli sko mi lio na pod pi -
sów. Za suk ces na le ży też uznać to, że pro jekt stał się
wio dą cym w pra cach pod ko mi sji nad zwy czaj nej i uzy -
skał du że po par cie ze stro ny po słów SLD, PiS, RP i PSL.

„Wal ka o za cho wa nie na sze go pro jek tu w nie zmie nio -
nym kształ cie trwa na dal i nie jest ła twa, bo wiem Plat -
for ma Oby wa tel ska nie wy co fa ła z Sej mu nie zwy kle
szko dli we go dla ru chu dział ko we go pro jek tu, któ ry zmie -
rza do li kwi da cji ogro dów i ode bra nia dział kow com naj -
waż niej szych praw. Dla te go nie mo że my się te raz
pod da wać, mu si my być ak tyw ni do koń ca” – pod kre ślał
pre zes Polskiego Związku Działkowców, na co dział -
kow cy tak że za re ago wa li bra wa mi.

Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki od niósł się tak że do spra -
wy uwłasz cze nia, któ re wy wo łu je du że po ru sze nie wśród
dział kow ców. Pod kre ślił, że Zwią zek nie jest je mu prze -
ciw ny, chce tyl ko, by ob ję ci nim zo sta li wszy scy dział -
kow cy, a nie wy bra ni, jak pro po nu je Plat for ma
Oby wa tel ska.

„Moc no wie rzę w to, że mi mo wie lu prze ciw no ści
wyj dzie my z Sej mu z sa tys fak cjo nu ją cą, każ de go spo -
śród mi lio na dział kow ców, usta wą. Te go wszyst kim nam
ży czę” – mó wił pre zes PZD.

1. W dział ko wej jed noÊci jest praw dzi wa si ła

W Kra jo wych Dniach Dział kow ca wziął tak że udział
po seł Zby szek Za bo row ski (SLD), któ ry ja ko je dy ny 
z człon ków pod ko mi sji nad zwy czaj nej po zy tyw ni od po -
wie dział na za pro sze nie KR PZD. W swo im wy stą pie -
niu po seł od niósł się do ak tu al nej sy tu acji ogro dów
dział ko wych, pod kre śla jąc, że dział kow cy mu szą kon se -
kwent nie wal czyć o ich prze trwa nie. „Nie ro zu miem dla -
cze go od po cząt ku lat 90-tych ogro dy dział ko we są
ata ko wa ne. Nikt nie cze pia się Pol skie go Związ ku Ło -
wiec kie go tyl ko was. Mo gę się do my ślać, że nie któ rym
prze szka dza to, jak do brze je ste ście zor ga ni zo wa ni i jak
zwar tą gru pą je ste ście. Po twier dze niem te go jest cho -

ciaż by bli sko mi lion pod pi sów, któ re ze bra li ście pod wa -
szą usta wą i kon se kwent na wal ka ja ką pro wa dzi cie o jej
za cho wa nie w Sej mie”. Po seł So ju szu od niósł się tak że
do pro jek tu Plat for my Oby wa tel skiej, któ ry w je go oce -
nie jest pro jek tem li kwi da tor skim, a tak że za wie ra za pi -
sy nie zgod ne z kon sty tu cją. Przy kła dem te go jest
pro po zy cja uwłasz cze nia dział kow ców, któ ra dzie li ich
na bar dziej i mniej uprzy wi le jo wa nych. Po seł Zby szek
Za bo row ski od niósł się tak że kry tycz nie do pro po zy cji
PO, by dział kow cy mu sie li po now nie po twier dzać chęć
przy na leż no ści do swo jej or ga ni za cji. Za zna czył, że w
SLD ta ki obo wią zek zo stał wpro wa dzo ny dzie sięć lat te -
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mu i wszy scy do dziś bar dzo źle go oce nia ją. Po seł za -
pew nił, że ze swej stro ny, ja ko czło nek pod ko mi sji nad -
zwy czaj nej, zro bi wszyst ko, by pro jekt oby wa tel ski
wy szedł w jak naj bar dziej przy stęp nej po sta ci z Sej mu.
„Wal ka się nie skoń czy ła. Wie rzę, że wszyst kie szko dli we
za pi sy wpro wa dzo ne przez po słów PO do ini cja ty wy oby -
wa tel skiej moż na jesz cze wy co fać, tak, by no wa usta wa
za pew ni ła dział kow com spo koj ne funk cjo no wa nie. Gra -
tu lu ję do tych cza so wej po sta wy. Osią gnię cie suk ces, gdy
tak jak do tych czas bę dzie cie ra zem” – mó wił.

W Kra jo wych Dniach Dział kow ca wziął tak że udział
Jan Guz, prze wod ni czą cy Ogól no pol skie go Po ro zu mie -
nia Związ ków Za wo do wych, któ ry po gra tu lo wał dział -
kow com do tych cza so wych osią gnąć. „Mo że cie być
dum ni z te go, co uda ło wam się do tych czas uzy skać. Sam
do brze wiem, co to zna czy być ra zem. Jed nost ka dziś się
nie li czy. Tyl ko w gru pie wasz głos mo że być sły sza ny.
Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest dia men tem i jest w nim
praw dzi wa si ła”.

Jan Guz wy ra ził też na dzie ję, że Plat for ma Oby wa tel -
ska wy co fa swój pro jekt usta wy z Sej mu, bo po li ty cy 
o ogro dach dział ko wych po win ni roz ma wiać, ale nie po -
win ni uży wać ich ja ko na rzę dzia do upra wia nia po li ty ki.
Za po wie dział tak że, że pod czas Ogól no pol skich Dni
Pro te stu, któ re OPZZ pla nu je zor ga ni zo wać mię dzy 11 
a 14 wrze śnia bę dzie wy ra żał swo je po par cie dla oby wa -
tel skie go pro jek tu usta wy o ROD, któ ry po wi nien stać
się pra wem.

Na stęp nie głos za brał An drzej Ry buz To łocz ko, re -
pre zen tu ją cy wo je wo dę ma zo wiec kie go Jac ka Ko złow -
skie go, któ ry w krót kich sło wach prze ka zał po zdro-
wie nia dla wszyst kich dział kow ców oraz ży czył im, by
mo gli jak naj dłu żej cie szyć się swo imi ogro da mi.

Pod czas Dni Dział kow ca głos za bra li tak że peł no moc ni -

cy 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 i mec. Bar tło miej Piech.

Mec. Bar ło miej Piech po dzię ko wał wszyst kim dział -
kow com za wspar cie, któ re go udzie la ją Ko mi te to wi.
„Dzię ki te mu jest nam o wie le ła twiej w Sej mie, gdzie
wal ka o za cho wa nie pro jek tu w obec nym kształ cie nie
jest ła twa. Wie rzę jed nak, że dzię ki na szym wspól nym
dzia ła niom uda się nam do pro wa dzić spra wę no wej usta -
wy do szczę śli we go fi na łu, dzię ki cze mu po 21 stycz nia
2014 r. ogro dy dział ko we bę dzie chro ni ło do bre pra wo”
– mó wił mec. Bar tło miej Piech.

Mec. To masz Ter lec ki po dzię ko wał dział kow com za
mi lion pod pi sów, któ re zło ży li pod pro jek tem oby wa tel -
skim. „Dzię ki wspar ciu, któ re go nam pań stwo udzie la ją
jest nam ła twiej, dla te go pro si my, by na dal by li pań stwo
z na mi. Za pew niam, że ze swo jej stro ny bę dzie my na dal
ak tyw ni, by w stycz niu mo gli pań stwo otrzy mać jak naj -
lep szy pro jekt, któ ry po zwo li nam świę to wać ko lej ne
Dni Dział kow ca”.

Pod czas Kra jo wych Dni Dział kow ca głos za bra li tak -
że licz ni dział kow cy. Ich wy po wie dzi opu bli ku je my w
po nie dzia łek.

Du żą cześć uro czy sto ści po świę co no na wrę cze nie od -
zna czeń Związ ko wych oraz na gro dze nie uczest ni ków
kon kur sów kra jo wych: „Kro ni ka ROD-hi sto ria i dzień
dzi siej szy oraz ar tyzm wy ko na nia”, „Ro dzin ny Ogród
Dział ko wy 2013”, „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2013”, Ład -
ny i Przy ja zny Dom Dział kow ca 2013r.”, „Mo der ni za -
cja dział ki Ro ku 2013”.

Dni Dział kow ca prze bie ga ły w spo koj nej i ra do snej at -
mos fe rze. Dział kow cy, wy je cha li z War sza wy umoc nie -
ni, a tak że z na dzie ją, że za rok spo tka ją się na Ko lej nych
Dniach Dział kow ca, pod czas któ rych świę to wa li bę dą
wej ście w ży cie sa tys fak cjo nu ją cej ich usta wy.

MZ

2. Dział kow cy: „Wie rzy my, ˝e ko lej ne Kra jo we Dni Dział kow ca sà przed na mi”

Pod czas Kra jo wych Dni Dział kow ca, któ re od by ły się
31 sierpnia w „ROD Be mo wo” w War sza wie, głos za -
bie ra li licz ni dział kow cy, któ rzy w swo ich wy po wie -
dziach nie ukry wa li obaw wy wo ła nych ak tu al ną sy tu acją
ogro dów i Związ ku. Mi mo te go, że w Sej mie prze cią ga -
ją się pra ce nad no wą usta wą dział ko wą, a Plat for ma
Oby wa tel ska sta ra się prze for so wać nie ko rzyst ne dla
ogrod nic twa dział ko we go za pi sy, dział kow cy wy ra ża li
na dzie ję, że na przy szło rocz nych Dniach Dział kow ca bę -
dą mo gli świę to wać wej ście w ży cie no wej, sa tys fak cjo -
nu ją cej ich usta wy. „Nie raz już po ka za li śmy, że w na szej
dział ko wej jed no ści jest praw dzi wa si ła. Bę dzie my do
koń ca wal czy li o ogro dy w myśl ha sła – ra zem obro ni my
to, co stwo rzy li śmy” – mó wi li dział kow cy.

Spe cjal ne po dzię ko wa nia dla Kra jo wej Ra dy PZD
skie ro wał Hen ryk To ma szew ski z Okrę go we go Za rzą du
we Wro cła wiu. „My ślę, że dla wszyst kich uczest ni ków
jest to wy jąt ko we i szcze gól ne świę to. Do my ślam się ile
pra cy i tru du trze ba by ło wło żyć w je go przy go to wa nie.
Dzię ku ję za to w imie niu swo im, a tak że wszyst kich dział -
kow ców. Dzię ku ję KR PZD za to, co ro bi dla nas każ de -
go dnia”.

Sło wa po dzię ko wa nia dla Pre ze sa PZD Eu ge niu sza
Kon drac kie go, a tak że peł no moc ni ków Ko mi te tu Ini cja -
ty wy usta wo daw czej mec. Bar tło mie ja Pie cha i mec. To -
ma sza Ter lec kie go zło ży ła pre zes ROD „Sło necz na
Po la na” Paw li ko wi ce (OZ Łódź) Ka ta rzy na Bor kow ska.
„W wal ce o ogro dy i no wą usta wę o ROD wy ka zu ją się
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pań stwo ogrom nym za an ga żo wa niem, a tak że zna ko mi -
tą zna jo mo ścią te ma tu, za co dzię ku je my. Wie rzę, że pań -
stwa trud nie pój dzie na mar ne” – mó wi ła.

Uczest ni cy Kra jo wych Dni Dział kow ca pod kre śla li
tak że, że nie za mie rza ją po prze sta wać na sło wach. Chcą
być ak tyw ni, bo wie dzą jak waż ną wal kę to czą. „Po win -
ni śmy wy sy łać jak naj wię cej li stów do mar sza łek Sej mu
i po słów. Pra ce w Sej mie nie prze bie ga ją w ta kim tem pie,
jak by śmy chcie li. Re aguj my na to. Nie po zo sta waj my
obo jęt ni” – mó wił Je rzy Kucz ne ro wicz, wi ce pre zes z OZ
Po znań.

Pod czas Kra jo wych ni Dział kow ca głos za bie ra li tak -
że lau re aci kon kur sów, któ rzy dzię ko wa li KR PZD za
do ce nie nie wy sił ku, ja ki wkła da ją w pie lę gno wa nie
ogro dów.

„W imie niu wszyst kich od zna czo nych i wy róż nio nych
chciał bym po dzię ko wać Kra jo wej Ra dzie PZD za do ce -
nie nie tru du, któ ry dział kow cy wkła da ją w utrzy ma nie
ogro dów. Szcze gól ne po dzię ko wa nie skła dam na rę ce
pre ze sa PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go, któ re go upór i
za an ga żo wa nie przy czy nia ją się do roz sła wia nia ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce. Za je go trud i ser ce dzię -
ku ję” – mó wił Wie sław Tom czuk, pre zes ROD „Pio truś”
w Sty rzyń cu.

Za do ce nie nie w kon kur sie kra jo wym dzię ko wa ła tak -
że pre zes ROD Sę pól no Kra jeń skie z Byd gosz czy Bo -
gu mi ła Ol szew ska, „Dzię ku ję, że mo gli śmy wziąć udział
w kon kur sie. Dzię ku ję na szej pa ni pre zes za to, że zmo -
bi li zo wa ła nas do udzia łu w kon kur sie. Za pew niam, że
bę dzie my współ pra co wać i bro nić te go, co ma my. Bę -
dzie my ra zem wspól nie wal czyć o ogro dy, by śmy mo gli
się ni mi jesz cze dłu go cie szyć i ko rzy stać z ich uro ków”.

Ma rian Czysz czoń, pre zes ROD „Gar ni zo no wy” w
Ny sie, któ re go ogród zdo był trze cie miej sce w kon kur -
sie na naj ład niej szą Kro ni kę ROD ape lo wał do wszyst -
kich, by po pu la ry zo wa li kro ni ki. „Gdy nas już nie bę dzie,
one po zo sta ną wspa nia łym świa dec twem te go, co ro bi li -
śmy” – mó wił.

Na za koń cze nie apel do wszyst kich dział kow ców skie -
ro wał Jó zef Pi sar ski, prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi -
sji Roz jem czej w Gdań sku. „Wal ka o za cho wa nie ogro-
dów trwa. Mo im ma rze niem jest to, aby nasz Zwią zek
prze trwał. Ma rze niem rzą dzą cych jest je go roz bi cie.
Mam na dzie ję, że im się to nie uda, bo w na szej jed no ści
jest praw dzi wa si ła. Pa mię taj my o ogro dach”.

Dział kow cy, wy je cha li z War sza wy z na dzie ją, że za
rok spo tka ją się ponownie, by świę to wć wej ście w ży cie
pra wa, sa tys fak cjo nu ją ce go każ de go z mi lio na użyt kow -
ni ków dzia łek w ROD.

MZ
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3. List wi ce pre mie ra i mi ni stra go spo dar ki Ja nu sza Pie cho ciƒ skie go do dział kow ców
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4. List wi ce mar szał ka Sej mu Eu ge niu sza Grzesz cza ka do dział kow ców
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Na wnio sek po słów opo zy cji i przed sta wi cie li Ko mi te -
tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej w dniu 12.09 br. od by ło
się po sie dze nie po łą czo nych Ko mi sji In fra struk tu ry i Sa -
mo rzą du Te ry to rial ne go. Ce lem spo tka nia by ło m.in. roz -
sze rze nie upraw nień pod ko mi sji, tak by mo gła ona
roz pa trzeć po praw ki, któ re stro na spo łecz na skie ro wa ła
do opra co wa ne go w Pod ko mi sji pro jek tu.

Wnio sek ten wy wo łał spo re dys ku sje wśród po słów
obu Ko mi sji. Moż na je okre ślić mia nem wal ki do słow -
nie o jed no sło wo. Wszy scy pa mię ta my, jak pod czas
słyn nej „afe ry Ry wi na” jed no sło wo zmie ni ło sens ca łej
usta wy me dial nej. Po dob nie i w tym wy pad ku tyl ko jed -
no sło wo – „wszyst kie” – mo gło za wa żyć o lo sie po pra -
wek, któ re do pro jek tu usta wy dział ko wej przy go to wał
Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej uwzględ nia jąc
wnio ski, ape le i li sty ty się cy dział kow ców z ca łej Pol -
ski. Dział kow cy bo wiem sprze ci wia ją się nie któ rym nie -
ko rzyst nym dla nich za pi som, któ re zo sta ły uchwa lo ne
przez po słów PO i SP w to ku prac Pod ko mi sji. 

Nie ste ty po raz ko lej ny ujaw ni ła się de ter mi na cja, z ja -
ką Prze wod ni czą ca Si biń ska dą ży do po zba wie nia peł -
no moc ni ków Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej ja kie-
go kol wiek wpły wu na uchwa la ne zmia ny w pro jek cie
oby wa tel skim i mar gi na li zu je wszel kie za strze że nia oraz
po praw ki, ja kie stro na spo łecz na chce wnieść do tej usta -
wy. To po ka zu je praw dzi we ob li cze i sto su nek po słów
PO do dział kow ców. 

Ta wal ka z po sła mi PO i Prze wod ni czą cą Si biń ską,
któ ra to czy się od wie lu dni, tym ra zem za koń czy ła się
suk ce sem. Dzię ki mo bi li za cji i dys cy pli nie ze stro ny po -
słów opo zy cji: PiS, SLD, Ru chu Pa li ko ta i Ini cja ty wy
Dia lo gu, więk szo ścią gło sów przy ję to wnio sek zgło szo -
ny przez Bar to sza Kow nac kie go (PiS), by roz pa trzyć
wszyst kie po praw ki, ja kie Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo -
daw czej skie ro wał do pro jek tu opra co wa ne go w Pod ko -
mi sji. To nie zwy kle istot ne, bo wiem w dniu wczo raj -
szym, po mi mo pro te stów Ko mi te tu i po słów opo zy cji
wzglę dem jaw nej ma ni pu la cji po słów PO, Pod ko mi sja
do póź nych go dzin wie czor nych uchwa la ła so bie to, co
chcia ła, nie li cząc się zu peł nie z po wszech nym pro te stem

i sprze ci wem po zo sta łych człon ków Pod ko mi sji. – Więk -
szość ar ty ku łów, co do któ rych by ły uwa gi i mi ni sterstw
i Ko mi te tu, już przy ję li śmy. Uwa żam, że jest to nie zgod -
ne z re gu la mi nem, by wra cać do ar ty ku łów już przy ję -
tych – pro te sto wa ła Prze wod ni czą ca Si biń ska. Wtó ro-
wa ło jej, jak zwy kle, Biu ro Le gi sla cyj ne Sej mu. – Sta no -
wi sko, któ re przed sta wi ła po seł Si biń ska jest sta no wi -
skiem tyl ko i wy łącz nie klu bu PO i SP, a nie ca łej Pod-
ko mi sji – pod kre śla na to miast po seł Zby szek Za bo row -
ski (SLD). – Po zo sta li po sło wie ma ją in ne zda nie i chcą
pra co wać nad wszyst ki mi po praw ka mi, tak że nad ty mi,
nad któ ry mi wczo raj pra co wa no w okro jo nym skła dzie
– za zna czył.

De cy zją więk szo ści człon ków po łą czo nych Ko mi sji,
któ re wy zna czają tryb pra cy Pod ko mi sji, po sło wie bę dą
mu sie li po now nie roz pa trzyć wszyst kie po praw ki, ja kie
skie ro wał do tych czas Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw -
czej. Po zy ty wem jest to, że za kres te go umo co wa nia
obej mu je wszyst kie po praw ki i to bez ogra ni cze nia ter -
mi nu ich wpły nię cia do Pod ko mi sji. Po nad to co wy da je
się waż ne, prze gło so wa no je dy nie wnio sek po sła Kow -
nac kie go, któ ry nie obej mo wał do łą cze nia po pra wek re -
dak cyj no -le gi sla cyj nych Biu ra Le gi sla cyj ne go Sej mu.
De cy zja Ko mi sji ozna cza, że po sło wie Pod ko mi sji mu -
szą po now nie po chy lić się nad za pi sa mi przy go to wa nej
usta wy i  jesz cze raz prze ana li zo wać wszyst kie po praw -
ki, ja kie przy go to wa ła stro na spo łecz na.

Po sło wie opo zy cji pod kre śla li też nie zwy kle istot ny
fakt, że po sło wie Plat for my, któ rzy po sia da ją więk szość
w Pod ko mi sji, świa do mie ła mią pra wo pa ra li żu jąc jej
pra ce, a po nad to ce lo wo wy dłu ża ją je w cza sie. – Prze -
wod ni czą ca wraz z po sła mi PO boj ko tu je pra ce nad
usta wą. Nie wiem z ja kie go po wo du od mó wio no pro ce -
do wa nia nad po praw ka mi, któ re wpły nę ły na rę ce prze -
wod ni czą ce go Ko mi sji In fra struk tu ry. To jest pa ra liż
prac – mó wił Bar tosz Kow nac ki (PiS). Po sło wie SLD,
PiS, RP i ID wspól nie z peł no moc ni ka mi Ko mi te tu za -
ape lo wa li o szyb kie wy zna cze nie ko lej nych ter mi nów
prac Pod ko mi sji.

AH

II. Z PRAC SEJMU 

1. Podkomisja zmuszona do uwzgl´dnienia poprawek Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej
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1. W art. 2 pkt 1 otrzy mu je brzmie nie:

„1) dział kow cu – na le ży przez to ro zu mieć peł no let nią
oso bę fi zycz ną upraw nio ną do ko rzy sta nia z dział ki w

ro dzin nym ogro dzie dział ko wym na pod sta wie pra wa do
dział ki”;

2. Po praw ki Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych do pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych sta no wià ce go
spra woz da nie pod ko mi sji nad zwy czaj nej o pro jek tach ustaw za war tych w dru kach
nr 1148, 1170, 1204 i 1240 (INF-0141-8-13)

2. W art. 2 pkt 10 otrzy mu je brzmie nie:

„10) li kwi da cji ro dzin ne go ogro du dział ko we go lub je -
go czę ści – na le ży przez to ro zu mieć zby cie lub wy ga -
śnię cie praw przy słu gu ją cych sto wa rzy sze niu ogro-

do we mu do nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez ro dzin ny
ogród dział ko wy lub je go część oraz wy da nie tej nie ru -
cho mo ści przez sto wa rzy sze nie ogro do we”;

„11) pod mio cie li kwi du ją cym – na le ży przez to ro zu -
mieć wła ści cie la nie ru cho mo ści, na któ rej zlo ka li zo wa -
ny jest ro dzin ny ogród dział ko wy pod le ga ją cy li kwi da cji

lub pod miot, któ ry na by wa wła sność tej nie ru cho mo ści
wsku tek wy własz cze nia”;

4. Art. 8 otrzy mu je brzmie nie:

„Art. 8. ROD za kła da ne są na grun tach sta no wią cych
wła sność Skar bu Pań stwa, jed no stek sa mo rzą du te ry to -

rial ne go oraz sto wa rzy szeń ogro do wych”;

3. W art. 2 po pkt 10 do da  pkt 11 w brzmie niu:

5. W art. 9 ust. 1 otrzy mu je brzmie nie:

„1. Na wnio sek sto wa rzy sze nia ogro do we go ra da gmi -
ny mo że, w dro dze uchwa ły, utwo rzyć ROD na grun tach

sta no wią cych wła sność gmi ny”;

„2a. Do utwo rze nia ROD na grun tach sta no wią cych
wła sność po wia tu lub wo je wódz twa prze pi sy ust. 1 i 2

sto su je się od po wied nio”;

6. W art. 9 po ust. 2 do da je si´ ust. 2a o brzmie niu:

7. W art. 9 ust. 3 otrzy mu je brzmie nie:

„3. W od nie sie niu do grun tów sta no wią cych wła sność
Skar bu Pań stwa, z wy łą cze niem nie ru cho mo ści, któ ry -
mi na mo cy prze pi sów od ręb nych go spo da ru je mi ni ster
wła ści wy do spraw Skar bu Pań stwa, kom pe ten cję, o któ -

rej mo wa w ust. 1, wy ko nu je wła ści wy sta ro sta w dro dze
za rzą dze nia, po uzy ska niu zgo dy wo je wo dy. Prze pis
ust. 2 sto su je się od po wied nio”;



„4. Dział kow co wi przy słu gu je pra wo do wy to cze nia
prze ciw ko sto wa rzy sze niu ogro do we mu po wódz twa o
stwier dze nie nie waż no ści re gu la mi nu lub je go zmian w
ra zie ich sprzecz no ści z usta wą. Prze pi su art. 189 Ko -
dek su po stę po wa nia cy wil ne go nie sto su je się.

5. Wy to cze nie po wódz twa, o któ rym mo wa w ust. 4,

8

8. W art. 14 ust. 2 otrzy mu je brzmie nie:

„2. W przy pad ku po wzię cia in for ma cji, że na te re nie
dział ki wy bu do wa no, nad bu do wa no lub roz bu do wa no
al ta nę lub in ny obiekt z na ru sze niem prze pi sów pra wa,

sto wa rzy sze nie ogro do we zgła sza na ru sze nie do wła ści -
we go or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz nej”;

nie za wie sza obo wią zy wa nia za skar żo ne go re gu la mi nu
lub je go zmian. Pra wo do wnie sie nia po wódz twa wy ga -
sa z upły wem trzech mie się cy od dnia otrzy ma nia wia -
do mo ści o uchwa le niu re gu la mi nu lub je go zmian,
jed nak że nie póź niej niż z upły wem sze ściu mie się cy od
dnia uchwa le nia re gu la mi nu”;

„Art. 17a. 1. Sto wa rzy sze nie ogro do we, pro wa dzą ce
ROD na ob sza rze da nej gmi ny mo że otrzy my wać do ta -
cję ce lo wą z bu dże tu tej gmi ny, z za sto so wa niem prze pi -
sów usta wy z dnia 27 sierp nia 2009 r. o fi nan sach
pu blicz nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w
za kre sie udzie la nia do ta cji ce lo wych dla pod mio tów nie -
za li cza nych do sek to ra fi nan sów pu blicz nych i nie dzia -
ła ją cych w ce lu osią gnię cia zy sku.

2. Do ta cja, o któ rej mo wa w ust. 1, ma słu żyć re ali za -

cji ce lu pu blicz ne go, zwią za ne go z za da niem gmi ny, o
któ rym mo wa w art. 6 ust. 1, i mo że być prze zna czo na w
szcze gól no ści na bu do wę lub mo der ni za cję in fra struk tu -
ry ogro do wej, je że li wpły nie to na po pra wę wa run ków
do ko rzy sta nia z ROD przez dział kow ców, lub zwięk szy
do stęp ność spo łecz no ści lo kal nej do te go ROD.

3. Prze pi sy usta wy nie na ru sza ją upraw nień jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go do wspie ra nia ROD na pod sta -
wie prze pi sów od ręb nych”;

9. W art. 15 po ust. 3 do da je si´ ust. 4 i 5 o brzmie niu:

10. Po art. 17 do da je si´  art. 17a w brzmie niu:

ro wa nia prze strzen ne go obej mu ją ce go tę nie ru cho mość.
Zgła sza jąc wnio sek wła ści ciel jest obo wią za ny przed sta -
wić pro po zy cję nie ru cho mo ści za mien nej od po wia da ją -
cej wa run kom okre ślo nym w art. 21 pkt 1 oraz przed-
sta wić pro po zy cję umo wy gwa ran tu ją cej re ali za cję obo -
wiąz ków okre ślo nych w art. 21 oraz art. 22”;

da zgod ność pro po no wa nej umo wy z prze pi sa mi usta -
wy. Orze cze nie są du stwier dza ją ce bez pod staw ność od -
mo wy za stę pu je oświad cze nie w przed mio cie zgo dy na
li kwi da cję”;

12. W art. 19 ust 4 otrzy mu je brzmie nie:

„4. W przy pad ku od mo wy za war cia umo wy, o któ rej
mo wa w ust. 2, wła ści ciel mo że wy to czyć po wódz two o
uzna nie od mo wy za bez pod staw ną, w ter mi nie 6 mie się -
cy od otrzy ma nia od mo wy. Roz pa tru jąc spra wę sąd ba -

11. W art. 19 ust 2 otrzy mu je brzmie nie:

„2. W przy pad ku, gdy pra wa do nie ru cho mo ści, na któ -
rej znaj du je się ROD, zo sta ły na by te przez sto wa rzy sze -
nie ogro do we nie od płat nie, wła ści ciel nie ru cho mo ści
mo że zgło sić do sto wa rzy sze nia ogro do we go wnio sek o
li kwi da cję ROD, o ile funk cjo no wa nie ROD jest
sprzecz ne z za pi sa mi obo wią zu ją ce go pla nu za go spo da -

„1) dział kow com - od szko do wa nie za skład ni ki ma jąt ko -
we znaj du ją ce się na dział kach, a sta no wią ce ich wła sność

oraz za pra wa do dział ki w ROD, po mniej szo ne o war tość
pra wa do dział ki przy zna ne go w no wo pow sta łym ROD”;

13. W art. 22 ust 1 pkt 1 otrzy mu je brzmie nie:



9

„2. W przy pad ku bra ku ak cep ta cji pod mio tu li kwi du -
ją ce go dla wiel ko ści kosz tów wy ni ka ją cych z art. 21 i
22, pod miot li kwi du ją cy mo że zwró cić się do są du o roz -

14. W art. 23 do tych cza so wa treÊç otrzy mu je ozna cze nie ust. 1 i do da je si´ 
ust. 2 o brzmie niu:

strzy gnię cie, czy przed sta wio ne kosz ty zwią za ne z li kwi -
da cją ROD od po wia da ją ce nom ryn ko wym”; 

15. W art. 24 ust 2 otrzy mu je brzmie nie:

„2. W przy pad ku li kwi da cji czę ści ROD obej mu ją cej
nie wię cej niż 10% je go po wierzch ni i nie wię cej niż 10
dzia łek, za zgo dą sto wa rzy sze nia ogro do we go pro wa dzą -
ce go ten ROD, w miej sce re ali za cji obo wiąz ków, o któ -

rych mo wa w art. 21, pod miot li kwi du ją cy mo że wy pła -
cić na rzecz te go sto wa rzy sze nia kwo tę od szko do wa nia
sta no wią cą rów no war tość sza cun ko wych kosz tów tych
obo wiąz ków, a na rzecz dział kow ca – pra wa do dział ki”;

16. Art. 25 otrzy mu je brzmie nie:

„Art. 25. 1. W przy pad ku li kwi da cji ROD lub je go czę -
ści w związ ku z re ali za cją rosz cze nia oso by trze ciej, nie
sto su je się prze pi su art. 21, je że li Skarb Pań stwa lub jed -
nost ka sa mo rzą du te ry to rial ne go wy stę po wa ła ja ko wła -
ści ciel nie ru cho mo ści w dniu na by cia do tej nie ru -
cho mo ści ty tu łu praw ne go przez sto wa rzy sze nie ogro -
do we lub w dniu, w któ rym  ROD stał się ogro dem sta -
łym w ro zu mie niu usta wy z dnia 6 ma ja 1981 r. o
pra cow ni czych ogro dach dział ko wych (Dz.U. z 1996 r.
Nr 85, poz.390, późn. zm.).

2. W przy pad ku li kwi da cji ROD, o któ rej mo wa w ust.
1, art. 22 ust. 1 sto su je się od po wied nio. Zo bo wią za nym
do wy pła ty od szko do wań jest pod miot, któ ry wy stę po -
wał ja ko wła ści ciel nie ru cho mo ści w dniu wska za nym
w ust. 1. Usta le nie od szko do wań na stę pu je w dro dze de -
cy zji.

3. Or ga nem wła ści wym do wy da nia de cy zji, o któ rej
mo wa w ust. 2, jest:

1) w przy pad ku gdy pod mio tem zo bo wią za nym do
wy pła ty od szko do wań jest Skarb Pań stwa - sta ro sta, wy -
ko nu ją cy za da nie z za kre su ad mi ni stra cji rzą do wej. 

2) w przy pad ku gdy pod mio tem zo bo wią za nym do
wy pła ty od szko do wań jest jed nost ka sa mo rzą du te ry to -
rial ne go - or ga ny wy ko naw czy tej jed nost ki.

4. W przy pad ku gdy li kwi da cja czę ści ROD, o któ rej
mo wa w ust. 1, po wo du je, że in na część ROD nie na da -
je się do pra wi dło we go wy ko rzy sta nia na do tych cza so -
we ce le, pod miot zo bo wią za ny do wy pła ty od szko do wań
jest obo wią za ny, na wnio sek sto wa rzy sze nia ogro do we -
go, do li kwi da cji tej czę ści ROD na za sa dach ogól nych”;

17. Art. 26 otrzy mu je brzmie nie:

„Art. 26. 1. W przy pad ku li kwi da cji ROD lub je go czę -
ści w związ ku ze zwro tem wy własz czo nej nie ru cho mo -
ści na pod sta wie usta wy z dnia 21 sierp nia 1997 r. o
go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi, obo wią za nym do od two -
rze nia ogro du i wy pła ty od szko do wa nia jest pod miot bę -
dą cy wła ści cie lem nie ru cho mo ści w dniu orze ka nia o
zwro cie.

2. Do li kwi da cji ROD lub je go czę ści, o któ rych mo -
wa ust. 1, sto su je się od po wied nio art. 21 oraz art. 22 ust.
1 i 2. Upraw nie nie do od two rze nia oraz do od szko do wa -
nia nie przy słu gu je za na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty
wy ko na ne nie zgod nie z pra wem.

3. Pod miot, o któ rym mo wa w ust. 1, oraz wy so kość

od szko do wań i oso by upraw nio ne do ich otrzy ma nia,
okre śla się w de cy zji o zwro cie wy własz czo nej nie ru -
cho mo ści.

4. Za skar że nie de cy zji, o któ rej mo wa w ust. 1, w za -
kre sie w wska za nym w ust. 3, nie wstrzy mu je jej wy ko -
na nia w za kre sie zwro tu nie ru cho mo ści. Art. 23 nie
sto su je się.

5. W przy pad ku, gdy li kwi da cja czę ści ROD, z przy -
czy ny wska za nej w ust. 1, po wo du je, że in na część ROD
nie na da je się do pra wi dło we go wy ko rzy sta nia na do -
tych cza so we ce le, pod miot, o któ rym mo wa w ust. 1, jest
obo wią za ny, na wnio sek sto wa rzy sze nia ogro do we go,
do li kwi da cji tej czę ści ROD na za sa dach ogól nych”;
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6. Prze pi sy po wyż sze sto su je się w przy pad ku, gdy do
nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez ROD lub je go część

ob ję ta li kwi da cją sto wa rzy sze niu ogro do we mu przy słu -
gu je ty tuł praw ny”;

bą fi zycz ną. Umo wa mo że być rów nież za war ta z mał -
żon kiem dział kow ca, je że li żą da usta no wie nia pra wa do
dział ki wspól nie ze swo im współ mał żon kiem. Umo wa
nie mo że być za war ta w ce lu usta no wie nia pra wa do
wię cej niż jed nej dział ki.

4. Przy usta no wie niu pra wa do dział ki, o któ rym mo -
wa w ust. 1, uwzględ nia się w szcze gól no ści usta wo we
funk cje ROD i dział ki, a tak że miej sce za miesz ka nia
oso by ubie ga ją cej się o dział kę”;

18. Art. 27 otrzy mu je brzmie nie:

„Art. 27. 1. Dział ko wiec ko rzy sta z dział ki na pod sta -
wie pra wa do dział ki usta no wio ne go przez sto wa rzy sze -
nie ogro do we.

2. Usta no wie nie pra wa do dział ki na stę pu je na pod sta -
wie umo wy dzier ża wy dział ko wej al bo umo wy o usta no -
wie nie użyt ko wa nia.

3. Umo wy, o któ rych mo wa w ust. 2, za wie ra ne są po -
mię dzy sto wa rzy sze niem ogro do wym a peł no let nią oso -

19. Art. 29 otrzy mu je brzmie nie:

„Art. 29. 1. Je że li nie ru cho mość, na któ rej zlo ka li zo -
wa na jest dział ka, sta no wi wła sność sto wa rzy sze nia
ogro do we go al bo zo sta ła mu od da na w użyt ko wa nie
wie czy ste, na pi sem ny wnio sek dział kow ca, sto wa rzy -
sze nie ogro do we usta na wia na je go rzecz bez ter mi no we
pra wo użyt ko wa nia dział ki - w ro zu mie niu usta wy z dnia
23 kwiet nia 1964 r. - Ko deks cy wil ny - w dro dze umo -
wy za war tej w for mie ak tu no ta rial ne go.

2. Prze pis art. 28 ust. 2 i 4 sto su je się od po wied nio.

3. Wy na gro dze nie no ta riu sza za ogół czyn no ści no ta -
rial nych do ko na nych przy za wie ra niu umo wy, o któ rej
mo wa w ust. 1, oraz kosz ty są do we w po stę po wa niu wie -
czy stok się go wym ob cią ża ją dział kow ca, na rzecz któ re -
go usta no wio no pra wo użyt ko wa nia dział ki”;

20. Art. 36 otrzy mu je brzmie nie:

„Art. 36. Pra wo do dział ki wy ga sa z chwi lą:

1) roz wią za nia umo wy za zgo dą obu stron al bo wy po -
wie dze nia umo wy przez jed ną ze stron;

2) śmier ci dział kow ca, o ile usta wa nie sta no wi ina czej;

3) li kwi da cji ROD lub je go czę ści, na któ rej znaj du je
się dział ka;

4) w in nych przy pad kach prze wi dzia nych w usta wie”;

21. Art. 40 otrzy mu je brzmie nie:

„Art. 40. W przy pad ku wy ga śnię cia pra wa do dział ki
w związ ku z li kwi da cją ROD lub je go czę ści na wa run -
kach okre ślo nych w art. 21, art. 24 ust. 3 lub art. 26,
dział kow co wi przy słu gu je pra wo do dział ki za mien nej

pod wa run kiem zgło sze nia do sto wa rzy sze nia ogro do -
we go od po wied nie go żą da nia na pi śmie naj póź niej 
w ter mi nie 3 mie się cy od li kwi da cji ROD”;

„Art. 40a. 1. Po usta niu mał żeń stwa wsku tek roz wo -
du lub po unie waż nie niu mał żeń stwa mał żon ko wie, na
któ rych rzecz wspól nie usta no wio no pra wo do dział ki,
po win ni w ter mi nie 3 mie się cy za wia do mić sto wa rzy -

sze nie ogro do we, któ re mu z nich przy pa dło pra wo do
dział ki, al bo przed sta wić do wód wszczę cia po stę po wa -
nia są do we go o po dział te go pra wa.

22. Po art. 40 do da je si´ art. 40a w brzmie niu:
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2. Je że li mał żon ko wie nie do ko na ją czyn no ści, o któ -
rych mo wa w ust. 1, sto wa rzy sze nie ogro do we wy zna czy
im w tym ce lu do dat ko wy ter min, nie krót szy niż mie -
siąc, uprze dza jąc o skut kach, ja kie mo że spo wo do wać
je go nie za cho wa nie.

3. Po bez sku tecz nym upły wie ter mi nu, o któ rym mo -
wa w ust. 2, sto wa rzy sze nie ogro do we mo że po zo sta wić

pra wo do dział ki jed ne mu z by łych współ mał żon ków.
Po zo sta wie nie pra wa do dział ki na stę pu je po przez roz -
wią za nie umo wy w sto sun ku do dru gie go z by łych
współ mał żon ków w try bie art. 37 ust. 1.

4. Prze pis ust. 3 nie na ru sza upraw nień do po dzia łu
ma jąt ku wspól ne go w za kre sie praw ma jąt ko wych wy ni -
ka ją cych z wła sno ści, o któ rej mo wa w art. 31 ust. 2”;

23. Art. 41 otrzy mu je brzmie nie:

„Art. 41. 1. Dział ko wiec w dro dze umo wy mo że prze -
nieść pra wa i obo wiąz ki wy ni ka ją ce z pra wa do dział ki
na rzecz peł no let niej oso by fi zycz nej (prze nie sie nie praw
do dział ki). Umo wę za wie ra w for mie pi sem nej pod ry -
go rem nie waż no ści.

2. Sku tecz ność prze nie sie nia praw do dział ki za le ży od
za twier dze nia przez sto wa rzy sze nie ogro do we.

3. Sto wa rzy sze nie ogro do we po win no zło żyć oświad -
cze nie w przed mio cie za twier dze nia prze nie sie nia praw
do dział ki w ter mi nie 2 mie się cy od dnia otrzy ma nia pi -
sem ne go wnio sku o za twier dze nie; bez sku tecz ny upływ
te go ter mi nu jest jed no znacz ny z za twier dze niem prze -
nie sie nia praw do dział ki. We wnio sku dział ko wiec zo -
bo wią za ny jest wska zać uzgod nio ną przez stro ny
wy so kość wy na gro dze nia, o któ rym mo wa w art. 42.

4. Od mo wa za twier dze nia prze nie sie nia praw do dział -
ki mo że na stą pić z waż nych po wo dów i mu si mieć for -

mę pi sem ną z uza sad nie niem pod ry go rem nie waż no ści.

5. Sto wa rzy sze nie ogro do we mo że rów nież od mó wić
za twier dze nia prze nie sie nia praw do dział ki, je że li jed no -
cze śnie wska że oso bę, na rzecz któ rej mo że na stą pić ta -
kie prze nie sie nie; oso ba ta po win na zło żyć pi sem ne
oświad cze nie o go to wo ści za pła ty na rzecz dział kow ca
wy na gro dze nia w wy so ko ści wska za nej we wnio sku, o
któ rym mo wa w ust. 3, w ter mi nie 2 ty go dni od dnia
wska za nia. Bez sku tecz ny upływ ter mi nu jest rów no -
znacz ny z uwzględ nie niem wnio sku dział kow ca.

6. Prze pi su ust. 5 nie sto su je się w przy pad ku prze nie -
sie nia praw do dział ki na rzecz oso by bli skiej.

7. Każ da ze stron umo wy, o któ rej mo wa w ust. 1, mo -
że za skar żyć do są du od mo wę za twier dze nia prze nie sie -
nia praw do dział ki. Orze cze nie są du o bez pod staw no ści
od mo wy za stę pu je oświad cze nie sto wa rzy sze nia ogro -
do we go w przed mio cie za twier dze nia”;

24. Art. 42 otrzy mu je brzmie nie:

„Art. 42. 1. W ra zie wy ga śnię cia pra wa do dział ki, dział -
kow co wi przy słu gu je wy na gro dze nie za znaj du ją ce się na
dział ce na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty sta no wią ce je go
wła sność. Wy na gro dze nie nie przy słu gu je za na sa dze nia,
urzą dze nia i obiek ty wy ko na ne nie zgod nie z pra wem.

2. W ra zie prze nie sie nia pra wa do dział ki wa run ki za -
pła ty i wy so kość wy na gro dze nia, o któ rym mo wa w ust.
1, okre śla umo wa po mię dzy stro na mi.

3. W ra zie roz wią za nia umo wy w przy pad ku okre ślo -
nym w art. 37 ust. 3, wa run ki za pła ty i wy so kość wy na -
gro dze nia, o któ rym mo wa w ust. 1, usta la się w dro dze

po ro zu mie nia po mię dzy sto wa rzy sze niem ogro do wym i
dział kow cem.

4. W ra zie bra ku po ro zu mie nia, o któ rym mo wa w ust.
3, sto wa rzy sze nie ogro do we mo że w try bie pro ce su żą -
dać sprze da ży na sa dzeń, urzą dzeń i obiek tów w dro dze
li cy ta cji. Prze pi sy usta wy z dnia 17 li sto pa da 1964 r. -
Ko deks po stę po wa nia cy wil ne go (Dz. U. Nr 43, poz. 269
z późn. zm.) o uprosz czo nej eg ze ku cji z nie ru cho mo ści
sto su je się od po wied nio. Po sta no wie nie są du o przy są -
dze niu wła sno ści na sa dzeń, urzą dzeń i obiek tów jest
rów no znacz ne z usta no wie niem pra wa do dział ki przez
sto wa rzy sze nie ogro do we”;

„Art. 42a. Je że li prze pis szcze gól ny nie sta no wi ina - czej, w spra wach ure gu lo wa nych w ni niej szym roz dzia -

25. Po art. 42 do da je si´ art. 42a w brzmie niu:
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le za in te re so wa ny mo że do cho dzić swo ich praw na dro -
dze są do wej w ter mi nie ro ku od dnia, w któ rym do wie -
dział się o oko licz no ści bę dą cej pod sta wą zgło sze nia

rosz cze nia. Ter min ten przedaw nia się z upły wem 3 lat
od za ist nie nia tej oko licz no ści”;

26. SkreÊliç art. 43;

27. Po art. 48 do da je si´ art. 48a w brzmie niu:

„Art. 48a. 1. W spra wach na by cia lub utra ty człon ko -
stwa w sto wa rzy sze niu ogro do wym za in te re so wa ny mo -
że – po wy czer pa niu po stę po wa nia we wnątrz or ga -
ni za cyj ne go – do cho dzić swo ich praw na dro dze są do -
wej w cią gu 30 dni od dnia otrzy ma nia uchwa ły or ga nu
sto wa rzy sze nia ogro do we go.”;

2. Sto wa rzy sze nie ogro do we udzie la dział kow co wi in -
for ma cji w przed mio cie na by cia człon ko stwa w ter mi -
nie 6 mie się cy od dnia zło że nia pi sem ne go wnio sku.
Bez sku tecz ny upływ te go ter mi nu jest rów no znacz ny z
przy ję ciem w po czet człon ków sto wa rzy sze nia ogro do -
we go”;

28. Art. 49 otrzy mu je brzmie nie:

„Art. 49. 1. Sto wa rzy sze nie ogro do we pro wa dzi re jestr
dzia łek.

2. Re jestr obej mu je in for ma cje do ty czą ce:

1) po wierzch ni dział ki,

2) nu me ru po rząd ko we go dział ki,

3) oso by lub osób ma ją cych pra wo do dział ki i ro dza -
ju te go pra wa,

4) in ne in for ma cje okre ślo ne w sta tu cie.

3. Spo sób pro wa dze nia re je stru, o któ rym mo wa w ust.
1, okre śla sta tut”;

29. Roz dział 6 otrzy mu je brzmie nie:

Roz dział 6
Prze pi sy przej ścio we

Art. 51.

1. Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy:

1) Pol ski Zwią zek Dział kow ców, w ro zu mie niu usta wy
z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z późn. zm.), sta je się
sto wa rzy sze niem ogro do wym w ro zu mie niu ni niej szej
usta wy;

2) jed nost ki or ga ni za cyj ne i or ga ny sa mo rzą du Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, w ro zu mie niu usta wy z
dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
sta ją się jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi i or ga na mi sto wa -
rzy sze nia ogro do we go, o któ rym mo wa w pkt 1, a człon -

ko wie tych or ga nów za cho wu ją man da ty;

3) pra wa i obo wiąz ki, w tym zo bo wią za nia i na leż no -
ści, Pol skie go Związ ku Dział kow ców sta ją się pra wa mi
i obo wiąz ka mi oraz zo bo wią za nia mi i na leż no ścia mi sto -
wa rzy sze nia ogro do we go, o któ rym mo wa w pkt 1.

2. Do cza su uchwa le nia sta tu tu sto wa rzy sze nia ogro do -
we go, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 1, sto wa rzy sze nie to
dzia ła na pod sta wie sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, w za kre sie w ja kim je go po sta no wie nia nie po -
zo sta ją w sprzecz no ści z po wszech nie obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi.

Art. 52.

Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy: 1) ro dzin ne ogro dy dział ko we, w ro zu mie niu usta wy
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z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, sta ją się ro dzin ny mi ogro da mi dział ko wy mi w ro -
zu mie niu ni niej szej usta wy;

2) pra wo uży wa nia dział ki i po bie ra nia z niej po żyt -

ków (użyt ko wa nie dział ki) usta no wio ne na pod sta wie
art. 14 ust. 1 usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, prze kształ ca się w pra wo do
dział ki w ro zu mie niu ni niej szej usta wy, usta na wia ne w
dro dze umo wy dzier ża wy dział ko wej.

Art. 53.

1. Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy człon ko -
wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w ro zu mie niu
usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych

1) sta ją się dział kow ca mi w ro zu mie niu ni niej szej usta -
wy;

2) za cho wu ją człon ko stwo w sto wa rzy sze niu ogro do -

wym, o któ rym mo wa w art. 51 ust. 1 pkt 1, z za strze że -
niem ust. 2.

2. Oso by, o któ rych mo wa w ust. 1, mo gą w każ dym
cza sie zło żyć oświad cze nie wo li o re zy gna cji z człon ko -
stwa w sto wa rzy sze niu ogro do wym, o któ rym mo wa w
art. 51 ust. 1 pkt 1, za cho wu jąc do dział ki pra wo, o któ -
rym mo wa w art. 52 pkt 2, al bo pra wo użyt ko wa nia na -
by te przed dniem wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy.

Art. 54.

1. W ter mi nie 18 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie ni -
niej szej usta wy sto wa rzy sze nie ogro do we, o któ rym mo -
wa w art. 51 ust. 1 pkt 1, uchwa la sta tut od po wia da ją cy
wy mo gom ni niej szej usta wy oraz usta wy z dnia 7 kwiet -
nia 1989 r. – Pra wo o sto wa rzy sze niach. Sta tut jest
uchwa la ny od po wied nio na za sa dach okre ślo nych w sta -

tu cie Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

2. W ter mi nie 14 dni od dnia uchwa le nia sta tu tu sto wa -
rzy sze nie ogro do we skła da do są du re je stro we go wnio -
sek o zmia nę wpi su w Kra jo wym Re je strze Są do wym
wraz ze sta tu tem.

Art. 55.

1. Dział kow cy ko rzy sta ją cy z dzia łek po ło żo nych na
te re nie ROD, w licz bie sta no wią cej co naj mniej 1/10
licz by dział kow ców ko rzy sta ją cych z dzia łek po ło żo -
nych na te re nie te go ROD, mo gą zło żyć wnio sek o zwo -
ła nie ze bra nia dział kow ców w ce lu prze pro wa dze nia
gło so wa nia w spra wie wy bo ru sto wa rzy sze nia ogro do -
we go, któ re bę dzie pro wa dzi ło ROD. Wnio sek w for mie
pi sem nej skła da ny jest do za rzą du ROD wraz z pod pi sa -
mi dział kow ców po pie ra ją cych wnio sek.

2. W przy pad ku zło że nia wnio sku, o któ rym mo wa w ust.
1, za rząd ROD jest zo bo wią za ny zwo łać ze bra nie w ter mi -
nie nie póź niej szym niż 3 mie sią ce. O ter mi nie ze bra nia
dział kow ców, za rząd ROD za wia da mia dział kow ców za
po mo cą li stów po le co nych lub prze sy łek nada nych pocz tą
ku rier ską, wy sła nych co naj mniej dwa ty go dnie przed ter -
mi nem te go ze bra nia, do wszyst kich dział kow ców ko rzy -
sta ją cych z dzia łek po ło żo nych na te re nie te go ROD. W
za wia do mie niu po da je się cel zwo ły wa ne go ze bra nia.

Art. 56.

1. Ze bra nie dział kow ców, o któ rym mo wa w art. 55
ust. 1, w dro dze gło so wa nia, po dej mu je uchwa łę o:

1) po zo sta wie niu ROD, ja ko jed nost ki or ga ni za cyj nej sto -
wa rzy sze nia ogro do we go, o któ rym mo wa w art. 51 ust. 1
pkt 1, i po wie rze niu mu pro wa dze nia te go ogro du, al bo

2) wy od ręb nie niu ROD ze sto wa rzy sze nia ogro do we -
go, o któ rym mo wa w art. 51 ust. 1 pkt 1, i po wo ła niu no -

we go sto wa rzy sze nia ogro do we go, któ re przej mie pro -
wa dze nie te go ogro du (uchwa ła o wy od ręb nie niu ROD).

2. Uchwa ła ze bra nia dział kow ców po dej mo wa na jest
w gło so wa niu jaw nym, bez względ ną więk szo ścią gło -
sów w obec no ści co naj mniej po ło wy licz by dział kow -
ców ko rzy sta ją cych z dzia łek po ło żo nych na te re nie
ROD, któ re go do ty czy uchwa ła.
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Art. 57.

1. Uchwa ła o wy od ręb nie niu ROD mu si po nad to za -
wie rać po sta no wie nie o przy ję ciu sta tu tu oraz po wo ła -
niu ko mi te tu za ło ży ciel skie go no we go sto wa rzy sze nia
ogro do we go, zgod nie z wy ma ga nia mi usta wy z dnia 7
kwiet nia 1989 r. – Pra wo o sto wa rzy sze niach.

2.  W przy pad ku pod ję cia uchwa ły o wy od ręb nie niu
ROD, bez po śred nio po gło so wa niu, za rząd ro dzin ne go
ogro du dział ko we go prze ka zu je ko mi te to wi za ło ży ciel -
skie mu do ku men ty świad czą ce o speł nie niu wy mo gów, o
któ rych mo wa w art. 55 ust. 2, oraz pro to kół gło so wa nia.

Art. 58.

1. W za wia do mie niu, o któ rym mo wa w art. 55 ust. 2,
za rząd jest zo bo wią za ny wska zać, że w przy pad ku nie -
pod ję cia uchwa ły, o któ rej mo wa w art. 56 ust. 1 pkt 1 al -
bo 2, prze pro wa dzo ne zo sta nie ze bra nie w dru gim
ter mi nie i wska zać je go ter min. Dru gi ter min ze bra nia
nie mo że być póź niej szy niż 2 mie sią ce od dnia ze bra nia,
o któ rym mo wa w art. 55 ust. 1. W za wia do mie niu za -
rząd jest zo bo wią za ny wska zać za sa dy po dej mo wa nia
uchwa ły na ze bra niu w dru gim ter mi nie wy ni ka ją ce z ni -

niej sze go ar ty ku łu.

2. Na ze bra niu w dru gim ter mi nie uchwa ła, o któ rej
mo wa w art. 56 ust. 1, po dej mo wa na jest w gło so wa niu
jaw nym, więk szo ścią 2/3 gło sów w obec no ści co naj -
mniej 3/10 licz by dział kow ców, ko rzy sta ją cych z dzia łek
po ło żo nych na te re nie ROD, któ re go do ty czy uchwa ła.
Po sta no wie nia art. 57 sto su je się od po wied nio.

Art. 59.

1. Do za ło że nia sto wa rzy sze nia ogro do we go, po wo ła -
ne go na pod sta wie uchwa ły o wy od ręb nie niu ROD, sto -
su je się prze pi sy usta wy z dnia 7 kwiet nia 1989 r. –
Pra wo o sto wa rzy sze niach, z uwzględ nie niem ust. 2.

2. Wy stę pu jąc z wnio skiem o re je stra cję sto wa rzy sze -
nia ogro do we go po wo ła ne go na pod sta wie uchwa ły o
wy od ręb nie niu ROD, ko mi tet za ło ży ciel ski, po za wy mo -
ga mi prze wi dzia ny mi usta wą z dnia 7 kwiet nia 1989 r. –
Pra wo o sto wa rzy sze niach, zo bo wią za ny jest przed ło żyć
uchwa łę o wy od ręb nie niu ROD oraz wy ka zać speł nie -
nie wy mo gów, o któ rych mo wa w art. 55 ust.2 i art. 56
ust. 2 lub art. 58 ust. 2.

3. Z dniem na by cia oso bo wo ści praw nej przez sto wa -
rzy sze nie ogro do we, o któ rym mo wa w ust. 1, sta je się
ono na stęp cą praw nym sto wa rzy sze nia ogro do we go, o
któ rym mo wa w art. 51 ust. 1, w za kre sie praw i obo -
wiąz ków te re no wej jed nost ki or ga ni za cyj nej, któ rej do -

ty czy ła uchwa ła o wy od ręb nie niu ROD. Na stęp stwo
praw ne obej mu je w szcze gól no ści pra wa do nie ru cho -
mo ści, zaj mo wa nej przez ROD, wła sność in fra struk tu ry
ogro do wej oraz środ ki na ra chun kach ban ko wych pro -
wa dzo nych dla te re no wej jed nost ki or ga ni za cyj nej.

4. Pod sta wę ra chun ko wą wy od ręb nie nia ROD sta no wi
spra woz da nia fi nan so we te go ROD, spo rzą dzo ne na
dzień po prze dza ją cy dzień, o któ rym mo wa w ust.3. Sto -
wa rzy sze nie ogro do we, o któ rym mo wa w ust. 1, zo bo -
wią za ne jest spła cić wszyst kie na leż no ści we wnątrz-
or ga ni za cyj ne przy słu gu ją ce sto wa rzy sze niu ogro do we -
mu, o któ rym mo wa w art. 51 ust. 1 pkt. 1, a po wsta łe
przed dniem, o któ rym mo wa w ust. 3. 

5. Po sta no wie nie o re je stra cji sto wa rzy sze nia ogro do -
we go, o któ rym mo wa w ust. 1, sta no wi pod sta wę do do -
ko ny wa nia zmian w księ gach wie czy stych w za kre sie
wska za nym w ust. 3.

Art. 60.

1. W przy pad ku nie pod ję cia uchwa ły, o któ rej mo wa w
art. 56 ust. 1 pkt 1 al bo 2, ro dzin ny ogród dział ko wy po -
zo sta je jed nost ką or ga ni za cyj ną sto wa rzy sze nia ogro do -
we go, o któ rym mo wa w art. 51 ust. 1 pkt 1, któ re
pro wa dzi ten ogród na za sa dach okre ślo nych w ni niej -
szej usta wie.

2. Po now ny wnio sek o zwo ła nie ze bra nia dział kow -
ców, o któ rym mo wa w art. 55 ust. 1, mo że zo stać zło żo -
ny nie wcze śniej niż w ter mi nie 24 mie się cy od dnia
ostat nie go ze bra nia zwo ła ne go w ce lu, o któ rym mo wa
w  art. 55 ust. 1. Prze pi sy art. 55-59 sto su je się.
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Art. 61.

1. W sto sun ku do ROD, zlo ka li zo wa ne go na nie ru cho -
mo ści sta no wią cej wła sność Skar bu Pań stwa lub jed nost -
ki sa mo rzą du te ry to rial ne go i zaj mo wa nej przez ROD, a
do któ rej sto wa rzy sze nie ogro do we pro wa dzą ce ROD
nie mo że wy ka zać ty tu łu praw ne go upraw nia ją ce go do
wła da nia nie ru cho mo ścią, wła ści ciel w ter mi nie 24 mie -
się cy od wej ścia w ży cie usta wy mo że wy dać de cy zję o
li kwi da cji ROD.

2.  W przy pad ku li kwi da cji ROD na pod sta wie de cy zji,
o któ rej mo wa w ust. 1, wła ści ciel nie ru cho mo ści jest zo -
bo wią za ny wy pła cić dział kow com oraz sto wa rzy sze niu
ogro do we mu od szko do wa nia za na kła dy po czy nio ne na
nie ru cho mo ści. Przy usta la niu od szko do wań art. 22 sto -
su je się od po wied nio.

3. Wy so kość od szko do wań i oso by upraw nio ne do ich
otrzy ma nia, okre śla się w de cy zji, o któ rej mo wa w ust. 1.

4. Za skar że nie de cy zji, o któ rej mo wa w ust. 1, w za -
kre sie w wska za nym w ust. 3, nie wstrzy mu je jej wy ko -
na nia w za kre sie wy da nia nie ru cho mo ści.

5. Or ga nem wła ści wym do wy da nia de cy zji, o któ rej
mo wa w ust. 1, jest:

1) w za kre sie nie ru cho mo ści sta no wią cych wła sność
Skar bu Pań stwa – sta ro sta, wy ko nu ją cy za da nie z za kre -
su ad mi ni stra cji rzą do wej,

2) w za kre sie nie ru cho mo ści sta no wią cych wła sność
jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go – or ga ny wy ko naw -
czy jed nost ki bę dą cej wła ści cie lem nie ru cho mo ści.

6. W przy pad ku za nie cha nia wy da nia de cy zji, o któ rej
mo wa w ust.1, z upły wem 24 mie się cy od dnia wej ścia
w ży cie usta wy, sto wa rzy sze nie ogro do we pro wa dzą ce
ROD na by wa pra wo użyt ko wa nia – w ro zu mie niu usta -
wy z dnia 23 kwiet nia 1964 r. – Ko deks cy wil ny – do
nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez ten ROD.

7. Stwier dze nie na by cia pra wa, o któ rym mo wa w ust.
1, na stę pu je w dro dze de cy zji, któ ra sta no wi pod sta wę
do ujaw nie nia pra wa w księ dze wie czy stej. Prze pis ust.
5 sto su je się od po wied nio.

Art. 62.

1. Wy da wa nie de cy zji, o któ rej mo wa w art. 61 ust.1,
jest wy łą czo ne, je że li w dniu wej ścia w ży cie usta wy
ROD speł nia przy naj mniej je den z wa run ków:

1) funk cjo no wa nie ROD na nie ru cho mo ści jest zgod -
ne z za pi sa mi miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go;

2) ROD funk cjo nu je na nie ru cho mo ści co naj mniej 30
lat, a na by cie wła sno ści nie ru cho mo ści przez Skarb Pań -
stwa na stą pi ło w związ ku z za kła da niem ROD lub funk -
cjo no wał on na nie ru cho mo ści w mo men cie na by wa nia
wła sno ści nie ru cho mo ści przez Skarb Pań stwa;

3) ROD funk cjo nu je na nie ru cho mo ści co naj mniej 30
lat, a ko mu na li za cja nie ru cho mo ści na stą pi ła w związ ku
z funk cjo no wa niem na niej ROD;

4) nie ru cho mość za ję ta jest przez ROD, któ ry po sia -
dał usta lo ną lo ka li za cję w chwi li wej ścia w ży cie usta wy
z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych ogro dach dział ko -
wych ( Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz.390, późn. zm.), lub
na pod sta wie art. 11 ust. 3 lub art. 33 tej że usta wy stał się
ogro dem sta łym.

2.  W przy pad ku ROD speł nia ją ce go je den z wa run -
ków, wska za nych w ust. 1, sto wa rzy sze nie ogro do we
pro wa dzą ce ten ROD, z dniem wej ścia w ży cie usta wy,
na by wa pra wo użyt ko wa nia – w ro zu mie niu usta wy z
dnia 23 kwiet nia 1964 r. – Ko deks cy wil ny - do nie ru -
cho mo ści zaj mo wa nej przez ten ROD. Stwier dze nie na -
by cia pra wa na stę pu je w dro dze de cy zji.

3. Prze pis art. 61 ust. 5 i 7 sto su je się od po wied nio.

Art. 63.

Po sta no wie nia art. 61 i 62 sto su je się od po wied nio do
czę ści ROD.
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Art. 64.

1. Do po stę po wań wszczę tych i nie za koń czo nych do
dnia wej ścia w ży cie usta wy, w za kre sie rosz czeń do nie -
ru cho mo ści za ję tych przez ROD sto su je się art. 25.

2. Do po stę po wań wszczę tych i nie za koń czo nych do
dnia wej ścia w ży cie usta wy, w za kre sie zwro tu nie ru -
cho mo ści za ję tych przez ROD sto su je się art. 26”;

30. Art. 66 otrzy mu je brzmie nie:

„Art. 66. W usta wie z dnia 15 li sto pa da 1984 r. o po -
dat ku rol nym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn.
zm.) wpro wa dza się na stę pu ją ce zmia ny:

1) art. 12 w ust. 2 pkt 6 otrzy mu je brzmie nie:

„6) sto wa rzy sze nia ogro do we w ro zu mie niu usta wy z
dnia … o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. Nr
…, poz. ….), w od nie sie niu do przed mio tów opo dat ko -

wa nia za ję tych przez ro dzin ne ogro dy dział ko we.”.
2) art. 13d w ust. 1 otrzy mu je brzmie nie:

„1. Zwol nie nia i ulgi po dat ko we okre ślo ne w art. 12
ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 8-12, a tak że w art. 12 ust. 2 pkt
6 oraz w art. 13b sto su je się z urzę du, a po zo sta łe zwol -
nie nia i ulgi po dat ko we na pod sta wie de cy zji wy da nej
na wnio sek po dat ni ka”;

31. Po art. 71 do da je si´ art. 71a w brzmie niu:

„Art. 71a. W usta wie z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo
bu dow la ne (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn.
zm.) w art. 29 ust. 1 pkt 4 otrzy mu je brzmie nie:

„4) al tan i obiek tów go spo dar czych na dział kach w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych o po wierzch ni za bu do -
wy do 35 m2 oraz wy so ko ści do 5 m przy da chach
stro mych i do 4 m przy da chach pła skich; ”;

32. Po art. 71a do da je si´  art. 71b w brzmie niu:

„Art. 71b. W usta wie z dnia 27 kwiet nia 2001 r. - Pra -
wo ochro ny śro do wi ska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150, z późn. zm.) w art. 294 po pkt 5 do da je się pkt 5a o
brzmie niu:

„5a) na po trze by na wad nia nia grun tów ro dzin nych
ogro dów dział ko wych”;

33. Art. 73 otrzy mu je brzmie nie:

„Art. 73. W usta wie z dnia 28 lip ca 2006 r. o kosz tach
są do wych w spra wach cy wil nych (Dz. U. z 2010 r. Nr
90, poz. 594, z późn. zm.) w art. 104 ust. 1 otrzy mu je
brzmie nie:

„1. Nie ma ją obo wiąz ku uisz cza nia opłat or ga ni za cje
po żyt ku pu blicz ne go dzia ła ją ce na pod sta wie prze pi sów
o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria cie, z
wy jąt kiem spraw do ty czą cych pro wa dzo nej przez te or -
ga ni za cje dzia łal no ści go spo dar czej, sto wa rzy sze nia

ogro do we w ro zu mie niu usta wy z dnia …… o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych (Dz.U. nr .. poz. ), a tak że
or ga ni za cje po za rzą do we oraz pod mio ty wy mie nio ne w
art. 3 ust. 3 usta wy z dnia 24 kwiet nia 2003 r. o dzia łal -
no ści po żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria cie (Dz. U. Nr
96, poz. 873, z późn. zm.) w spra wach do ty czą cych re -
ali za cji zle co ne go za da nia pu blicz ne go na pod sta wie
prze pi sów o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go i o wo -
lon ta ria cie”;
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To co dzia ło się pod czas po sie dze nia Pod ko mi sji w
dniu 10 wrze śnia br., gdzie Ko mi sje In fra struk tu ry i Sa -
mo rzą du Te ry to rial ne go cof nę ły pro jekt usta wy dział ko -
wej ce lem uwzględ nie nia wszyst kich uwag i po pra wek
zgło szo nych do pro jek tu, po ka zu je je dy nie, że ci któ rzy
dzier żą wła dzę za wsze ma ją ra cję i nie mu szą li czyć się
z ni kim, a już naj mniej z ty mi, dla któ rych two rzo na jest
no wa usta wa. To co dzia ło się w pod ko mi sji jest zwy kłą
grą po li tycz ną i aro gan cją ze stro ny po słów PO, a jej ce -
lem nie jest uchwa le nie do bre go pra wa. Po trzech go dzi -
nach ob rad przed sta wi cie le PZD i Ko mi te tu Ini cja ty wy
Usta wo daw czej na znak pro te stu wo bec ma ni pu la cji po -
słów PO opu ści li sa lę ob rad.

Wszyst kie mu win na jest Prze wod ni czą ca Pod ko mi sji
Kry sty na Si biń ska, któ ra wspie ra na przez po słów PO i
Biu ro Le gi sla cyj ne Sej mu za de cy do wa ła o try bie roz pa -
try wa nia po pra wek zgło szo nych do spra woz da nia Pod ko -
mi sji. Mi mo to czą cych się sprze ci wów i dys ku sji ze stro ny
po słów opo zy cji, nie do pusz czo no do prac wszyst kich po -
pra wek zgło szo nych przez Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo -
daw czej. – Do ku men tem ba zo wym dla pod ko mi sji jest
spra woz da nie oraz opi nie wszyst kich mi ni sterstw oraz po -
praw ki Ko mi te tu, ale tyl ko w za kre sie roz pa try wa nych ar -
ty ku łów (wska za nych przez mi ni ster stwa – red.) – za de -
cy do wa ła Prze wod ni czą ca Pod ko mi sji.

Tym cza sem we dług po sła Zbysz ka Za bo row skie go
(SLD) Pod ko mi sja po win na za jąć się roz pa trze niem
wszyst kich uwag, a nie tyl ko tych zgło szo nych przez mi -
ni ster stwa. – Rów nież Ko mi tet skie ro wał uwa gi dot. sze -
re gu za pi sów uchwa lo nych przez Pod ko mi sję –mó wił
Za bo row ski. – Ro dzi się jed nak py ta nie, dla cze go po sło -
wie PO przy ję li po praw ki, do któ rych te raz rząd ma uwa -
gi? – py tał po seł SLD.

Zda nie po sła Za bo row skie go po dzie li li też po sło wie
PiS. – Za sad niej by ło by roz ma wiać o po praw kach wnie -
sio nych przez Ko mi tet, a nie tyl ko wnie sio nych przez mi -
ni ster stwa. Bo to spo wo du je wy dłu że nie ca łe go pro ce su
le gi sla cyj ne go – mó wił Woj ciech Zu bow ski (PiS). – Do -
bro, ja kim jest uchwa le nie pra wi dło wej usta wy po win no
nas skła niać, by nie by ło ko lej ne go od sy ła nia pro jek tu
usta wy, ale by wy pra co wać pro jekt ra cjo nal ny w in te re -
sie ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce – mó wił Zby szek
Za bo row ski ape lu jąc o roz pa trze nie wszyst kich uwag 
i po pra wek zgło szo nych w do brej wie rze, a tak że za zna -
cza jąc wy raź nie, że brew twier dze niom Si biń skiej ani
Pod ko mi sja, ani Pre zy dium nie przy ję ły żad nych za ło -
żeń i są to wy łącz nie za ło że nia Prze wod ni czą cej Pod ko -
mi sji. – Sta wa rza Pa ni ja kieś wy du ma ne pro ble my, by
roz pa trzyć uwa gi tyl ko stro ny rzą do wej i cał ko wi cie po -

mi nąć uwa gi Ko mi te tu – pod kre ślał Za bo row ski. Rów -
nież po seł Bar tosz Kow nac ki (PiS) zga dza jąc się ze swo -
im przed mów cą za uwa żył, że to ko lej ny przy kład
ha mo wa nia prac pod ko mi sji i ogra ni cza nia de mo kra cji
przez po słów PO. Przy po mniał, że obec ny po wrót usta -
wy do pod ko mi sji to efekt bra ku dys ku sji choć by nad
prze pi sa mi przej ścio wy mi, któ re po sło wie PO uchwa li li
nie uwzględ nia jąc żad nych uwag.

– To, że nie chce cie pro wa dzić dys ku sji w par la men cie
jest po wszech nie wia do me. Pró bu je cie do pro wa dzić do
pa ra li żu tych prac. Ape lu ję o po chy le nie się nad wszyst -
ki mi po praw ka mi i rze tel ną pra cę – mó wił Bar tosz Kow -
nac ki (PiS). Tak że To masz Ma kow ski (Ruch Pa li ko ta)
ape lo wał o pra cę nad wszyst ki mi po praw ka mi i uwa ga -
mi zgło szo ny mi do pod ko mi sji zwra ca jąc uwa gę na to, iż
wszyst kie stro ny te go pro ce su po win ny być trak to wa ne
rów no. Nie ste ty po słan ka Si biń ska upar cie trwa ła przy
swo im, a wtó ro wa ło jej Biu ro Le gi sla cyj ne twier dząc, że
nie ma moż li wo ści roz pa try wa nia po pra wek Ko mi te tu.

Ta kie po stę po wa nie po słów PO i prze wod ni czą cej tej
pod ko mi sji ja sno wska zu je na nie rów no praw ne trak to -
wa nie uczest ni ków pro ce su le gi sla cyj ne go i skła nia do
re flek sji i py tań, dla ko go przy go to wy wa ny jest pro jekt
usta wy dział ko wej. W znacz ny spo sób ogra ni czo no bo -
wiem za kres prac pod ko mi sji nie ma jąc ku te mu żad nych
re al nych i obiek tyw nych ar gu men tów. Tłu ma cze nie, ja -
kie mo gli śmy usły szeć z ust Si biń skiej by ło zde cy do wa -
nie na cią ga ne. Prak tycz nie do ostat nie go dnia re sor ty
zmie nia ły swo je uwa gi, a mi mo to zo sta ły one uwzględ -
nio ne. Tym cza sem po praw ki Ko mi te tu ze wzglę du na to,
iż wpły nę ły do Pod ko mi sji po po sie dze niu po łą czo nych
Ko mi sji, od rzu co no. Si biń ska pró bo wa ła prze ko ny wać,
że te po praw ki mi ni sterstw, któ re zo sta ły zmie nio ne za -
le d wie dzień wcze śniej (9.09.2013 r.) są ko sme tycz ne i
są uzu peł nie niem te go, co zo sta ło prze oczo ne i ba zu ją
wy łącz nie na zgło szo nych wcze śniej opi niach. Jed nak
zu peł nie co in ne go twier dził przed sta wi ciel Mi ni ster -
stwa. – Dla do bra usta wy mu si my mieć peł ny ob raz
wszyst kich uwag, dla te go są one zmie nia ne na bie żą co.
Istot ne jest ca ło ścio we spoj rze nie na przy go to wy wa ną
usta wę i to, co wią że się z wszyst ki mi uwa ga mi wno szo -
ny mi przez mi ni ster stwa do te go upraw nio ne. Dla te go
wła śnie do pi sa li śmy do dat ko we uwa gi spły wa ją ce z re -
sor tu – wy ja śniał Piotr Sty czeń. – Nie sto suj cie po dwój -
nych stan dar dów – ape lo wał do Pod ko mi sji mec.
Ter lec ki. Za zna czył, że Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw -
czej po sia da man dat w po sta ci mi lio na pod pi sów pod
pro jek tem i jest w tym wy mia rze przed sta wi cie lem śro -
do wi ska dział kow ców i ma pra wo zgła sza nia po pra wek.

3. Re la cja z po sie dzeƒ Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej w dniu 10 i 11 wrze Ênia 2013 r.

Po dwój ne stan dar dy pra cy Pod ko mi sji
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Nie uwzględ nie nie uwag Ko mi te tu to ko lej ny przy kład
lek ce wa że nia dział kow ców w pra cach nad usta wą dział -
ko wą.

– To jest ab surd – pro te sto wał mec. Bar tło miej Piech –
te raz spę dzi my trzy dni nad po praw ka mi mi ni sterstw,
pro jekt wró ci na po sie dze nie Ko mi sji i zno wu zo sta nie
skie ro wa ny do Pod ko mi sji ze wzglę du na to, iż w znacz -
ny spo sób ogra ni czo no pra wa Ko mi te tu – mó wił peł no -
moc nik Ko mi te tu. Zwró cił uwa gę, że na za koń cze nie
pro ce su le gi sla cyj ne go po zo sta ło już je dy nie 130 dni.
– Pro wa dze nie prac w ta ki spo sób spra wi, że nie zdą ży -
my przed ter mi nem wy zna czo nym przez Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny, a więc 20.01.2014 r. 

Dal sze ob ra dy Pod ko mi sji wy glą da ły tak sa mo, jak
wcze śniej sze. Po sło wie PO i SP ma jąc więk szość w Pod -
ko mi sji gło so wa li jed no myśl nie.

W to ku prac Pod ko mi sji Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo -
daw czej zgło sił po praw kę dot. peł no let nio ści. Nie ste ty
więk szość od rzu ci ła zmia nę w tej kwe stii. W dal szym
cią gu oso ba ma ło let nia bę dzie mo gła mieć pra wo do
dział ki, bo wiem po sło wie nie przy chy li li się do tej po -
praw ki.

Do syć nie ocze ki wa nie po praw ki za czę ło zgła szać Biu -
ro Le gi sla cyj ne. – To sto so wa nie po dwój nych stan dar -
dów – nie moż na roz pa try wać po pra wek zgło szo nych
przez Ko mi tet, ale moż na roz pa try wać po praw ki zgło -
szo ne przez Biu ro Le gi sla cyj ne Sej mu – za uwa żył mec.
To masz Ter lec ki. Ogra ni cze nie w istot ny spo sób moż li -
wo ści zgła sza nia po pra wek przez Ko mi tet Ini cja ty wy
Usta wo daw czej spra wia wra że nie jaw nej ma ni pu la cji
ob ra da mi.

Szer sza dys ku sja roz wi nę ła się nad po praw ką do art.
6. Mi ni ster stwo Fi nan sów zgło si ło po praw kę, któ re na -
ło ży ło na jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go obo wią zek
two rze nia wa run ków dla roz wo ju ROD i za pro po no wa -
ło, by two rze nie tych wa run ków by ło cał ko wi cie do bro -
wol ne. Za pro po no wa no też wy kre śle nie za pi sów, ze
jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go mo gą otrzy my wać
do ta cje ce lo we na te ce le. Na szczę ście za pis ten nie zo -
stał prze gło so wa ny. Nie ste ty prze gło so wa no in ny dość
waż ny dla dział kow ców prze pis – ogro dy bę dą mo gły
być za kła da ne na grun tach pry wat nych. Sta wia to pod
za py ta nie kwe stię zwol nień po dat ko wych, co wcze śniej
sy gna li zo wa ło też Mi ni ster stwo Fi nan sów.

Mi ni ster stwo Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki
Mor skiej za pro po no wa ło zo bo wią za nie sto wa rzy szeń
ogro do wych do prze pro wa dze nia w cią gu 6 mie się cy in -
wen ta ry za cji obiek tów na dział kach. – Or ga ny ogro do we
wie lo krot nie zwra ca ją się do Nad zo ru Bu dow la ne go in -
for mu jąc o sa mo wo lach bu dow la nych. Jed nak nad zór
nie re agu je mi mo upły wu wie lu lat i nie po dej mu je żad -
nych dzia łań. Cze mu więc ma słu żyć ta ka in wen ta ry za -
cja? – py ta ła Iza be la Oże gal ska Pre zes OZ w Ło dzi,
któ ra wska za ła, że za rzą dy ogro dów peł nią swo ją ro lę

spo łecz nie i nie są przy go to wa ne me ry to rycz nie, by ta -
kich in wen ta ry za cji do ko nać. – Mo że być ona nie moż li -
wa do wy ko na nia i nie rze tel na, bo wiem w za rzą dach są
oso by o róż nym po zio mie wy kształ ce nia – zwró ci ła uwa -
gę Oże gal ska. – Nie je ste śmy prze ciw ni in wen ta ry za cji,
ale po win na być ona zro bio na przez pro fe sjo nal ne or ga -
ny pań stwa, a nie przez spo łecz nych dzia ła czy – po wie -
dział Pre zes Polskiego Związku Działkowców, Eu ge -
niusz Kon drac ki.

Pod czas dys ku sji nad tym ar ty ku łem ko lej ny raz ujaw -
ni ła się „bez stron ność” prze wod ni czą cej Si biń skiej oraz
jej peł ny „obiek ty wizm” i „pro fe sjo na lizm” w pro wa -
dze niu ob rad pod ko mi sji. Pod su mo wu jąc dys ku sję nad
na ło że niem obo wiąz ków do dat ko wych na spo łecz nie
pra cu ją ce za rzą dy pod su mo wa ła zło śli we, że są one tak
do brze zor ga ni zo wa ne, że nie bę dą mia ły żad ne go pro -
ble mu z prze pro wa dze niem in wen ta ry za cji.

Ostrą dys ku sje wy wo ła ła też po praw ka do ty czą ca
przy pad ków stwier dze nia sa mo wo li bu dow la nej – wów -
czas sto wa rzy sze nie bę dzie mo gło roz wią zać umo wę.
Tu taj BLS za pro po no wa ło, by do dać sło wo „umo wę
dzier ża wy”. Jed nak ta ki za pis nie mógł by do ty czyć tych
osób, któ re miały by użyt ko wa nie wie czy ste. Ta ki prze -
pis ja sno więc wska zu je na nie rów ność trak to wa nia
dział kow ców. Bo wiem sto wa rzy sze nie nie bę dzie mo gło 
w ża den spo sób eg ze kwo wać pra wa od osób, któ re w
wy ni ku usta wy uzy ska ją użyt ko wa nie wie czy ste. – To
po ka zu je ułom ność uwłasz cze nia PO – po wie dział Eu -
ge niusz Kon drac ki, Pre zes PZD. Na wa dli wość pro po -
zy cji uwłasz cze nie PO zwró cił też uwa gę mec. To masz
Ter lec ki: – Prze pis, któ ry mó wi o użyt ko wa niu wie czy -
stym jest błęd ny, co pod no si też wie le mi ni sterstw, bo -
wiem pro po no wa ne jest je go usta na wia nie przez
sto wa rzy sze nie, a sto wa rzy sze nie nie ma pra wa usta na -
wiać użyt ko wa nia wie czy ste go, mo że to ro bić wy łącz nie
Skarb Pań stwa bądź gmi na – tłu ma czył Przed sta wi ciel
Ko mi te tu.

Gło so wa nie nad tą po praw ką po ka za ło praw dzi wą
twarz po słów PO. Wcze śniej bo wiem twier dzi li, że pod -
ko mi sja bę dzie gło so wać tyl ko nad tym, co by ło wcze -
śniej zgło szo ne. Tym cza sem zgło szo ne przez Biu ro
Le gi sla cyj ne do da nie słów „umo wy dzier ża wy” by ło no -
wą po praw ką do ty czą cą me ri tum usta wy, a nie po praw -
ką re dak cyj ną. Tak więc Pod ko mi sja od stą pi ła od wcze ś-
niej szych ogra ni czeń, któ re by ły pre tek stem do utrą ce -
nia po pra wek Ko mi te tu. Po sło wie Platformy Oby-
watelskiej  usta lo ne przez sie bie za sa dy po trak to wa li wy -
biór czo i kie dy by ło to dla nich wy god ne zlek ce wa ży li
je. Sprze ciw wo bec ta kie go dzia ła nia ze stro ny po słów
PiS i SLD zo stał po mi nię ty. Wi dząc tę ma ni pu la cję Peł -
no moc ni cy Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej oraz
przed sta wi cie le dział kow ców z Pre ze sem PZD Eu ge niu -
szem Kon drac kim na cze le, zło ży li oświad cze nie i na
znak pro te stu opu ści li sa lę ob rad.
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Sy tu acja ta chy ba tro chę otrzeź wi ła po słów PO. Prze -
wod ni czą ca Si biń ska za koń czy ła bo wiem ob ra dy i zwo -
ła ła Pre zy dium Pod ko mi sji, któ re za de cy do wa ło, by
roz pa trzyć spra wę włą cze nia pod ob ra dy Pod ko mi sji po -

pra wek Ko mi te tu. Za de cy du ją o tym Prze wod ni czą cy
Ko mi sji In fra struk tu ry i Sa mo rzą du Te ry to rial ne go w
dniu 11 wrze śnia br.

Po sie dze nie pod ko mi sji nad zwy czaj nej w dniu 11
wrze śnia br. po raz ko lej ny po twier dzi ło tyl ko jed no. Po -
sło wie Plat for my Oby wa tel skiej są nie ugię ci w dą że niu
do for so wa nia nie ko rzyst nej dla dział kow ców usta wy.
Ko lej ne ma ni pu la cje po słów, sto so wa nie po dwój nych
stan dar dów oraz igno ran cja zmu si ły peł no moc ni ków
Ko mi te tu do opusz cze nia po sie dze nia pod ko mi sji. Na

znak so li dar no ści, za przed sta wi cie la mi dział kow ców,
zro bi li to tak że przed sta wi cie le opo zy cji (PiS-u, RP,
SLD, ID). Po sło wie PO nie ukry wa li, że jest im to bar -
dzo na rę kę, co po twier dzi li bra wa mi. Wie dzie li bo wiem
do sko na le, że od te go mo men tu nikt nie bę dzie im „prze -
szka dzał” w for so wa niu szko dli wych dla dział kow ców
za pi sów. 

Ma ni pu la cje i gier ki po li tycz ne, czy li w ja ki spo sób nad no wą usta wą dział ko wą 
pra cu ją po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej 

Pierw szą ma ni pu la cję już na wstę pie po sie dze nia za -
sto so wa ła prze wod ni czą ca pod ko mi sji, któ ra za po wie -
dzia ła, że po praw ki przy go to wa ne przez Ko mi tet nie
bę dą roz pa try wa ne, mi mo te go że „je go peł no moc ni cy
sta ra li się na rzu cić ko mi sji ta ki wła śnie tryb pra cy”.
Stwier dze nie to Kry sty na Si biń ska sta ra ła się po przeć ar -
gu men tem ja ko by kom pe ten cje pod ko mi sji spro wa dza -

ły się je dy nie do roz pa trze nia prze pi sów, co do któ rych
zgło szo no uwa gi i po praw ki przed po now nym skie ro wa -
niem pro jek tu usta wy do pod ko mi sji, przez Ko mi sję In -
fra struk tu ry oraz Ko mi sję Sa mo rzą du Te ry to rial ne go.
Dru gim bez za sad nym ar gu men tem na ja ki po wo ły wa ła
się Si biń ska by ło stwier dze nie, ja ko by Ko mi tet zbyt póź -
no zgło sił swo je po praw ki.

Ma ni pu la cje po słan ki Si biń skiej

Ar gu men ty bez po kry cia

Ta ka in ter pre ta cja spo tka ła się ze sta now czym pro te -
stem za rów no Ko mi te tu, jak i po sła Bar to sza Kow nac -
kie go, któ ry ape lo wał do po słów Plat for my o za koń -
cze nie gie rek po li tycz nych.

Na to, że ar gu men ty po słan ki Si biń skiej są bez za sad ne
i są jaw ną ma ni pu la cją wska zał ja ko pierw szy peł no moc -
nik Ko mi te tu mec. Bar tło miej Piech, któ ry za zna czył, że
Ko mi tet wy wią zał się ze wszyst kich na ło żo nych na nie -
go obo wiąz ków. „Na sze po praw ki prze ka za li śmy w dniu
28 sierp nia br. o godz. 12.02 do prze wod ni czą ce go Ko -
mi sji Sa mo rzą du po sła Pio tra Zgo rzel skie go. Uwa żam,
że jest to wy star cza ją cy ar gu ment, do od rzu ce nia wnio -
sku, od któ re go uza leż nia ją pań stwo dys ku sję nad po -
praw ka mi Ko mi te tu” – mó wił Bar tło miej Piech, któ ry
na stęp nie prze ka zał na rę ce Si biń skiej wszyst kie do ku -
men ty po twier dza ją ce wy peł nie nie na ło żo nych na Ko -
mi tet obo wiąz ków. 

Po słan ka Si biń ska in for ma cję tę przy ję ła z du żą igno -
ran cją i lek ce wa że niem. Nie ża ło wa ła tak że zło śli wo ści
kie ro wa nych pod ad re sem przed sta wi cie li dział kow ców.
„Wiem, że nie je stem pań stwa ulu bie ni cą, ale do mnie

nie wy sła li pań stwo żad nych po pra wek. Pro szę roz li czyć
po sła Zgo rzel skie go z te go, że nie prze ka zał ich da lej” 
– mó wi ła.

Ta kie za cho wa nie prze wod ni czą cej pod ko mi sji spo tka -
ło się z ży wą re ak cją po sła Bar to sza Kow nac kie go, któ -
ry za ape lo wał do niej o po waż ne trak to wa nie spra wy.
„Wy pa da ło by cho ciaż, że by ze chcia ła pa ni za po znać się
z do ku men ta mi, któ re prze ka zał pa ni peł no moc nik Ko -
mi te tu. Tym cza sem na wet pa ni na nie nie zer k nę ła, co
wszy scy wi dzie li śmy” – mó wił Kow nac ki, do da jąc, że w
je go oce nie prze wod ni czą ca ko mi sji nie ro zu mie, o co w
tym wszyst kim cho dzi. „Otóż Ko mi tet miał pra wo zło -
żyć swo je do ku men ty do prze wod ni czą ce go ko mi sji, na
co wska zu je ste no gram. Tym cza sem pa ni jest skrom ną
prze wod ni czą cą pod ko mi sji, co czy ni róż ni cę. Pan me -
ce nas skie ro wał pra wi dło wo swo je po praw ki i za pro po -
no wał roz wią za nie, któ re mo że przy spie szyć nasz pra ce,
tym cza sem pa ni to igno ru je i nie chce pa ni ja kie go kol -
wiek kom pro mi su” – pod kre ślał Kow nac ki.

Me ce nas Bar tło miej Piech wska zał tak że, że za wę że -
nie przez prze wod ni czą cą za kre su dzia ła nia pod ko mi sji
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by ło za bie giem bez pod staw nym. Świad czy o tym na stę -
pu ją ca treść wnio sku – prze gło so wa ne go przez po łą czo -
ne ko mi sje – okre śla ją ce go za kres dzia ła nia pod ko mi sji:
„Wno szę o to, aby ob ra du ją ce wspól nie Ko mi sje: 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, zwró ci ły roz pa try wa ne dziś spra woz da nie
pod ko mi sji do tej pod ko mi sji, któ ra zaj mie się po now nie
pro jek tem usta wy w ce lu roz pa trze nia uwag i opi nii skie -
ro wa nych w tej spra wie do Ko mi sji”.  Jak wska zał peł no -
moc nik Ko mi tet pod ko mi sja po win na za jąć się wszy-
st ki mi uwa ga mi i opi nia mi. 

Moż na by ło spo dzie wać się, że ar gu men ty te nie spo -
tka ją się z ak cep ta cją prze wod ni czą cej pod ko mi sji, któ -
ra z każ dą mi nu tą sta wa ła się co raz bar dziej aro ganc ka 
i lek ce wa żą ca. By ło wi dać tak że, że jest w sta nie zro bić
wszyst ko, by le tyl ko po praw ki przed sta wi cie li dział kow -
ców nie zo sta ły uwzględ nio ne. Nie da się ukryć, że w re -
ali za cji te go ce lu po ma ga ło jej Biu ro Le gi sla cyj ne, 
w któ rym za każ dym ra zem prze wod ni czą ca pod ko mi sji
znaj do wa ła po par cie.

Po nie waż Kry sty na Si biń ska wie dzia ła do sko na le, że
nie ma żad nych me ry to rycz nych ar gu men tów, któ ry mi
mo gła by ode przeć wnio ski Ko mi te tu i po słów opo zy cji
je dy nym co jej po zo sta ło by ło wy łą cza nie mi kro fo nów.

W tej sy tu acji „z ra tun kiem” przy szedł po seł Ma rek
Ła piń ski, któ ry zgło sił wnio sek for mal ny, by za koń czyć
dys ku sje i roz po cząć ob ra dy pod ko mi sji z po mi nię ciem
uwa g zgło szo nych przez Ko mi te t. Nie trud no się do my -
ślić, że wnio sek zna lazł po par cie wśród je go par tyj nych
ko le gów, któ rzy zde cy do wa li o je go przy ję ciu.

Mi mo te go, że peł no moc ni cy ko mi te tu sta ra li się jesz -
cze za brać głos, po słan ka Si biń ska sku tecz nie im to unie -
moż li wia ła.

Z po wyż szych wzglę dów peł no moc ni kom Ko mi te tu

nie po zo sta ło nic in ne go, jak opusz cze nie po sie dze nia
pod ko mi sji. Oczy wi stym bo wiem wy da wać by się mo -
gło jest, że ja ko re pre zen tan ci pra wie mi lio na oby wa te li
Ko mi tet po wi nien mieć pra wo dzia ła nia na rzecz uchwa -
le nia pro jek tu usta wy zgło szo ne go w ich imie niu, w tym
zgła sza nia po pra wek. Tym cza sem ma ni pu la cja za sto so -
wa na przez prze wod ni czą cą pod ko mi sji wraz z po sła mi
Platformy Obywatelskiej ubez wła sno wol ni ła Ko mi tet 
i unie moż li wi ła sko rzy sta nie z przy słu gu ją cych praw.

Na znak pro te stu, za przed sta wi cie la mi dział kow ców,
sa lę opu ści li tak że po sło wie opo zy cji. Po sło wie PO nie
kry li na wet te go, że ta ki ob rót spra wy bar dzo im od po -
wia da, co po twier dzi li bi jąc bra wo. Wie dzie li bo wiem
do sko na le, że od te go mo men tu nikt nie bę dzie sprze ci -
wiał się w for so wa niu przez nich szko dli wych dla dział -
kow ców prze pi sów. Od te go mo men tu za czę ły się
„praw dzi we” ob ra dy, pod czas któ rych po sło wie Plat for -
my jed no gło śnie przyj mo wa li wszyst kie te po praw ki,
któ re im się tyl ko po do ba ło. Nie da ło się ukryć, że po sło -
wie Plat for my nie ma ją naj mniej sze go pro ble mu z ta kim
spo so bem pra cy. Po szło im tak szyb ko, że zmu sze ni by li
od wo łać po sie dze nie pod ko mi sji za pla no wa ne na ko lej -
ny dzień.

To już ko lej ne ob ra dy, któ re po ka za ły, że dział kow cy
nie mo gą li czyć na ja kie kol wiek po waż ne trak to wa nie
oraz dia log z po sła mi PO. Me to dy przez nich sto so wa ne
wy kra cza ją bo wiem po za wszel kie po wszech nie obo wią -
zu ją ce nor my. Tym sa mym sy tu acja w ja kiej znaj du ją się
obec nie dział kow cy nie jest ła twa i nie ste ty, je że li nic się
nie zmie ni, to za au to rów szko dli wych za pi sów pro jek -
tu usta wy o rod któ ry wej dzie w ży cie 21 stycz nia 2014,
trze ba bę dzie uznać kie row nic two Plat for my Oby wa tel -
skiej i po słów tej par tii.

MZ

4. OÊwiad cze nie Ko mi te tu

OŚWIADCZENIE
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
z dnia 11 wrze śnia 2013 ro ku

w spra wie ma ni pu la cji pod czas pro ce do wa nia nad
oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej oświad cza, że w
dniu 10 wrze śnia br. zo stał zmu szo ny do opusz cze nia po -
sie dze nia pod ko mi sji sej mo wej po wo ła nej do roz pa trze -
nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD. Tak
zde cy do wa ne dzia ła nie by ło je dy ną moż li wą re ak cją na
jaw ną ma ni pu la cję, któ rą usi ło wa ła prze for so wać prze -
wod ni czą ca pod ko mi sji K. Si biń ska wraz z po sła mi PO.

Ma ni pu la cja ta zmie rza ła, w spo sób zu peł nie bez pod -
staw ny, do unie moż li wie nia roz pa trze nia nie wy god nych
dla PO po pra wek zgło szo nych przez Ko mi tet. W tym ce -
lu sta ra no się na rzu cić ab sur dal ną te zę, ja ko by kom pe -
ten cje pod ko mi sji spro wa dza ły się je dy nie do roz-
pa trze nia prze pi sów, co do któ rych zgło szo no uwa gi i po -
praw ki przed po now nym skie ro wa niem pro jek tu usta wy
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do pod ko mi sji przez Ko mi sję In fra struk tu ry oraz Ko mi sję
Sa mo rzą du Te ry to rial ne go. Ja ko że Ko mi tet zgło sił część
po pra wek po tym ter mi nie – gdyż ta kie go ter mi nu nie wy -
zna czo no – prze wod ni czą ca zna la zła fał szy wy pre tekst,
aby wy łą czyć je spod roz po zna nia. W prak ty ce spo wo do -
wa ło to ogra ni cze nie prac do po pie ra nych przez PO uwag
zgło szo nych przez mi ni ster stwa; na to miast „nie wy god ne”
po praw ki Ko mi te tu me to dycz nie po mi ja no.

Ta ka in ter pre ta cja spo tka ła się ze sta now czym pro te -
stem za rów no Ko mi te tu, jak i par tii opo zy cyj nych. Za -
wę że nie przez prze wod ni czą cą za kre su dzia ła nia pod-
ko mi sji by ło wy bie giem bez pod staw nym. Świad czy o
tym na stę pu ją ca treść wnio sku – prze gło so wa ne go przez
po łą czo ne ko mi sje – okre śla ją ce go za kres dzia ła nia pod -
ko mi sji:

„Wno szę o to, aby ob ra du ją ce wspól nie Ko mi sje: 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, zwró ci ły roz pa try wa ne dziś spra woz da nie
pod ko mi sji do tej pod ko mi sji, któ ra zaj mie się po now nie
pro jek tem usta wy w ce lu roz pa trze nia uwag i opi nii skie -
ro wa nych w tej spra wie do Ko mi sji”.

Jak wi dać, pod ko mi sja po win na za jąć się wszyst ki mi
uwa ga mi i opi nia mi; nie za kre ślo no też ter mi nu na ich
zgła sza nie. Nie by ło więc żad nych pod staw, aby ogra ni -
czać za kres dzia ła nia pod ko mi sji je dy nie do po pra wek
mi ni sterstw, któ re no ta be ne zgła sza ły je rów nież po po -
now nym skie ro wa niu pro jek tu do pod ko mi sji, a któ re
prze wod ni czą ca K. Si biń ska bez wa ha nia roz pa try wa ła -
wbrew przy ję tej przez sie bie za sa dzie. To sa mo do ty czy -
ło po pra wek zgła sza nych przez Biu ro Le gi sla cyj ne do -
pie ro na po sie dze niu pod ko mi sji. Sto so wa no więc
po dwój ne stan dar dy wo bec róż nych uczest ni ków pro ce -
su le gi sla cyj ne go, wy raź nie dys kry mi nu jąc śro do wi sko
dział kow ców re pre zen to wa ne przez Ko mi tet Ini cja ty wy
Usta wo daw czej.

Ko mi tet stwier dza, że po wyż szy wy bieg miał ewi dent -

nie uda rem nić ja ką kol wiek dys ku sję nad zmia na mi
wpro wa dzo ny mi przez PO, któ re wzbu dza ją naj więk szy
opór i sprze ciw wśród dział kow ców. Po praw ki Ko mi te -
tu ma ją bo wiem na ce lu przede wszyst kim usu nię cie z
pro jek tu wła śnie tych zmian i przy wró ce nie do ini cja ty -
wy oby wa tel skiej roz wią zań, ja kie po par ło pra wie mi -
lion pol skich oby wa te li. Za sto so wa na przez po słów PO
ma ni pu la cja jest ni czym in nym, jak pró bą unik nię cia
dys ku sji nad kon tro wer syj ny mi kwe stia mi, któ re po li ty -
cy PO usi łu ją na rzu cić dział kow com wbrew ich pro te -
stom.

Z po wyż szych wzglę dów Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo -
daw czej po sta no wił opu ścić po sie dze nie pod ko mi sji. Ja -
ko re pre zen tant pra wie mi lio na oby wa te li Ko mi tet ma
bo wiem pra wo i obo wią zek dzia łać na rzecz uchwa le nia
pro jek tu usta wy zgło szo ne go w ich imie niu, w tym zgła -
sza nia po pra wek. Ma ni pu la cja za sto so wa na przez prze -
wod ni czą cą pod ko mi sji wraz z po sła mi PO ubez wła s-
no wol ni ła Ko mi tet i unie moż li wi ła sko rzy sta nie z przy -
słu gu ją cych praw. Przy tak nie lo jal nej po sta wie nie wi -
dzi my żad nej moż li wo ści bra nia udzia łu w pra cach,
któ re sta ją się far są pro ce su le gi sla cyj ne go nad pro jek -
tem oby wa tel skim.

Ko mi tet pra gnie pod kre ślić, że nie chce wy co fy wać się
z prac nad pro jek tem oby wa tel skim i bę dzie na dal za bie -
gał o uchwa le nie pra wa ko rzyst ne go dla dział kow ców i
ogro dów. Jed nak spo sób pro ce do wa nia w pod ko mi sji
spra wił, że uzna li śmy za ko niecz ne za wie sze nie swe go
uczest nic twa na obec nym eta pie, aby swą obec no ścią nie
fir mo wać dzia łań sta no wią cych ewi dent ne za prze cze nie
idei oby wa tel skiej ini cja ty wy usta wo daw czej. Idei, któ -
rej fun da men tem jest umoż li wie nie oby wa te lom ak tyw -
ne go uczest nic twa w pro ce sie sta no wie nia pra wa, a nie
spro wa dze nie ich do ro li bier nych ob ser wa to rów prac
po słów, do cze go dą ży ła prze wod ni czą ca K. Si biń ska
oraz po zo sta li po sło wie PO.

Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej
Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

5. Sta no wi sko Pre zy dium KR PZD 

STANOWISKO
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 12 wrze śnia 2013 r.

w spra wie sy tu acji, któ ra za ist nia ła pod czas po sie dzeń Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej 
w dniach 10 i 11 wrze śnia 2013 r.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD stwier dza, że pod czas
ob rad Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej w dniu 10 wrze śnia

2013 r. do szło do wręcz nie sły cha nej ma ni pu la cji ze stro -
ny po słów Plat for my Oby wa tel skiej, a szcze gól nie Prze -
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wod ni czą cej Kry sty ny Si biń skiej. Wbrew upo waż nie niu
usta lo ne mu pod czas wspól ne go po sie dze nia 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 w dniu 28 sierp nia 2013 r.,
Prze wod ni czą ca nie do pu ści ła do pro ce do wa nia wnio -
sków zgło szo nych we wła ści wym ter mi nie przez Ko mi -
tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej. Prze wod ni czą ca,
pod pie ra jąc się opi nią Biu ra Le gi sla cyj ne go uzna ła, że
po praw ki Ko mi te tu nie wpły nę ły w ter mi nie. Ten fał szy -
wy pre tekst był po trzeb ny, aby nie roz pa try wać nie wy -
god nych dla kon cep cji Plat for my wnio sków Ko mi te tu.
Pod czas ob rad Pod ko mi sji Prze wod ni czą ca za sto so wa ła
róż ne stan dar dy dla wnio sków Ko mi te tu i wnio sków rzą -
do wych. Te dru gie by ły pro ce do wa ne bez wzglę du na to,
kie dy zo sta ły zgło szo ne. Po dob nie trak to wa no wnio ski
me ry to rycz ne pro po no wa ne pod czas ob rad przez le gi -
sla to rów.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD uzna je, że ta kie dzia -
ła nia w sto sun ku do Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw -
czej, są krzyw dzą ce dla bli sko mi lio na osób, któ re
pod pi sa ły się pod pro jek tem usta wy. Rów nież stwier dza,
że są prze ja wem dą że nia do fak tycz nej li kwi da cji ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce i ogól no pol skiej or ga ni za -
cji zrze sza ją cej dział kow ców.

At mos fe ra, aro gan cja i bu ta w za cho wa niach jak i wy -
po wie dziach po słów PO pod czas ob rad Pod ko mi sji,
wska zu ją rów nież na jaw ne lek ce wa że nie przed sta wi cie -
li Pol skie go Związ ku Dział kow ców, a tym sa mym mi -
lion ro dzin, któ re re pre zen tu je.

Trud no jest oce nić, czym kie ru je się Prze wod ni czą ca
Pod ko mi sji i po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej, ale jed -
no jest pew ne - nie ma to nic wspól ne go z in te re sem

dział kow ców i ogro dów. Iro nicz ne i prze śmiew cze uwa -
gi, igno ro wa nie wnio sków peł no moc ni ków i przed sta -
wi cie li PZD wy ni ka ją cych z do świad cze nia i zna jo mo ści
re aliów w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, to sta ły
ele ment ob rad pod ko mi sji, świad czą cy o praw dzi wych
za mia rach po słów PO.

Sy tu acja po wtó rzy ła się w dniu 11 wrze śnia 2013 r., z
tym że na si li ły się zło śli we i ob raź li we ko men ta rze i
uwa gi po słów PO. Dla te go peł no moc ni cy nie chcąc
uczest ni czyć w far sie le gi sla cyj nej rów nież w tym dniu
opu ści li ob ra dy. Po sło wie opo zy cji, stwier dza jąc że ta kie
pro ce do wa nie pro jek tu usta wy o ROD jest jaw nym ła -
ma niem pra wa, so li da ry zu jąc się z peł no moc ni ka mi Ko -
mi te tu opu ści li ob ra dy. Wów czas roz po czę ło się
„praw dzi we” po sie dze nie. Gdy po słom PO już nikt nie
prze szka dzał, mo gli jed no myśl nie i szyb ko przyj mo wać
wszyst kie po praw ki rzą do we, cał ko wi cie wy pa cza jąc
pro jekt oby wa tel ski.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, wo bec za ist nia łej sy -
tu acji w peł ni po pie ra i so li da ry zu je się z de cy zją peł no -
moc ni ków Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej o
opusz cze niu ob rad Pod ko mi sji. Dal szy udział peł no moc -
ni ków w ob ra dach Pod ko mi sji nie miał by żad ne go wpły -
wu na kształt pro jek tu usta wy, gdyż unie moż li wio no im
pre zen to wa nie zgło szo nych po pra wek i me ry to rycz ną
dys ku sję nad ni mi.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD uzna je, że peł na od -
po wie dzial ność za treść przy go to wy wa nej usta wy, jej
skut ki, bądź nie uchwa le nie no wej usta wy, któ ra we szła -
by w ży cie przed 21 stycz nia 2014 r. spo czy wa wy łącz -
nie na kie row nic twie Plat for my Oby wa tel skiej i po słach
tej par tii.
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W re ak cji na prze bieg ob rad i wy ni ki prac sej mo wej
pod ko mi sji nad zwy czaj nej, w któ rej zo sta ły po gwał co ne
wszyst kie za sa dy de mo kra cji przez oczy wi stą ma ni pu -
la cję i eli mi na cję wnio sków przed sta wi cie li Ko mi te tu,
Pre zy dium KR PZD zwró ci ło się do dział kow ców z
proś bą o prze pro wa dze nie pod urzę da mi wo je wódz ki mi,
w dniu 20 wrze śnia 2013 r. o go dzi nie 11.00, ma ni fe sta -
cji dział kow ców. Dział kow cy są zde ter mi no wa ni, by
bro nić za pi sów pro jek tu oby wa tel skie go. Od zew śro do -
wi ska dział kow ców jest na tych mia sto wy. – „Po li ty cy
rzu ca ją nam cu kier ki z tru ci zną w środ ku. Nie chcą nas
słu chać, na sze po stu la ty są igno ro wa ne i lek ce wa żo ne,
dla te go je dy nym roz wią za niem jest wyj ście na uli cę, by
ta kim dzia ła niom po wie dzieć gło śne „NIE ZGA-
DZAMY SIĘ” – mó wi jed na z dział ko wi czek z War sza -
wy. – „Czu ję się oszu ka ny i zlek ce wa żo ny. Dla cze go nie
trak tu je się mnie i wszyst kich dział kow ców w Pol sce po -
waż nie? – py ta dział ko wiec Mie czy sław Król z Olsz ty -
na, któ ry tak że po pie ra za pla no wa ne na przy szły ty dzień
ma ni fe sta cje dział kow ców.

Każ de go dnia do Kra jo wej Ra dy PZD na pły wa ją li sty,
ape le i sta no wi ska. Są ich ty sią ce. Z ich ana li zy wy ni ka,
że dział kow cy bo ją się te go, iż no we pra wo po zba wi ich
wie lo let niej pra cy, któ rą wło ży li w swo je dział ki, a nie -
kie dy i do rob ku ca łe go ży cia. Do te go bo wiem zmie rza -
ją zmia ny wpro wa dzo ne przez PO w Pod ko mi sji Nad z-
wy czaj nej do oby wa tel skie go pro jek tu usta wy 
o ogro dach dział ko wych. Po sło wie PO za kpi li so bie 
z mi lio na oby wa te li, któ rzy pod pi sa li się pod pro jek tem
oby wa tel skim i ko rzy sta jąc ze swo jej li czeb nej prze wa -

gi z nie zwy kłą de ter mi na cją prze for so wa li ty le po pra -
wek, że pro jekt, któ ry miał być wio dą cym w pra cach nad
no wą usta wą, stra cił swo je naj istot niej sze i klu czo we za -
pi sy. 

Uchwa la ne przez PO w po śpie chu i bez me ry to rycz -
nej dys ku sji po praw ki, wpro wa dzą je dy nie cha os i za -
gro że nie dal sze go by tu ogro dów dział ko wych, jak
rów nież ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Tym -
cza sem opra co wa ny z nie zwy kłą sta ran no ścią w śro do -
wi sku dział ko wym pro jekt oby wa tel ski, ja ko je dy ny
gwa ran to wał ochro nę praw na by tych przy uwzględ nie -
niu wy mo gów wy ni ka ją cych z wy ro ku Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go, a co naj waż niej sze – jest on ak cep to wa ny
przez dział kow ców i ich ro dzi ny. Tym cza sem wpro wa -
dzo ne przez PO po praw ki w oce nie kon sty tu cjo na li stów
i praw ni ków są obar czo ne du żym ry zy kiem ich nie zgod -
no ści z Kon sty tu cją RP. Nio są też ry zy ko, że usta wa nie
zo sta nie uchwa lo na w wy zna czo nym przez Try bu nał ter -
mi nie. Dział kow cy oba wia ją się więc, że po sło wie świa -
do mie i z pre me dy ta cją spo wal nia ją pro ces le gi sla cyj ny
no wej usta wy. Na ta kie dzia ła nie nie mo że i nie bę dzie
zgo dy dział kow ców. Dla te go ce lem przy go to wy wa nych
ma ni fe sta cji dział kow ców jest nie tyl ko wy ra że nie sprze -
ci wu wo bec ma ni pu la cji i lek ce wa że nia śro do wi ska
dział kow ców, ale przede wszyst kim przy wró ce nie pier -
wot nych za pi sów oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych i zmo bi li zo wa nie
po słów PO do szyb szej pra cy. Te go bę dą do ma gać się
dział kow cy z ca łej Pol ski ma ni fe stu jąc przed urzę da mi
wo je wódz ki mi już 20 wrze śnia.

AH

6. Dział kow cy wy cho dzà na uli ce – ko lej na ma ni fe sta cja pod urz´ da mi 
wo je wódz ki mi.

Już 20 wrze śnia ko lej ne ma ni fe sta cje dział kow ców

III. KOMENTARZE DO PRZEBIEGU I WYNIKU PRAC
PODKOMISJI

1. Znikajàce uwłaszczenie 

PO prze for so wa ła ko lej ne zmia ny do oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ROD. Po nich, uwłasz cza nie dział -
kow ców, któ rym tak chęt nie chwa lą się przed sta wi cie le
par tii pre mie ra D. Tu ska, przyj mu je co raz bar dziej ka ry -
ka tu ral ną po stać. Nie licz ni, któ rzy jesz cze chcie li wie -

rzyć w obiet ni ce PO, po czu ją się oszu ka ni. Z dnia na
dzień PO ujaw nia ko lej ne, jesz cze bar dziej za ska ku ją ce
ob li cze swo jej wi zji „uwłasz cze nia” dział kow ców.

Naj pierw oka za ło się, że „wiel kie uwłasz cze nie” ogra -
ni czy ło się wy łącz nie do dzia łek, któ re już dziś są wła -
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sno ścią, bądź też w użyt ko wa niu wie czy stym or ga ni za -
cji dział kow ców. Tak więc au to ma tycz nie wy łą czo no z
nie go po nad 1/3 dział kow ców. Za pew ne przez „przy pa -
dek” wy klu cze nie do ty czy ło głów nie dział kow ców z naj -
więk szych miast – gdzie rzą dzi głów nie PO i te re ny są
naj bar dziej po żą da ne przez de we lo pe rów. 

Po tem wy szło na jaw, że PO „za po mnia ła” po in for mo -
wać, iż uwłasz cze nie bę dzie moż li we, o ile gmi na nie
sko rzy sta ze pra wa pier wo ku pu – za 1% war to ści.

Jed nak, to co uchwa li li po sło wie PO na ostat nim po sie -

dze niu, prze ro sło wszel kie ocze ki wa nia. Otóż ża den
dział ko wiec nie uwłasz czy się na swo jej dział ce. Za miast
na być wła sność lub użyt ko wa nie wie czy ste do ka wał ka
zie mi, każ dy z nich otrzy ma moż li wość na by cia co naj -
wy żej udzia łu w pra wie do te re nu.

Tak więc za miast pra wa do kon kret nej dział ki, dział ko -
wiec ma stać się „mi kro udzia łow cem”. Dla cze go mi kro?
Bo w ogro dzie, któ ry ma 100 dzia łek, udział dział kow -
ca wy nie sie 1/100; w ogro dzie z 300 dział ka mi – 1/300;
w ogro dzie z 1000 dzia łek – 1/1000 itd. 

Mó wi ły ja skół ki, że nie do bre są spół ki

PO, sły ną ca z „po zy tyw ne go” sto sun ku do ogro dów,
do szła za pew ne do wnio sku, że nie mo gąc prze for so wać
„pro jek tu de we lo per skie go”, za pro po nu je dział kow com
spe cjal ną for mu łę uwłasz cze nia, któ ra jak ulał pa su je do
sta re go po wie dze nia o współ wła sno ści. W sen sie eko no -
micz nym dział kow com ta kie uwłasz cze nie nic nie da. Za
to nie mal na 100% unie moż li wi pro wa dze nie ogro dów i
szyb ko do pro wa dzi do ich upad ku.

Współ wła sność, czy też współ użyt ko wa nie wie czy ste,
ozna cza bo wiem ko niecz ność uzy ska nia zgo dy wszyst -
kich współ wła ści cie li na każ dą waż niej szą de cy zję, np.
in we sty cję (bo to de cy zja prze kra cza ją ca tzw. zwy kły za -
rząd). Mniej waż kie spra wy, miesz czą ce się w ra mach
tzw. zwy kłe go za rzą du, bę dą wy ma ga ły zgo dy więk szo -

ści udzia łow ców. Do te go każ da z nich bę dzie mo gła zo -
stać za skar żo na do są du przez choć by jed ne go, naj mniej -
sze go udzia łow ca. 

Po nad to pro po zy cja PO nie da je od po wie dzi na jesz cze
je den pro blem – każ dy ze współ wła ści cieli ma ta kie sa -
mo pra wo do każ de go ka wał ka rze czy – do każ de go m2

zie mi. A więc, każ dy z udzia łow ców bę dzie miał ta kie
sa mo pra wo prze by wać i użyt ko wać każ dy ka wa łek, każ -
dej dział ki w ogro dzie. 

Ła two so bie wy obra zić, jak w ta kich wa run kach bę -
dzie wy glą da ło za rzą dza nie ROD i je go funk cjo no wa -
nie. Wy star czy je den, czy dwóch bar dziej „aser tyw nych”
współ upraw nio nych, aby po byt w ogro dzie prze stał ko -
ja rzyć się z re lak sem, a za czął być toż sa my ze stre sem. 

Pro gram Po wszech nej Pry wa ty za cji bis?

Czy jed nak nikt nie ma szans na sko rzy sta nie na no -
wej for mu le uwłasz cze nia pro po no wa nej przez PO? Ależ
skąd że nie wąt pli wie ta cy się znaj dą, tyle że ra czej nie
na le ży szu kać ich wśród dział kow ców. Je że li ko goś bę -
dzie bo wiem stać na wy ku pie nie więk sze go „pa kie tu”
udzia łów, mo że to być do sko na ły in te res. 

Zgod nie z pra wem, każ dy ze wspól ni ków ma pra wo
wy stą pić z żą da niem znie sie nia współ wła sno ści (współ -
użyt ko wa nia wie czy ste go) po przez fi zycz ne wy dzie le -
nie czę ści nie ru cho mo ści. Oczy wi ście, gdy, ktoś ma
udział rzę du 1/1000, czy na wet 1/100, ope ra cja ta ka nie
bę dzie mia ła sen su. Dla te go drob ne udzia ły nie bę dą
mia ły więk szej war to ści. Ale gdy ktoś sku pi ich wię cej,
wów czas in te res na bę dzie zu peł nie in ne go wy mia ru. 

Wy obraź my so bie, że ktoś na by wa pra wa do udzia łów
od 50 dział kow ców w 100-dział ko wym ogro dzie o po -
wierzch ni 4 ha. Je że li wy od ręb ni swój udział, da mu to 
2 ha (20 000 m2). Jest więc o co wal czyć. Trze ba tyl ko
mieć za co wy ku pić udzia ły od „sza racz ków”. Ja ko ży wo
przy po mi na to Pro gram Po wszech nej Pry wa ty za cji. Wów -
czas też każ dy oby wa tel do stał świa dec two. Ale czy przy -
sło wio wy Ko wal ski się na tym wzbo ga cił? Jed no, czy
na wet ty siąc świa dectw, mia ło war tość gro szo wą. Ale
pew na gru pa osób – stać je by ło na sku pie nie na praw dę
du żej ilo ści tych pa pie rów – za ro bi ła kro cie. Gdy się zwa -
ży, kto prze for so wał PPP, au to ma tycz nie na su wa się py ta -
nie – czyż by za ro bio ne wów czas mi lio ny już się koń czy ły
i czas na „po wszech ną pry wa ty za cję” w ogro dach? 

O co jesz cze war to za py tać PO?

To tyl ko nie któ re z aspek tów zmian prze gło so wa nych
przez po słów PO w za ci szu pod ko mi sji. PO na dal nie od -
po wie dzia ła na py ta nie cho ciaż by o to, co ma ją zro bić są -

sie dzi współ udzia łow ca, któ ry na dział ce za cznie pro wa -
dzić np. ho dow lę li sów? Co z po dat ka mi – na spry wa ty -
zo wa ne ogro dy chce je na ło żyć Mi ni ster stwo Fi nan sów?
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Co z opła ta mi za użyt ko wa nie wie czy ste, czy za pła cą je
tyl ko uwłasz cze ni współ wła ści cie le, czy mo że ob cią żać
ma ją wszyst kich dział kow ców? I wresz cie, co z oby wa tel -
skim pro jek tem usta wy o ROD, pod pi sa nym przez pra wie

1 000 000 oby wa te li? Czy kli ku po słów, któ rzy łącz nie
otrzy ma li 80 000 gło sów, ma ty tuł, by w swo im gro nie tak
zmie niać pro jekt oby wa tel ski, że sta je się on an ty te zą te -
go, pod czym pod pi sa li się oby wa te le?

BP

2. Co rzàd my Êli na te mat uwłasz cze nia dział kow ców?

W dniu 10 i 11 wrze śnia, pod ko mi sja nad zwy czaj na
zaj mowała się wnio ska mi i uwa ga mi do pro jek tu usta -
wy o ROD zgło szo ny mi m.in. przez Mi ni ster stwo Trans -
por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej, Mi ni s-
ter stwo Fi nan sów, Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści, Mi ni -
ster stwo Skar bu Pań stwa i Biu ro Ana liz Sej mo wych.

Wszyst kie te Mi ni ster stwa, jak rów nież BAS bar dzo
kry tycz nie od nio sły się do art. 29 pro jek tu usta wy i
uwłasz cze nia dział kow ców za pro po no wa ne go przez po -
słów PO. W sto sun ku do te go ar ty ku łu sfor mu ło wa no aż

17 za rzu tów, w tym zwią za nych z nie zgod no ścią art. 29
z Kon sty tu cją RP tj. za sa dą rów no ści wo bec pra wa, za -
sa dą ochro ny wła sno ści i in nych praw ma jąt ko wych oraz
za sa dą po wszech no ści i rów no ści opo dat ko wa nia.

Po ni żej przed sta wia my uwa gi Mi ni sterstw oraz BAS
od no szą ce się do uwłasz cze nia dział kow ców. Miej my
na dzie je, że po sło wie Pod ko mi sji po za po zna niu się z ty -
mi uwa ga mi za de cy du ją o wy kre śle niu te go nie kon sty tu -
cyj ne go i szko dli we go za pi su.

Mi ni ster stwo Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej:

1. przy zna nie sto wa rzy sze niu ogro do we mu upraw nie -
nia do usta na wia nia użyt ko wa nia wie czy ste go na ru sza
isto tę te go pra wa. Prze pi sy Ko dek su cy wil ne go nie prze -
wi du ją moż li wo ści usta na wia nia pra wa użyt ko wa nia
wie czy ste go przez in ne oso by niż Skarb Pań stwa i jed -
nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go. W obo wią zu ją cym sys -
te mie praw nym nie do pusz czal ne jest za tem usta na wia nie
użyt ko wa nia wie czy ste go nie ru cho mo ści przez sto wa -
rzy sze nie, bę dą ce wła ści cie lem nie ru cho mo ści bądź jej
użyt kow ni kiem wie czy stym.

2. za pro po no wa na kon struk cja bu dzi oba wy o zgod -
ność z art. 21 i 64 Kon sty tu cji tj. za sa dą ochro ny wła -
sno ści i in nych praw ma jąt ko wych, któ re przy słu gu ją
sto wa rzy sze niu ogro do we mu.

3. roz wią za nie to sta no wi na rzu ce nie sto wa rzy sze niu
ogro do we mu ko niecz no ści prze nie sie nia nie od płat nie
pra wa rze czo we go na rzecz dział kow ca, a tym sa mym
po zba wie nia go moż li wo ści de cy do wa nia o spo so bie
roz po rzą dza nia pra wem do nie ru cho mo ści. Ta ka kon -
struk cja ma ce chy wy własz cze nia, któ re zgod nie z art.
21 Kon sty tu cji do pusz czal ne jest je dy nie na ce le pu blicz -
ne i za od szko do wa niem. W świe tle Kon sty tu cji każ do -
ra zo we dzia ła nia po zba wia ją ce czy też ogra ni cza ją ce
pra wo wła sno ści wy ma ga ją prze wi dze nia me cha ni zmów
kom pen su ją cych utra tę pra wa rze czo we go do nie ru cho -
mo ści. W pro jek to wa nym art. 29 ta kich me cha ni zmów
nie prze wi dzia no.

4. za pro po no wa ne roz wią za nie bu dzi oba wę o zbyt nie

ogra ni cze nie pra wa sto wa rzy sze nia ogro do we go ja ko
wła ści cie la bądź użyt kow ni ka wie czy ste go nie ru cho mo -
ści (po przez po zba wie nie pra wa roz po rzą dza nia pra wem
rze czo wym i po zba wie nia wy na gro dze nia za pra wo), a
na wet po zba wie nie praw rze czo wych do nie ru cho mo ści,
gdyż przy mu sza sto wa rzy sze nia do prze ka za nia tych
praw nie od płat nie na rzecz dział kow ca. W obec nym sys -
te mie praw no -ustro jo wym brak jest pod staw do tak ra dy -
kal ne go in ge ro wa nia przez usta wo daw cę w swo bo dę
roz po rzą dza nia mie niem, a w szcze gól no ści je że li mie -
nie to sta no wi wła sność nie pań stwo wych osób praw -
nych.

5. po dob ne re gu la cje zo sta ły już w prze szło ści ne ga -
tyw nie oce nio ne przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny.

6. art. 29 prze wi du jąc uzy ska nie przez dział kow ców
zby wal nych praw rze czo wych umoż li wi nie ogra ni czo ny
ob rót dział ka mi. Po zo sta wie nie ob ro tu ty mi dział ka mi
bez ja kich kol wiek ogra ni czeń mo że bu dzić oba wę po -
wsta nie sy tu acji, w któ rych dział kow cy bę dą ko rzy sta li
z przy wi le ju uwłasz cze nia je dy nie w ce lu uzy ska nia ko -
rzy ści fi nan so wej. Uzy sku jąc bo wiem nie od płat nie pra -
wo rze czo we zby wal ne, któ re na stęp nie w krót kim cza sie
po uwłasz cze niu mo że zo stać zby te za ce ną ryn ko wą,
dział ko wiec osią gnie wy mier ną ko rzyść eko no micz ną
kosz tem ma jąt ku sto wa rzy sze nia.

7. oba wa o zbyt nie roz drob nie nie grun tów ROD. Wraz
z pra wem do dział ki bę dzie usta na wia ny udział w pra -
wie do czę ści ogól nej ROD. Ko niecz ność licz nych po -
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dzia łów geo de zyj nych w ce lu wy dzie le nia od ręb nych
nie ru cho mo ści, sta no wią cych przed miot uwłasz cze nia.

8. nie bę dą mia ły za sto so wa nie do tych osób prze pi sy
do ty czą ce li kwi da cji

Mi ni ster stwo Fi nan sów:

1. wąt pli wo ści na tu ry kon sty tu cyj nej bu dzą zwol nie -
nia po dat ko we dla dział kow ców, któ rzy otrzy ma ją dział -
kę na wła sność bądź użyt ko wa nie wie czy ste. Uwłasz -
cze nie spo wo du je nie uza sad nio ne zróż ni co wa nie sy tu -
acji oby wa te li, któ rzy ma jąc po sia da jąc po dob ne grun ty
bę dą zo bo wią za ni do po no sze nia cię ża rów po dat ko wych.
Trud no to uznać za zgod ne z art. 32 Kon sty tu cji tj. z za -
sa dą rów no ści wo bec pra wa oraz z art. 84 Kon sty tu cji tj.
za sa dą rów no ści opo dat ko wa nia.

2. wąt pli wo ści, na ja kiej pod sta wie praw nej sto wa rzy -

sze nie ogro do we bę dzie mo gło żą dać po no sze nia opłat
ogro do wych od dział kow ca, któ ry uzy ska pra wo wła sno -
ści do dział ki i nie bę dzie człon kiem sto wa rzy sze nia ogro -
do we go (to sa mo do ty czy użyt ko wa nia wie czy ste go)

3. wąt pli wo ści, w ja ki spo sób bę dzie eg ze kwo wa ny za -
kaz za miesz ki wa nia, pro wa dze nia dzia łal no ści go spo -
dar czej oraz in nej dzia łal no ści za rob ko wej, sko ro
sto wa rzy sze nie nie bę dzie mo gło wy po wie dzieć umo wy
dział kow co wi, któ ry na był dział kę na wła sność (to sa mo
do ty czy użyt ko wa nia wie czy ste go)

Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści:

1. upraw nie nie sto wa rzy sze nia ogro do we go, bę dą ce -
go użyt kow ni kiem wie czy stym nie ru cho mo ści, do usta -
na wia nia nie od płat nie użyt ko wa nia wie czy ste go dział ki
na ru sza isto tę pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go, okre ślo -
ną w art. 232 § 1 i art. 233 Ko dek su cy wil ne go. Prze pi -
sy te nie prze wi du ją upraw nie nia użyt kow ni ka
wie czy ste go do usta na wia nia użyt ko wa nia wie czy ste go

dział ki.
2. do dat ko wa wąt pli wość wią że się z moż li wą je go in -

ter pre ta cją, któ ra pro wa dzi do wnio sku, że bę dą ce wła -
ści cie lem nie ru cho mo ści sto wa rzy sze nie ogro do we
mo gło by usta na wiać nie od płat nie użyt ko wa nie wie czy -
ste dział ki, co w świe tle prze pi sów Ko dek su cy wil ne go
jest nie do pusz czal ne.

Mi ni ster stwo Skar bu Pań stwa:

1. pro po no wa ny za pis nie za wie ra zo bo wią za nia
uwłasz czo ne go do ko rzy sta nia z wła sno ści lub użyt ko -
wa nia wie czy ste go wy łącz nie w ce lu pro wa dze nia ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go

2. prze pis ten jest sprzecz ny z wy mo giem za wie ra nia
umów roz po rzą dza ją cych nie ru cho mo ścią w for mie ak -
tu no ta rial ne go.

Biu ro Ana liz Sej mo wych:

1. je że li dział ko wiec na bę dzie wła sność dział ki lub
użyt ko wa nie wie czy ste to bę dzie mógł ko rzy stać z dział -
ki bez ogra ni czeń prze wi dzia nych w pro jek to wa nej usta -
wie (np. bę dzie mógł za miesz ki wać na dział ce bez
ry zy ka utra ty swo je go pra wa).  W związ ku z po wyż szym

po sta je py ta nie, czy o ta ki re zul tat pro jek to daw com cho -
dzi ło.

2. nie da się tej re gu la cji po go dzić z ce la mi funk cjo -
no wa nia ROD i zwią za nym z ni mi szcze gó ło wym sta tu -
sem ROD.

przy go to wa ła
Mo ni ka Pil zak
WGG KR PZD
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Pra ce nad no wą usta wą dla pol skich Dział kow ców 
i ro dzin nych ogro dów dział ko wych na dal trwa ją. Z każ -
dym dniem uby wa cza su na uchwa le nie do bre go pra wa
i za bez pie cze nia mi lio na dział ko wych ro dzin przed skut -
ka mi wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca
2012 r.

Już tyl ko nie co po nad 4 mie sią ce po zo sta ło na wy pra -
co wa nie i wej ście w ży cie re gu la cji, ma ją cych za cho wać
przede wszyst kim do ro bek pol skie go ogrod nic twa dział -
ko we go dla obec ne go i przy szłych po ko leń.

Z ca łą pew no ścią, i tak bar dzo trud ne go jak po ka zu je
rze czy wi stość, pro ce su le gi sla cyj ne go oraz pro ce do wa -
nia nad oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ROD, nie uła -
twia ją ka ta lo gi wno szo nych do nie go po pra wek.

Do gru py wie lo krot nie oma wia nych już zmian za pro -
po no wa nych przez Klub Plat for my Oby wa tel skiej, do -
łą czy ły tak że po szcze gól ne mi ni ster stwa.

Nie cho dzi tu taj oczy wi ście o te uwa gi, któ re mo gą
mieć cha rak ter do pre cy zo wu ją cy czy re dak cyj ny ale 
o te, któ re w zna czą cym stop niu zmie nia ją isto tę sa me -
go pro jek tu, a wręcz zmie rza ją do dys funk cyj no ści je go
za pi sów.

Na za koń czo nym w dniu wczo raj szym po sie dze niu
pod ko mi sji nad zwy czaj nej po wo ła nej ce lem wy pra co -
wa nia no we go pra wa dla ogro dów dział ko wych i sa mych
dział kow ców, roz pa try wa na by ła kwe stia uwag „mi ni -
ste rial nych” do tre ści pro jek tu oby wa tel skie go.

Szcze gól nie za ska ku ją cą, by nie po wie dzieć wręcz
obu rza ją cą pro po zy cją ze stro ny Mi ni ster stwa Trans por -
tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej by ła pro po zy cja
zmia ny do art.14 pro jek tu w po sta ci ust. 1a, w myśl któ -
re go, w ter mi nie 6 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie
usta wy sto wa rzy sze nia ogro do we prze pro wa dzą in wen -
ta ry za cję al tan i obiek tów go spo dar czych znaj du ją cych
się na te re nie ogro du dział ko we go.

Nie moż na oprzeć się wra że niu, iż tak za pro po no wa na
zmia na, spo rzą dzo na zo sta ła w cał ko wi tym ode rwa niu
od rze czy wi sto ści i bez ja kich kol wiek ra cjo nal nych na -
wet prze sła nek.

Już sa mo li te ral ne brzmie nie te go za pi su nie da je żad -
nej od po wie dzi na fun da men tal ną kwe stię, a mia no wi -
cie co na le ży ro zu mieć pod po ję ciem sa mej „in wen-
ta ry za cji”?

Czy cho dzi w niej o przy sło wio wy „spis” te go wszyst -
kie go co znaj du je się na każ dej z bli sko mi lio na dzia łek
in dy wi du al nych użyt kow ni ków w ROD?

Czy na le ży ją ogra ni czyć je dy nie do sa mych al tan?
Sa me po wyż sze py ta nia sta wia ją tę pro po zy cję Mi ni -

ster stwa w ka ta lo gu pro po zy cji cał ko wi cie nie po waż -
nych i nie prze my śla nych.

Słusz nie kwe stię tę na po sie dze niu pod ko mi sji pod no -
sił peł no moc nik Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej
mec. T. Ter lec ki oraz sam Pre zes Związ ku, któ ry wprost
za dał py ta nie – „Ko mu ta ka in wen ta ry za cja ma słu żyć?
Z ca łą pew no ścią nie dział kow com i ogro dom”. Zda niem
Pre ze sa E. Kon drac kie go na kła da nie obo wiąz ków win no
się od by wać w sto sun ku do okre ślo nych służb a nie spo -
łecz nych dzia ła czy. Trud no oczy wi ście nie zgo dzić się
w ca ło ści z ta kim stwier dze niem.

Osob nym za gad nie niem jest, w ja ki spo sób tak ogrom -
ne obo wiąz ki mie li by wy ko nać spo łecz ni dzia ła cze 
w ogro dach, na któ rych to prze cież opie ra się ca ły fun -
da ment PZD.

Na le ży wresz cie po sta wić i in ne py ta nie, a mia no wi cie
– dla cze go Mi ni ster stwo Trans por tu i Bu dow nic twa chce
kom pe ten cje przy słu gu ją ce or ga nom pań stwo wym prze -
rzu cić na sa mych dział kow ców? I wresz cie, ja ka jest re -
al ność po wo dze nia dzia łań in wen ta ry za cyj nych we
wska za nym, sza le nie krót kim pół rocz nym za le d wie
okre sie?

Jak wi dać już sam ka ta log py tań, czę sto bez od po wie -
dzi, mo że po słu żyć za od po wiedź o sens i ra cjo nal ność
ta kiej pro po zy cji zmian do tek stu oby wa tel skie go.

W miej scu tym z ca łą sta now czo ścią wska zać jed nak
na le ży, iż Pol ski Zwią zek Dział kow ców za wsze współ -
pra co wał i współ pra cu je z or ga na mi nad zo ru bu dow la ne -
go. Róż nie nie ste ty wy glą da owa współ pra ca ze stro ny
służb nad zo ru. Zgła sza ne przez ro dzin ne ogro dy dział -
ko we jak i in ne struk tu ry PZD za wia do mie nia w za kre -
sie po nadnor ma tyw nych al tan, co raz czę ściej są przez
or ga na nad zo ru bu dow la ne go, bądź nie po dej mo wa ne w
ogó le, bądź czas ich roz pa trze nia za czy na sku tecz nie
prze kra czać okres ro ku i wię cej lat. Pro ble ma ty kę tę na
po sie dze niu pod ko mi sji pod nio sła Pa ni Iza be la Oże gal -
ska – Pre zes Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go PZD. 

Jak się wy da je, to wła śnie za gad nie nie po nadnor ma -
tyw ne go bu dow nic twa w ogro dach dział ko wych, mo gło
stać za pro po zy cją Mi ni ster stwa. Nie moż na jed nak po -
przez pró bę na pra wy na praw dę mar gi nal ne go zja wi ska,
na kła dać na Za rzą dy ROD i sa mych dział kow ców obo -
wiąz ków o tak wiel kiej ska li.

Z uwa gi cho ciaż by na brak przy go to wa nia me ry to rycz -
ne go i wska za ny, skraj nie krót ki czas wy ko na nia owej
za pro po no wa nej in wen ta ry za cji, uznać ją na le ży za cał -
ko wi cie nie wy ko nal ną, a ewen tu al ne wy ni ki prac ja ko
tzw. „sztu kę dla sztu ki”. Nie okre ślo no bo wiem żad nych
ce lów tak przy ję tej in wen ta ry za cji ani za sad po stę po wa -
nia z przy go to wa nym w jej wy ni ku ma te ria łem.

Z tym więk szą ulgą ode brać na le ży fakt osta tecz ne go
wy co fa nia przez Mi ni ster stwo w tra cie po sie dze nia pod -

3. In wen ta ry za cja w ro dzin nych ogro dach dział ko wych we dług Mi ni ster stwa
Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej
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ko mi sji ni niej szej po praw ki.
Jest to ko lej ny, do sko na ły do wód na to, jak wiel ka i

zna czą ca jest ro la Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej
w trak cie prac le gi sla cyj nych, któ ry po przez me ry to rycz -

ne ar gu men ty i zna jo mość sa mej spe cy fi ki funk cjo no -
wa nia ROD, po tra fi uchro nić ca łe śro do wi sko pol skich
dział kow ców od szko dli wych i nie ra cjo nal nych pro po -
zy cji roz wią zań usta wo wych.

Jan Stań czyk
OZ Świę to krzy skiKiel ce dn. 11.09.2013 r.

4. Po dwój ne stan dar dy prac pod ko mi sji 

W dniu 10 wrze śnia br. wzno wio ne zo sta ły pra ce pod -
ko mi sji sej mo wej, zaj mu ją cej się pro jek tem usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Na po le ce nie
po łą czo nych Ko mi sji In fra struk tu ry i Sa mo rzą du Te ry to -
rial ne go, pod ko mi sja mia ła po now nie roz pa trzyć spra -
woz da nie ze swo ich prac, w za kre sie uwag i opi nii
wnie sio nych do przed sta wio nej tre ści pro jek tu. Ja ko że
czas upły wa nie ubła ga nie, pol scy dział kow cy wy ra ża li
na dzie je, że trzy dni za pla no wa ne na po wyż sze pra ce
przy nio są wszyst kie ocze ki wa ne roz strzy gnię cia i po -
zwo lą na ry chłe roz po czę cie ko lej ne go eta pu pro ce su le -
gi sla cyj ne go. Nie ste ty wszyst ko wska zu je na to, że tak
się jed nak nie sta nie. Ma ło te go, pol scy oby wa te le mie li
oka zję zo ba czyć, jak w Sej mie trak to wa ny jest ich głos
i wo la. Ja ka jest po zy cja oby wa te li w star ciu z par tią rzą -
dzą cą i na czym zda niem jej przed sta wi cie li po le ga dia -
log, do cho dze nie do kom pro mi su i bra nie pod uwa gę
me ry to rycz nych ar gu men tów pod czas two rze nia prze pi -
sów pra wa. 

Udział przed sta wi cie li Ko mi te tu Ini cja ty wy Oby wa -
tel skiej w po sie dze niach pod ko mi sji z po wo dze niem
pod su mo wać moż na jed nym sło wem – bez sil ność. 

To, co wy da rzy ło się w dniu 10 wrze śnia, prze la ło tę
cza rę go ry czy. Każ dy, kto śle dził trwa ją ce wów czas po -
sie dze nie pod ko mi sji mógł prze ko nać się, że po sło wie
ma ją cy two rzyć po wszech nie obo wią zu ją ce pra wo, sa -
mi pra wo to trak tu ją in stru men tal nie, wpro wa dza jąc po -
dwój ne stan dar dy je go in ter pre ta cji i sto so wa nia. 

Przed sta wi cie le Ko mi te tu, re pre zen tu ją cy wo lę bli sko
925 ty się cy oby wa te li, któ rzy zło ży li pod pis pod pro jek -
tem usta wy o ROD, ja ko wnio sko daw cy te goż pro jek tu,
ma ją usta wo wo za gwa ran to wa ne pra wo do czyn ne go
udzia łu w pro ce sie le gi sla cyj nym. Mo gą zgła szać swo je
po praw ki i uwa gi, a tak że brać udział w de ba tach pod -
czas prac pod ko mi sji. Nie ste ty na sku tek ma ni pu la cji po -
słów Plat for my Oby wa tel skiej z prze wod ni czą cą
pod ko mi sji Po słan ką Kry sty ną Si biń ską na cze le, upra -
wień tych Ko mi tet Ini cja ty wy Oby wa tel skiej zo stał cał -
ko wi cie po zba wio ny. 

Ści sła, li te ral na wy kład nia wnio sku o po now ne roz pa -
trze nie spra woz da nia, do ko na na przez przed sta wi ciel ki

Biu ra Le gi sla cyj ne go, ogra ni czy ła za kres pro ce do wa nia
pod ko mi sji je dy nie do tych opi nii i uwag, któ re wnie sio -
ne zo sta ły do dnia po sie dze nia po łą czo nych ko mi sji (a
więc do 28.08.). Uwa gi wnie sio ne przez Ko mi tet Ini cja -
ty wy Oby wa tel skiej po tym dniu po sta no wio no pro ce -
do wać w in nym ter mi nie, prze są dza jąc tym sa mym o
ko lej nym, zu peł nie nie po trzeb nym i nie ra cjo nal nym wy -
dłu że niu ca łej pro ce du ry le gi sla cyj nej. Zna mien nym jed -
nak jest fakt, że za rów no Biu ro Le gi sla cyj ne, jak i
prze wod ni czą ca pod ko mi sji oraz jej człon ko wie bę dą cy
po sła mi ugru po wań Plat for my Oby wa tel skiej i So li dar -
nej Pol ski, nie wi dzie li żad nych for mal nych prze szkód,
aby za jąć się uwa ga mi wnie sio ny mi po wska za nym ter -
mi nie, jed nak że au tor stwa przed sta wi cie li po szcze gól -
nych mi ni sterstw. Za ry so wał się więc wy raź ny dy so nans
po mię dzy wy ni ka ją cym z in ter pre ta cji te go sa me go
wnio sku trak to wa niem uwag po cho dzą cych z po szcze -
gól nych re sor tów, a tych po cho dzą cych od Ko mi te tu. 

Po mi mo sprze ci wów po słów opo zy cji: Bar to sza Kow -
nac kie go (PiS), Zbysz ka Zbo row skie go (SLD), Woj cie -
cha Zu bow skie go (PiS) oraz To ma sza Ma kow skie go
(Ruch Pa li ko ta), a tak że przed sta wi cie li Ko mi te tu Ini cja -
ty wy Oby wa tel skiej pod ko mi sja za czę ła jaw nie sto so -
wać po dwój ne stan dar dy pra wa. 

Już zdo ła li śmy przy zwy cza ić się do te go, iż wnio sko -
daw cy pro jek tu zmu sze ni są do bez sil ne go ob ser wo wa -
nia, jak sta ła gru pa po słów z PO i SP swo ją więk szo ścią
od rzu ca wszel kie po praw ki skła da ne przez wnio sko daw -
ców czy po słów opo zy cji, choć by by ły naj lep szy mi i naj -
bar dziej me ry to rycz ny mi po praw ka mi. Zdo ła li śmy
przy wyk nąć do fak tu, że żad ne ar gu men ty nie są pod -
czas po sie dzeń pod ko mi sji bra ne pod uwa gę. Na koń cu
na wet naj bar dziej za żar tej dys ku sji i tak pod nie sio ne zo -
sta nie do gó ry osiem rąk, któ re utną wszel kie chę ci stwo -
rze nia do bre go pra wa dla mi lio na pol skich dział kow ców.
Owe osiem rąk wpro wa dzi ło do pro jek tu pseu do -uwłasz -
cze nie, wpro wa dzi ło moż li wość nie kon tro lo wa ne go ob -
ro tu dział ka mi oraz zmie ni ło prze pi sy przej ścio we w ta ki
spo sób, że koń co wy efekt ma ło przy po mi na już roz wią -
za nia po par te przez mi lion oby wa te li. Gło so wa no po -
praw ki, któ rych ce lem by ło pod nie sie nie son da żo wych
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słup ków, po praw ki któ re w prak ty ce pro wa dzić mo gą je -
dy nie do cha osu i dez or ga ni za cji ogrod nic twa dział ko -
we go w na szym kra ju. Nie prze my śla ne, nie spój ne i
kom plet nie ode rwa ne od sys te mu i utar tych sto sun ków
spo łecz nych, któ re ma ją już nie dłu go re gu lo wać. Nie
uzna wa no żad nych gło sów sprze ci wu, choć by naj bar -
dziej ra cjo nal nych. Pod czas ca łe go do tych cza so we go
pro ce su le gi sla cyj ne go przed sta wi cie le Ko mi te tu Ini cja -
ty wy Oby wa tel skiej w isto cie zmar gi na li zo wa ni zo sta li
do ro li ob ser wa to ra, któ ry co praw da mo że się wy po wie -
dzieć, ale wy po wie dzi te i tak pod uwa gę wzię te nie zo -
sta ną. 

We wczo raj szym dniu gra ni ca zo sta ła jed nak prze kro -
czo na. To, co się wy da rzy ło nie jest już zwy kłym lek ce -
wa że niem oby wa te li w pro ce sie two rze nia pra wa. Jest to
naj zwy klej sza i pod ła ma ni pu la cja, po zba wia ją ca Ko mi -
tet Ini cja ty wy Oby wa tel skiej nada nej mu usta wą ro li i
upraw nień. Je go przed sta wi cie le po zba wie ni zo sta li fak -
tycz nej moż li wo ści zgła sza nia uwag, a więc w kon se -
kwen cji wpły wu na kształt prze pi sów ich au tor stwa. Nie
dość, że po waż nie go dzi to w za ufa nie do Po słów i w
spo sób wy ko ny wa nia przez nich man da tu spo łecz ne go,
to wy dłu ża pra ce pod ko mi sji ro dząc ry zy ko, iż no wa
usta wa nie zdą ży wejść w ży cie przed osta tecz nym
dniem 21.01.2014 r. 

Wczo raj oka za ło się, że wo bec pra wa są rów ni i rów -
niej si, a o tym kto jest kim de cy du je głos prze wod ni czą -
cej pod ko mi sji oraz Biu ra Le gi sla cyj ne go. Ten sam głos
de cy du je o tym, iż w iden tycz nej sy tu acji od mien nie
trak tu je się przed sta wi cie li rzą du i przed sta wi cie li oby -
wa te li, mi mo iż usta wa gwa ran tu je im toż sa me pra wo do
uczest nic twa w pro ce du rze le gi sla cyj nej. Ko mi tet Ini cja -
ty wy Oby wa tel skiej oraz obec ni na po sie dze niu przed -
sta wi cie le dział kow ców zmu sze ni zo sta li tym sa mym do
opusz cze nia sa li ob rad, nie mo gąc za ak cep to wać po dob -
nej sy tu acji, w któ rej ła ma ne są pod sta wo we za sa dy de -
mo kra tycz ne go pań stwa pra wa i za ufa nia oby wa te li
wo bec Pań stwa. 

Do pie ro ten gest, bę dą cy osta tecz nym prze ja wem bez -
sil no ści i roz go ry cze nia wnio sko daw ców oby wa tel skie -
go pro jek tu usta wy, zmu sił prze wod ni czą cą K. Si biń ską
do prze rwa nia ab sur dal ne go po sie dze nia i zwo ła nia Pre -
zy dium, któ re za de cy do wa ło o zwró ce niu się do po łą -
czo nych ko mi sji z wnio skiem o roz sze rze nie
kom pe ten cji pod ko mi sji do za ję cia się tak że uwa ga mi
zło żo ny mi przez Ko mi tet Ini cja ty wy Oby wa tel skiej. Jak
po wyż sze wy da rze nia świad czą o kon dy cji pol skiej de -
mo kra cji i po zio mie two rze nia pra wa pod rzą da mi Plat -
for my Oby wa tel skiej? Py ta nie jest re to rycz ne.

An na Ślu sar czyk
OZ Świę to krzy ski 

Kiel ce dn. 11.09.2013 r.

5. Dział kow cy pi szà li sty

Po mi mo te go że pod ko mi sja nad zwy czaj na przy ję ła za
ba zę swo ich prac pro jekt oby wa tel ski – co da wa ło na -
dzie ję na przy ję cie do brej i kom plek so wej re gu la cji
zgod nej z wo lą dział kow ców – to zmia ny, ja kie w pro -
jek cie prze for so wa li po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej
(PO) oraz So li dar nej Pol ski (SP), po waż nie na ru szy ły in -

te gral ność oraz isto tę na sze go pro jek tu. Wpro wa dzo ne
do pro jek tu za pi sy wy wo łu ją ogrom ne kon tro wer sje i
sprze ciw dział kow ców, o czym in for mu ją w ma so wych
li stach wy sy ła nych do KR PZD, Mar sza łek Sej mu Ewy
Ko pacz, Pre mie ra Do nal da Tu ska, oraz człon ków pod -
ko mi sji nad zwy czaj nej.

Mi lion pod pi sów

Dział kow cy w swo ich li stach wie lo krot nie pod kre śla -
ją, że to co opra co wa li w pod ko mi sji po sło wie nie ma
nic wspól ne go z pro jek tem oby wa tel skim, któ ry uzy skał
po par cie bli sko mi lio na pol skich oby wa te li. „Zgło szo ne
po praw ki są sprzecz ne z wo lą i de cy zja mi pod ję ty mi
wcze śniej przez dział kow ców” – pi szą człon ko wie Okrę -
go we go Za rzą du PZD w Opo lu za zna cza jąc, że pro jekt
oby wa tel ski zy skał tak du że po par cie, gdyż był prze my -
śla ny, do kład nie prze ana li zo wa ny pod wzglę dem zgod -

no ści z wy ro kiem TK, a tak że prze dys ku to wa ny w śro -
do wi sku dział ko wym. „Po raz ko lej ny zlek ce wa żo no głos
na sze go śro do wi ska i ma jąc za nic opar ty na po nad stu -
let niej tra dy cji mo del ogrod nic twa dział ko we go pro po -
nu je się roz wią za nia zu peł nie ode rwa ne od cha rak te ru
dzia łek ro dzin nych” – za uwa ża ją z ko lei dział kow cy 
z łódz kich ROD. „Po sło wie PO w spo sób per fid ny, pod
po zo rem pro ce do wa nia nad oby wa tel skim pro jek tem
usta wy o ROD, wpro wa dzi li wła sne roz wią za nia, któ re
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nie ma ją nic wspól ne go z ty mi, pod któ ry mi pod pi sa ło
się nie mal mi lion oby wa te li” – czy ta my w sta no wi sku
dział kow ców z ROD „Ma krzy szów” w Tar no brze gu.
„Za le d wie sied miu człon ków PO w pod ko mi sji prze są -
dzi ło o na szym oby wa tel skim pro jek cie” – za uwa ża ją
dział kow cy z ROD ”Przy jaźń” we Wro cła wiu za zna cza -
jąc, że jest to wy pa cze nie wo li mi lio na dział kow ców 
i ich ro dzin. „Z ogrom ną do zą dez apro ba ty pra gnie my
jed no znacz nie stwier dzić, iż do ku ment koń co wy dia me -
tral nie róż ni się od pro jek tu oby wa tel skie go” – czy ta my
w sta no wi sku dział kow ców z re jo nu Gru dzią dza. „Ko -
mu na tym za le ży, że by nie mieć sza cun ku do po nad 
924 ty się cy oby wa te li?” – py ta Jan Piór kow ski z Wro -
cła wia pod kre śla jąc, ze hi po kry zja po słów do pro wa dzi
do ich po raż ki, bo dział kow cy nie po pie ra ją tych, któ rzy
ich lek ce wa żą i krzyw dzą. „My nie zga dza my się, aby

trak to wać nas jak sta do bez myśl nych fi gur, któ re nie po -
tra fi od czy tać praw dzi wych in ten cji po słów PO. Oni do -
ko na li dzie ła znisz cze nia na sze go pro jek tu, co ozna cza,
ze dla nich mi lion dział kow ców w Pol sce nie jest żad ną
war to ścią” – pi szą dział kow cy z ROD „Pod zam cze” 
w Wał brzy chu. Dział kow cy sta now czo nie zga dza ją się
z po praw ka mi i pro po zy cja mi wnie sio ny mi do pro jek tu
oby wa tel skie go. Pod kre śla ją, że po sło wie PO oka za li się
igno ran ta mi pra wa, gło su eks per tów kon sty tu cjo na li stów
i peł no moc ni ków Ko mi te tu. „Zlek ce wa ży li mi lion pol -
skich ro dzin dział kow ców, któ rzy nie o ta kie pra wo wal -
czą” – czy ta my w li ście dział kow ców z ROD „Ko le jarz”
w Ole śni cy. „Nie chce my, by z na sze go oby wa tel skie go
pro jek tu zo stał tyl ko ty tuł” – ape lu ją dział kow cy ROD
„Bar tek” w El blą gu.

Dział kow cy pi szą do pre mie ra

Ty sią ce ape li, li stów i pe ty cji, ja kie w cią gu mi nio ne -
go ro ku dział kow cy wy sła li do władz RP, w tym tak że
do pre mie ra, wresz cie de mon stra cje na uli cach, za owo -
co wa ły spo tka niem Do nal da Tu ska z dział kow ca mi.
Obiet ni ce, ja kie wów czas pa dły z ust Pre ze sa Ra dy Mi -
ni strów uspo ko iły nie mal że ca łą spo łecz ność dział ko wą.
I za pew ne ta ki był cel te go spo tka nia. Pre mier pod kre -
ślał, że do ce nia trud i pra cę wło żo ną w roz wój ogro dów.
Jed no cze śnie za zna czył, że zda je so bie spra wę, że ogro -
dy dział ko we są nie zwy kle istot ne w ży ciu wie lu Po la -
ków, a tak że ich ro dzin i przy ja ciół. Pre mier stwier dził,
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, a ze
wzglę du na ogrom ne po par cie spo łecz ne, pro jekt oby -
wa tel ski po wi nien być wio dą cy w pra cach pod ko mi sji.
„Oso bi ście za an ga żo wa łem się w pra cę nad no wą usta -
wą. Za mie rzam przy pil no wać, by zmia ny by ły tyl ko tam,
gdzie są nie zbęd nie wy ma ga ne przez wer dykt Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go” – na pi sał Do nald Tusk za le d wie kil ka
dni po tym spo tka niu w li ście do dział kow ców. „Za gwa -
ran tu je my dział kow com bez pie czeń stwo i trwa łość ogro -
dów dział ko wych” – de kla ro wał li der PO i do dał
„wspól nie pra cu je my nad do sto so wa niem tych prze pi -
sów do Kon sty tu cji”. Ostat nie wy da rze nia pod da ją w
wąt pli wość re ali za cję de kla ra cji zło żo nych przez pre mie -
ra. Po sło wie PO nie tyl ko cał ko wi cie zi gno ro wa li wy po -
wie dzi sze fa par tii, ale też nie dą ży li do żad ne go kom -
pro mi su, czy wspól nej pra cy z przed sta wi cie la mi Ko mi -
te tu nad po praw ka mi do pro jek tu oby wa tel skie go. Dział -
kow cy czu ją się za wie dze ni i oszu ka ni przez pre mie ra,
co moc no ak cen tu ją w swo ich li stach. 

„Oka zu je się, że Pa na obiet ni ce da ne dział kow com
pod czas spo tka nia w jed nym z war szaw skich ogro dów
dział ko wych, nie ma ją żad ne go prze ło że nia na to, co

przy go to wa li po sło wie z PO na po sie dze niach Pod ko mi -
sji. Prze cież z na sze go oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o
ROD zo stał prak tycz nie tyl ko ty tuł! Nie pod ta ką usta wą
skła da łam swój pod pis, nie ta kiej przy szło ści dzia łek
ocze ki wa łam” – pi sze Elż bie ta Szty charz z Rze szo wa.
Trze ba by ło spo tkać się dział kow ca mi, coś tam im obie -
cać, bo prze cież słup ki po par cia le cia ły na łeb szy ję. Któ -
ryś z na szych „wy brań ców” za sia da ją cych w Sej mie
po wie dział kie dyś że „ciem ny lud i tak wszyst ko ku pi”.
Otóż nie, Pa nie Pre mie rze!” – pi szą dział kow cy z Po zna -
nia. 

Dział kow cy z ROD Oa za w Szpro ta wie zwra ca ją się
na to miast z proś bą do pre mie ra, by spoj rzał na pro jekt
oby wa tel ski z punk tu wi dze nia użyt kow ni ków dzia łek.
„Kto w uczci wym pań stwie tak trak tu je lu dzi! Okra dzio -
nych z praw, zlek ce wa żo nych, po zba wio nych wy pra co -
wa ne go przez sie bie ma jąt ku, po zo sta wio ne go do
dys po zy cji urzęd ni ków z po li tycz ne go mia no wa nia. W tej
sy tu acji zwra ca my się do Pa na, Pa nie Pre mie rze, że by
spoj rzał Pan na ten pro jekt z na sze go punk tu wi dze nia i
zro zu miał na sze roz go ry cze nie”.

Edward Droz da, dział ko wiec z Wał brzy cha zwra ca się
na to miast z proś bą do pre mie ra, by wpły nął na po słów
PO, któ rzy for su ją nie ko rzyst ne dla dział kow ców za pi sy
usta wy. Mi lion oby wa te li, któ rzy po par li oby wa tel ski
pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych zo -
sta ło zlek ce wa żo nych i okła ma nych przez po słów PO.
Nie jest jesz cze za póź no. Jest szan sa aby jesz cze od wró -
cić fa tal ną sy tu ację w ja kiej obec nie po zo sta wi li nas po -
sło wie PO i po seł z SP – człon ko wie Pod ko mi sji Sej-
mo wej, je śli ze chce Pan oso bi ście przy pil no wać de ba ty
w po szcze gól nych ko mi sjach sej mo wych nad pro jek tem
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„spre zen to wa nym” dział kow com przez po słów PO. 
W po dob ny spo sób wy po wia da się dział ko wiec Hen ryk
Zio mek z Wał brzy cha, w oce nie któ re go jest jesz cze
czas, aby po wstrzy mać igno ran tów idei ru chu dział ko -
we go i je go tra dy cji, któ rzy ma ją za nic wo lę mi lio no -
wej rze szy dział kow ców. Wo lę któ ra zo sta ła wy ra żo na
pra wie mi lio nem pod pi sów po par cia oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o rod. Pro ces le gi sla cyj ny jesz cze nie
zo stał za koń czo ny.

Dział kow cy w swo ich li stach wska zu ją tak że, że do
uchwa le nia no wej usta wy po zo sta je co raz mniej cza su,
dla te go pro szą pre mie ra o wy wią za nie się z obiet nic,
zgod nie z któ rą 21 stycz nia 2014 w ży cie po win na wejść
no wa usta wa o ROD. „Je że li Sejm nie uchwa li no wej
usta wy do koń ca ro ku, to dział kow cy stra cą wów czas
wszyst ko. Zy ska ją na tym de we lo pe rzy. Pa nie Pre mie rze,
pro si my, aby wy wią zał się Pan z obiet nic da nych dział -
kow com”.

Uwłasz cze nie

Jed ną z pro po zy cji, któ ra wy wo ła ła naj więk sze po ru -
sze nie wśród dział kow ców, jest spra wa uwłasz cze nia.
Kra jo wa Ra da PZD wska za ła w swo im sta no wi sku, że
Zwią zek nie jest je mu prze ciw ny, chce jed nak, by zo sta li
nim ob ję ci wszy scy dział kow cy, a nie wy bra ni. W po -
dob nym to nie wy po wia da ją się dział kow cy z ca łej Pol -
ski. 

W oce nie pre ze sów ROD z Płoc ka, Go sty ni na, Sierp -
ca, Żu ro mi na i Wy szo gro du uwłasz cze nie za pro po no wa -
ne przez PO bu dzi ogrom ne wąt pli wo ści Kon sty tu cyj ne,
na któ re zwra cał uwa gę tak że TK w swym orze cze niu o
sygn. 39/00 wska zu jąc, że uwłasz cze nie pew nej gru py
dział kow ców mo gły by pro wa dzić do uzna nia ta kie go
uwłasz cze nia za nie kon sty tu cyj ne”. W oce nie dział kow -
ców z Byd gosz czy pro po zy cja PO jest je dy nie po pu li -
stycz nym ha słem, za po mo cą któ re go Plat for ma chce
oma mić dział kow ców. „Pro po zy cje te od bie ra my ja ko
roz wią za nie ma ją ce w swo im za ło że niu do pro wa dzić do
wy wo ła nia za mie sza nia w śro do wi sku ogro dów dział ko -
wych. Spra wa obiet nic otrzy ma nia dział ki na wła sność
ma być tym, co spo wo du je w pierw szej chwi li aplauz dla
PO. Bo PO po trze bu je dzi siaj po kla sku, spa da ją jej słup -
ki po par cia, a więc mo że dział kow cy chwy cą ha czyk
„uwłasz cze nia”. Rów nie kry tycz nie do pro po zy cji PO
od no si się Bar ba ra Po wąz ka z ROD „Wy pa lan ki” w Czę -
sto cho wie, któ ra pi sze: „Rzu ci li ście dział kow com cu kie -

re czek w po sta ci uwłasz cze nia. Cu kie re czek z wierz chu
słod ki, a w środ ku tru ci zna. Prze cież do brze wie dzie li -
ście że to knot nad kno ty, że uwłasz cze nie dział kow ców w
ta kim wy da niu pro wa dzi w pro stej li nii do wiel kiej nie -
spra wie dli wo ści w sto sun ku do dział kow ców któ rzy nie
bę dą mie li żad nej moż li wo ści uwłasz cze nia”. Dział kow -
cy z ROD „Przy To rze” w Ło dzi ape lu ją na to miast o
rów ne trak to wa nie dział kow ców. „Je śli po sło wie PO
pra gną „uwłasz cze nia” dział kow ców to niech za pro po -
nu ją ta kie za pi sy, któ re bę dą rów ne i do stęp ne dla
wszyst kich użyt kow ni ków. Sejm w na szym mnie ma niu nie
jest od pro wa dze nia lo te rii grun to wej. Dział kow cy 
z ROD „Bo nar ka” z Kra ko wa wska zu ją tak że, że bar dzo
ne ga tyw nie od bie ra ją uwłasz cze nie, w for mie pro po no -
wa nej przez PO: „Dział kow ców z na sze go ogro du ten
przy wi lej by nie ob jął. Po nad to uwłasz cze nie dział kow -
ców nie jest naj lep szym roz wią za niem dla ist nie nia ogro -
dów dział ko wych i przy szło ści ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go”. W oce nie dział kow ców z ROD im. Wł. Si kor -
skie go w Pi le uwłasz cze nie na wa run kach PO do pro wa -
dzi do skłó ce nia i roz bi cia dział kow ców oraz umoż li wi
przej mo wa nie dzia łek przez wła ści cie la grun tu co nie -
uchron nie do pro wa dzi do li kwi da cji ogro dów. „Ape lu je -
my o przy wró ce nie te go ar ty ku łu w wer sji za pi sa nej 
w oby wa tel skim pro jek cie usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych”. 

Prze pi sy przej ścio we

Kom plet ne nie zro zu mie nie bu dzą z ko lei prze pi sy
przej ścio we. „Nie wi dzi my żad ne go praw ne go i ra cjo -
nal ne go po wo du do zmu sza nia dział kow ców do po now -
ne go skła da nia de kla ra cji chę ci przy na leż no ści do
or ga ni za cji, do któ rej nie gdyś do bro wol nie wstą pi li” 
– pi szą dział kow cy z Żar, Ża ga nia, Gozd ni cy, Tu plic, Iło -
wy i No wo gro du Bo brzań skie go. „Jest to sy tu acja nie
do za ak cep to wa nia, gdy usta wo daw ca na ka zu je oby wa -
te lom po twier dze nia wcze śniej wy ra żo nej wo li przy stą -
pie nia do or ga ni za cji pod groź bą utra ty człon kow stwa w
tej or ga ni za cji” – pi szą pre ze si ROD z Płoc ka, Go sty ni -

na, Sierp ca, Żu ro mi na i Wy szo gro du. To co dział kow cy
czę sto pod kre śla ją to nie ra cjo nal ność uchwa lo nych prze -
pi sów przej ścio wych, a tak że spo sób ich prze for so wa -
nia. „Po wo du ją one nie tyl ko znacz ne skut ki fi nan so we
dla ROD, ale przede wszyst kim obar czo ne cię ża rem nie -
kon sty tu cyj no ści, zmie rza ją w ta kiej for mie do cał ko wi -
te go pa ra li żu or ga ni za cyj ne go ogro dów” – alar mu ją
dział kow cy z ROD „Ma gno lia” w Kiel cach”. „Ma ra ton”
ze brań i za wia do mień o ze bra niach po przez li sty po le -
co ne to w ska li kra ju mi lio ny zło tych, a dla dzia łow ców
du że ob cią że nie fi nan so we. „Ad mi ni stra cja w ogro dach
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opie ra się w więk szo ści na skład kach dział kow ców i pra -
cy spo łecz nej. Każ de zwięk sze nie biu ro kra cji jest po waż -
nym utrud nie niem w za rzą dza niu ogro dem i zwięk-
sze niem kosz tów, ja kie ogród mu si po no sić” – pi szą
dział kow cy z ROD „Kro kus” w Zło cień cu. „Wpro wa -
dzo ne po praw ki utrud nią pra cę za rzą dom i bę dą uciąż -
li we dla po szcze gól nych dział kow ców, gdyż pro po-
no wa ne ter mi ny są za krót kie na or ga ni za cję ze brań 

z po wia da mia niem li stow nym” – za uwa ża ją dział kow cy
z ROD „Mio dów ko” w Olsz ty nie. Dla te go dział kow cy
ape lu ją: „Nie stwa rzaj cie pro ble mów, z któ ry mi spo łecz -
ne or ga na ogro dów so bie nie po ra dzą, co w kon se kwen -
cji spo wo du je za prze pasz cze nie idei ru chu ogrod nic twa
dział ko we go, któ re ma już po nad 120-let nie tra dy cje. Jest
jesz cze czas, że by to wszyst ko na pra wić” – czy ta my w li -
ście od za rzą du ROD „1 Ma ja” w Chełm nie.

Nie kon tro lo wa ny ob rót dział ka mi

Dział kow cy rów nie kry tycz nie od no szą się do prze for -
so wa nej przez PO po praw ki, wpro wa dza ją cej swo bo dę
w „han dlu” dział ka mi. W oce nie dział kow ców ni czym
nie ogra ni czo ne me cha ni zmy wol no ryn ko we w ogro dach
dział ko wych przy nieść mo gą je dy nie ich dez or ga ni za -
cję. Kie ro wa nie się przy przy dzia le dzia łek wy łącz nie
kry te rium „ce ny”, sku tecz nie nisz czy funk cję so cjal ną
ogro dów. 

„Nie go dzę się na nie kon tro lo wa ny ob rót dział ka mi,
któ ry znisz czy ideę ogrod nic twa dział ko we go i spo wo du -
je, że dział ki przej mo wa ne bę dą przez bo ga tych i przed -
się bior ców, a nie lu dzi, któ rzy ich naj bar dziej po trze -
bu ją” – pi sze Wa cła wa Sien kie wicz z ROD „Ta de usza
Ko ściusz ki” w Lidz bar ku War miń skim. Tak że człon ko -
wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Lu bli nie
wska zu ją, że są za nie po ko je ni tą pro po zy cją. „Nie po koi
nas nie rów ne trak to wa nie dział kow ców, nie kon tro lo wa -
ny ob rót dział ka mi przez dział kow ców co mo że pro wa -
dzić do za tra ce nia idei ru chu dział ko we go oraz nie po-
ko ją nas za pi sy do ty czą ce okre su przej ścio we go, któ re
ob cią żą każ de go dział kow ca”. Dział kow cy z Sza mo tuł
ape lu ją na to miast o wy co fa nie przez po słów PO te go za -
pi su. „Ape lu je my o usu nię cie w dal szych pra cach nad
usta wą wpro wa dzo nej przez Pod ko mi sję Sej mo wą zmia -

ny do oby wa tel skie go pro jek tu usta wy, któ ra unie moż li -
wia kon tro lę nad ob ro tem dział ka mi przez sto wa rzy sze -
nie ogro do we. Dla do bra ogro du i dział kow ców
chcą cych użyt ko wać dział kę zgod nie z pra wem, sto wa -
rzy sze nie ogro do we po win no mieć wpływ na zmia nę
użyt kow ni ków dzia łek”. Człon ko wie OZ PZD w Po zna -
niu wska zu ją na to miast, że dziś dział ki są świad cze niem
so cjal nym dla lu dzi mniej za moż nych, dla eme ry tów,
ren ci stów czy ro dzin z dzieć mi. Przez po praw ki Pod ko -
mi sji Sej mo wej dział ki bę dą mo gły być przej mo wa ne
przez oso by bo ga te, kosz tem bied niej szych, któ rzy cza -
sa mi bar dzo dłu go ocze ku ją na dział kę. O tym kto bę -
dzie użyt kow ni kiem dzia łek w ogro dach dział ko wych
bę dzie de cy do wał tyl ko pie niądz i wol ny ry nek. W po -
dob nym to nie wy po wia da li się dział kow cy z ROD „Re -
laks” w Kę dzie rzy nie Koź lu w oce nie któ rych za pis ten
spra wi, że dział ki sta jąc się to wa rem utra cą swo je funk -
cje i prze zna cze nie so cjal ne. „Do ogro dów zo sta nie
wpro wa dzo ny ni czym nie ogra ni czo ny i nie kon tro lo wa ny
ob rót dział ka mi. Ano ni mo wość dział kow ców utrud ni za -
rzą dza nie ogro dem i eg ze kwo wa nie od dział kow ców
prze strze ga nia prze pi sów sta tu tu i re gu la mi nu dział ko -
we go”.

Prze py chan ki po li tycz ne

Trwa ją ce w Pod ko mi sji pra ce nad usta wą dział ko wą
są ży wo śle dzo ne przez rze sze dział kow ców. Nie po zo -
sta je więc bez ko men ta rza, to co moż na za ob ser wo wać
pod czas tych po sie dzeń i prac nad usta wą. „Śle dzi li śmy
dzia ła nia Nad zwy czaj nej Ko mi sji Sej mo wej, po wo ła nej
do przy go to wa nia no wej usta wy o ROD, któ rej nie by ło
śpiesz no do pod ję cia spraw me ry to rycz nych, a prze wa -
ża ły tyl ko prze py chan ki or ga ni za cyj ne, co nas bar dzo de -
ner wo wa ło” – pi szą człon ko wie OZ PZD w Opo lu.
„Nad zwy czaj na Ko mi sja Sej mo wa pra co wa ła pod dyk -
tan do PO tj. p. Kry sty ny Si biń skiej i przy po par ciu po sła
An drze ja De ry. Po praw ki ma ją cha rak ter pro pa gan do -
wo -po li tycz ny i de struk cyj ny” – za uwa ża ją dział kow cy z

ROD „Nad Wi da wą” we Wro cła wiu. „Moż na za uwa żyć,
ze Plat for ma Oby wa tel ska i So li dar na Pol ska re ali zu ją
wła sne ce le, cał ko wi cie od mien ne od in te re sów dział -
kow ców. Człon ko wie Pod ko mi sji w spo sób aro ganc ki
uci na ją wszel kie me ry to rycz ne dys ku sje” – za uwa ża Pre -
zes Zbi gniew Na pie ra ła z ROD „Za mec ko” w Świe bo -
dzi nie. „Szko da, że in te res par tyj ny i prze py chan ki
po li tycz ne pro wa dzą do nie ko rzyst nych dla dział kow ców
za pi sów w usta wie” – pi szą dział kow cy z ROD im. 
J. Ku so ciń skie go w Pi le. „Ostat nie po li tycz ne prze py -
chan ki to nie tyl ko lek ce wa że nie spo łecz no ści ogro dów,
ale przede wszyst kim urą ga nie naj wyż sze mu or ga no wi
wła dzy usta wo daw czej. Wbrew po zo rom dział kow cy
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świa do mi są ce lo wo ści ak tu al ne go cho cho le go tań ca.
Trze ba, w któ rymś mo men cie po wie dzieć do syć Pa no wie,
Pol ska to rów nież MY” – czy ta my w li ście od Ja na Wi -
śniew skie go – pre ze sa ROD „MAZOWSZE" w Miń sku
Ma zo wiec kim. „Nie mo że my być spo koj ni, gdy pa trzy -
my na prze bieg prac sej mo wych. My dział kow cy ocze ku -
je my od Pań stwa Po słów i Po sła nek nie zwłocz nych
dzia łań so li dar nej i rze tel nej pra cy nad no wą usta wą,
gdyż wie le cza su nie po zo sta ło” – pi szą dział kow cy 
z ROD „Bra tek” w Sol cu Ku jaw skim. „Trwa ją ce w Ko -
mi sji cią głe spo ry, brak de ba ty me ry to rycz nej, od wo ła nie
prze wod ni czą ce go Ko mi sji. To wszyst ko do wo dzi, że spo -
ry po li tycz ne, gor szą ce przy kła dy bra ku moż li wo ści roz -
strzy gnięć po nad in te res par tyj ny, wy wo łu je złe na stro je

spo łecz ne i po wo du ją nie chęć do par tii po li tycz nych. Od -
no si my wra że nie, że w ak tu al nych re aliach po li tycz nych
na szych po słów nie stać na kom pro mis w tak istot nej
spra wie dla mi lio no wej rze szy dział kow ców. Bul wer su je
nas fakt za cho wań po słów Plat for my Oby wa tel skiej, któ -
rzy nie po tra fią wznieść się po nad par tyj ny in te res i z
upo rem zmie rza ją do za ło żeń pro jek tu usta wy swo jej gru -
py” – pi szą człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej
we Wro cła wiu.  Jed no cze śnie dział kow cy nie po zo sta ją
obo jęt ni na to, co się dziej i de kla ru ją: „Bę dzie my na dal
śle dzić prze bieg prac pod ko mi sji i nie po zo sta nie my obo -
jęt ni wo bec dzia łań po li ty ków, zmie rza ją cych do znisz -
cze nia pra cy kil ku po ko leń dział kow ców” – czy ta my 
w li ście dział kow ców z Za mo ścia. 

Czas

Dział kow cy za sta na wia ją się też czy w tak śla ma zar -
nym tem pie uda się uchwa lić usta wę w Sej mie w ter mi -
nie wy zna czo nym przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny. „Po
wie lu mie sią cach prac Sej mu nad usta wą o ROD je ste -
śmy za nie po ko je ni zbyt wol nym tem pem pro ce do wa nia.
Szyb ko upły wa ją cy czas nie jest sprzy mie rzeń cem dział -
kow ców” – pi szą dział kow cy ROD „Dęb ni ki” w Kra ko -
wie. „Wpro wa dza nie nie kon sty tu cyj nych po pra wek jest
nik czem ną pró bą zmie rza ją cą do nie uchwa le nia usta wy
o ogro dach dział ko wych przez Sejm RP al bo za blo ko wa -
niem w wej ścia w ży cie ca łej usta wy, przed ter mi nem wy -
zna czo nym przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny” – pi szą
dział kow cy z ROD „Re laks” w Kę dzie rzy nie -Koź lu.
„Ob ser wu jąc nie koń czą ce się roz gryw ki po li tycz ne, wy -
ra ża my głę bo ki nie po kój o ter mi no we i zgod ne z Kon sty -
tu cją uchwa le nie Usta wy o ROD” – pi szą dział kow cy
ROD im. J. Cho ci szew skie go w Po zna niu. Po dob nie
oba wy ży wią in ni dział kow cy. Po łą czo ne Ko mi sje naj -
pierw ode sła ły pro jekt do Pod ko mi sji, by uwzględ ni ła
ona po praw ki mi ni sterstw, a na stęp nie, ode sła no tam pro -
jekt na ka zu jąc uwzględ nie nie po pra wek Ko mi te tu Ini -
cja ty wy Usta wo daw czej. Ta kie „wy biór cze” pro ce do-

wa nie przez po słów PO, któ rzy two rzą więk szość w Pod -
ko mi sji bu dzi nie po kój śro do wi ska dział kow ców. „Oba -
wia my się czy nie jest tu ukry ty za miar prze dłu ża nia prac
na ta ki czas, aby usta wa nie zo sta ła opra co wa na przed
upły wem okre ślo ne go przez TK okre su 18 mie się cy” 
– czy ta my w li ście ROD „Przy le sie” z Su le cho wa. „Nie
bar dzo re al nym wy da je się do trzy ma nie ter mi nu te go zo -
bo wią za nia, sko ro pod ko mi sja sej mo wa od ra cza ter mi ny
po sie dze nia” – na pi sał dział ko wiec To masz Tro czyń ski
ze Świe bo dzi na.

Dla te go dział kow cy ape lu ją, „by pra ce pod ko mi sji za -
koń czy ły się do dnia 30.09.2013 r. po nie waż tyl ko ten ter -
min umoż li wia wy ko na nie po sta no wie nia TK z 2012 r.”
– czy ta my w li ście od człon ków Ko le gium Pre ze sów
ROD w Gnieź nie.

To tyl ko nie któ re za gad nie nia z se tek, któ re po ru -
sza ją w swo ich li stach dział kow cy. Ze wzglę du na
ogra ni cze nia wy daw ni cze, nie ma my moż li wo ści opu -
bli ko wa nia wszyst kich li stów. Moż na się jed nak z ni mi
za po znać na www.pzd.pl, do cze go za chę ca my. 

MZ/AH
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IV. OPINIE MINISTERSTWA FINANSÓW ORAZ
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIEJ NA TEMAT OBYWATELSKIEGO PROJEKTU
USTAWY O ROD PO POPRAWKACH WNIESIONYCH
PRZEZ PODKOMISJ¢ NADZWYCZAJNÑ SEJM

1. Opinia Ministerstwa Finansów 
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1. Przed miot pro jek tu usta wy. 

W wy ni ku prac w Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej przy ję to
pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ry
re gu lu je za sa dy za kła da nia, funk cjo no wa nia i li kwi da cji
ro dzin nych ogro dów dział ko wych, pra wa i obo wiąz ki
dział kow ców, za sa dy ich zrze sza nia się oraz za da nia or ga -
ni za cji dział kow ców. Pro jekt ma na ce lu kom plek so wą re -
gu la cję ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce z uwzglę-
d nie niem wnio sków wy ni ka ją cych z orzecz nic twa Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go wy da ne go wo bec do tych czas obo -
wią zu ją cych prze pi sów w tym za kre sie. W szcze gól no ści

istot ne są za le ce nia sfor mu ło wa ne w wy ro ku z dnia 11 lip -
ca 2012 r., sygn. akt K 8/10, w któ rym Try bu nał uznał za
nie zgod ne z Kon sty tu cją więk szość prze pi sów usta wy 
z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
(Dz. U.  Nr 169, poz. 1419, z późn. zm.). 

W ni niej szej opi nii od nie sio no się do za pro po no wa nych
w przed ło żo nym pro jek cie re gu la cji, któ re po zo sta ją w za -
kre sie wła ści wo ści Mi ni stra Trans por tu, Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej.

2. Uwa gi me ry to rycz ne.  

Pro jek to wa ny prze pis art. 14 jest nie spój ny z brzmie -
niem prze pi su, do któ re go się od no si. Bo wiem zgod nie z
ak tu al nym brzmie niem art. 29 ust. 1 pkt 4 usta wy z dnia 7
lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623, z późn. zm.), nie wy ma ga uzy ska nia po zwo le -
nia na bu do wę bu do wa al tan i obiek tów go spo dar czych
na dział kach ro dzin nych ogro dów dział ko wych o po -
wierzch ni za bu do wy do 25 m2 w mia stach i do 35 m2 po -
za gra ni ca mi miast oraz o wy so ko ści do 5 m przy da chach
stro mych i do 4 m przy da chach pła skich. W ce lu za cho -
wa nia spój no ści ww. prze pi sów oraz w przy pad ku, gdy
za mia rem pro jek to daw ców nie by ło ogra ni cze nie przed -
mio to we go prze pi su je dy nie do al tan, na le ża ło by od po -
wied nio do pre cy zo wać treść pro jek to wa ne go art. 14 
– zgod nie z brzmie niem ak tu al nie obo wią zu ją ce go art. 29
ust. 1 pkt 4 usta wy Pra wo bu dow la ne. Jed no cze śnie na le -
ży mieć na wzglę dzie, że zgod nie z de fi ni cją „bu do wy”
(za war tą w art. 3 pkt 6 usta wy Pra wo bu dow la ne), przez
bu do wę ro zu mie się nie tyl ko wy ko ny wa nie obiek tu bu -
dow la ne go, lecz rów nież od bu do wę, roz bu do wę i nad bu -
do wę. W związ ku z po wyż szym na le ża ło by od po wied nio
prze for mu ło wać ust. 2 w art. 14 pro jek tu usta wy. 

W od nie sie niu do prze pi sów roz dzia łu „Li kwi da cja
ROD” na le ży zde fi nio wać po ję cie „pod mio tu li kwi du ją -
ce go”. Pod mio tem li kwi du ją cym ROD jest co do za sa dy

wła ści ciel nie ru cho mo ści, na któ rej znaj du je się ROD,
czy li pod miot, któ ry jest zo bo wią za ny do pod ję cia okre -
ślo nych usta wą dzia łań „re kom pen sa cyj nych”. Na to miast
w sy tu acji wy własz cza nia nie ru cho mo ści, pod mio tem li -
kwi du ją cym wy da je się być pod miot, któ ry uzy ska ty tuł
praw ny do nie ru cho mo ści w związ ku z za koń czo nym po -
stę po wa niem wy własz cze nio wym, a nie wła ści wy or gan,
któ ry orze ka o wy własz cze niu. Jed no znacz ne zde fi nio wa -
nie pod mio tu li kwi du ją ce go ma zna cze nie rów nież dla
pro wa dzo nych po stę po wań wy własz cze nio wych, w ra -
mach któ rych ist nie je obo wią zek usta le nia od szko do wa nia
na pod sta wie wy ce ny rze czo znaw cy ma jąt ko we go. We -
dług pro jek tu usta wy kosz ty ope ra tów sza cun ko wych po -
no si pod miot li kwi du ją cy, na to miast w prze pi sach re gu -
lu ją cych kwe stie wy własz czeń, co do za sa dy1, kosz ty wy -
ce ny nie ru cho mo ści po no si or gan pro wa dzą cy po stę po -
wa nie. W ce lu unik nię cia sy tu acji kon flik to wych na le ża-
ło by roz wa żyć zde fi nio wa nie pod mio tu li kwi du ją ce go
oraz wska za nie pod mio tu zo bo wią za ne go do po kry cia
kosz tów nie zbęd nych opi nii. 

W pro jek to wa nym art. 19 prze wi dzia no od mien ne wa -
rian ty li kwi da cji ogro dów dział ko wych w za leż no ści od
te go, czy pra wo do nie ru cho mo ści, na któ rej znaj du je się
ogród zo sta ło na by te przez sto wa rzy sze nie ogro do we od -

1 Wyjątek stanowi art. 132 ust. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym podmiot realizujący cel publiczny może pokryć

koszty ustalenia odszkodowań.

OPINIA
wo bec pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

za war te go w spra woz da niu Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej, przy ję tym w dniu 26 lip ca 2013 r. 

pro jekt 

1. Opinia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
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płat nie, czy nie od płat nie. W każ dym z tych przy pad ków
za kła da się ogra ni cze nia swo bo dy wła ści cie la nie ru cho -
mo ści w wy ko ny wa niu przy słu gu ją ce go mu pra wa wła -
sno ści, a tym sa mym po wsta je oba wa o zgod ność tych
re gu la cji z Kon sty tu cją RP. W szcze gól no ści z pro jek tu
wy ni ka, że w przy pad ku, gdy sto wa rzy sze nie na by ło od -
płat nie np. pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go nie ru cho mo -
ści, wła ści ciel nie ru cho mo ści (np. gmi na lub Skarb
Pań stwa) bę dzie po zba wio ny pra wa do zli kwi do wa nia
ogro du na in ne ce le niż pu blicz ne. Pro po zy cja po wyż sza
wy da je się nad mier nie ogra ni czać pra wo wła sno ści.
Wpraw dzie Kon sty tu cja do pusz cza ogra ni cze nia praw 
i wol no ści, jed nak mu szą one być uza sad nio ne ko niecz no -
ścią ochro ny in nych war to ści kon sty tu cyj nych. Jak wy ni -
ka z orzecz nic twa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, dla za pew-
nie nia przez prze pi sy ogra ni cza ją ce pra wo wła sno ści
zgod no ści z kon sty tu cją, ko niecz ne jest za cho wa nie rów -
no wa gi po mię dzy upraw nie nia mi wła ści cie li i osób ko -
rzy sta ją cych z nie ru cho mo ści na pod sta wie „słab szych”
praw. Pro jek to wa ne prze pi sy art. 19 wy ma ga ją roz wa że -
nia pod wzglę dem speł nie nia wy mo gu zgod no ści z Kon -
sty tu cją RP.

Do dat ko wo na le ży za uwa żyć, że nie ja sna jest re la cja
prze pi su art. 18, w sto sun ku do art. 19. Oba prze pi sy do -
ty czą li kwi da cji ogro du na cel pu blicz ny. Prze pis art. 18
od sy ła w tym za kre sie do prze pi sów usta wy o go spo dar -
ce nie ru cho mo ścia mi, z za le ce niem uwzględ nia nia prze pi -
sów art. 21-24. Na to miast z art. 19, nie po wo ła ne go w art.
18, wy ni ka moż li wość li kwi da cji okre ślo nych ogro dów
na cel pu blicz ny na za sa dach ogól nych, czy li z za sto so -
wa niem prze pi sów o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi. Za -
tem w przy pad ku, gdy pra wa do nie ru cho mo ści, na któ rej
znaj du je się ROD, zo sta ły na by te przez sto wa rzy sze nie
ogro do we od płat nie po wsta je wąt pli wość, czy w ra zie li -
kwi da cji na cel pu blicz ny sto so wać za sa dy ogól ne wy -
własz cze nia, czy re gu la cje prze wi dzia ne w art. 18 oraz 
art. 21-24.

W związ ku z po wyż szym prze pi sy art. 18 i 19 wy ma ga -
ją do pre cy zo wa nia w ce lu jed no znacz ne go wy ra że nia wo li
pra wo daw cy co do try bu li kwi da cji ogro du na cel pu blicz -
ny. Na le ży przy tym zwró cić uwa gę, że wy własz cze nie
ure gu lo wa ne prze pi sa mi usta wy o go spo dar ce nie ru cho -
mo ścia mi mu si być po prze dzo ne ro ko wa nia mi o na by cie
praw do nie ru cho mo ści w dro dze umo wy. Je że li nie bę -
dzie moż li wo ści li kwi da cji ROD w dro dze umo wy „w try -
bie zwy kłym” (po prze dza ją cej pro ce du rę wy własz-
cze nio wą) to stan ta ki pod -wa ża isto tę in sty tu cji wy własz -
cze nia uję tą w art. 112 usta wy o go spodar ce nie rucho mo -
ścia mi. 

W art. 19 ust. 2 wpro wa dza ją cym obo wią zek przed sta -
wie nia pro po zy cji za war cia umo wy, któ rej przed mio tem
jest nie ru cho mość za mien na, nie okre ślo no czy ma być to
umo wa sprze da ży, od da nia grun tu w użyt ko wa nie, czy od -
da nia grun tu w użyt ko wa nie wie czy ste. Na le ża ło by roz -

wa żyć uzu peł nie nie pro jek to wa ne go prze pi su o ode sła nie
do art. 21 pkt 3 usta wy. 

W art. 19 ust. 4 w zda niu 1 mo wa jest o wy to cze niu po -
wódz twa o uzna nie od mo wy za bez za sad ną, na to miast w
zda niu 3 o orze cze niu są du stwier dza ją cym bez pod staw -
ność od mo wy, któ re za stę pu je oświad cze nie w przed mio -
cie zgo dy na li kwi da cję. W prze pi sach po wyż szych
wy stę pu je za tem roz bież ność w opi sie przed mio tu żą da nia
po zwu oraz roz strzy gnię cia są du. Na le ży mieć na wzglę -
dzie, że zgod nie z art. 321 § 1 usta wy z dnia 17 li sto pa da
1964 r. – Ko deks po stę po wa nia cy wil ne go (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z późn. zm.), sąd nie mo że wy ro ko wać co do
przed mio tu, któ ry nie był ob ję ty żą da niem, ani za są dzać
po nad żą da nie. 

W art. 21 okre ślo no obo wiąz ki pod mio tu li kwi du ją ce -
go ogród dział ko wy. Jed nym z nich jest za pew nie nie nie -
ru cho mo ści za mien nej „o ure gu lo wa nej sy tu acji praw-
nej”. Z tre ści prze pi su pro po nu je się wy kre ślić sfor mu ło -
wa nie „o ure gu lo wa nej sy tu acji praw nej”. Na le ży za uwa -
żyć, że w prak ty ce w opi sa nym przy pad ku nie mo że być
mo wy o in nej nie ru cho mo ści niż o ure gu lo wa nym sta nie
praw nym, gdyż za nie ru cho mość o nie ure gu lo wa nym sta -
nie praw nym ro zu mie się nie ru cho mość, dla któ rej ze
wzglę du na brak księ gi wie czy stej, zbio ru do ku men tów
al bo in nych do ku men tów nie moż na usta lić osób, któ rym
przy słu gu ją do niej pra wa rze czo we. Ta ka nie ru cho mość
nie mo że być za tem przed mio tem za ofe ro wa nia w pro ce -
sie li kwi da cji ogro du, gdyż pod miot li kwi du ją cy nie ma
pra wa roz po rzą dza nia nie ru cho mo ścią, wo bec bra ku ty -
tu łu praw ne go. Po nad to w prze pi sie za war to wa ru nek, że
po wierzch nia nie ru cho mo ści za mien nej mu si być co naj -
mniej rów na po wierzch ni li kwi do wa ne go ogro du. 
W prak ty ce roz wią za nie ta kie mo że po wo do wać trud no -
ści w re ali za cji. Po nad to za war ty w prze pi sie wa ru nek, że
miej sce dla no we go ROD „mu si być od po wied nie do po -
trzeb i funk cjo no wa nia no we go ROD” stwa rza po le do
sze ro kiej in ter pre ta cji lub do wol nej oce ny. 

Po nad to w pkt 2 oma wia ne go prze pi su, na kła da się na
pod miot li kwi du ją cy obo wią zek „za ło że nia no we go
ROD”. W oce nie re sor tu za ło że nie no we go ROD wy peł -
nia obo wią zek za pew nie nia nie ru cho mo ści za mien nej
oraz obo wią zek od two rze nia urzą dzeń i bu dyn ków od po -
wia da ją cych ro dza jem urzą dze niom i bu dyn kom li kwi do -
wa ne go ROD. 

Pro po nu je się za tem roz wa że nie wpro wa dze nia bar dziej
ela stycz ne go roz wią za nia w tym za kre sie. Prze pis art. 21
pkt 1 mógł by otrzy mać na stę pu ją ce brzmie nie:

„1) za pew nie nia nie ru cho mo ści za mien nej, nie mniej -
szej od po wierzch ni li kwi do wa ne go ROD, chy ba że sto -
wa rzy sze nie wy ra zi zgo dę na nie ru cho mość o mniej szej
po wierzch ni;”,

na to miast pkt 2 mógł by otrzy mać brzmie nie:
„2) od two rze nia urzą dzeń i bu dyn ków od po wia da ją cych
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ro dza jem urzą dze niom i bu dyn kom li kwi do wa ne go
ROD;”.

W art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 okre śla skład ni ki ma jąt ko we,
za któ re przy słu gu je od szko do wa nie w przy pad ku li kwi -
da cji ROD. Prze pis mo że su ge ro wać, że od szko do wa nie
przy słu gu je rów nież za skład ni ki ma jąt ko we ru cho me. Je -
śli ta ki był cel pro jek to wa ne go prze pi su, na le ża ło by roz -
wa żyć je go prze re da go wa nie w ce lu wy łą cze nia pra wa do
od szko do wa nia za skład ni ki ru cho me, któ re znaj du ją się
na dział kach, a któ re mo gą być bez szko dy ze bra ne z dzia -
łek przez oso by upraw nio ne. Ana lo gicz ne wąt pli wo ści bu -
dzi art. 42 ust. 1 pro jek tu usta wy.

Po nad to w art. 22 pro po nu je się skre ślić ust. 3, gdyż re -
dak cja prze pi su w prak ty ce mo że na po tkać na trud no ści 
z uwa gi na uży cie nie pre cy zyj ne go sfor mu ło wa nia „zre -
kom pen so wać kosz ty i stra ty”. Nie ja sne jest w ja kiej for -
mie mia ła by na stą pić re kom pen sa ta, a przede wszyst kim
nie zde fi nio wa no po ję cia „kosz tów i strat”. Prze pis mo że
sta no wić po le do do wol nej in ter pre ta cji oraz pod no sze nia
rosz czeń z te go ty tu łu wo bec pod mio tu li kwi du ją ce go. 
W szcze gól no ści na le ży za uwa żyć, że spo ry na tle usta le -
nia tych kosz tów i strat, po mi mo zre ali zo wa nia in nych
obo wiąz ków (wska za nia nie ru cho mo ści za mien nej i wy -
pła ty od szko do wa nia) prze dłu ża ją ter min wy da nia przez
sto wa rzy sze nie nie ru cho mo ści, na wet w sy tu acji gdy sto -
wa rzy sze niu do nie ru cho mo ści nie przy słu gu je już ża den
ty tuł praw ny. Po nad to w prze pi sach wy własz cze nio wych
pod mio tom wy własz cza nym przy słu gu je od szko do wa nie
od po wia da ją ce war to ści praw wy własz cza nych, bez ko -
niecz no ści re kom pen so wa nia bli żej nie okre ślo nych kosz -
tów i strat po nie sio nych przez wy własz czo ne go. Prze pis
ten nie wąt pli wie sta wia na po zy cji uprzy wi le jo wa nej sto -
wa rzy sze nia wo bec in nych pod mio tów upraw nio nych do
od szko do wań za wy własz cze nie, po mi mo, że Kon sty tu -
cja RP gwa ran tu je rów ną dla wszyst kich ochro nę wła sno -
ści oraz praw ma jąt ko wych2. 

W art. 23 uza leż nio no wy da nie nie ru cho mo ści, na któ -
rej usy tu owa ny był zli kwi do wa ny ogród od speł nie nia
przez pod miot li kwi du ją cy okre ślo nych wa run ków. Pro -
po nu je się zre zy gno wać z te go obo wiąz ku w przy pad ku
wy własz cza nia nie ru cho mo ści (re ali za cji ce lów pu blicz -
nych). Pro po no wa ny prze pis bę dzie miał cha rak ter szcze -
gól ny wo bec obo wią zu ją ce go sys te mu wy własz czeń 
i mo że się zda rzyć, że Skarb Pań stwa al bo jed nost ka sa -
mo rzą du te ry to rial ne go, po do ko na niu wy własz cze nia (de -
cy zja wy własz cze nio wa bę dzie osta tecz na), nie bę dą
mo gły re ali zo wać ce lu pu blicz ne go, bo wiem na wy własz -
czo nych nie ru cho mo ściach w dal szym cią gu bę dzie po -
zo sta wał ROD. Usta wo daw ca uzna jąc nad rzęd ność ce lu
pu blicz ne go nad in te re sem jed nost ki (pry wat nym ro zu -
mia nym ja ko nie pu blicz ny), po przez wpro wa dze nie do
pro ce dur wy własz cze nio wych roz wią zań szcze gól nych

tzw. spe cu staw, do pu ścił od dzie le nie mo men tu wy własz -
cze nia (ro zu mia ne go ja ko po ba wie nie pra wa do nie ru cho -
mo ści) od usta le nia od szko do wa nia za wy własz cze nie,
któ re go wy so kość jest usta la na w od ręb nym po stę po wa niu
i nie kie dy już po roz po czę ciu prac zwią za nych z re ali za -
cją in we sty cji ce lu pu blicz ne go. Za rów no usta wa o go -
spo dar ce nie ru cho mo ścia mi, jak i „spe cu sta wy” za wie ra ją
prze pi sy umoż li wia ją ce wy da nie de cy zji o nie zwłocz nym
za ję ciu nie ru cho mo ści, w ce lu jak naj szyb szej re ali za cji
ce lu pu blicz ne go. Wpro wa dze nie prze pi su, któ ry eli mi no -
wał by nie zwłocz ne za ję cie nie ru cho mo ści umoż li wia ją ce
roz po czę cie in we sty cji pu blicz nych, skut ko wać bę dzie
utrud nie niem re ali za cji tych ce lów, a nie kie dy wręcz unie -
moż li wić ich re ali za cję, co mo że ro dzić okre ślo ne kon se -
kwen cje w sfe rze fi nan sów pu blicz nych (np. zwrot środ -
ków unij nych). Pod kre ślić na le ży, że brak za spo ko je nia
od szko do waw cze go ro dzi obec nie od po wie dzial ność po
stro nie wie rzy cie la, a więc od set ki usta wo we od za le głe -
go zo bo wią za nia oraz moż li wo ści eg ze ku cji na leż no ści.
W związ ku z po wyż szym pro po nu je się zre zy gno wać 
z sto so wa nia art. 23 w przy pad ku wy własz czeń nie ru cho -
mo ści za ję tych przez ROD. 

W art. 25 i art. 26 pro po nu je się ujed no li ce nie przy pad -
ków li kwi da cji,  w szcze gól no ści, że opi sa na w art. 26 pro -
ce du ra li kwi da cji ROD sta no wi wy peł nie nie szcze gól ne go
ro dza ju rosz cze nia, a pro ce du ra okre ślo na w art. 25 sta -
no wi o li kwi da cji ROD w związ ku z rosz cze nia mi osób
trze cich ge ne ral nie. Do uzna nia po zo sta wia się przy ję cie
jed nej z pro ce dur. 

W pro jek to wa nym art. 29 przy zna no dział kow com rosz -
cze nie w sto sun ku do sto wa rzy sze nia ogro do we go o usta -
no wie nie nie od płat nie pra wa wła sno ści al bo pra wa użyt-
ko wa nia wie czy ste go dział ki wraz z udzia łem w czę ściach
wspól nych ro dzin ne go ogro du dział ko we go, na któ rym po -
ło żo na jest dział ka. Zgod nie z pro jek tem usta wy sto wa rzy -
sze nie ogro do we w ter mi nie 6 mie się cy od da ty otrzy ma nia
wnio sku bę dzie zo bo wią za ne do usta no wie nia pra wa wła -
sno ści lub pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go dział ki. 

Od no sząc się do za pro po no wa nej re dak cji prze pi su na -
le ży za uwa żyć, że przy zna nie sto wa rzy sze niu ogro do we -
mu upraw nie nia do usta na wia nia użyt ko wa nia wie czy s-
te go na ru sza isto tę te go pra wa. Prze pi sy Ko dek su cy wil -
ne go nie prze wi du ją moż li wo ści usta na wia nia pra wa
użyt ko wa nia wie czy ste go przez in ne oso by niż Skarb Pań -
stwa lub jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go. W obo wią -
zu ją cym sys te mie praw nym nie do pusz czal ne jest za tem
usta na wia nie użyt ko wa nia wie czy ste go nie ru cho mo ści
przez sto wa rzy sze nie, bę dą ce wła ści cie lem nie ru cho mo ści
lub do tych cza so wym jej użyt kow ni kiem wie czy stym. Sto -
wa rzy sze nie mo że na to miast prze nieść na dział kow ca
pra wo lub udział w pra wie, któ re przy słu gu je mu do nie -
ru cho mo ści grun to wej. 

2 Art. 64 ust. 2. 
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Nie za leż nie od po wyż sze go na le ży za uwa żyć, że za war -
ta w pro jek to wa nym art. 29 kon cep cja uwłasz cze nia dział -
kow ców, co do za sa dy za słu gu je na roz wa że nie, z uwa gi
na wska zy wa ną przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny po trze bę
za pew nie nia na le ży tej ochro ny praw nej oso bom użyt ku ją -
cym dział ki w ogro dach dział ko wych. Try bu nał pod kre ślił
bo wiem,iż ochro ną praw ną ob ję ci w pierw szym rzę dzie
mu szą być sa mi dział kow cy, któ rzy w do brej wie rze, nie -
kie dy od wie lu lat, a na wet kil ku po ko leń użyt ku ją przy -
zna ne im dział ki. Nie wąt pli wie po sia da nie przez
dział kow ca sil ne go pra wa rze czo we go do dział ki, ja kim
jest wła sność lub użyt ko wa nie wie czy ste, za pew ni mu po -
czu cie sta bil no ści praw nej i za chę ci do trwa łe go in we sto -
wa nia w dział kę.

Na le ży jed nak za uwa żyć, że za pro po no wa na kon struk -
cja rosz cze nia o usta no wie nie pra wa mo że bu dzić oba wy
o zgod ność z kon sty tu cyj ną za sa dą ochro ny wła sno ści 
i in nych praw ma jąt ko wych, okre ślo ną w art. 21 i art. 64
Kon sty tu cji RP. Zgod nie z pro jek tem rosz cze nie przy słu -
gu je w sto sun ku do sto wa rzy sze nia, któ re jest wła ści cie -
lem bądź użyt kow ni kiem wie czy stym grun tu, na któ rym
po ło żo na jest dział ka. Sto wa rzy sze niu ja ko oso bie praw -
nej, przy słu gu je ochro na wła sno ści i in nych praw rze czo -
wych, gdyż zgod nie z art. 64 ust. 1 i 2 Kon sty tu cji RP
każ dy ma pra wo do wła sno ści, in nych praw ma jąt ko wych,
któ re pod le ga ją rów nej dla wszyst kich ochro nie praw nej.
Za tem wąt pli wo ści mo że bu dzić roz wią za nie po le ga ją ce
na na rzu ce niu sto wa rzy sze niu ko niecz no ści prze nie sie nia
nie od płat nie pra wa rze czo we go na rzecz dział kow ca, a
tym sa mym po zba wie niu moż li wo ści de cy do wa nia o spo -
so bie roz po rzą dza nia pra wem do nie ru cho mo ści. Ta ka
kon struk cja ma bo wiem ce chy wy własz cze nia. Wy własz -
cze nie na to miast, zgod nie z art. 21 Kon sty tu cji RP, do -
pusz czal ne jest je dy nie na ce le pu blicz ne i za słusz nym
od szko do wa niem. W świe tle Kon sty tu cji każ do ra zo we
dzia ła nia po zba wia ją ce, czy też ogra ni cza ją ce pra wo wła -
sno ści, wy ma ga ją prze wi dze nia me cha ni zmów kom pen -
su ją cych utra tę pra wa rze czo we go do nie ru cho mo ści.
W pro jek to wa nym art. 29 ta kich me cha ni zmów nie prze -
wi dzia no.

W świe tle po wyż sze go na le ży za uwa żyć, że za pro po -
no wa ne roz wią za nie po le ga ją ce na przy zna niu rosz cze nia
o usta no wie nie nie od płat nie pra wa wła sno ści lub pra wa
użyt ko wa nia wie czy ste go dział ki w ogro dzie dział ko wym
mo że bu dzić oba wę o zbyt nie ogra ni cze nie pra wa sto wa -
rzy sze nia, ja ko wła ści cie la bądź użyt kow ni ka wie czy ste -
go nie ru cho mo ści (po przez po zba wie nie pra wa roz po -
rzą dza nia pra wem rze czo wym i po zba wie nie wy na gro -
dze nia za pra wo), a na wet po zba wie nie praw rze czo wych
do nie ru cho mo ści, gdyż przy mu sza sto wa rzy sze nia do
prze ka za nia tych praw nie od płat nie na rzecz dział kow ca.
W obec nym sys te mie praw no -ustro jo wym brak jest pod -
staw do tak ra dy kal ne go in ge ro wa nia przez usta wo daw cę

w swo bo dę roz po rzą dza nia mie niem, a w szcze gól no ści
je że li mie nie to sta no wi wła sność nie pań stwo wych osób
praw nych.

Na le ży pod kre ślić, że po dob ne re gu la cje zo sta ły już 
w prze szło ści ne ga tyw nie oce nio ne przez Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny. Przy kła dem jest wy rok Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go z dnia 30 paź dzier ni ka 2001 r., sygn. akt K 33/00. 
W wy ro ku tym Try bu nał Kon sty tu cyj ny uznał za nie zgod -
ną z Kon sty tu cją RP re gu la cję za war tą w nie obo wią zu ją -
cym już art. 3 usta wy z dnia 14 kwiet nia 2000 r. o zmia nie
usta wy o za sa dach prze ka zy wa nia za kła do wych bu dyn -
ków miesz kal nych przez przed się bior stwa pań stwo we (Dz.
U. Nr 39, poz. 442), któ ra zo bo wią zy wa ła wła ści cie la lo -
ka lu do prze nie sie nia te go lo ka lu na upraw nio ne go lo ka -
to ra. Try bu nał Kon sty tu cyj ny uznał za nie zgod ne z Kon -
sty tu cją przy zna nie na jem com rosz cze nia o na by cie naj -
mo wa ne go lo ka lu. W uza sad nie niu po wyż sze go wy ro ku
Try bu nał Kon sty tu cyj ny wska zał, że za skar żo ny prze pis
prze wi dy wał nad mier ną in ge ren cję w pra wo wła sno ści,
pro wa dzą cą do na ru sze nia isto ty te go pra wa.

W świe tle po wyż sze go na le ża ło by roz wa żyć mo dy fi ka -
cję art. 29 pro jek tu usta wy w kie run ku wy eli mi no wa nia
oba wy o na ra że nie na za rzut nie zgod no ści z art. 21 i art.
64 Kon sty tu cji RP. Wy da je się za tem, że moż li we jest
wpro wa dze nie rosz cze nia o uwłasz cze nie nie od płat ne tyl -
ko w od nie sie niu do grun tów, któ re zo sta ły na by te przez
sto wa rzy sze nie nie od płat nie. Na to miast w od nie sie niu do
grun tów na by tych przez sto wa rzy sze nie na wła sność od -
płat nie, dział kow cy mo gli by wy stą pić z wnio skiem o na -
by cie dział ki za od płat no ścią. 

Nie za leż nie od po wyż sze go na le ży rów nież zwró cić
uwa gę, że art. 29 pro jek tu usta wy, prze wi du jąc uzy ska nie
przez dział kow ców zby wal nych praw rze czo wych umoż -
li wi nie ogra ni czo ny ob rót dział ka mi. Pra wo wła sno ści
nie ru cho mo ści i pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go nie ru -
cho mo ści grun to wej są pra wa mi zby wal ny mi, za tem po -
zo sta wie nie ob ro tu ty mi pra wa mi bez ja kiej kol wiek
ogra ni czeń mo że bu dzić oba wę o po wsta wa nie sy tu acji,
w któ rych dział ko wy bę dą ko rzy sta li z przy wi le ju uwłasz -
cze nia na dział kach je dy nie w ce lu uzy ska nia ko rzy ści fi -
nan so wej. Uzy sku jąc bo wiem nie od płat nie pra wo
rze czo we zby wal ne, któ re na stęp nie w krót kim cza sie po
uwłasz cze niu mo że zo stać zby te za ce nę ryn ko wą, dział -
ko wiec osią gnie wy mier ną ko rzyść eko no micz ną kosz tem
ma jąt ku sto wa rzy sze nia. Na le ża ło by za tem roz wa żyć
wpro wa dze nie me cha ni zmów ogra ni cza ją cych ob rót
dział ka mi, na któ rych uwłasz czo no dział kow ców. Po dob -
ne re gu la cje za wie ra art. 68 ust. 2 i 2b usta wy z dnia 21
sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi, na kła da -
ją cy re gla men ta cję ob ro tu nie ru cho mo ścia mi pu blicz ny -
mi, za ku pio ny mi po pre fe ren cyj nej ce nie.
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Ko lej ną wąt pli wo ścią po wsta ją cą na tle pro jek to wa nej
tre ści art. 29 jest oba wa o zbytnie „roz drob nie nie” grun tów
ogro dów dział ko wych. Z pro jek tu wy ni ka bo wiem, że
uwłasz czo ny dział ko wiec uzy sku je pra wo wła sno ści bądź
pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go do dział ki wraz z zwią -
za nym z tym pra wem udzia łem w czę ściach wspól nych
ogro du. Ozna cza to ko niecz ność do ko ny wa nia po dzia łu
nie ru cho mo ści w ob sza rze ro dzin ne go ogro du dział ko we -
go na po szcze gól ne dział ki sta no wią ce przed miot uwłasz -
cze nia, któ re bę dą sta no wi ły od ręb ne nie ru cho mo ści 
w zna cze niu Ko dek su cy wil ne go. Ma jąc na wzglę dzie
szcze gól ną ro lę ogro dów dział ko wych w eko sys te mie
miej skim, wy da je się, że dla za cho wa nia funk cji i ce lów
ist nie nia ogro dów dział ko wych lep szym roz wią za niem
by ło by uwłasz cze nie dział kow ca pra wem udzia łu w pra -
wie do grun tu zaj mo wa ne go przez ro dzin ny ogród dział -
ko wy, okre ślo ne go pro por cjo nal nie do po wierzch ni po sia-
da nej dział ki. Ta ka kon cep cja wy klu czy ko niecz ność geo -
de zyj ne go wy od ręb nia nia po szcze gól nych dzia łek, a tym
sa mym wy eli mi nu je zja wi sko roz drob nie nia grun tów, któ -
re jest nie po żą da ne na jed no -li tych funk cjo nal nie grun tach
ogro dów dział ko wych. Po nad to za pro po no wa ne roz wią -
za nie wy eli mi nu je do dat ko we kosz ty uwłasz cze nia, któ re
ob cią ża ły by dział kow ca,  a wy ni ka ły by z ko niecz no ści
wy ko na nia czyn no ści tech nicz nych i spo rzą dze nia do ku -
men ta cji geo de zyj nej.

Na le ży rów nież za uwa żyć, że przy ję cie kon struk cji za -
pro po no wa nej w art. 29 wy ma ga od po wied nie go do sto -
so wa nia prze pi sów roz dzia łu 3, gdyż w za pro jek to wa nym
brzmie niu prze pi sy o li kwi da cji ROD od no szą się je dy nie
do dział kow ców i sto wa rzy sze nia. Nie bę dą za tem mia ły
za sto so wa nia do osób, któ re sko rzy sta ły z uwłasz cze nia, 
a więc są wła ści cie la mi lub użyt kow ni ka mi wie czy sty mi
dzia łek.

Do art. 61 – w prze pi sie ust. 1 nie okre ślo no or ga nu
upo waż nio ne go do wy da nia de cy zji o li kwi da cji ROD.
Po nad to re dak cja ust. 3 prze pi su na su wa py ta nie o to, 
w ja kiej for mie na stę pu je „na by cie” użyt ko wa nia. Z pro -
jek to wa ne go prze pi su moż na do mnie my wać, że „na by -
cie” użyt ko wa nia na stę pu je z mo cy pra wa. Nie okre ślo no
jed nak or ga nu, ani do ku men tu, któ ry bę dzie po twier dzał
ten fakt. Nie okre ślo no rów nież okre su trwa nia użyt ko wa -
nia. Użyt ko wa nie jest ogra ni czo nym pra wem rze czo wym
i co do za sa dy ob cią że nie nie ru cho mo ści tym pra wem wy -
ma ga za war cia umo wy cy wil no praw nej. Kon struk cja na -
by cia użyt ko wa nia z mo cy pra wa bu dzi za tem wąt pli -
wo ści. Dla za pew nie nia spój no ści sys te mu praw ne go pro -
jek to wa ny prze pis po wi nien otrzy mać brzmie nie:

„W przy pad ku za nie cha nia wy da nia de cy zji, o któ rej
mo wa w ust. 1, z upły wem 24 mie się cy od dnia wej ścia w

ży cie usta wy, sto wa rzy sze nie ogro do we pro wa dzą ce ROD
mo że żą dać od da nia nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez ten
ROD w użyt ko wa nie.”

Po dob na kon struk cja rosz cze nia o za war cie umo wy
użyt ko wa nia funk cjo no wa ła w prze pi sach art. 207 i 209
usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi. 

Moż na rów nież roz wa żyć wpro wa dze nie okre su, na ja -
ki umo wa zo sta nie za war ta. Ana lo gicz nych zmian wy ma -
gał by art. 62 ust. 2 pro jek tu usta wy. 

W związ ku z za pro po no wa ną zmia ną w art. 72 pro jek -
tu, do ty czą cą usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 r. o szcze -
gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji 
w za kre sie dróg pu blicz nych (Dz. U z 1013 r. poz. 687),
zwa nej da lej: „spe cu sta wą”, na le ża ło by roz wa żyć wpro -
wa dze nie prze pi su przej ścio we go. Na le ży bo wiem za uwa -
żyć, że w art. 72 pkt. 3 pro jek tu usta wy pro po nu je się
do da nie w art. 18 spe cu sta wy ust. 1h, któ ry wpro wa dza
dla or ga nu wy da ją ce go de cy zję usta la ją cą wy so kość od -
szko do wa nia obo wią zek okre śle nia w niej in for ma cji do -
ty czą cych wy pła ty od szko do wań przez pod miot, w któ -
re go in te re sie na stą pi li kwi da cja ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go. W związ ku z po wyż szym wy da je się za sad ne
wpro wa dze nie prze pi su przej ścio we go, zgod nie z któ rym
w spra wach wszczę tych i nie za koń czo nych wy da niem
osta tecz nej de cy zji usta la ją cej wy so kość od szko do wa nia,
sto su je się prze pi sy do tych cza so we. Po nad to w art. 72 pro -
jek tu na le ży zmie nić me trycz kę do ty czą cą tzw. spe cu sta -
wy (Dz. U z 2013 r. poz. 687).

W art. 73 wąt pli wo ści bu dzi za pro po no wa ne roz sze rze -
nie prze pi su prze wi du ją ce go zwol nie nia od kosz tów są -
do wych w spra wach cy wil nych w kon tek ście pro jek to-
wa ne go art. 10. Prze pis art. 10 pro jek tu okre śla for my udo -
stęp nia nia nie ru cho mo ści pu blicz nych w ce lu pro wa dze -
nia ROD, nie okre śla za tem ro dza ju po wódz twa,
rosz cze nia, czy żą da nia sta no wią ce go isto tę spra wy cy -
wil nej. Wąt pli wość od no śnie pro jek to wa ne go art. 73 do -
ty czy za tem ro dza ju spra wy cy wil nej, w ja kiej mia ło by
na stą pić zwol nie nie od kosz tów są do wych. Wska zać też
trze ba, że w przy pad ku gdy by przed mio to we zwol nie nie
mia ło by do ty czyć do cho dze nia rosz cze nia np. z umów
sprze da ży grun tu z prze zna cze niem na za kła da nie i pro wa -
dze nie ROD, brak jest pod staw do wpro wa dze nia ta kie go
zwol nie nia. Wy da je się, że wy star cza ją cym roz wią za niem
w tym za kre sie jest ak tu al ne brzmie nie art. 103 usta wy 
o kosz tach są do wych w spra wach cy wil nych, zgod nie z
któ rym sąd mo że przy znać zwol nie nie od kosz tów są do -
wych oso bie praw nej lub jed no st ce or ga ni za cyj nej nie bę -
dą cej oso bą praw ną, któ rej usta wa przy zna je zdol ność
praw ną, je że li wy ka za ła, że nie ma do sta tecz nych środ -
ków na ich uisz cze nie. 
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3. Uwa gi re dak cyj ne i le gi sla cyj ne. 

W art. 19 ust. 5 wy da je się, że nie pra wi dło we uży cie
wy ra zu „mu si”. Na le ża ło by użyć sfor mu ło wa nia „ma obo -
wią zek” lub „wy ma ga na jest zgo da”. W związ ku z po wyż -
szym pro jek to wa ny prze pis po wi nien otrzy mać brzmie nie:

„5. W przy pad ku li kwi da cji ROD, o któ rej mo wa 
w ust. 2, wy ma ga na jest zgo da 2/3 dział kow ców li kwi do -
wa ne go ROD”.

W art. 29 ust. 1 – pro po nu je się zre zy gno wać z uży te -
go w prze pi sie za im ka dzier żaw cze go „mu”. Sfor mu ło wa -
nie „zo sta ła mu od da na w użyt ko wa nie wie czy ste”
na le ża ło by za stą pić sło wa mi „zo sta ła od da na w użyt ko -
wa nie wie czy ste na je go rzecz”.

W art. 33 – uży te w tre ści re gu la cji za im ki „je go”,
„swo ją” mo gą bu dzić wąt pli wo ści w prak ty ce, gdyż nie

ma ją nor ma tyw ne go zna cze nia. Pro po nu je się spre cy zo -
wa nie prze pi su po przez uży cie sfor mu ło wa nia „dział kę,
do któ rej przy słu gu je ty tuł praw ny”. 

W art. 42 ust. 1 sfor mu ło wa nie „nie zgod ne z prze pi sa -
mi ustaw” na le ża ło by za stą pić sfor mu ło wa niem „wy ko na -
ne nie zgod nie z pra wem”, ana lo gicz nym jak uży te w art.
26 ust. 2. 

W art. 49 ust. 1 – sfor mu ło wa nie „oso by lub osób ma -
ją cych pra wo do dział ki” pro po nu je się za stą pić sfor mu -
ło wa niem „oso by lub osób, któ rym przy słu gu je pra wo do
dział ki”.

Pro jek to wa ny art. 59 ust. 1 za wie ra ode sła nie do nie ist -
nie ją ce go w pro jek cie art. 54 ust. 1 pkt 2. 

4. Pod su mo wa nie 

Ana li za za pro po no wa nych roz wią zań pro wa dzi do
wnio sku, że kie run ko wo pro jekt po zo sta je w zgo dzie z za -
le ce nia mi wy ni ka ją cy mi z roz strzy gnięć Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go, a w szcze gól no ści re ali zu je głów ne wska -
zów ki skie ro wa ne pod ad re sem usta wo daw cy w uza sad -
nie niu wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip -
ca 2012 r.

W za kre sie za sad za kła da nia i two rze nia ogro dów dział -
ko wych na grun tach pu blicz nych pro jekt za pew nia ochro -
nę pra wa wła sno ści nie ru cho mo ści przy słu gu ją cą
Skar bo wi Pań stwa i jed nost kom sa mo rzą du te ry to rial ne -
go. Ochro na ta prze ja wia się przede wszyst kim w za pew -
nie niu swo bo dy po dej mo wa nia de cy zji o za go spo da -
ro wa niu grun tów pod ogro dy dział ko we oraz swo bo dy w
wy bo rze for my praw nej udo stęp nie nia grun tu pod ogród.
Jak wy ni ka z pro jek tu pod miot pu blicz ny mo że bo wiem
sprze dać nie ru cho mość sto wa rzy sze niu pro wa dzą ce mu
ogród lub usta no wić na je go rzecz pra wo użyt ko wa nia lub
użyt ko wa nia wie czy ste go nie ru cho mo ści grun to wej. Wy -
da je się jed nak, że obok za pro po no wa ne go w pro jek cie
usta na wia nia pra wa użyt ko wa nia na czas nie ozna czo ny,
na le ża ło by za pew nić rów nież moż li wość za wie ra nia
umów cza so wych przez Skarb Pań stwa i jed nost ki sa mo -
rzą du te ry to rial ne go. W ten spo sób wła ści ciel grun tu bę -
dzie mógł do sto so wy wać for mę i czas udo stęp nia nia
grun tu pod ogród do lo kal nych po trzeb oraz ce lów spo -
łecz nych i go spo dar czych.

Po zy tyw nie na le ży oce nić od nie sie nie się w pro jek cie
(art. 61 i 62) do kwe stii ure gu lo wa nia sta nu praw ne go nie -
ru cho mo ści pu blicz nych zaj mo wa nych do tych czas przez
ro dzin ne ogro dy dział ko we bez ty tu łu praw ne go. Roz wią -
za nia pro jek to wa ne w tym za kre sie są pró bą wy wa że nia
in te re sów dział kow ców (za pew nie nie od szko do wań za li -

kwi da cję lub na by cie pra wa użyt ko wa nia grun tu zaj mo -
wa ne go przez ro dzin ny ogród dział ko wy), z za sa dą ochro -
ny wła sno ści przy słu gu ją cej Skar bo wi Pań stwa i jed no-
st kom sa mo rzą du te ry to rial ne go (moż li wość li kwi da cji
ogro du, o ile je go lo ka li za cja jest nie zgod na z pla nem
miej sco wym).

W za kre sie re gu la cji do ty czą cych upraw nień dział kow -
ców, pro jekt kie run ko wo uwzględ nia wska zów ki sfor mu -
ło wa ne w tym za kre sie przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny.
Pro jek to wa na re gu la cja za pew nia na le ży tą ochro nę praw -
ną oso bom użyt ku ją cym dział ki  w ogro dach dział ko wych
po przez przy zna nie sta bil nych praw do ko rzy sta nia z dzia -
łek,  tj. przy zna nie pra wa do ko rzy sta nia z dział ki na pod -
sta wie umo wy cy wil no praw nej (dzier ża wa dział ko wa)
za wie ra nej ze sto wa rzy sze niem pro wa dzą cym ogród.
Roz wią za nie ta kie gwa ran tu je dział kow com sku tecz ne eg -
ze kwo wa nie praw z ty tu łu za war tych umów, a tym sa mym
za pew nia po czu cie sta bil no ści praw nej. Ta ką ro lę speł nia
rów nież ure gu lo wa nie w pro jek cie pod staw kwe stio no wa -
nia przez dział kow ca roz strzy gnięć sto wa rzy sze nia, jak  i
unor mo wa nie kwe stii po kry wa nia wy dat ków wy ni ka ją -
cych z utrzy ma niem i pro wa dze niem ogro du dział ko we go.
Kla row ne za sa dy fi nan so wa nia przy czy nią się zmi ni ma li -
zo wa nia ry zy ka po wsta wa nia ewen tu al nych spo rów na tle
fi nan so wym, a ko rzy sta nie przez dział kow ców z dro gi są -
do wej w spo rach ze sto wa rzy sze niem ogro do wym za pew -
ni nie za wi słe roz strzy gnie spraw.  

W przed ło żo nym pro jek cie uwzględ nio no wnio ski 
z ana li zy ewo lu cji funk cji i zna cze nia ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce. Try bu nał Kon sty tu cyj ny wska zy wał bo -
wiem,  że do mi nu ją ca po woj nie i w okre sie PRL funk cja
ogro dów po le ga ją ca na za spo ko je niu po trzeb kon sump cyj -
nych spo łe czeń stwa przy do dat ko wej funk cji re kre acyj nej,
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ustą pi ła obec nie miej sca funk cji re kre acyj nej z to wa rzy szą -
cą ro lą uży tecz no ści pu blicz nej („en kla wy” zie le ni, „zie lo -
ne płu ca” miast). Pro jek to daw cy słusz nie za tem dą żą do
wy eli mi no wa nia nie pra wi dło wo ści i nad użyć w wy ko rzy -
sta niu ogro dów dział ko wych na in ne niż po wyż sze ce le, 
a w szcze gól no ści na ce le miesz ka nio we (art. 14 i 15). 

W świe tle po wyż sze go, w oce nie re sor tu trans por tu, bu -
dow nic twa i go spo dar ki mor skiej pro jekt usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych po wi nien być przed mio tem
dal szych prac le gi sla cyj nych, z uwzględ nie niem za strze -
żeń, uwag i pro po zy cji za war tych w ni niej szej opi nii.

Ty sią ce związ kow ców z So li dar no ści, OPZZ i Fo rum
Związ ków Za wo do wych przy je cha ło do War sza wy, gdzie
11 wrze śnia br. pod ha słem „Dość lek ce wa że nia spo łe -
czeń stwa” roz po czę ły się Ogól no pol skie Dni Pro te stu,
któ re  trwały do 14 wrze śnia br. Jak mó wili or ga ni za to rzy,
„wszy scy, któ rzy czu ją się lek ce wa że ni przez rząd, przy -
jeż dża ją do War sza wy, by pro te sto wać”. – Ra zem je ste -
śmy sil ni – pod kre ślał, po zdra wia jąc przed sta wi cie li
wszyst kich związ ków bio rą cych udział w pro te ście prze -
wod ni czą cy OPZZ Jan Guz. – Ma my ze so bą mi ra bel ki, 
a i szczaw się znaj dzie – mó wi li or ga ni za to rzy.

Do pro te stów związ kow ców 11 września przy łą czy li się
tak że dział kow cy. De le ga cja war szaw skich dział kow ców,
mi mo nie sprzy ja ją cej au ry i po tęż nej ule wy nie stru dze nie
ma ni fe sto wa ła swo je nie za do wo le nie wo bec nie speł nio -
nych obiet nic rzą do wych wzglę dem dział kow ców. Pro po -
no wa ne przez par tię rzą dzą cą za pi sy usta wy dział ko wej
za miast chro nić dział kow ców i ogro dy, mo gą stać się po -
cząt kiem koń ca ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, a tak -
że przy czy nić się roz pa du jed no ści śro do wi ska dział-
ko we go, któ re two rzy jed ną z więk szych or ga ni za cji spo -
łecz nych li czą cą po nad 4 mi lio ny osób. Dział kow cy
wspie ra ją po stu la ty pro te stu ją cych związ kow ców, któ rzy
ma ni fe stu ją ogól no spo łecz ne nie za do wo le nie. – Ca ły ten
rząd, któ ry jest zły, an ty pra cow ni czy, an ty spo łecz ny i im
szyb ciej odej dzie, tym le piej dla pol skie go spo łe czeń stwa
– mó wią pro te stu ją cy związ kow cy. – Pew nie po jed nej de -
mon stra cji rząd nie ustą pi, ale je ste śmy przy go to wa ni na
wal kę ty go dnia mi, mie sią ca mi – za pew nia ją. De mon stran -
ci li czą, że de ter mi na cja lu dzi, ja ka bę dzie po ka za na na
uli cach, zmu si rząd do roz mów i dia lo gu ze spo łe czeń -
stwem. Dział kow cy w ra mach so li dar no ści z pro te stu ją -
cy mi roz da wa li wy śmie wa ne przez jed ne go z po słów
par tii rzą dzą cej (S. Nie sio łow skie go – red.) „mi ra bel ki”,
któ re sta ły się sym bo lem na śmie wa nia się ze spo łe czeń -
stwa i pro ble mów, któ re do ty ka ją dziś wie lu Po la ków. W
su mie roz da no po nad 350 kg plo nów dział ko wych, głów -

nie w po sta ci se zo no wych owo ców.

„Żą da my rów ne go trak to wa nia pod czas prac nad usta wą
o ROD w pod ko mi sji sej mo wej”, „Nie go dzi my się na lek -
ce wa że nie gło su dział kow ców przez po słów z pod ko mi sji
sej mo wej”, „My się PO nie bo imy, o usta wę wal czy my”,
„Pre mie rze, gdzie pa na sło wa, da ne działkow com na Wa -
szyng to na” – mię dzy in ny mi z ta ki mi ha sła mi 13 wrześ-
nia manifestowali przed Sej mem dział kow cy, by wy ra zić
w ten spo sób swój sprze ciw, wo bec prze bie gu prac nad
no wą usta wą dział ko wą. Jak mó wi li, czu ją się za nie po ko -
je ni przebie giem prac pod ko mi sji nad zwy czaj nej, pod czas
któ rych po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej, na cze le 
z prze wod ni czą cą Kry sty ną Si biń ską, do pusz cza ją się jaw -
nych ma ni pu la cji i wpro wa dza ją nie zwy kle szko dli we dla
działkow ców za pi sy.

Zyg munt Kac przak, dział ko wiec z Ra do mia pod kre ślał,
że śle dzi za po śred nic twem in ter ne tu każ de po sie dze nie
pod ko mi sji. „To co się tam dzie je, za kra wa o kpi nę. Ja ko
dział ko wiec czu ję się lek ce wa żo ny i igno ro wa ny do gra nic
moż li wo ści. Bo li mnie, że nie wiem ja ka jest przy szłość
ogro dów, że rząd, któ re mu za ufa łem lek ce wa ży mnie i in -
nych dział kow ców. To jest na wet wstyd” – mó wił Kac -
przak.

Tak że Da riusz An to no wicz dział ko wiec z De le ga tu ry
Re jo no wej w Płoc ku mó wił, że nie jed no krot nie był za -
sko czo ny prze bieg prac pod ko mi sji nad zwy czaj nej. „Nie
mo gę uwie rzyć w to, że w Sej mie do cho dzi do ta kich ma -
ni pu la cji. So li da ry zu ję się z na szy mi peł no moc ni ka mi, któ -
rzy są dys kry mi no wa ni i trak to wa ni jak po wie trze.
Za cho wa nie po słan ki Si biń skiej oce niam skan da licz nie.
Dla te go dziś tu je ste śmy. Chce my za ma ni fe sto wać swój
sprze ciw wo bec za cho wań po słów Plat for my. Do ma ga my
się, by peł no moc ni cy trak to wa ni by li ja ko part ne rzy, bo
oni re pre zen tu ją mi lion dział kow ców” – mó wi An to no -
wicz.

V. INFORMACJE RÓ˚NE

1. Działkowcy przyłàczyli si´ do ogólnopolskiego protestu zwiàzkowców
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Pro te stu ją cy dział kow cy mó wi li tak że, że są za wie dze -
ni po sta wą pre mie ra, któ ry nie speł nił żad nej ze zło żo nych
im obiet nic, dla te go na jed nym z trans pa ren tów moż na by -
ło zo ba czyć py ta nie: „Pre mie rze, gdzie pa na sło wa, da ne
dział kow com na Wa szyng to na?”.

Jak mó wił Zyg munt Kac przak on sam był na spo tka niu 
z pre mie rem i nie spo dzie wał się, że zo sta nie tak oszu ka ny.
„Pan pre mier za pew niał nas, że nie ma my się o co mar twić,
bo usta wa bę dzie la tem. Tym cza sem już nie ba wem bę dzie
zi ma, a usta wy nie wi dać. Chcę po wie dzieć jed no. To wstyd
pa nie pre mie rze” – do da je emo cjo nal nie Kac przak.

W po dob ny spo sób wy po wia dała się dział ko wicz ka Sta -
ni sła wa Ka li cja z Płoc ka, któ ra mó wiła, że nie wy obra ża
so bie, że mo gło by jej nie być pod Sej mem. „Po sło wie PO
ma mią dział kow ców uwłasz cze niem. A my chce my tyl ko
do brej usta wy, któ ra po zwo li nam spo koj nie ko rzy stać 
z dzia łek. Chcia ła bym, że by po sło wie wzię li so bie to do
ser ca” – mó wi. A przy słu chu ją cy się ca łej roz mo wie in ny
dział ko wiec do da ł „To PO zmu si ła nas dziś do wyj ścia na
uli cę. Je ste śmy dziś, a 20 wrze śnia bę dzie my pod urzę da -
mi wo je wódz ki mi. Je że li to nie wy star czy, zor ga ni zu je my
ko lej ny pro test”.

MZ

2. Czas ucie ka, a usta wa wcià˝ cze ka…

To co dzie je się wo kół usta wy dział ko wej za kra wa na
kpi nę. Po sło wie Plat for my nie tyl ko zmie ni li pro jekt oby -
wa tel ski w twór, któ ry ni jak ma się do ory gi na łu, ale też
po gry wa ją so bie wo dząc dział kow ców za nos. Kie dy pod
ko niec lip ca po sło wie szum nie ogła sza li w me diach za -
koń cze nie prac nad pro jek tem usta wy dział ko wej, nikt nie
spo dzie wał się, że tuż po wa ka cjach usta wa zno wu utknie
w miej scu. Tym cza sem po sło wie z 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
za miast wziąć się ostro do pra cy, by po pra wić pro jekt, któ -
ry już na wstę pie bu dził po waż ne za strze że nia me ry to -
rycz ne, zno wu cof nę li go do prac w pod ko mi sji. Co to
ozna cza dla dział kow ców? Ko lej ne ty go dnie, a na wet 
i mie sią ce ocze ki wa nia na fi nał. Pro jekt jest bo wiem w to -
tal nej roz syp ce. Po praw ki do pro jek tu oby wa tel skie go na -
pi sa ne wręcz „na ko la nie” przez po słów Plat for my 
i prze gło so wa ne więk szo ścią gło sów PO-SP zo sta ły opro -
te sto wa ne nie tyl ko przez dział kow ców, ale też przez po -
szcze gól ne mi ni ster stwa. Tym cza sem moż na by ło te go
wszyst kie go unik nąć. Uwa gi i za strze że nia le gi sla cyj ne
co do pro po no wa nych prze pi sów po ja wia ły się już w cza -
sie prac pod ko mi sji. Sy gna li zo wa li je nie tyl ko po sło wie
opo zy cji z PiS, SLD czy Ru chu Pa li ko ta, ale rów nież eks -
per ci kon sty tu cjo na li ści i przed sta wi cie le Ko mi te tu Ini -
cja ty wy Usta wo daw czej. Po sło wie PO za śle pie ni swo ją
nie omyl no ścią nie chcie li jed nak słu chać żad nych ra cjo -
nal nych ar gu men tów. Uzna li, że sa mi wie dzą le piej, co
jest do bre i kon sty tu cyj ne, a co nie. A mo że po pro stu śle -
po dą ży li i dą żą oni do re ali za cji wła snych ce lów? Wy -
star czy bo wiem przy po mnieć sło wa po słan ki Si biń skiej,
prze wod ni czą cej pod ko mi sji, któ ra stwier dzi ła, iż „dys -
ku sji by ło aż nad to i nie pro wa dzą one do ni cze go”. Po -
słom PO ewi dent nie spie szy ło się na wa ka cje, a te raz
na gle obu dze ni stwier dzi li, że to co sa mi „przy kle pa li” jest
wa dli we. Opóź nia nie prac nad pro jek tem ma też dru gie

dno. Je śli po sło wie nie zdą żą przy go to wać i uchwa lić no -
wej usta wy do 20 stycz nia 2014 ro ku, to te re ny ogro dów
dział ko wych zo sta ną prze ję te przez gmi ny, a dział kow cy
stra cą wszyst ko, co do tąd po sia da li. Wszak do te go zmie -
rzał opra co wa ny wcze śniej pod okiem po sła Sta ni sła wa
Hu skow skie go pro jekt Plat for my Oby wa tel skiej. Wszak
zna ne jest po wie dze nie „jak nie ki jem ich, to pał ką”, ale
ja koś do bić trze ba. Bo wiem cel na dal po zo sta je ten sam:
po zba wić dział kow ców wszyst kie go, co do tąd po sia da li,
a przede wszyst kim od zy skać 43 tys. ha zie mi, na któ rych
znaj du ją się ogro dy dział ko we. Po sło wie nie chcą zro zu -
mieć te go, że dział kow cy nie tyl ko po tra fią pi sać i czy tać,
ale też my śleć. Pu ste obiet ni ce, ład ne uśmie chy, do bro tli -
we po kle py wa nie i są cze nie mar ke tin go wych ha seł pt.
„od da je my dział kow com ogro dy” to już za ma ło, by ukryć
praw dzi wy cel swo jej gry na czas. 

O co tak na praw dę cho dzi po słom PO? Bo na pew no nie
o do bro dział kow ców i ogro dów. Za nie po ko je nie wśród
dział kow ców bu dzi fakt, że po słom PO, któ rym po dob no
tak się spie szy ło, by uchwa lić no wą usta wę, na gle śpie -
szyć się prze sta ło. Pro jekt cof nię to, ko lej ne po sie dze nia
pod ko mi sji wy zna czo no pra wie w po ło wie wrze śnia, a
czas ucie ka… - Nie ste ty jest pra wie pew ne, że nie zdą ży -
my z usta wą ze wzglę du na opie sza łość PO – mó wi Bar -
tosz Kow nac ki (PiS). Po dob nie uwa ża To masz Ma kow ski
(Ruch Pa li ko ta), któ ry twier dzi, że „dzia ła nia PO w sto -
sun ku do pro jek tu oby wa tel skie go od po cząt ku by ły ro bio -
ne wy łącz nie pod pu bli kę i jest to jed na, wiel ka ście ma”.
Wy glą da więc na to, że po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej
tyl ko po zo ru ją pra cę nad pro jek tem i li czą, że uda im się
prze cią gnąć ta kie le gi sla cyj ne prze py chan ki w pod ko mi -
sji, aż do osta tecz ne go ter mi nu wy zna czo ne go przez Try -
bu nał Kon sty tu cyj ny. – Stra ci łem wia rę w moż li wość
wy pra co wa nia do brej usta wy w pod ko mi sji – mó wi Zby -
szek Za bo row ski z SLD. Tym cza sem usta wa za to czy ła
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ko ło i zno wu tra fi ła do prac w pod ko mi sji. Pro jekt usta wy
dział ko wej cze ka jesz cze wie le eta pów, za nim bę dzie
mógł stać się obo wią zu ją cym pra wem. Zo sta ło 4 mie sią ce, 
a pro jekt cze ka jesz cze dru gie czy ta nie, trze cie czy ta nie,
se nat i pre zy dent. Li czyć po tra fi każ dy. Wy star czy wspo -
mnieć, że Se nat ma 30 dni na za ję cie sta no wi ska w spra -
wie przy go to wa nej usta wy, nie wie le mniej ma na to
Pre zy dent – bo „je dy nie” 21 dni. Po nad to mo że on za sto -

so wać tzw. ”we to usta wo daw cze” – czy li mo że od mó wić
pod pi sa nia usta wy i prze ka zać ją Sej mo wi do po now ne go
roz pa trze nia. Pre zy dent mo że też usta wę skie ro wać do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Je że li tak by się sta ło, no wa
usta wa o ROD na pew no nie we szła by w ży cie przed
20.01.2014 r. Nie sprzy ja te mu tak że prze trzy my wa nie 
i blo ko wa nie pro jek tu w pod ko mi sji. 

AH

3. Dział kow cy na bruk, bo urz´d nik paƒ stwo wy si´ „po my lił”

Za miast wy po czy wać na swo ich dział kach, dział kow cy
z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pod La sem” w Mo -
si nie ma ją po waż ne zmar twie nie. Ży ją na wa liz kach, bo
wła ści ciel te re nu żą da od da nia ogro du. Po cząt ko wo mie li
opu ścić swo je dział ki do 19 sierp nia, jed nak po ne go cja -
cjach z wła ści cie lem, ter min wy dłu żo no do 30 li sto pa da.
Je śli dział kow cy bez szem ra nia i po ci chut ko odej dą w si -
ną dal, to wła ści ciel po zwo li im wy ko pać za sa dzo ne
drzew ka i ro ślin ki, a tak że za brać ze so bą po sta wio ne al -
ta ny. Czy jed nak nie po zwie za bez u mow ne ko rzy sta nie 
z mie nia? Te go już nie chce za gwa ran to wać. – Pro szę so -
bie wy obra zić jak my się tu czu je my. Wło ży li śmy tu du żo
pra cy i pie nię dzy. I co te raz ma my wszyst ko za brać ni czym
śli mak na swo je ple cy?– py ta ją zroz pa cze ni dział kow cy. 

Przy czy ną ca łej tej sy tu acji jest błąd urzęd ni ka pań -
stwo we go i nie są to za szło ści z mi nio nej epo ki. W 1990
ro ku Na czel nik Mia sta i Gmi ny Mo si na prze ka zał zie -
mię w nie od płat ne użyt ko wa nie Pol skie mu Związ ko wi
Dział kow ców, któ ry w miej scu tym, rok póź niej, za ło -
żył ROD „Pod La sem”. – 20 lat te mu w tym miej scu nie
by ło nic oprócz łąk, ugo ru i miej sca wy sy pu gru zu z ce -
giel ni, któ ra do dat ko wo mia ła dwa wiel kie ko mi ny, co
po wo do wa ło, że le cia ła tu jed na wiel ka sa dza. Sto sy
śmie ci i bru du – to miej sce to by ło prze kleń stwo. Wszyst -
ko co jest tu taj i co tu wy ro sło, to dzię ki nam dział kow -
com – mó wi jed na z dział ko wi czek, któ ra użyt ku je
dział kę od za ło że nia ogro du. 

W 1997 ro ku dział kow cy zwró ci li się do gmi ny z proś -
bą o prze ka za nie w użyt ko wa nie wie czy ste te re nu ogro du.
Wów czas oka za ło się, że w księ dze wie czy stej więk szej
czę ści te re nu ROD „Pod La sem” wid nie je na zwi sko wła -
ści cie la te re nu – oso by pry wat nej. Co praw da w księ dze
wie czy stej wid nie je do pi sek, iż jest ja kiś za łącz nik, to
choć prze szu ka no ar chi wum – nikt nie po tra fi go od na -
leźć. Nie wia do mo więc cze go on do ty czy. Być mo że zie -
mia by ła wy własz czo na, ale nie da się już te raz te go
udo wod nić. To tyl ko do my sły, bo wo je wo da unie waż nił
de cy zję Na czel ni ka Mia sta i Gmi ny Mo si na uzna jąc, że
zo sta ła wy da na z ra żą cym na ru sze niem pra wa. To waż ne

dla dział kow ców, bo wiem ta kie sfor mu ło wa nie da je
ogrom ne szan se na wy gra ną spra wę o od szko do wa nie od
Skar bu Pań stwa za po nie sio ne na kła dy na za ło że nie ogro -
du i dzia łek. Sko ro bo wiem urzęd nik pań stwo wy za wi nił,
to pań stwo win no tę krzyw dę lu dziom wy na gro dzić. 

W 2011 ro ku na are nie po ja wił się wła ści ciel, a ra czej
spad ko bier cy wła ści cie la, któ rzy za żą da li od dział kow ców
i PZD wy da nia te go te re nu gro żąc po zwem na kwo tę 
2,5 mln zł z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta nia z zie mi. 

Nie któ rzy dział kow cy o ca łej spra wie nie wie dzie li nic.
In ni mó wią, że o spra wie wie dzą już od wie lu lat, bo za -
rząd ogro du in for ma cję prze ka zy wał pod czas co rocz nych
wal nych ze brań, na któ re za pra sza ni są wszy scy dział kow -
cy, a jak po ka zu ją sta ty sty ki z ca łej Pol ski, przy cho dzi na
nie mniej niż po ło wa użyt kow ni ków dzia łek. To wła śnie
pod czas ta kich ze brań oma wia ne są wszyst kie naj waż niej -
sze spra wy ogro du. Czy za rząd mó wił dział kow com 
o skom pli ko wa nej sy tu acji praw nej ogro du? Trud no do -
ciec praw dy, gdy w grę wcho dzą rosz cze nia o zwrot na kła -
dów fi nan so wych, ja kie po nie śli dział kow cy na rzecz
swo ich dzia łek i znaj du ją cych się na nich na sa dzeń i na -
nie sień. Ci co wie dzie li, dział ki szyb ko wy prze da wa li, no -
wi na byw cy nie świa do mi sy tu acji – bra li kre dy ty, ku po-
wa li dział ki, bu do wa li al ta ny i sa dzi li zie leń. Te raz czu ją
się oszu ka ni. Przez tych, co im te dział ki sprze da li, przez
pre ze sa ogro du, któ ry ich nie ostrzegł, a naj bar dziej przez
gmi nę i skarb pań stwa, któ ra go spo da ro wa ła cu dzą wła -
sno ścią. Nie dzi wi więc, że dział kow cy są roz go ry cze ni
za ist nia łą sy tu acją. – Czu ję się bar dzo oszu ka na. Sie dzę
jak bą bel na wo dzie i nie wiem czy ktoś mi ju tro nie przyj -
dzie, prą du nie odłą czy, bra my nie za mknie i mnie stąd po
pro stu nie wy rzu ci. Bo ję się wy je chać, bo nie wiem czy
ktoś nie przyj dzie i mo jej cięż kiej pra cy nie zde mo lu je
– mó wi jed na z dział ko wi czek. 

Użyt kow ni cy dzia łek w Mo si nie ma ją też żal, że nikt
nie za in te re so wał się tym, by wy ja śnić sta tus praw ny te go
te re nu i do pro wa dzić do prze ję cia go na rzecz Skar bu Pań -
stwa po przez uwłasz cze nie. Za miast te go gmi na lek ką rę -
ką wy da ła de cy zję o prze ka za niu grun tu, któ ry nie był jej
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wła sno ścią, w użyt ko wa nie PZD na 40 lat. Wy da wa ło się,
że ogro dy są tu taj umo co wa ne na co naj mniej kil ka dzie -
siąt lat. – To za rząd de cy du je w spra wach za rzą dza nia
ogro du. Dla cze go nie wstrzy ma no za tem za bu do wy ogro -
du już w 1997 ro ku? – py ta ją dział kow cy. Wie lu z nich bu -
do wa ło swo je al ta ny nie wie dząc, że w każ dej chwi li bę dą
mu sie li dział ki i ogród opu ścić. Jed nak by ły pre zes ROD
Ro man Brzo stow ski dział kow com nie po ka zu je się na
oczy od po nad ro ku. – Boi się od cza su, kie dy wszy scy
dział kow cy zro zu mie li, że ogród bę dzie wy da ny, a on ka -
zał dział kow com sta wiać al ta ny – mó wi je den z dział kow -
ców. Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu po wo łał Za rząd
Ko mi sa rycz ny w ogro dzie, jed nak ma on ogrom ne pro -
ble my ze zdo by ciem ja kiej kol wiek do ku men ta cji do ty czą -
cej ogro du. Co się sta ło z ca łą do ku men ta cją? Nie
wia do mo. Do ku men ty za gi nę ły, a dział kow cy mu szą po -
ka zy wać otrzy ma nie przy dzia ły i de kla ra cje człon kow -
skie. Bez te go cięż ko bę dzie do cho dzić swo ich praw przed
są dem.

– Ku pi łem tu w Mo si nie dział kę w 2007 ro ku i nikt mnie
wów czas nie po in for mo wał, że te ren jest za gro żo ny – mó -
wi dział ko wiec Ta de usz Kacz ma rek. – Ma my to zo sta wić
i nic nam się nie na le ży? Wia do mo, że zo sta wić to mu si my,
ale chce my otrzy mać spra wie dli we od szko do wa nie za po -
nie sio ne stra ty. – My ten te ren wy da my, ale chce my to zro -
bić po ludz ku. Chce my ope ra ty sza cun ko we, dział ki
za mien ne i wzo ry po zwów in dy wi du al nych i zbio ro wych
– za po wia da ją dział kow cy. Chcie li by też gwa ran cji od

wo je wo dy, że Skarb Pań stwa wy pła ci im za dość uczy nie -
nie za błęd ną de cy zję swo je go urzęd ni ka i za przed wcze -
sne po zba wie nie dział kow ców moż li wo ści użyt ko wa nia
dział ki. Z ty mi rosz cze nia mi zga dza się Pre zes OZ w Po -
zna niu Zdzi sław Śli wa, za uwa ża jąc jed nak, że wo je wo da
nie ma ani za mia ru ani chę ci w tym kie run ku po dą żać. 
– W naj bliż szym cza sie pla no wa ne jest spo tka nie z wo je -
wo dą i chcę, by uczest ni czy li w nim dział kow cy z te go
ogro du, tak by przed sta wi li swo je ocze ki wa nia. Za po wia -
da, że PZD wy stą pi na dro gę praw ną, ale że by to zro bić
naj pierw mu si za ist nieć stra ta. – Dla te go dla nas waż na
jest de cy zja ws. czę ścio wej li kwi da cji te go ogro du – wy -
ja śnia. De cy zja w tej spra wie ma za paść na Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD. Spra wa się jed nak kom pli ku je. Peł -
no moc nik wła ści cie la gwa ran to wał bo wiem, że po zwów
o bez u mow ne ko rzy sta nie z zie mi nie bę dzie, ale tyl ko
wte dy, gdy dział kow cy opusz czą ogród do 19 sierp nia.
Od kąd wy zna czo no no wy ter min opusz cze nia dzia łek 
– do 30 li sto pa da, gwa ran cje ta kie już nie pa dły. Praw ni -
cy PZD spra wę ana li zu ją i spraw dza ją. To, że dział kow cy
i Zwią zek mu szą od dać ogród, jest pew ne. Wąt pli wo ści
bu dzą je dy nie kon se kwen cje praw ne i fi nan so we, ja ki mi
mo gą zo stać ob cią że ni dział kow cy już po opusz cze niu
ogro du. – Chce my uchro nić dział kow ców przed po zwa mi
o bez u mow ne ko rzy sta nie z zie mi, dla te go spraw dza my czy
ta kie oświad cze nie wła ści cie la o zrze cze niu się wszel kich

rosz czeń z te go ty tu łu by ło by waż ne z punk tu wi dze nia li -
te ry pra wa, i czy nie jest ko niecz ne osob ne po ro zu mie nie
w tej spra wie – mó wi je den z rad ców praw nych PZD.

Tym cza sem ru ty no wy pro ces ze Skar bem Pań stwa to
mi ni mum 3 la ta. Szan se na po lu bow ne roz wią za nie spra -
wy są ra czej nie wiel kie. Po zew moż na wnieść do pie ro
wte dy, gdy za ist nie je stra ta, a więc do pie ro wte dy, gdy
dział kow cy opusz czą te ren ogro du i swo je dział ki. – Wy -
bo ry są nie da le ko. Ta spra wa bę dzie mia ła swój wy dźwięk
i pa nu wo je wo dzie w od po wied ni spo sób po dzię ku je my za
po moc i współ pra ce – za po wia da ją dział kow cy. 

Choć Mo si ny nie ma w prze wod ni kach tu ry stycz nych,
to ogród po ło żo ny jest w wy jąt ko wo uro kli wym miej scu.
Tuż za bra mą za czy na się Wiel ko pol ski Park Kra jo bra zo -
wy i ma syw Oso wej Gó ry, za le d wie 800 m da lej znaj du -
je się w środ ku la su pięk ne i czy ste je zior ko, nie da le ko
jest sie dzi ba ma gna tów Ra czyń skich w Ro ga li nie i wie le
in nych atrak cji tu ry stycz nych.

W ROD „Pod La sem” je dy nie 20 dzia łek na le ży do
Skar bu Pań stwa. Jed nak po od da niu ogro du wła ści cie lo -
wi, prak tycz nie nie bę dzie moż li wy do nich do jazd. Po -
zo sta łe 77 dzia łek le ży na te re nie na le żą cym do wła ś-
ci cie la, któ ry zgło sił swo je rosz cze nie. Oko ło 20 dział -
kow ców już zgo dzi ło się na ugo dę z peł no moc ni kiem wła -
ści cie la te re nu. Nie któ rzy z nich zde cy do wa li się na ogród
za mien ny w no wo otwar tym ROD „Eu ro 2012” w po -
znań skim Mi ni ko wie. – Pro po nu je my dział kow com tyl ko
to, co ma my – mó wi Zdzi sław Śli wa w od po wie dzi na za -
rzu ty po zo sta łych dział kow ców, któ rzy nie chcą się tam
prze nieść mó wiąc, że to te ren zu peł nie in ny i trud no w
nim szu kać wa lo rów kra jo znaw czo -tu ry stycz nych. – Gdy -
by wo je wo da za pro po no wał nam ja kiś te ren za mien ny, to
mo gli by śmy ogród od two rzyć. Jed nak pó ki co, ta ka pro po -
zy cja nie pa dła – do da je.

Wła ści ciel nie ma po my słu na to, co zro bić z tą zie mią.
Wy stą pił co praw dę o zmia nę wa run ków za bu do wy dla
te go te re nu (w pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
jest to te ren prze zna czo ny pod ogród), ale kon kret nych
pla nów co do te go te re nu wciąż nie ma. W mię dzy cza sie
pro po no wał dział kow com sprze daż dzia łek w ce nie
50zł/m². – Nie zgo dzi ła się na to gmi na, któ ra mu sia ła by
po dzie lić te ren na dział ki, co jest sprzecz ne z ce la mi wy -
ty czo ny mi przez plan za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.
Ogród dział ko wy dla gmi ny to je den nie po dziel ny te ren, 
a nie dzie siąt ki po je dyn czych dzia łe czek – mó wi Ja nusz
Lu biń ski z Za rzą du Ko mi sa rycz ne go ROD „Pod La sem”
w Mo si nie. Po wsta ła za tem in na kon cep cja, by zro bić
wspól no tę ma jąt ko wą do te go te re nu i wspól nie wy ku pić
te ren, ale na to z ko lei nie zgo dzi li się dział kow cy. W ta -
kiej sy tu acji wła ści ciel wy co fał się kom plet nie z pro po -
zy cji sprze da ży zie mi i za żą dał jej wy da nia skra ca jąc
ter min z koń ca ro ku do po ło wy lip ca. W dro dze ne go cja -
cji ter min prze su nię to na sier pień, a te raz na li sto pad.
Dział kow com, któ rzy chcą po zo stać na te re nie ogro du
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pro po nu je wy na jem, jed nak mak sy mal nie na 2 la ta. Dział -
kow cy li czą też na wspar cie Związ ku w wal ce o od szko -
do wa nia na dro dze pro ce so wej ze Skar bem Pań stwa.
Po nad to chcą wy ce ny swo jej wła sno ści na pod sta wie ope -
ra tu sza cun ko we go, któ ry po opusz cze ni ogro du bę dzie
je dy nym do pusz czal nym przez sąd do wo dem te go, co
znaj do wa ło się na dział kach. – Gdy by ła iskier ka na dziei,
że coś wy bro ni my, to na pew no by śmy to zro bi li. Ale w tej
sy tu acji nie wie le mo że my zro bić. Ogród trze ba zli kwi do -

wać, ale zro bi my wszyst ko, by dział kow cy uzy ska li od szko -
do wa nia na dro dze pro ce so wej, a tak że nie od po wia da li
za bez u mow ne ko rzy sta nie zie mi – de kla ru je wi ce pre zes
OZ PZD w Po zna niu Ja nusz No wak. Co na to dział kow -
cy? – My nie ne gu je my te go, że ma my stąd odejść. Sy tu -
acja jest pa to wa, ale moż na ją roz wią zać w cy wi li zo wa ny
spo sób – uwa ża je den z dział kow ców. – Chce my tyl ko, by
ten, kto tu za wi nił, za dość uczy nił nam za wy rzą dzo ną
krzyw dę i by śmy nie mu sie li na to cze kać ko lej ne 10 lat.

Agniesz ka Hryn kie wicz
Dział Me dial ny KR PZD

4. Nie le gal ne wy sy pi sko Êmie ci i slum sy w miej sce pi´k ne go ogro du

Ra dom – czter na ste co do wiel ko ści mia sto w Pol sce,
na zy wa ne też „sto li cą bez ro bo cia” w wo je wódz twie ma -
zo wiec kim. We dług da nych PUP i GUS na ko niec mar ca
2013 ro ku bez pra cy po zo sta wa ło 23,6% Ra do mian, zaś w
ca łym po wie cie ra dom skim sto pa bez ro bo cia wy no si ła
„je dy ne” 31%. W Ra do miu nie ma pra cy i cho ciaż w mie -
ście po ja wia ją się no we in we sty cje, to i tak są one w cie -
niu wy so kie go bez ro bo cia. Nie dzi wi więc fakt, że du żą
po pu lar no ścią cie szą się tu ogro dy dział ko we. Dla dział -
kow ców wła sne wa rzy wa i owo ce to nie ma łe wspar cie.
Po za tym dla wie lu star szych lu dzi te ma łe dział ki są je dy -
nym re lak sem i uciecz ką od trud nej co dzien no ści. Dla
tych, któ rzy dzia łek nie ma ją – to po wód do za zdro ści,
któ ra po tra fi przy brać cza sem bru tal ne for my. 

W czerw cu 2006 ro ku gmi na zli kwi do wa ła w Ra do miu
pra wię po ło wę ogro du ROD „Stor czyk”. Te ren o po -
wierzch ni bli sko 40 ha miał tra fić pod in we sty cje. Sprzy -
ja ło te mu je go po ło że nie - za le d wie kil ka set me trów od
tra sy E7, to te ren do sko na le sko mu ni ko wa ny i uzbro jo ny.
Do te go 10 hek ta rów pięk ne go la su. – Otrzy ma li śmy na -
kaz in for mo wa nia czę ści dział kow ców o wy ga sza niu ogro -
dów na tym te re nie. Te ogło sze nia za wi sły na na szych
ta bli cach ogło szeń. Od te go cza su za czę ła się u nas hi sto -
ria nie spo ty ka na, czy li nisz cze nie ogro dów dział ko wych 
– mó wi Zyg munt Kac przak, obec ny Pre zes ROD „Stor -
czyk” i Prze wod ni czą cy De le ga tu ry w Ra do miu. Wy jąt ko -
wą ak tyw no ścią wy ka zał się Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców, któ ry za dbał o to, by nikt z dział kow ców nie był
po szko do wa ny. Mia sto do ko na ło wy ce ny dzia łek, na sa -
dzeń, al tan i zgod nie z za pi sa mi obo wią zu ją cej usta wy 
o ROD z 2005 ro ku wy pła ci ło dział kow com pie nią dze. 
– Nikt tu taj nie na rze kał, wszy scy cie szy li się, że mo gą
przy czy nić się do roz wo ju Ra do mia i po móc mia stu i je go
miesz kań com – mó wi je den z dział kow ców Zdzi sław Tra -
czyk, któ ry od dał swo ją dział kę z pięk ną za dba ną al ta ną.
To jed na z nie licz nych, któ ra oca la ła choć czę ścio wo – za -

miesz kał w niej bez dom ny. W su mie z 1050 dzia łek zli -
kwi do wa no 472. Dla cze go dział kow cy od da wa li z ta ką
chę cią dział ki, w roz wój któ rych wło ży li la ta cięż kiej pra -
cy i wła sne, skrom ne fun du sze? Pod cho dy sa mo rzą dow -
ców pod ten ogród trwa ły wie le lat – już od 2000 ro ku
pa da ły pro po zy cje li kwi da cji, a ko lej ni przed sta wi cie le
gmi ny obie cy wa li dział kow com „zło te gó ry”. Na te re nie
li kwi do wa ne go te re nu ogro du mia ła po wstać stre fa eko no -
micz na, a w niej czte ry za kła dy pro duk cyj ne. – Mó wio no
nam, że są już chęt ni i to tyl ko kwe stia szyb kiej de cy zji 
z na szej stro ny. Po da no nam, że te za kła dy bę dą za trud nia -
ły na wet ok. 1500 osób – wspo mi na roz mo wy z wła dza mi
mia sta Kie row nik Biu ra De le ga tu ry An na Ja ro siń ska. Na -
wet gdy by po ło wa osób z tej licz by zna la zła za trud nie nie,
był by to nie by wa ły po stęp dla Ra do mia. Dział kow cy nie
mie li wąt pli wo ści, wy ka zu jąc du żo zro zu mie nia i do brej
wo li dla do bra ca łej spo łecz no ści swo je dział ki od da li bez
skarg i pro te stów. – To co dzia ło się od tam tej chwi li, to
praw dzi wa ge hen na – wspo mi na ją dział kow cy. – Na na -
szych oczach są sie dzi, oko licz ni miesz kań cy i in ni pod pa -
la li al ta ny, wy ko py wa li drzew ka owo co we, igla ki i kwia ty.
Za bie ra no wszyst ko – zwi ja no pło ty, roz bie ra no z ce gieł
al ta ny, a co zo sta wa ło to pa lo no. – Chcie li nas stąd wy go -
nić jak naj szyb ciej, bluź ni li na nas, rzu ca li w nas ka mie -
nia mi, gra bi li co się da ło, krzy cze li „wy no ście się stąd, bo
to już nie jest wa sze” – wspo mi na Bar ba ra Frycz kow ska.
– Dział ko wicz przy cho dził na dział kę, a tu pól dział ki ro -
ze bra nej i wy wie zio nej – wspo mi na Bar ba ra Ku śnierz. 
– Aż żal mi by ło, że ty le pięk nych drzew, ty le ludz kiej pra -
cy w cią gu 25 lat ist nie nia ogro du i wszyst ko to zo sta ło
znisz czo ne w pa rę dni, ty go dni. Zło mia rze wy ko pa li na -
wet ru ry ka na li za cyj ne z dzia łek. A bez dom ni wpro wa dzi li
się do oca la łych al tan. Czy to tyl ko zwy kła ludz ka, pol ska
za wiść spo wo do wa ła gra bież i plą dro wa nie, czy coś wię -
cej? – Nikt ni ko go za rę kę nie zła pał, choć przy jeż dża ły
pro fe sjo nal ne eki py z ma szy ne rią do wy ko py wa nia i ści na -
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nia drze wek – wspo mi na Zyg munt Kac przak. – Kie dy
zwró ci łem uwa gę na to, co ro bią, to czło wiek ten wziął sie -
kier kę w rę kę i py tał mnie czy je stem pew ny, że in te re su je
mnie co oni tu ro bią. Żad ne drzew ko nie jest war te ży cia. 

Dział kow cy skar ży li się, skła da li ze zna nia na po li cji 
– wszyst kie spra wy uma rza no. Ma ła szko dli wość czy nów
i brak wy kry cia spraw ców. Nikt się tym nie przej mo wał.
Związ ko wi utrud nia no kon tro lę li kwi da cji – tym cza sem
wszyst kie 472 dział ki ogra bio no i znisz czo no. 

Dziw nym tra fem, jak grzy by po desz czu za czę li się na -
gle po ja wiać daw ni wła ści cie le i ich spad ko bier cy wy -
własz cze ni z tych te re nów przez w la tach 70. W cią gu
kil ku ostat nich lat aż ośmiu by łych wła ści cie li uzy ska ło
umo rze nie de cy zji o wy własz cze niu. Choć lu dzie ci do -
sta li od szko do wa nia za wy własz cze nie, by ły to kwo ty nie -
wiel kie, ade kwat ne do ów cze snych wa run ków – wte dy
bo wiem zie mia ta by ła pod miej ska i nie mia ła wiel kiej
war to ści. Co in ne go te raz, gdy te re ny te zna la zły się 
w stre fie eko no micz nej, tuż obok ru chli wej tra sy łą czą cej
Ra dom z War sza wą, ich war tość dość zna czą co po szła 
w gó rę. Opła ca się więc od dać gmi nie to od szko do wa nie
wraz z wa lo ry za cją, dać spra wę do pro fe sjo nal nej kan ce -
la rii praw nej spe cja li zu ją cej się w po dob nych spra wach 
i cze kać na zwrot wła sno ści. 

Dział kow cy te ren opu ści li, ale od sze ściu lat nic się tu
nie dzie je. Te ren jest te raz zde wa sto wa ny. – W mię dzy cza -
sie pró bo wa no te ren ten prze ka zać ra dom skiej spół ce
„Re wi ta li za cja”, któ ra od na wia i bu du je do my na sta rów -
ce – jed nak dział kow cy ba li się, że za miast za po wia da -
nych in we sty cji w miej sce ogro du po wsta nie osie dle
do mów miesz kal nych. Dla te go pro te sto wa li żą da jąc re ali -
zo wa nia wcze śniej szych obiet nic. Wła dze mia sta mó wią,
że nie ma chęt nych, by wy bu do wać w tym miej scu za kła -
dy. Py ta nie re to rycz ne więc po co by ło li kwi do wać ogród,
sko ro nic na tym te re nie się nie dzie je i nikt nie chciał tam
ni cze go bu do wać? Za le d wie 2 la ta te mu, w ra dom skiej
pod stre fie Tar no brze skiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz -
nej wy bu do wa no za kład Zbysz ko Com pa ny. Mie ści się
do kład nie na prze ciw ko te re nów ode bra nych dział kow -
com. W tej sy tu acji chy ba ni ko go nie dzi wią py ta nia, ja -
kie po ja wia ją się co raz czę ściej wśród dział kow ców.
Dla cze go za bra no lu dziom hek ta ry ogro du, sko ro wo kół

jest w dal szym cią gu spo ro te re nów in we sty cyj nych na le -
żą cych do gmi ny? 

– Dla na sze go mia sta wszy scy po win ni dzia łać w jed nej
dru ży nie, po nad po li tycz ny mi po dzia ła mi – mó wi ła nie -
daw no Ewa Ko pacz ko men tu jąc bu do wę w Ra do miu Fa -
bry ki Bro ni „Łucz nik”. Z ca łą pew no ścią do brą wo lą
wy ka za li się w tym wzglę dzie ra dom scy dział kow cy.
Szko da, że ich po świę ce nie po szło na mar ne, a za miast
obie ca nych miejsc pra cy, pięk ne i zie lo ne ogro dy za mie -
ni ły się w slum sy i nie le gal ne wy sy pi sko śmie ci, a tak że
miej sce, gdzie strach wcho dzić, że by nie obe rwać po gło -
wie. – Ma my żal, że ten pięk ny te ren, któ ry od da li śmy gmi -
nie le ży te raz odło giem i nisz cze je, że na sze po świe ce nie
po szło na mar ne – mó wi Je rzy Wie czo rek.

Prze ciw ni cy ogro dów mó wią, że dział kow cy blo ku ją
roz wój miast, że ogro dy w mia stach są nie po trzeb ne. Tym -
cza sem, jak po ka zu je ra dom ski przy kład – tam, gdzie w
grę wcho dzą pie nią dze, trud no li czyć na spra wie dli wość 
i do trzy ma nie obiet nic. Dzię ki dział kow com i ich pra cy
wie le te re nów jest do sko na le za go spo da ro wa nych i za rzą -
dza nych. To dla bu dże tu mia sta ogrom ne oszczęd no ści 
w ska li ro ku, bo dział kow cy dba ją o te re ny ogro dów wy -
ko rzy stu jąc tyl ko swo je pry wat ne fun du sze. Tym cza sem
bez za sad na i bez ce lo wa li kwi da cji, któ ra zmie rza je dy nie
do po zby cia się dział kow ców z da ne go te re nu pro wa dzi
je dy nie do po wsta wa nia slum sów i miejsc, któ rych miesz -
kań cy uni ka ją, bo są one nie bez piecz ne. To dla te go za pi -
sy do ty czą ce li kwi da cji ogro dów mu szą ja sno wska zy wać
kie dy i w ja kich sy tu acjach do pusz czal na jest li kwi da cja.
Wszyst ko to mu si się od by wać z za cho wa niem i po sza -
no wa niem praw dział kow ców. Ci, któ rzy chcą prze ka zać
za rzą dza nie ogro da mi w rę ce gmin mu szą zda wać so bie
spra wę, że ta kich przy pad ków, jak ten ra dom ski, w ca łej
Pol sce jest o wie le wię cej. Je śli gmi ny przej mą za rzą dza -
nie ogro da mi, to wkrót ce wie le ogro dów mo że skoń czyć
swo ją wie lo let nią hi sto rię w po dob ny spo sób. Tyl ko do bra
usta wa za bez pie cza ją ca pra wa dział kow ców i ogro dów, 
a tak że sil na or ga ni za cja mo że uchro nić przed ma so wą li -
kwi da cją ogro dów. Po zo sta je na dzie je, że po li ty cy two -
rzą cy za pi sy no wej usta wy, tak że ci z PO, do bro dział-
kow ców i ogro dów po sta wią na pierw szym miej scu, przed
in te re sem gmin i de we lo pe rów.

Agniesz ka Hryn kie wicz
Dział Me dial ny KR PZD

5. „Dział ko wa pa to lo gia i slum sy” czy li o dział kow cach w „Rzecz po spo li tej”

W na szym kra ju każ dy zna się naj le piej na wszyst kim.
Eks per tów ma my pod do stat kiem – na każ dy te mat. Czy -
ta jąc po nie dział ko we wy da nie „Rzecz po spo li tej” trud no

nie za uwa żyć, że dzien ni ka rze czo ło wych ga zet już na wet
nie pró bu ją si lić się na obiek ty wizm. Czyż by aż tak PO
 zazdrościli po li ty kom po pu lar no ści i bez kar no ści 
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w gło sze niu pół prawd i non sen sów, że idą tym sa mym
utar tym to rem? Re dak tor Mar cin Pia sec ki wzo rem po sła
Ste fa na Nie sio łow skie go (PO) zna ne go ze swo ich bez par -
do no wych i na pa stli wych ata ków, za cel ob rał so bie dział -
kow ców. Czym mu za wi ni li eme ry ci i ren ci ści upra -
wia ją cy w spo ko ju mar chew kę i pie trusz kę, nie wia do mo.
Ja sne jest na to miast, że dział kow cy i ogro dy to dla nie go
to po pro stu „zwy kła pa to lo gia” i nic wię cej. Próż no tu
szu kać choć by naj mniej sze go sza cun ku i zro zu mie nia dla
wie lo let niej pra cy lu dzi. „Prę dzej czy póź niej dział kow cy
bę dą mu sie li ustą pić z cen trów miast – pi sze re dak tor Mar -
cin Pia sec ki. Ich ogro dy co raz bar dziej przy po mi na ją
slum sy po sta wio ne na ma ka brycz nie dro giej zie mi. No i tu
ro dzi się py ta nie za sad ni cze. Sko ro są to slum sy i pa to lo -
gia, to dla cze go cie szą się aż ta ką po pu lar no ścią, a li sty
ocze ku ją cych na dział ki są co raz dłuż sze? Wszak z ogro -
dów ko rzy sta już po nad 4 mi lio ny lu dzi, a za in te re so wa -
nie nie ma le je. Co wię cej, nie tyl ko sa mi dział kow cy, ale
tak że ca łe spo łe czeń stwo do ce nia war tość ogro dów dział -
ko wych w mia stach i jak wska zu je son daż CBOS (z wrze -
śnia 2012 r.) aż 88% Po la ków po pie ra ich dal sze ist nie nie. 

Dziś ogro dy dział ko we to już nie ta sa ma baj ka co daw -
niej i trze ba mieć po ję cie, choć by mi ni mal ne, o czym się
pi sze. Współ cze sne ogro dy to miej sca co raz bar dziej no -
wo cze sne, któ re z ro ku na rok sta ją się co raz ład niej sze, 
o czym świad czy nie tyl ko ilość prze pro wa dza nych mo -
der ni za cji, ale też licz ne kon kur sy, w któ rych star tu ją
dział kow cy pre zen tu jąc pięk no swych ogro dów. Otwie ra -
ją też swo je bra my dla ca łej lo kal nej spo łecz no ści, dzię ki
cze mu są one miej scem wy po czyn ku dla ro dzin i przy ja -
ciół, a przy oka zji słu żą ja ko wspar cie so cjal ne dla tych
bar dziej po trze bu ją cych. Bo oni ist nie ją na wet je śli dzien -
ni ka rze nie ko niecz nie chcą ten fakt za uwa żyć. Dwa mi -
lio ny eme ry tów otrzy mu je eme ry tu rę po ni żej pen sji
mi ni mal nej. Pra wie co 10 do ro sły Po lak ni gdy nie był na
wa ka cjach, a głów nym po wo dem tej smut nej sy tu acji
jest… brak pie nię dzy. Tym cza sem w ko men ta rzu „Rzecz -
po spo li tej” czy ta my: „Gdy by owe grun ty sprze dać, być
mo że mi nę ła by groź ba pod wyż ki naj róż niej szych opłat i
po ja wi ły by się no we moż li wo ści in we sty cyj ne”. Ogród
dział ko wy nie mo że być je dy nie oce nia ny przez pry zmat
war to ści ma jąt ko wej zie mi. Więk szość z nich po wsta ła
bo wiem w cza sach, gdy w miej scu tym by ły je dy nie ugo -
ry i łą ki, a nie cen tra miast. Czy to zna czy, że te raz, gdy
mia sta się roz wi nę ły, dział kow cy „w po dzię ko wa niu” za

pięk nie za go spo da ro wa ną zie leń, któ ra jest praw dzi wą fa -
bry ką tle nu dla wie lu miast, ma ją zo stać z niej wy rzu ce ni
tyl ko po to, by ja kiś in we stor, mógł so bie na pchać kie sze -
nie sprze da jąc eks klu zyw ne apar ta men ty za gru be mi lio -
ny? Cze mu za tem słu żyć ma ne go wa nie po trze by ist nie nia
dzia łek w mia stach i wska zy wa nie jak cen ne by ło by za go -
spo da ro wa nie tych te re nów ina czej? Mo że spo łe czeń stwo
pol skie lu bi ogro dy, bo do strze ga w nich coś wię cej, niż
tyl ko in te res de we lo pe rów i do sko na łe miej sce na ko lej ne
„wy ba je rzo ne” cen trum han dlo we? 

Trze ba to pod kre ślić ty siąc krot nie, bo mo że wte dy coś
do ko goś do trze - ogro dy dział ko we nie blo ku ją i nie blo -
ko wa ły ni gdy roz wo ju miast. Cen trum nie mo że być je dy -
nie be to no wym two rem, w któ rym się tyl ko pra cu je. Ta kie
my śle nie to za iste praw dzi wy prze ży tek PRL. Ogro dy są
po trzeb ne w środ ku miast, czy się ko muś to po do ba czy
nie. Lu dzie po trze bu ją zie le ni, ho do wa nia sa ła ty, a sa mo -
rzą dy po trze bu ją ogro dów, by ob ni żyć tem pe ra tu rę „roz -
grza nych ni czym skal ne pu sty nie miast”.  Wy star czy po -
pa trzeć na na szych za chod nich są sia dów, by zo ba czyć, jak
mo da na dział ki opa no wa ła Eu ro pę i świat. Ogro dy to nie
„prze ży tek” – jest wręcz od wrot nie. W za chod nich pań -
stwach Eu ro py dział ki uzna wa ne są za szczyt roz wo ju 
i przy ja zne go trak to wa nia swo ich miesz kań ców. Naj bar -
dziej dział ko wym mia stem świa ta jest Ber lin. Na je go ob -
sza rze znaj du je się oko ło 74 tys. ogro dów dział ko wych.
Kanc lerz An ge la Mer kel uwa ża, że ogro dy bro nią wiel -
kiej idei, bo ja ko zie lo ne wy spy za pew nia ją mia stom swo -
bod ny do stęp do na tu ry. „Ogród dla każ de go oby wa te la”
to ha sło prze wod nie szwedz kie go sto wa rzy sze nia ogro -
dów dział ko wych. Ogro dy dział ko we są w Sztok hol mie,
Pa ry żu, Ko pen ha dze, Chi ca go, To ron to, w Lon dy nie i Ja -
po nii. Praw dzi wy roz kwit prze ży wa ją ogro dy dział ko we
w Da nii. W Wiel kiej Bry ta nii zgod nie usta wą z 1908 ro -
ku, wy star czy kil ka na ście osób aby gmi na mia ła obo wią -
zek prze ka za nia im grun tu w użyt ko wa nie. Na li ście
ocze ku ją cych na przy dział dział ki jest obec nie 87 ty się cy
za in te re so wa nych.

Tym cza sem co nie któ rzy chcie li by dział kow ców wy ko -
pać i na tacz kach prze wieźć w in ne miej sce. Aaaa i nie za -
po mi naj my – w ogó le to niech so bie tę zie mię ku pią.
Dla cze go? A tak. Sko ro ja nie mam to i ty mieć nie bę -
dziesz. Ta kie pol skie ste reo ty py, ale jak wi dać w me diach
na dal do brze się sprze da ją. 

AH
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3. ROD „Po święt ne” we Wro cła wiu 
4. ROD „Bia ła Ró ża” w Za brzu 
5. ROD „1000-le cia” w Czę sto cho wie 
6. ROD „Ju trzen ka” w Słu bi cach 
7. ROD „Pia sta Ko ło dzie ja” w Bia łym sto ku 
8. ROD „Grząd ka” w Iła wie 
9. ROD „Za ci sze” w Ustro niu 
10. ROD „100-le cia Ogrod nic twa Dział ko we go” w Kro -

śnie Od rzań skim 
11. ROD „Ire na” w Ino wro cła wiu 
12. ROD „Ko le jarz” w Mal bor ku 

IV. Wy róż nie nia in no wa cyj ne:
1. ROD im. Obroń ców Pocz ty Pol skiej w Gdań sku – za

naj now szą kro ni kę
2. ROD „Cu krow nik” w Gry fi cach – za opra co wa nie

kom pu te ro we kro ni ki

V. Na gro dy

1 miej sce – Pu char Pre ze sa, dy plom i 2000 zł
2 miej sce – dy plom i 1500 zł
3 miej sce – dy plom i 1000 zł
- wy róż nie nia szcze gól ne – dy plom i 700 zł
- wy róż nie nia – dy plom i 400 zł
- wy róż nie nia in no wa cyj ne – dy plom i 300 zł

Wszyst kie na gro dy bę dą w po sta ci rze czo wej.
Dla wszyst kich po zo sta łych ogro dów, któ re prze sła ły

kro ni ki zo sta ną wrę czo ne dy plo my i po dzię ko wa nia.
Wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we bio rą ce udział w

kon kur sie otrzy ma ją ze staw wy daw nictw związ ko wych
na wy po sa że nie bi blio tek ogro do wych.

War sza wa, dnia 31 lip ca 2013 r.

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA Nr 197/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 31 lip ca 2013r.
w spra wie roz strzy gnię cia kra jo we go kon kur su „Kro ni ka ROD – hi sto ria i dzień dzi siej szy 

oraz ar tyzm wy ko na nia”

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust 2 pkt. 1 sta tu tu
PZD oraz § 4 pkt. 3 uchwa ły nr 17/2013 Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy PZD z dnia 17 stycz nia 2013 r. w spra wie
ogło sze nia na rok 2013 kon kur su kra jo we go „Kro ni ka
ROD – hi sto ria i dzień dzi siej szy oraz ar tyzm wy ko na nia”
po sta na wia co na stę pu je:

I. Kro ni ki na gro dzo ne:
1. ROD „Wir nik” – War sza wa – I miej sce
2. ROD „Obroń ca” – Wro cław – II miej sce
3. ROD „Gar ni zo no wy” –Ny sa – III miej sce

II. Kro ni ki szcze gól nie wy róż nio ne:

1. ROD „Owoc Na szej Pra cy” w Pszczy nie – za
przed sta wie nie udo ku men to wa nej hi sto rii Ogro du od
1935 r.,

2. ROD im. Ks. Ka zi mie rza Nie sio łow skie go w Ple -
sze wie – za przed sta wio ną hi sto rię ogro du od 1924r. oraz
udo ku men to wa nie prze ka za nia te re nu pod Ogród przez
za ło ży cie la,

3. ROD im. II Ar mii Woj ska Pol skie go w Po zna niu
– za szcze gó ło wo udo ku men to wa ną hi sto rię ogro du,
przed sta wio ny roz wój te go ogro du oraz za an ga żo wa nie
na rzecz ogrod nic twa dział ko we go. Udo ku men to wa na jest
też ak tyw ność ogro du w po par ciu dla pro jek tu oby wa tel -
skie go oraz obro ny dział kow ców, ogro du i Związ ku.

III. Kro ni ki wy róż nio ne:

1. ROD „Ró ża” w Słup cy 
2. ROD „Sło necz nik” w Trzcian ce 

VI. Z PRAC PREZYDIUM 



52

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 5 ust. 1 Uchwa ły Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 30 li sto pa da 1982 r. w spra wie usta no -
wie nia try bu i wa run ków nada wa nia Od zna ki „Za Za słu gi
dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”, po sta na wia:

§ 1
Za za an ga żo wa nie i ak tyw ną wal kę w obro nie praw

dział kow ców, dal sze go ist nie nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 

UCHWAŁA Nr 200/2013
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 20 sierpnia 2013 r.
w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”

Nadać Odznakę

„Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”
szczególnie wyróżniającym się Rodzinnym Ogrodom Działkowym:

1. ROD „Kapr. Be ne dy” w Byd gosz czy
2. ROD „Sza rot ka” w Byd gosz czy
3. ROD „Pod Bo rem” w Prą do ci nie
4. ROD „Ty siąc le cia” w Czę sto cho wie
5. ROD „Wy pa lan ki” w Czę sto cho wie
6. ROD „Błesz no -Wzgó rze” w Czę sto cho wie
7. ROD „Sza rot ka” w El blą gu
8. ROD „Ka ta rzyn ki" w Bra nie wie
9. ROD im. Trau gut ta w El blą gu
10. ROD „Ja no wo” w Ru mii
11. ROD „Ko le jarz” w Mal bor ku
12. ROD „Le śna Do li na” w Kwi dzy nie
13. ROD „No wa lij ka” w Go rzo wie Wiel ko pol skim
14. ROD „Ju trzen ka” w Słu bi cach
15. ROD „Wi śnio wy” w Mię dzy rze czu
16. ROD im. Z. Urba now skiej w Ko ni nie
17. ROD „Paw łów” w Ko ni nie
18. ROD „Po li gon” w Ka li szu
19. ROD „Ko le jarz” w Ostro wie Wiel ko pol skim
20. ROD im. 22 Lip ca w Ostro wie Wiel ko pol skim
21. ROD „Jed ność” w Świ dwi nie
22. ROD „Flo ra” w Szcze cin ku
23. ROD im. Emi lii Gier czak w Ko sza li nie
24. ROD „Tu li pan” w Bo le sław cu
25. ROD „Wschód” w Le gni cy
26. ROD „Dol no ślą zak” w Lu bi nie
27. ROD „Pod La sem” w Bia łej Pod la skiej
28. ROD „Drze wiarz” w Bia łej Pod la skiej
29. ROD „Ko le jarz” w Bia łej Pod la skiej
30. ROD „Olim pij ka” w Ło dzi
31. ROD „Ko le jarz” w Kut nie
32. ROD im. Wy zwo le nia w Piotr ko wie Try bu nal skim
33. ROD „Dęb ni ki" w Kra ko wie
34. ROD „Za kła dy Fu trzar skie" w Kra ko wie
35. ROD „Ko per ni ka” w Tar no wie

36. ROD „Piast -Czy ży ny” w Kra ko wie
37. ROD „Wi sien ka” w Bu kow nie
38. ROD „Ol szyn ka” w War sza wie
39. ROD „Be mo wo II” w War sza wie
40. ROD „Po la na” w War sza wie
41. ROD im. M. Ko per ni ka w Kę dzie rzy nie -Koź lu
42. ROD „Przy szłość” w Na my sło wie
43. ROD „Re laks” w Kę dzie rzy nie -Koź lu
44. ROD „Mal wa” w Pi le
45. ROD im. Sem po łow skiej w Pi le
46. ROD „Ko le jarz" w Pi le
47. ROD „Za le sie" w Rze szo wie
48. ROD „Ma ło po la nin" w Rze szo wie
49. ROD „Wo li ca” w Dę bic
50. ROD im. Pia sta Ko ło dzie ja w Bia łym sto ku
51. ROD im. 27 Lip ca w Bia łym sto ku
52. ROD „Aster” w Łom ży
53. ROD „Ma lin ka” w Su wał kach
54. ROD im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Śre mie
55. ROD im. 2 Ar mii Woj ska Pol skie go w Po zna niu
56. ROD im. An to nie go Pasz ko wia ka w Po zna niu
57. ROD im. XX-le cia w Słup sku
58. ROD „Tu li pan” w Słup sku
59. ROD im. Bo ha te rów We ster plat te w Słup sku
60. ROD „Zdro wie” w Ka mien nej Gó rze
61. ROD „ŚFUP” w Świd ni cy
62. ROD „Pod zam cze” w Wał brzy chu
63. ROD „XX-le cia” w Szcze ci nie
64. ROD „Gór ki Ustow skie” w Szcze ci nie
65. ROD „Gra ni ca” w Świ no uj ściu
66. ROD „Ka ro lin ka” w Cie szy nie
67. ROD „Wy po czy nek” w Dą bro wie Gór ni czej
68. ROD „POCH” w Gli wi cach
69. ROD „Ka dziel nia” w Kiel cach
70. ROD „Źró deł ko” w Skar ży sku -Ka mien nej
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71. ROD im. S. Sta szi ca w Kiel cach
72. ROD „Tram wa jarz” w To ru niu
73. ROD „Wrzos” w Most kach
74. ROD „Świt” w Gru dzią dzu
75. ROD „Nasz Kąt” w Bar cze wie
76. ROD „Fa dom” w Iła wie

77. ROD „Oświa ta” we Wro cła wiu
78. ROD „Pod Mor wa mi” we Wro cła wiu
79. ROD „We ster plat te” we Wro cła wiu
80. ROD „35-le cia” w Zie lo nej Gó rze
81. ROD „Za ci sze” w Ża ga niu
82. ROD „100-le cia Ogrod nic twa Dział ko we go” 
w Kro śnie Od rzań skim

§ 2
1. Od zna czo ne ro dzin ne ogro dy dział ko we, wy mie nio -

ne w § 1, otrzy mu ją ze sta wy ksią żek o war to ści 1000zł z
prze zna cze niem dla dzia ła czy te go ogro du.

2. Kosz ty za ku pu i wy sył ki ksią żek, o któ rych mo wa w

ust. 1 po kry te zo sta ją z Fun du szu Oświa to we go KR PZD.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 201/2013
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 20 sierpnia 2013 r.
w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 5 ust. 1 Uchwa ły Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 30 li sto pa da 1982 r. w spra wie usta no -
wie nia try bu i wa run ków nada wa nia Od zna ki „Za Za słu gi
dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”, po sta na wia:

§ 1
Za za an ga żo wa nie i ak tyw ną wal kę w obro nie praw

dział kow ców, dal sze go ist nie nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 

Nadać
OKRĘGOWEMU ZARZĄDOWI ŁÓDZKIEMU PZD

Od zna kę
„Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 5 ust. 1 Uchwa ły Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 30 li sto pa da 1982 r. w spra wie usta no -
wie nia try bu i wa run ków nada wa nia Od zna ki „Za Za słu gi
dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”, po sta na wia:

§ 1
Za za an ga żo wa nie i ak tyw ną wal kę w obro nie praw

dział kow ców, dal sze go ist nie nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK PREZES

/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

UCHWAŁA Nr 202/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 sierp nia 2013 r.
w spra wie nada nia Od zna ki „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

Nadać
OKRĘGOWEMU ZARZĄDOWI PZD W ELBLĄGU

Od zna kę
„Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

UCHWAŁA Nr 203/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 sierp nia 2013 r.
w spra wie nada nia Od zna ki „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 5 ust. 1 Uchwa ły Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 30 li sto pa da 1982 r. w spra wie usta no -
wie nia try bu i wa run ków nada wa nia Od zna ki „Za Za słu gi
dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”, po sta na wia:

§ 1
Za za an ga żo wa nie i ak tyw ną wal kę w obro nie praw

dział kow ców, dal sze go ist nie nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 

Nadać
OKRĘGOWEMU ZARZĄDOWI PZD WE WROCŁAWIU

Od zna kę
„Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 5 ust. 1 Uchwa ły Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 30 li sto pa da 1982 r. w spra wie usta no -
wie nia try bu i wa run ków nada wa nia Od zna ki „Za Za słu gi
dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”, po sta na wia:

§ 1
Za za an ga żo wa nie i ak tyw ną wal kę w obro nie praw

dział kow ców, dal sze go ist nie nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 

UCHWAŁA Nr 204/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 sierp nia 2013 r.
w spra wie nada nia Od zna ki „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

Nadać
OKRĘGOWEMU ZARZĄDOWI PZD W KALISZU

Od zna kę
„Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

UCHWAŁA Nr 205/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 sierp nia 2013 r.
w spra wie nada nia Od zna ki „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 5 ust. 1 Uchwa ły Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 30 li sto pa da 1982 r. w spra wie usta no -
wie nia try bu i wa run ków nada wa nia Od zna ki „Za Za słu gi
dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”, po sta na wia:

§ 1
Za za an ga żo wa nie i ak tyw ną wal kę w obro nie praw

dział kow ców, dal sze go ist nie nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 

Nadać
OKRĘGOWEMU ZARZĄDOWI PZD W ZIELONEJ GÓRZE

Od zna kę
„Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 5 ust. 1 Uchwa ły Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 30 li sto pa da 1982 r. w spra wie usta no -
wie nia try bu i wa run ków nada wa nia Od zna ki „Za Za słu gi
dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”, po sta na wia:

§ 1
Za za an ga żo wa nie i ak tyw ną wal kę w obro nie praw

dział kow ców, dal sze go ist nie nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

UCHWAŁA Nr 206/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 sierp nia 2013 r.
w spra wie nada nia Od zna ki „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

Nadać
OKRĘGOWEMU ZARZĄDOWI PZD W CZĘSTOCHOWIE

Od zna kę
„Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

UCHWAŁA Nr 207/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 sierp nia 2013 r.
w spra wie nada nia Od zna ki „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 5 ust. 1 Uchwa ły Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 30 li sto pa da 1982 r. w spra wie usta no -
wie nia try bu i wa run ków nada wa nia Od zna ki „Za Za słu gi
dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”, po sta na wia:

§ 1
Za za an ga żo wa nie i ak tyw ną wal kę w obro nie praw

dział kow ców, dal sze go ist nie nia ro dzin nych ogro dów

Nadać
OKRĘGOWEMU ZARZĄDOWI PZD W POZNANIU

Od zna kę
„Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”
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dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 5 ust. 1 Uchwa ły Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 30 li sto pa da 1982 r. w spra wie usta no -
wie nia try bu i wa run ków nada wa nia Od zna ki „Za Za słu gi
dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”, po sta na wia:

§ 1
Za za an ga żo wa nie i ak tyw ną wal kę w obro nie praw

dział kow ców, dal sze go ist nie nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 

UCHWAŁA Nr 208/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 sierp nia 2013 r.
w spra wie nada nia Od zna ki „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

Nadać
OKRĘGOWEMU ZARZĄDOWI MAŁOPOLSKIEMU PZD

Od zna kę
„Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

UCHWAŁA Nr 209/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 sierp nia 2013 r.
w spra wie nada nia Od zna ki „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 5 ust. 1 Uchwa ły Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 30 li sto pa da 1982 r. w spra wie usta no -
wie nia try bu i wa run ków nada wa nia Od zna ki „Za Za słu gi
dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”, po sta na wia:

§ 1
Za za an ga żo wa nie i ak tyw ną wal kę w obro nie praw

dział kow ców, dal sze go ist nie nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 

Nadać
OKRĘGOWEMU ZARZĄDOWI TORUŃSKO -WŁOCŁAWSKIEMU PZD

Od zna kę
„Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 5 ust. 1 Uchwa ły Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 30 li sto pa da 1982 r. w spra wie usta no -
wie nia try bu i wa run ków nada wa nia Od zna ki „Za Za słu gi
dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”, po sta na wia:

§ 1
Za za an ga żo wa nie i ak tyw ną wal kę w obro nie praw

dział kow ców, dal sze go ist nie nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 210/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 sierp nia 2013 r.
w spra wie nada nia Od zna ki „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

Nadać
OKRĘGOWEMU ZARZĄDOWI MAZOWIECKIEMU PZD

Od zna kę
„Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

UCHWAŁA Nr 211/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 sierp nia 2013 r.
w spra wie nada nia Od zna ki „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 5 ust. 1 Uchwa ły Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 30 li sto pa da 1982 r. w spra wie usta no -
wie nia try bu i wa run ków nada wa nia Od zna ki „Za Za słu gi
dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”, po sta na wia:

§ 1
Za za an ga żo wa nie i ak tyw ną wal kę w obro nie praw

dział kow ców, dal sze go ist nie nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 

Nadać
OKRĘGOWEMU ZARZĄDOWI ŚWIĘTOKRZYSKIEMU PZD

Od zna kę
„Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 5 ust. 1 Uchwa ły Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 30 li sto pa da 1982 r. w spra wie usta no -
wie nia try bu i wa run ków nada wa nia Od zna ki „Za Za słu gi
dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”, po sta na wia:

§ 1
Za za an ga żo wa nie i ak tyw ną wal kę w obro nie praw

dział kow ców, dal sze go ist nie nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 

UCHWAŁA Nr 212/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 sierp nia 2013 r.
w spra wie nada nia Od zna ki „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

Nadać
OKRĘGOWEMU ZARZĄDOWI PZD W PILE

Od zna kę
„Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

UCHWAŁA Nr 213/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 sierp nia 2013 r.
w spra wie nada nia Od zna ki „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 5 ust. 1 Uchwa ły Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 30 li sto pa da 1982 r. w spra wie usta no -
wie nia try bu i wa run ków nada wa nia Od zna ki „Za Za słu gi
dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”, po sta na wia:

§ 1
Za za an ga żo wa nie i ak tyw ną wal kę w obro nie praw

dział kow ców, dal sze go ist nie nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 

Nadać
OKRĘGOWEMU ZARZĄDOWI PODKARPACKIEMU PZD

Od zna kę
„Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 5 ust. 1 Uchwa ły Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 30 li sto pa da 1982 r. w spra wie usta no -
wie nia try bu i wa run ków nada wa nia Od zna ki „Za Za słu gi
dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”, po sta na wia:

§ 1
Za za an ga żo wa nie i ak tyw ną wal kę w obro nie praw

dział kow ców, dal sze go ist nie nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 214/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 sierp nia 2013 r.
w spra wie nada nia Od zna ki „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

Nadać
OKRĘGOWEMU ZARZĄDOWI PZD W SZCZECINIE

Od zna kę
„Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

UCHWAŁA Nr 215/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 sierp nia 2013 r.
w spra wie po wo ła nia in struk to ra kra jo we go Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie Uchwa ły Nr 11/95 Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 24 sierp nia 1995 r. w
spra wie Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej w PZD, w opar -
ciu o wnio sek Pre zy dium OZ War miń sko -Ma zur skie go
PZD, po sta na wia:

§ 1
Po wo łać na in struk to ra kra jo we go Spo łecz nej Służ by

In struk tor skiej Sta ni sła wa Jur cza ka z ROD „1000-Le cia
Pań stwa Pol skie go” w Eł ku.

§ 2
1. Po wo ła ny in struk tor kra jo wy SSI PZD peł ni swo je

obo wiąz ki spo łecz nie re ali zu jąc za da nia okre ślo ne w § 3
wy tycz nych sta no wią cych za łącz nik do przy wo ła nej na
wstę pie uchwa ły Pre zy dium KR PZD, re gu la mi nem ROD
oraz in ny mi uchwa ła mi Kra jo wej Ra dy i Pre zy dium KR.

2. Po wo ła ny ni niej szą Uchwa łą in struk tor otrzy my wać
bę dzie mie sięcz nik „dział ko wiec”, któ re go kosz ty za ku -
pu i wy sył ki po kry je Kra jo wa Ra da PZD.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia

WICEPREZES 
/-/ Ta de usz JARZĘBAK
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust 2 pkt 1 Sta tu tu
PZD oraz § 7 uchwa ły 18/2013 Pre zy dium KR PZD z dnia
17 stycz nia 2013 w spra wie ogło sze nia kon kur su kra jo -
we go „Mo der ni za cja Dział ki” po sta na wia co na stę pu je:

§ 1
Usta la lau re atów kon kur su w oso bach Lu cy ny Gaj da –

Ja gieł ki i Cze sła wa Ja gieł kę, użyt kow ni ków dział ki nr 76
w ROD „Po wstań ców Wiel ko pol skich” w Szcze ci nie.

Lau re aci kon kur su otrzy mu je dy plom i łącz ną na gro dę
w wy so ko ści 1.200 zł

§ 2
Wy róż nie nia:
1) Ste fa nia i Jó zef Sier siec cy, dział ka nr 84, ROD „Sto -

krot ka” w My sło wi cach
2) An na Ma kow ska, dział ka nr 53, ROD „1000-le cia

PP” w Knu ro wie
3) Ma ria i An drzej Bied ny, dział ka nr B -23 w ROD im.

II Ar mii Woj ska Pol skie go w Po zna niu
4) Wie sła wa i Wi told Mi kuc cy, dział ka nr 82 w ROD

„Re laks” w Po lko wi cach.
Wy róż nie ni otrzy mu ją dy plom i na gro dę w wy so ko ści

700 zł.
Wszy scy uczest ni cy Kon kur su otrzy ma ją ze staw wy -

daw nictw związ ko wych i rocz ną pre nu me ra tę „Dział kow -
ca” na 2014 rok.

UCHWAŁA NR 227/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 sierp nia 2013 ro ku
w spra wie roz strzy gnię cia Kon kur su Kra jo we go „Mo der ni za cja dział ki”

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 228/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 sierp nia 2013 r.
w spra wie roz strzy gnię cia Kon kur su Kra jo we go „Ład ny i przy ja zny Dom Dział kow ca Ro ku 2013”

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust 2 pkt 1 Sta tu tu
PZD oraz § 6 uchwa ły 262/2012 Pre zy dium KR PZD z
dnia 19 grud nia 2012 w spra wie ogło sze nia kon kur su kra -
jo we go „Ład ny i przy ja zny Dom Dział kow ca Ro ku 2013”
po sta na wia co na stę pu je:

§ 1
Usta la na stę pu ją cych lau re atów kon kur su, w tym ROD,

któ ry za jął I miej sce:
ROD im. M. Ko per ni ka w Śre mie – I miej sce. Ogród

otrzy mu je pu char Pre ze sa PZD, dy plom i na gro dę pie nięż -
ną w wy so ko ści 4.000 zł

§ 2

Wy róż nie nia:
1) ROD „Skow ro nek” w Ka je ta nach - OZ Ma zo wiec ki,

2) ROD im. Ta de usza Ko ściusz ki w Gor li cach – OZ
Ma ło pol ski,

3) ROD „Ra dość” we Wro cła wiu – OZ Wro cław,
4) ROD „35-le cia” w Zie lo nej Gó rze – OZ Zie lo na Gó -

ra,
5) ROD im. Nie dział kow skie go” w Śro dzie Wlkp. – OZ

Po znań,
6) ROD „Ma gno lia” w Mi ko ło wie – OZ Ślą ski,
7) ROD „Pio truś” w Sty rzyń cu – OZ Lu blin,
8) ROD „Zgo da” w Kie trzu – OZ Opol ski
Ogro dy wy róż nio ne otrzy mu ją dy plom i na gro dę pie -

nięż ną w wy so ko ści 2.000 zł.
Wszyst kie Ogro dy bio rą ce udział w kon kur sie otrzy ma -

ją rów nież ze staw wy daw nictw związ ko wych na wy po sa -
że nie bi blio tek ogro do wych.
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust 2 pkt 1 Sta tu tu
PZD oraz § 6 uchwa ły 232/2012 Pre zy dium KR PZD z
dnia 28 li sto pa da 2012 w spra wie ogło sze nia kon kur su
kra jo we go „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2013” po -
sta na wia co na stę pu je:

§ 1
Usta la na stę pu ją cych lau re atów kon kur su, w tym ROD,

któ ry za jął I miej sce:
ROD „Pio truś” w Sty rzyń cu – OZ Lu blin - I miej sce,
ROD „Re laks” w Brze gu – OZ Opo le
ROD „Se nior” w No wym Są czu – OZ Ma ło pol ski
ROD „Syp nie wo” w Po zna niu – OZ Po znań
ROD „Sło necz nik” w Trzcian ce – OZ Pi ła
ROD „Sza fran” w Kłodz ku – OZ Su dec ki
ROD „Za ci sze” w Sę pól nie Kra jeń skim – OZ Byd -

goszcz
ROD „Fre zja” we Wro cła wiu – OZ Wro cław
ROD im Flo ria na Cey no wy w Wej he ro wie – OZ

Gdańsk
ROD „Grząd ka” w Iła wie – OZ War miń sko -Ma zur ski

§ 2
Lau re ato wi kon kur su, któ ry za jął I miej sce na da je się

ty tuł: „Naj lep szy Ogród Dział ko wy Ro ku 2013” i przy -
zna je się pu char Pre ze sa PZD, dy plom, ta bli cę oko licz no -
ścio wą oraz na gro dę pie nięż ną w wy so ko ści 5.000 zł

§ 3
Po zo sta łym lau re atom kon kur su na da je się ty tuł „ROD

Ro ku 2013” i przy zna je się dy plo my, pu cha ry, ta bli ce 
oko licz no ścio we oraz na gro dy pie nięż ne w wy so ko ści
4.000 zł

§ 4
Przy zna je się wy róż nie nia dla na stę pu ją cych ROD w

po szcze gól nych dzie dzi nach:
- ROD „No wa lij ka” – Go rzów Wlkp. – Wy róż nie nie w

dzie dzi nie dzia łal no ści oświa to wej,
- ROD „Po wstań ców Wlkp.” w Szcze ci nie – Wy róż nie -

nie w dzie dzi nie dzia łal ność na rzecz ochro ny śro do wi -
ska,

- ROD im. Ada ma Mic kie wi cza w Biel sku Bia łej – Wy -
róż nie nie za za go spo da ro wa nie dzia łek,

- ROD „Gro du Le cha” w Gnieź nie – Wy róż nie nie za ak -
tyw ność w obro nie Związ ku, ogro dów i usta wy o ROD,

- ROD „Le śna Do li na” w Kwi dzy nie – Wy róż nie nie za
pro wa dzo ne in we sty cje i re mon ty in fra struk tu ry ROD,

- ROD „POCH” w Gli wi cach – Wy róż nie nie za za go -
spo da ro wa nie ROD,

- ROD „Che mik” w Gru dzią dzu – Wy róż nie nie za dzia -
łal ność sta tu to wą,

- ROD „Re laks” w Po lko wi cach – Wy róż nie nie za bez -
pie czeń stwo w ROD i przy zna je dy plo my, pu cha ry, ta bli -
ce oko licz no ścio we oraz na gro dy pie nięż ne w wy so ko ści
2.000 zł.

§ 5
Wszyst kie ROD, któ re przy stą pi ły do kon kur su otrzy -

ma ją ze staw wy daw nictw związ ko wych na wy po sa że nie
bi blio tek ogro do wych.

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 229/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 sierp nia 2013 r.
w spra wie roz strzy gnię cia Kon kur su Kra jo we go „Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2013”
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust 2 pkt 1 Sta tu tu
PZD oraz § 6 uchwa ły 233/2012 Pre zy dium KR PZD z
dnia 28 li sto pa da 2012 w spra wie ogło sze nia kon kur su
kra jo we go „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2013” po sta na wia co
na stę pu je:

§ 1
Usta la li stę lau re atów, któ rych dział ki otrzy ma ły ty tuł

„Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2013”:
- Ewa i Sta ni sław Ja strzęb scy – dz. 62 w ROD „40-le -

cia” w Strzel cach Opol skich,
- Re gi na i Eu ge niusz Ha be ra – dz. 355 w ROD „Po -

wstań ców Wlkp.” w Szcze ci nie,
- Kry sty na i Jó zef Idź kow scy – dz. 74 w ROD „Mal wa”

w Byd gosz czy,
- Ire na i Sta ni sław Ko liń scy – dz. 495 w ROD „Skow -

ro nek” w Ka je ta nach,
- Aga ta i Piotr Ma cie jak – dz. 1 w ROD „No wy Świat”

w Kłodz ku,
- An na i Sta ni sław No wo grodz cy – dz. 97 w ROD „Le -

śna Do li na” w Kwi dzy niu,
- Kry sty na i Ta de usz Ze ra – dz. 103 w ROD „Grząd ka”

w Iła wie,
- Ha li na i Ta de usz Ra jew scy – dz. 59 w ROD „Ko le -

jarz” w Pi le,
- Sta ni sław Wój cik – dz. 83 w ROD „Sza rot ka” w No -

wym Są czu,
- Agniesz ka i Krzysz tof Pie gut kow scy – dz. 385 w ROD

„Skow ro nek” w Ka je ta nach,
- Sta ni sła wa i Jó zef Ka dłu bow scy – dz. 305 w ROD

„Pio truś” w Sty rzyń cu,
- Ewa Zduń – dz. 282 w ROD „Obroń ców Kę py

Oksyw skiej” w Po gó rzu.

§ 2
Lau re aci kon kur su, któ rych dział ki otrzy ma ły ty tuł

„Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2013” otrzy mu ją dy plo my, na -

gro dy pie nięż ne w wy so ko ści 700 zł oraz wy daw nic twa
związ ko we i pre nu me ra tę mie sięcz ni ka Dział ko wiec na
rok 2014.

§ 3
Usta la się li stę użyt kow ni ków, któ rych dział ki otrzy ma -

ły wy róż nie nia:
- Ire na i Adam Wie czo rek – dz. 51 w ROD im. A. Mic -

kie wi cza w Biel sku Bia łej,
- Zyg munt Kar dach – dz. 119 w ROD „Pod Li pa mi” we

Wrze śni,
- Bo le sław Gło wac ki – dz. 140 w ROD „Zo rza” w Dę -

bi cy,
- Elż bie ta i Ar tur Kri ger – dz. 60 w ROD im. F. Cey no -

wy w Wej he ro wie,
- Re na ta i Ma rek Ka cza ła – dz. 259 w ROD Sza rot ka w

Ko ni nie,
- Jo lan ta i Ta de usz Pio trow scy – dz.65 w ROD „Oa za”

w Alek san dro wie Ku jaw skim i przy zna je dy plo my i wy -
róż nie nia w Kon kur sie Kra jo wym „Wzo ro wa Dział ka Ro -
ku 2013”, na gro dy pie nięż ne w wy so ko ści 400 zł, oraz
wy daw nic twa związ ko we i pre nu me ra tę mie sięcz ni ka
Dział ko wiec na 2014 rok.

§ 4
Po zo sta li uczest ni cy, któ rych dział ki bra ły udział w kon -

kur sie:
- Elż bie ta i Jan Ga łach – dz. 424 w ROD „Wi śnio wy” w

Mię dzy rze czu,
- Wie sła wa i Ma rian Cza plo – dz.327 w ROD „Ju bi lat”

w Jel czu – La sko wi cach,
- Ja ni na i Zdzi sław Cie śle wicz – dz. 60 w ROD „Gro du

Le cha” w Gnieź nie
otrzy mu ją dy plo my uczest nic twa w Kon kur sie Kra jo -

wym „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2013” oraz pre nu me ra tę
mie sięcz ni ka „Dział ko wiec” na rok 2014 i wy daw nic twa
związ ko we.

UCHWAŁA NR 230/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 sierp nia 2013 r.
w spra wie roz strzy gnię cia Kon kur su Kra jo we go „Wzo ro wa Dział ka Ro ku 2013”

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 5 ust. 1 Uchwa ły Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 30 li sto pa da 1982 r. w spra wie usta no -
wie nia try bu i wa run ków nada wa nia Od zna ki „Za Za słu gi
dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”, po sta na wia:

§ 1
Za za an ga żo wa nie i ak tyw ną wal kę w obro nie praw

dział kow ców, dal sze go ist nie nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 231/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 27 sierp nia 2013 r.
w spra wie nada nia Od zna ki „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”

Nadać Od zna kę

„Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”
szcze gól nie wy róż nia ją cym się Ro dzin nym Ogro dom Dział ko wym:

1. ROD „Ró ża” w Słup cy
2. ROD im. H. Wie niaw skie go w Rze szo wie

§ 2
1. Od zna czo ne ro dzin ne ogro dy dział ko we, wy mie nio -

ne w § 1, otrzy mu ją ze sta wy ksią żek o war to ści 1000 zł 
z prze zna cze niem dla dzia ła czy te go ogro du.

2. Kosz ty za ku pu i wy sył ki ksią żek, o któ rych mo wa w
ust. 1 po kry te zo sta ją z Fun du szu Oświa to we go KR PZD.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.


