USTAWA
„Stop Rozbiórkom Altan”
weszła w ˝ycie
Od 30 kwietnia br. ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw jest obowiązującym
prawem. Tym samym wielomiesięczne starania działkowców i PZD o ocalenie przed rozbiórką ponad 900 tys.
altan, zostały zwieńczone sukcesem.
Ustawa „Stop Rozbiórkom Altan” wprowadza definicję altany. Dozwolona będzie budowa obiektów o powierzchni zabudowy do 35 m² i wysokości 5 m (przy
dachu płaskim 4 m) z tarasem, gankiem lub werandą nieprzekraczającą 12 m². Działkowcy będą zwolnieni od
obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę.

Wszystkie budynki, wybudowane przed wejściem
w życie znowelizowanego prawa, a spełniające ustawowe kryteria altany, zostaną uznane za legalne. W przypadku altan, wobec których już wydano decyzję rozbiórki, postępowania będą umarzane.
Jeżeli działkowiec będzie miał wątpliwości czy budynek w ogrodzie spełnia kryteria altany, będzie mógł wystąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie
zaświadczenia potwierdzającego, że domek jest altaną.
Za taki wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa.

Wyrok NSA
Opracowanie projektu „Stop Rozbiórkom Altan” było
spowodowane zagrożeniem dla altan działkowych wynikającym z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA w swoim orzeczeniu podał definicję altany
posługując się słownikiem języka polskiego. Jednak
przytoczona przez niego definicja była zupełnie oderwana od rzeczywistego wyglądu i sposobu użytkowania altan w ogrodach działkowych. Nadzór Budowlany,
posiłkując się definicją altany podaną w wyroku NSA,

zaczął wydawać nakazy ich rozbiórki. Ponadto władze
miast uznając, że budynki w ROD nie spełniają kryteriów altany podanych w orzeczeniu NSA, kazały odprowadzać podatki od tych nieruchomości. W zapisach
prawa altany zwolnione są od podatku, jednak w oczach
wszystkich urzędników to, co od ponad 100 lat było altaną, przestało nią być. Działkowcy znaleźli się w bardzo
trudnym położeniu.

Projekt ustawy
Krajowa Rada PZD nie pozostała obojętna na problemy działkowców. W celu ratowania działkowych altan
zainicjowała projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i innych ustaw został. Projekt opracował i zgłosił Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”, którego pełnomocnikami zostali radco-

wie prawni PZD – mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz
Terlecki.
Jak ważnej sprawy dotykał projekt, pokazało 700 tysięcy podpisów obywateli zebranych w niespełna trzy miesiące oraz setki listów w tej sprawie przesłanych do
posłów, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Sejmu.

Prace legislacyjne
Wysiłki działkowców odniosły skutek. W sprawę ustawy ratującej altany zaangażowała się nawet Premier Ewa
Kopacz. Podczas specjalnego spotkania z Prezesem PZD
Eugeniuszem Kondrackim i pełnomocnikami Komitetu
„Stop Rozbiórkom Altan” zaproponowała rządowe poprawki do projektu.

Prace nad ustawą w sejmowych i senackich komisjach
przebiegły bardzo sprawnie. Jej założenia zostały
w Parlamencie poparte gremialnie. Posłowie i Senatorowie głosowali za nią niemal jednomyślnie, dzięki czemu Prezydent RP mógł podpisać ustawę już 2 kwietnia
2015 roku.
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PZD w obronie działkowców
Działkowcy nie muszą się już martwić o dalsze istnienie swoich altan. Niewątpliwie duża zasługa w tym rzadko spotykanej w dzisiejszych czasach solidarności całego
środowiska oraz posiadanie przez niego silnej, ogólnopolskiej organizacji. Dzięki zorganizowaniu w ramach
PZD, działkowcy byli w stanie bardzo szybko zareagować na zagrożenie dla swych praw. Od momentu powołania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej do podpisania
ustawy przez Prezydenta RP, minęło niewiele ponad
8 miesięcy. Niewątpliwie wpływ na uchwalenia ustawy
w tak krótkim czasie miało właśnie to, iż bardzo szybko

w sprawę zaangażowali się działkowcy z całej Polski.
Walka o altany po raz kolejny dowiodła, iż przynależność ogrodów do Związku zwiększa szansę na skuteczną ochronę praw działkowców. Z kolei poparcie społeczne, jakim działkowcy wykazali się składając w Sejmie ponad 700 000 podpisów, potwierdza, że idea ogrodnictwa działkowego jest wciąż żywa, a ogrody są potrzebne społeczeństwu.
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy
– Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw jest
opublikowana w Dzienniku Ustaw 2015 na pozycji 528.
(AD)

I. USTAWA O ZMIANIE USTAWY PRAWO BUDOWLANE
I NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 kwietnia 2015 r.
Poz. 528

USTAWA
z dnia 20 marca 2015 r.
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw1
Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.2))
w art. 29 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) altan działkowych i obiektów gospodarczych,
o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 40);”.
Art. 2. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)
w art. 7 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze
o powierzchni zabudowy do 35 m oraz budynki stano-

wiące infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy
z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40), z wyjątkiem zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej;”.
Art. 3. W ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
„9a) altanie działkowej - należy przez to rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony
na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym,
o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych i ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151,
200 i 443.
1
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5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach
płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2;”;
2) w art. 13 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Na terenie działki nie może znajdować się:
1) altana działkowa niespełniająca wymagań określonych w art. 2 pkt 9a;
2) obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35 m2 oraz o wysokości przekraczającej 5 m
przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich.
2. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie
działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano
altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie
do właściwego organu administracji publicznej.”;
3) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:
„Art. 13a. 1. Działkowiec może wystąpić do właściwego organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z wymaganiami określonymi
w art. 2 pkt 9a.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) aktualny na dzień złożenia wniosku wypis z ewidencji i działek, o której mowa w art. 51;
2) oświadczenie działkowca o powierzchni zabudowy
altany działkowej znajdującej się na jego działce, zawierające również wskazanie powierzchni tarasów, werand
lub ganków.
3. Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa

w ust. 1, nie pobiera się opłaty skarbowej.”;
4) w art. 36 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta
z działki lub altany działkowej w sposób sprzeczny
z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub
uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub”;
5) w art. 46 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem
i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) działanie na rzecz zagospodarowania i zabudowy
ROD zgodnie z jego celami oraz przepisami prawa.”
Art. 4. 1. W przypadku obiektów budowlanych wybudowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy spełniających wymagania, o których mowa w art. 2 pkt 9a ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie wszczyna się postępowania określonego
w art. 48-49b ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej
ustawy, a postępowania wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
umarza się.
2. W przypadku gdy ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1,
wydana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
nie została jeszcze wykonana, właściwy organ nadzoru
budowlanego, który wydał tę decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
B. Komorowski

II. W SPRAWIE REJESTRACJI STATUTU PZD
1. Informacja
W ostatnim czasie wśród działkowców i organów PZD
niepokój wywołały rozmaite informacje dotyczące działań podjętych przez Prezydenta Warszawy jako organu
nadzorującego wobec PZD. W mediach pojawiły się doniesienia jakoby miał on uchylić uchwały Krajowej Rady PZD, a tym samym – pozbawić możliwości podejmowania najważniejszych decyzji dla funkcjonowania
ROD i całego Związku. W celu skorygowania tych błędnych informacji Krajowa Rada PZD niniejszym przedstawia rzeczywisty stan rzeczy wynikający z trwającego

sporu sądowego z organem nadzorującym dotyczącego
rejestracji nowego statutu PZD oraz działań podejmowanych przez ten organ w ramach jego kompetencji.
Na wstępie Krajowa Rada PZD pragnie jednak zaznaczyć, że wciąż trwa procedura sądowa w sprawie zarejestrowania zmiany statutu PZD w Krajowym Rejestrze
Sądowym (KRS). Przypominamy, że podczas nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w dniu 23 października 2014 roku Związek uchwalił nowy statut. Tym
samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68 usta-
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wy o ROD, a więc uchwalono – w terminie 18 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy – nowy statut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także
złożono do sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu
w KRS wraz z uchwalonym statutem.
Jednakże, mimo dopełnienia wymogu ustawowego, do
dnia dzisiejszego nie dokonano wpisu do KRS o zmianie
statutu. Sytuacja ta wynika z zastrzeżeń do trybu przyjęcia nowego statutu oraz niektórych jego zapisów, jakie
zgłosił do sądu Prezydent Warszawy, który - jako organ
nadzorujący Związek – kilkakrotnie występował z negatywnym stanowiskiem, nie chcąc dopuścić do rejestracji
statutu. Mimo szerokiego stanowiska prawnego PZD,
w którym odpowiedział na wszystkie zastrzeżenia organu nadzoru, Sąd Rejonowy wydał jednak postanowienie,
w którym odmówił zarejestrowania zmiany statutu.
Główną przyczyną odmowy było uznanie argumentu
Prezydenta Warszawy jakoby nadzwyczajny Krajowy
Zjazd Delegatów nie był uprawniony do zmiany statutu
PZD ze względu na nieprawidłowy wybór delegatów.
Z takim orzeczeniem Związek nie mógł się zgodzić
i zdecydowano o natychmiastowym zaskarżeniu powyższego postanowienia. Stosowną apelację złożono już do
sądu. Jej złożenie oznacza, że postępowanie nie zostało
jeszcze zakończone, a całość sprawy do rozstrzygnięcia
w II instancji przejmuje Sąd Okręgowy. Dlatego też na
dzień dzisiejszy za nierozstrzygnięty należy uznać spór
prawny dotyczący kwestii obowiązywania nowego statutu PZD. W tym zakresie organ nadzorujący forsuje przed
sądem pogląd oparty wyłącznie na ogólnych przepisach
prawa o stowarzyszeniach, że zmiana statutu obowiązuje dopiero od chwili rejestracji. Związek uznaje ten pogląd za wadliwy, gdyż całkowicie pomija szczególne
regulacje ustawy o ROD dotyczące właśnie sprawy
uchwalenia statutu PZD; oczywistym jest bowiem, że te
szczególne regulacje powinny być stosowane przed regułami ogólnymi zgodnie z zasadą Lex specialis derogat
legi generali. Dlatego też Związek konsekwentnie stoi
na stanowisku, iż z art. 65 ust. 2 jednoznacznie wynika,
że od chwili uchwalenia nowego statutu, PZD przestaje
działać na podstawie dotychczasowego statutu, a więc
oczywistym jest, że musi z tym momentem działać
w oparciu o nowy, czyli uchwalony statut. Z tego względu Związek podtrzymuje swoje stanowisko, prezentowane również w złożonej apelacji, że uchwalony w dniu
23 października 2014 r. statut obowiązuje od chwili jego
uchwalenia, niezależnie od rejestracji. Taki wniosek wynika bowiem z ustawy o ROD.
Z powyższego względu organy Związku, w tym Krajowa Rada, podejmują w ostatnich miesiącach uchwały
w oparciu o postanowienia nowego statutu. Taka konieczność wynika również z zupełnie nowych rozwiązań
zawartych w obowiązującej od niedawna ustawie
o ROD. Dotyczy to w szczególności takich spraw jak

opłaty ogrodowe, zawieranie umów dzierżawy działkowej, czy też przenoszenie praw do działek. Wdrożenie
nowych zasad i mechanizmów w ROD wymagało stosunkowo szybkiego uchwalenia i wejścia w życie nowego statutu, dostosowanego przede wszystkim do ustawy
o ROD. Dlatego właśnie ustawodawca postanowił o natychmiastowym rozpoczęciu obowiązywania nowego
statutu po jego uchwaleniu, a nie rejestracji.
Jednak organ nadzorujący nie uznaje tak oczywistych
argumentów. Nadal podtrzymuje swój pogląd o nieobowiązywaniu nowego statutu. Ale zamiast – jako uczestnik postępowania sądowego – czekać na rozstrzygnięcie
tego sporu przez niezawisły sąd, organ nadzorujący postanowił przeforsować własny pogląd za pomocą administracyjnych środków nadzorczych, które wymierzył
w swojego przeciwnika procesowego, czyli PZD. Udzielił mianowicie Związkowi ostrzeżenia, a także zażądał
uchylenia uchwał Krajowej Rady opartych o nowy statut
oraz poinformowania wszystkich struktur PZD o konieczności stosowania dotychczasowego statutu. Na realizację tych żądań wyznaczono 14-dniowy termin pod
rygorem zastosowania bardziej dolegliwych środków
nadzoru.
A zatem, wbrew niektórym informacjom medialnym,
organ nadzorujący nie uchylił żadnych uchwał Krajowej
Rady. Takie informacje są więc nieprawdziwe, zwłaszcza
że organ nadzorujący nie ma takich kompetencji. Co najwyżej może złożyć do sądu wniosek o uchylenie uchwał
stowarzyszenia. Na chwilę obecną taki wniosek nie został złożony.
Niezależnie od powyższego, Związek musiał się ustosunkować do podjętych działań nadzorczych. Podczas
nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 21 kwietnia br. Krajowa Rada omówiła i podjęła decyzje w tej sprawie.
Przede wszystkim uznano działania organu nadzorującego za niedopuszczalną próbę wymuszenia na Związku
zmiany stanowiska prezentowanego w postępowaniu sądowym dotyczącym rejestracji zmiany statutu PZD.
Uwzględnienie wszystkich zgłoszonych żądań byłoby
równoznaczne z rezygnacją z apelacji i obroną swoich
interesów na drodze sądowej. Można wręcz mówić
o nadużyciu środków nadzorczych i dążeniu do uniemożliwienia Związkowi realizacji przysługującego mu
konstytucyjnego prawa do sądu. Prezydent Warszawy
nie powinien samodzielnie rozstrzygać jakichkolwiek
spraw, będących przedmiotem postępowania sądowego,
zwłaszcza gdy jest stroną takiego postępowania.
Sprawa wydaje się tym bardziej bulwersująca, że nie
ma prawnych możliwości zaskarżenia zastosowanych
wobec PZD środków nadzorczych. Z tego względu
Związek nie może złożyć formalnego odwołania, mimo
że wydane rozstrzygnięcie nadzorcze narusza prawa
PZD, a także jest sprzeczne z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach.

4

Jednocześnie mając na uwadze brak możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego oraz w trosce
o uniknięcie chaosu prawno-organizacyjnego w funkcjonowaniu tysięcy rodzinnych ogrodów działkowych
wskutek dalszych działań organu nadzorującego, Krajowa Rada PZD uznała, że dokona modyfikacji rozwiązań
wskazanych wprost przez Prezydenta Warszawy, tj.
uchwały nr 4/XXIII/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku
w sprawie określenia wysokości i podziału środków
z partycypacji. Uchwała ta została uchylona, a przedmiot
do którego się odnosiła, reguluje obecnie uchwała nr
2/XXVIII/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 21 kwietnia
2015 r. Nowa uchwała znajduje umocowanie zarówno
w postanowieniach nowego, jak i dotychczasowego statutu PZD, dzięki czemu będzie wolna od ryzyka podważania podjętych w oparciu o nią działań, niezależnie od
orzeczenia sądu rozpatrującego apelację złożoną w sprawie rejestracji statutu przez PZD. Podkreślić należy, iż
uchwała nr 2/XXVIII/2015 nie wpłynie na zmianę obciążeń finansowych działkowców związanych z korzystaniem z działek w ROD, a co za tym idzie, uchwały
w sprawie opłat ogrodowych podjęte dotychczas przez
walne zebrania członków w ROD, pozostaną z nią spójne.

W tym kontekście trzeba również jednoznacznie
stwierdzić bezzasadność poglądu jakoby organy Związku nie mogły pobierać opłat ogrodowych (składek) od
działkowców. Zarówno ustawa o ROD, jak i przepisy
wewnątrzorganizacyjne PZD zawierają odpowiednie
podstawy prawne pozwalające organom Związku ustalać odpowiednie opłaty od działkowców. Wszak dotychczasowy, jak również nowy statut zawierają stosowne
postanowienia, stanowiące podstawę do uchwalania
opłat koniecznych do funkcjonowania ROD. Dlatego
trwający spór dotyczący obowiązywania nowego statutu nie może stanowić przeszkody do podejmowania takich decyzji przez właściwe organy PZD, a w szczególności walne zebrania w ROD. Niezależnie bowiem
od przyjmowanego poglądu, istnieją w tym zakresie odpowiednie podstawy prawne. Potwierdza to zresztą zeszłoroczna praktyka. Wówczas – już pod rządami nowej
ustawy – uchwalano odpowiednie opłaty na podstawie
dotychczasowego statutu. Przyjęcie więc odmiennego
poglądu byłoby absurdalne, gdyż doprowadziłoby do
szybkiego paraliżu niemal 5.000 ROD. Należy mieć nadzieję, że nie taka jest intencja Prezydenta Warszawy.
KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2015 r.

2. List KR PZD do Prezydenta Warszawy
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich
Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa
Dotyczy: AO-I.511.11.2014.PBO
W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia br. w sprawie zastosowania określonych środków nadzorczych
wobec Polskiego Związku Działkowców, Krajowa Rada PZD przesyła niniejszym stosowną informację o podjętych w tym zakresie działaniach, a jednocześnie
pragnie przekazać swoje stanowisko w przedmiotowej
sprawie.
Na wstępie Krajowa Rada PZD czuje się w obowiązku wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie i sprzeciw
wobec działań organu nadzorującego. W naszej ocenie
niedopuszczalne jest wykorzystywanie przysługujących

środków nadzorczych do wymuszenia na Związku zmiany stanowiska, które prezentuje w toczącym się – z Państwa udziałem – postępowaniu sądowym dotyczącym
rejestracji zmiany statutu PZD. Przypominamy, że w tym
postępowaniu Związek wniósł apelację, która w zasadniczej części jest oparta o twierdzenie, że zmieniony statut
PZD obowiązuje od chwili uchwalenia, co wynika ze
szczególnych regulacji z art. 65 ust. 2 oraz art. 68 ustawy o ROD. Pogląd ten jest konsekwentnie przez Państwa negowany, co jest wyrażane w kolejnych pismach
procesowych kierowanych do sądu przez Prezydenta
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m. st. Warszawa, uczestnika tego postępowania, faktycznie
pozostającego w sporze ze Związkiem. Należało się zatem
spodziewać, że ta kluczowa kwestia zostanie ostatecznie
rozstrzygnięta przez niezawisły sąd. Tymczasem w drodze
administracyjnych środków nadzorczych oraz zapowiedzi
zastosowania bardziej dolegliwych sankcji, przymuszacie
Państwo Związek do porzucenia swojego stanowiska wyrażonego w nierozpoznanej jeszcze apelacji. W ocenie Krajowej Rady PZD jest to niedopuszczalne wykorzystanie
środków administracyjnoprawnych do narzucenia określonego poglądu innemu uczestnikowi w toczącym się postępowaniu sądowym. Trudno nie odnieść wrażenia, że w ten
sposób usiłuje się wymusić na Związku zmianę swojego
stanowiska oraz de facto przyznanie racji drugiej stronie
postępowania sądowego, a w efekcie – rezygnację ze
wszczętej sprawy sądowej. Takie działanie uniemożliwia
Związkowi realizację przysługującego mu prawa do sądu
wynikającego z Konstytucji.
W związku z powyższym Krajowa Rada PZD uważa,
że nastąpiło nadużycie zastosowanych wobec Związku
środków nadzorczych. Organ administracyjny nie powinien w sposób faktyczny i samodzielny rozstrzygać jakichkolwiek spraw, które są przedmiotem postępowania
sądowego, a tym bardziej w sytuacji, gdy jest stroną takiego postępowania. Sprawa obowiązywania nowego
statutu PZD pozostaje do chwili obecnej nierozstrzygnięta przez niezawisły sąd i dlatego organ nadzoru nie powinien forsować swojego poglądu w drodze administracyjnych środków nadzorczych. Jest to tym bardziej uzasadnione, że obowiązujące przepisy w zakresie nadzoru
nad stowarzyszeniami są ułomne, gdyż wobec środków
nadzorczych, stosowanych samodzielnie przez organ
nadzorujący, stowarzyszenie nie posiada żadnych środków odwoławczych (odwołania, skargi do sądu). Związek jest zatem pozbawiony formalno-prawnych możliwości zaskarżenia podjętych przez Państwa działań.
W rezultacie ten obszar działania administracji pozostaje poza faktyczną kontrolą, wskutek której byłoby możliwe weryfikowanie wadliwych rozstrzygnięć nadzorczych bezprawnie ingerujących w samorządność stowarzyszeń.
Z tego względu Związek nie może złożyć formalnego
odwołania od przedmiotowego rozstrzygnięcia organu
nadzorującego, mimo że zostało wydane nie tylko w sposób naruszający konstytucyjne prawo do sądu przysługujące PZD, ale również w sposób sprzeczny z art. 28
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Jak bowiem wynika z tego przepisu oraz wypowiedzi doktryny prawnej,
art. 28 w sposób wyraźny stopniuje środki nadzorcze,
z uwagi na ciężar ich dolegliwości, wobec czego organ
nadzorujący może zastosować jednorazowo tylko jeden
z nich, a nie kilka (wszystkie) jednocześnie. W świetle
tego należy uznać, że przedmiotowe rozstrzygnięcie nadzorcze jest ewidentnie wadliwe, gdyż jednocześnie za-

stosowano kilka środków nadzorczych. Takie działanie
jest zatem niedopuszczalne w kontekście art. 28 ustawy
– Prawo o stowarzyszeniach.
Jak jednak wspomniano nie ma możliwości zakwestionowania omawianego rozstrzygnięcia w drodze formalnego zaskarżenia. W tej sytuacji próba dalszego pozbawienia Związku ochrony prawnej poprzez wadliwe
stosowanie środków nadzorczych w celu przymuszenia
do faktycznej rezygnacji z podjętej drogi sądowej, musi
być oceniona szczególnie negatywnie.
Mając zatem powyższe na uwadze, Krajowa Rada
PZD stwierdza, że w pełni podtrzymuje swoje stanowisko wyrażane w postępowaniu sądowym dotyczącym rejestracji zmiany statutu PZD. Trwający spór prawny
– z udziałem organu nadzorującego – powinien znaleźć
swoje ostateczne rozstrzygnięcie wyłącznie w drodze
orzeczenia niezawisłego sądu. Jakiekolwiek działania
pozasądowe, mające na celu przymuszenie PZD do
zmiany swojego stanowiska, uznajemy za działanie niedopuszczalne i godzące w podstawowe prawa Związku
jako stowarzyszenia, a więc organizacji społecznej i pozarządowej.
Jednocześnie Krajowa Rada PZD stwierdza, że – pomimo swoich zastrzeżeń wobec działań organu nadzorującego – Związek pozostanie organizacją w pełni odpowiedzialną, która kieruje się w swoich działaniach zasadą praworządności. Dlatego też z uwagi na brak możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego oraz
w trosce o uniknięcie chaosu prawo-organizacyjnego
w funkcjonowaniu tysięcy rodzinnych ogrodów działkowych wskutek dalszych działań organu nadzorującego,
Krajowa Rada PZD uznała za konieczne uwzględnienie zgłoszonych w rozstrzygnięciu wniosków w zakresie nieuchybiającym konstytucyjnemu prawu Związku
do sądu.
Dlatego też co do uchwał Krajowej Rady, podważanych przez organ nadzorujący, postanowiono je dostosować w taki sposób, aby podstawa prawna ich wydania
nie budziła już żadnych wątpliwości. Jednocześnie Krajowa Rada PZD postanowiła uchylić uchwałę Nr
4/XXIII/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie
określenia wysokości i podziału środków z partycypacji.
Należy jednak podkreślić, że uchylenie tej uchwały wynika wyłącznie z omówionych względów formalnych
i nie stanowi aprobaty dla błędnych poglądów organu
nadzorującego, który m.in. utrzymuje, że „ (…) w skład
opłat ogrodowych nie wchodzą koszty działalności stowarzyszenia zarządzającego ROD”. Takie twierdzenie
jest zupełnie bezpodstawne i sprzeczne z art. 33 ust. 2
pkt 5 ustawy o ROD, z którego wynika, że wydatki związane z zarządzaniem ROD stanowią koszty funkcjonowania ROD pokrywane z opłat ogrodowych. Pogląd, że
tylko członkowie stowarzyszenia ogrodowego pokrywają ze swoich składek ponoszone koszty zarządzania ROD
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oznaczałby, że pozostali działkowcy nie musieliby ponosić kosztów takiego zarządzania, co jest tezą zdumiewającą i bezpodstawną w swoim założeniu. Taki pogląd

musiałby doprowadzić w krótkim czasie do paraliżu finansowego w polskich rodzinnych ogrodach działkowych.

Wiceprezes
/-/ Tadeusz Jarzębak

Prezes
/-/ Eugeniusz Kondracki

3. List KR PZD do Prezesa Rady Ministrów
Premier RP
Pani Ewa Kopacz
Szanowna Pani Premier!

opłat ogrodowych do czasu rejestracji nowego statutu,
a co za tym idzie – pozbawia ogrody możliwości finansowania działalności. Co więcej, interpretacja zapisów
ustawy o ROD oraz dotychczasowego statutu PZD dokonana przez organ nadzoru powoduje również, iż PZD nie
miałby de facto możliwości zrealizowania zapisów ustawy w zakresie uchwalenia nowego statutu w terminie
wskazanym przez ustawodawcę.

W imieniu działkowców zrzeszonych w PZD zwracamy się do Pani Premier o podjęcie, na podstawie art. 171
Konstytucji RP, czynności nadzorczych nad Prezydentem m. st. Warszawy w zakresie działań wykonywanych
przez ten organ wobec naszego stowarzyszenia. Wydarzenia ostatnich dni, a zwłaszcza pismo skierowane do
PZD przez Dyrektora Krzysztofa Krzekowieckiego
– Kuleszę, dają podstawy by uznać, iż wobec organizacji podejmowane są działania budzące wątpliwość co do
zgodności z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych,
a wręcz ustawą zasadniczą. Działający w imieniu Prezydenta m. st. Warszawy urzędnicy, wymuszając na drodze
administracyjnej odstąpienie przez PZD od stanowiska
prezentowanego w postępowaniu sądowym, ograniczają
możliwość skorzystania przez nasze stowarzyszenie z sądowej obrony swych praw.
Jednocześnie pozwalamy sobie zwrócić się do Pani
Premier, jako osoby pełniącej funkcję Marszałka Sejmu
podczas prac nad ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, o rozważenie możliwości włączenia się w proces
wdrażania ustawy. Zdaniem PZD istnieją uzasadnione
podstawy by przyjąć, iż interpretacja ustawy dokonana
przez urzędników reprezentujących Prezydenta m. st.
Warszawy w wykonywaniu czynności nadzorczych nad
PZD stoi w sprzeczności z zasadniczymi intencjami ustawodawcy. Uważamy, że przyjmując rozwiązania zawarte w ustawie o ROD, ustawodawca dążył do zapewnienia
możliwie najlepszych warunków dla przejścia ogrodów
działkowych pod rządy nowego prawa, a w szczególności do uniknięcia jakichkolwiek zakłóceń w bieżącym
funkcjonowaniu ogrodów i zaspokajaniu potrzeb indywidualnych działkowców. Z koncepcją tą kłóci się wykładnia ustawy dokonana przez organ nadzoru, który
dowodzi niemożności pozyskiwania od działkowców

Szanowna Pani Premier!
Nowa ustawa o ROD nałożyła na PZD szereg obowiązków, co uzasadnia pogląd, iż faktycznie to na
Związku spoczywał główny ciężar jej wdrożenia. Uważamy, że mamy podstawy twierdzić, iż nasza organizacja
podołała postawionym przed nią wyzwaniom i dowiodła, że zasługuje na miano wiarygodnego partnera społecznego.
Wypełniając zapisy nowej ustawy w zakresie pluralizmu w prowadzeniu ROD, w przeciągu 12 miesięcy od
jej wejścia w życie, PZD przeprowadził we wszystkich
ROD zarządzanych przez naszą organizację zebrania, na
których działkowcy rozstrzygali o swojej przynależności organizacyjnej. W wyniku demokratycznie przeprowadzonych głosowań, przeszło 90% spośród około 5000
ROD pozostało w strukturach PZD. Warto podkreślić, że
dla Związku, jako zrzeszania opierającego działanie na
pracy społecznej członków, wiązało się to z olbrzymim
wysiłkiem organizacyjnym. Nie bez znaczenia jest również aspekt finansowy. W skali kraju koszt organizacji
zebrań, m.in. przesłania do ponad 1 000 000 działkowców zawiadomień w formie listów poleconych oraz zabezpieczenia lokali, przekroczył 6 mln. zł.
Jednocześnie Związek dokładał wszelkich starań, aby
wejście w życie nowej ustawy nie zakłóciło funkcjonowania ogrodów. Nowe przepisy wymogły m.in. koniecz-
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ność zmiany regulacji wewnętrznych, w tym weryfikacji
dotychczasowego statutu PZD pod kątem zgodności
z ustawą. Efektem analiz było stwierdzenie, iż bez wprowadzenia zmian, statut będzie dokumentem ułomnym.
Wystarczy wskazać, że wątpliwości co do legalności mogłyby budzić działania organów ogrodów dotyczące tak
fundamentalnych dla działkowców kwestii, jak zawieranie umów dzierżawy działkowej, czy zatwierdzanie przenoszenia praw do działki przez działkowca.
Z tego też względu Krajowa Rada PZD uznała za konieczne pilne przystąpienie do prac nad nowym statutem.
Po ogólnokrajowych konsultacjach, w których możliwość
uczestnictwa zapewniono wszystkim ogrodom i działkowcom, opracowano projekt nowego statutu. Dokument ten
został uchwalony w październiku 2014 r. przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

W zaistniałej sytuacji uważamy za niedopuszczalne,
aby organ nadzoru, korzystając ze środków administracyjnych, wymuszał na PZD zaniechanie stosowania nowego statutu, co w istocie oznaczałoby rezygnację ze
stanowiska prezentowanego w postępowaniu sądowym.
Zasadnym jest stwierdzenie, iż powyższa sytuacja nie
tylko narusza samorządność naszego stowarzyszenia, ale
również w sposób niedopuszczalny ogranicza prawo
PZD do rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd. Z powyższych względów zwracamy się do Pani Premier
o rozważenie podjęcia stosownych działań wobec Prezydenta m. st. Warszawy.

Szanowna Pani Premier!
Mając w pamięci pozytywne doświadczenia ze współpracy z Panią jako Marszałkiem Sejmu w czasie procedowania obywatelskiego projektu ustawy o ROD, a także
szybką i konstruktywną reakcję Pani Premier w kwestii
altan działkowych, świadczącą o zrozumieniu problemów i obaw działkowców, zwracamy się do Pani o rozważenie możliwości osobistego zaangażowania się
w przedstawioną sprawę. Wydaje się nam bowiem, że
urzędnicy m. st. Warszawy patrzą na problem statutu
PZD jedynie przez pryzmat paragrafów, a całkowicie
brak u nich świadomości, iż ich postępowanie uderzy
w milion polskich rodzin działkowych. Najwyraźniej nie
dostrzegają, że paraliż organizacyjny Związku niechybnie zakłóci funkcjonowanie ogrodów, z których korzysta tak liczna grupa obywateli.
Dlatego też pozwalamy sobie zwrócić się do Pani Premier z prośbą o interwencję w tej sprawie. Ze strony
PZD możemy zadeklarować pełną gotowość do konstruktywnych rozmów. Nasze wystąpienie podyktowane
jest przekonaniem, iż nadal możliwie jest wypracowanie
rozwiązania, które doprowadzi do realizacji postulatów
zgłaszanych do zapisów nowego statutu PZD przez Prezydenta m.st. Warszawy, bez zakłócania funkcjonowania ROD. Przekonanie to opieramy na świadomości, że
wszelkie działania podejmowane przez PZD przy wdrażaniu ustawy o ROD, w tym decyzja o pilnym uchwaleniu nowego statutu, miały na celu wyłącznie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ogrodów i realizację zapisów ustawy o ROD, a nie ominięcie, czy też
złamanie jakiegokolwiek prawa.

Szanowna Pani Premier!
Podejmując działania służące wdrożeniu nowej ustawy, PZD dokładał wszelkich starań, aby odpowiadały
one jej zapisom oraz duchowi. Podobnie było w przypadku uchwalenia nowego statutu. Zwołując zjazd w trybie nadzwyczajnym, KR PZD skorzystała z zapisów
dotychczasowego statutu w przeświadczeniu, iż nie naruszają one nowej ustawy. Jednocześnie, z uwagi na treść
art. 65 ust. 2 ustawy o ROD, po uchwaleniu nowego statutu Związek zaprzestał stosowania dotychczasowego.
Niestety sposób zwołania Zjazdu, choć zgodny z dotychczasowym statutem, został zakwestionowany przez Prezydenta m. st. Warszawy. Okoliczność ta stała się przesłanką do podważania legitymacji Krajowego Zjazdu Delegatów PZD do przyjęcia statutu. W konsekwencji,
w trakcie postępowania rejestrowego pomiędzy PZD,
a organem nadzoru powstał spór. Jakkolwiek sąd I instancji podzielił pogląd Prezydenta m. st. Warszawy, to
zdaniem PZD w orzeczeniu tym oparł się wyłącznie
o przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach, a pominął
regulacje szczególne zawarte w ustawie o rodzinnych
ogrodach działkowych, zwłaszcza w jej przepisach przejściowych. Dlatego PZD złożył do Sądu Okręgowego
w Warszawie apelację od przedmiotowego orzeczenia,
a co za tym idzie, kwestia ta nie została prawomocnie
rozstrzygnięta.

Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców
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4. Stanowisko KR PZD z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r.
Uchwalenie przez Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, którą procedowano z inicjatywy
działkowców, całe środowisko przyjęło z wielkim zadowoleniem i jednocześnie z ulgą. Ustawa weszła w życie
19 stycznia 2014 r., a więc na dwa dni przed terminem
wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny i w ten
sposób zachowane zostały prawa działkowców do działek i mienia na działce, a także zapewniono dalsze funkcjonowanie ogrodów. Ustawa spotkała się z pełnym
poparciem działkowców, którzy ocenili ją bardzo pozytywnie, bowiem spełnia ich oczekiwania, mimo nałożenia wielu rygorów i obowiązków.
Ustawa została przyjęta z wielkim entuzjazmem i jest
sukcesywnie wdrażana z zaangażowaniem przez wszystkich działkowców i organy PZD. W ogrodach największym wyzwaniem było przeprowadzenie ustawowych
zebrań wszystkich działkowców oraz odbycie szerokiej
konsultacji projektów statutu PZD i regulaminu ROD.
Polski Związek Działkowców z wielką powagą podszedł do realizacji ustawy. W pierwszej kolejności Krajowa Rada wskazała, które przepisy obowiązującego
statutu straciły swą moc ze względu na sprzeczność z nową ustawą o ROD i ustawą Prawo o stowarzyszeniach.
Uchwalony został nowy regulamin ROD uwzgledniający zapisy nowej ustawy, a także opracowano szczegółowe zasady odbywania zebrań wszystkich działkowców.
Krajowa Rada i jej Prezydium dokonały nowelizacji wielu uchwał systemowych, dostosowując wewnętrzne przepisy związkowe do obowiązującego prawa.
Związek dochowuje wszystkich terminów wyznaczonych ustawą o ROD i wykonuje zadania ustawowe, ponosząc z tego tytułu nieraz bardzo duże koszty. Zgodnie
z wymogiem ustawowym i w wyznaczonym terminie,
we wszystkich ogrodach odbyły się zebrania działkowców w celu podjęcia decyzji o stowarzyszeniu, które ma
prowadzić ogród. Wynik tych zebrań dowodzi, że PZD
cieszy się zaufaniem działkowców, bowiem ponad 95%
ogrodów pozostało w strukturach Związku.
Niezmiernie ważnym dla części ogrodów działkowych
jest przepis ustawy umożliwiający uregulowanie ich sta-

nu prawnego. Składanie wniosków w tej sprawie, na
podstawie art. 76 ustawy, jest priorytetem w działaniu
wielu okręgów.
Polski Związek Działkowców realizuje zapisy ustawy
o ROD z pełnym zaufaniem do stanowionego prawa i
podejmowanych decyzji przez organy państwowe. Tak
też podszedł do sprawy nowego statutu PZD. W swych
działaniach oparł się na zweryfikowanym statucie, którego nie zakwestionował organ nadzoru oraz na pozytywnej decyzji sądu rejestrowego, akceptującego procedury przy uchwalaniu poprzedniego statutu PZD.
Obecnie dobiegają końca w ogrodach walne zebrania
sprawozdawczo-wyborcze. Na zebraniach działkowcy
udzielili poparcia dla działań Krajowej Rady i całego
Związku w sprawie realizacji ustawy o ROD. Szczególnie pozytywnie i z zadowoleniem przyjęli uchwalenie
statutu PZD. Uznali, że ten statut odpowiada potrzebom
i realiom ogrodów działkowych, zaakceptowali wszelkie regulacje wynikające z niego i uchwał KR PZD.
Z wielkim niepokojem działkowcy przyjęli stanowisko sądu rejestrowego i Prezydenta m. st. Warszawy
w sprawie rejestracji statutu PZD. Powszechnie uznano,
że stanowisko Prezydenta m. st. Warszawy zaważyło na
negatywnym rozstrzygnięciu sądu I instancji.
Krajowa Rada PZD uznaje, że dotychczasowe działania wszystkich struktur Związku i działkowców w sprawie wdrażania ustawy są prawidłowe i prowadzone
z pożytkiem dla ogrodów działkowych i miliona polskich rodzin.
Krajowa Rada PZD stwierdza, że Związek w pełnym
zakresie realizuje postanowienia ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych, zgodnie z wyznaczonymi procedurami i w zakreślonych terminach.
Jednocześnie Krajowa Rada PZD dziękuje działkowcom i strukturom Związku za zaangażowanie w wykonywaniu i wdrażaniu postanowień ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych. Proces ten wykazał, że ustawa
sprawdza się w praktyce, jest akceptowana i jest najlepszym aktem prawnym gwarantującym prawa działkowców i ogrodów działkowych.
Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2015 r.
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5. Informacja o realizacji ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych
ogrodach działkowych przez PZD
1.Wstęp
Nowa ustawa o ROD to niewątpliwy sukces wszystkich polskich działkowców, którzy razem podjęli skuteczne działania aby bronić swoich ogrodów. Mimo
trudności i ataków z zewnątrz pozostali razem i nie dali
się podzielić. Wyrazem tej jedności było 924 801 podpisów złożonych pod projektem obywatelskim ustawy
o ROD. Projekt obywatelski ustawy uzyskał szerokie poparcie, wyrażone między innymi w formie: 100 tys. emaili poparcia wysłanych do posłów i senatorów z internetowej aplikacji dostępnej na stronie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD, 15 000
uczestników ogólnopolskiej manifestacji działkowców
oraz kilkudziesięciu pikiet działkowców, setkach spotkań
z posłami i senatorami, oraz ponad 5000 zbiorowych listów, stanowisk i apeli. W dniu 13 grudnia 2013 roku posłowie niemalże jednogłośnie (dwóch posłów wstrzymało się od głosu) przyjęli ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Natomiast już 18 grudnia 2013 roku
Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o ROD i tym samym zakończyła
się walka działkowców o nowe prawa dla ROD. Wska-

zuje to, iż po wielu miesiącach burzliwych prac sejmowych udało wypracować się dobry dokument, który
w pełni zabezpiecza najważniejsze prawa działkowców
oraz realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca
2012 roku. Ustawa opublikowana w dniu 9 stycznia
2014 r. w dzienniku ustaw pod pozycją 40. weszła w życie 19 stycznia 2014 r. Od tego czasu działkowcy i PZD
zostali zobowiązani do podejmowania działań zgodnych
z zapisami ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD.
Polski Związek Działkowców z mocy ustawy stał się
stowarzyszeniem ogrodowym. Zachowana została jego
ciągłość prawna i organizacyjna. Wejście nowego prawa
oznaczało jednak konieczność dostosowania wewnątrz-organizacyjnego oraz dopełnienia szeregu obowiązków,
a także podjęcia nowych wyzwań, związanych z regulacją stanu prawnego ROD. Dlatego minione 12 miesięcy
stanowiło dla PZD okres olbrzymiego wysiłku. Zaczynając okres wdrażania nowej ustawy o ROD Polski
Związek Działkowców posiadał w swoich strukturach
4926 rodzinnych ogrodów działkowych, o powierzchni
ponad 43 236 ha i ponad 963 tys działek rodzinnych.

2. Weryfikacja statutu PZD do postanowień ustawy
Nowa ustawa o ROD wyznaczyła termin 18 miesięcy
od jej wejścia w życie na uchwalenie nowego statutu stowarzyszenia ogrodowego PZD. W tej sprawie Związek
podjął działania natychmiast, nie czekając na wejście
w życie ustawy o ROD, co miało nastąpić 19 stycznia
2014 r. Już 9 stycznia 2014 r. Krajowa Rada PZD uchwałą nr 1/XVII/2014 dokonała weryfikacji obowiązującego
statutu, pod kątem zgodności z przepisami nowej ustawy
o ROD i ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Uchwała
Krajowej Rady w sprawie interpretacji postanowień sta-

tut PZD w świetle zapisów ustawy z dnia 13 grudnia
2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych stwierdziła
utratę mocy obowiązującej tych przepisów, które były
niezgodne z nową ustawą.
Zweryfikowany statut został opublikowany na stronie
internetowej PZD oraz w Biuletynie Informacyjnym
nr 1/2014 i dostarczony do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych. Było to konieczne, gdyż ROD prowadzone są przez społeczne zarządy i zweryfikowanie statutu
zapobiegło stosowaniu przepisów już nieobowiązujących.

3. Prace nad nowym regulaminem ROD
Już w styczniu 2014 roku rozpoczęły się prace nad dostosowaniem regulaminu ROD do nowej ustawy o ROD
oraz zweryfikowanego statutu. Specjalnie do tego celu
Prezydium Krajowej Rady powołało zespół, który wypracował dokument dostosowany do nowej ustawy. Nowy Regulamin ROD został uchwalony przez KR PZD
uchwałą nr 2/XVIII/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
w sprawie uchwalenia „Regulaminu rodzinnego ogrodu
działkowego”.

Regulamin ROD został wydany w nakładzie 100 000
egzemplarzy i przekazany do wszystkich okręgowych
zarządów PZD i rodzinnych ogrodów działkowych. Regulamin ROD został również opublikowany w Biuletynie Informacyjnym nr 2/2014 oraz na stronie internetowej PZD. Regulamin ma charakter tymczasowy, bowiem trzeba go dostosować do nowego statutu PZD.
Po uchwaleniu nowego statutu PZD przez Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu
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23 października 2014 roku rozpoczęły się prace nad nowym regulaminem ROD. Do opracowania regulaminu
ROD Prezydium KR w dniu 5 listopada 2014 roku powołało komisję, która na kilku posiedzeniach dyskutowała nad propozycjami i wnioskami do regulaminu zgłoszonymi przez okręgowe zarządy i indywidualnych
działkowców.
Uchwałą Nr 2/XXV/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. Kra-

jowa Rada postanowiła skierować projekt regulaminu
ROD do konsultacji do wszystkich okręgów. W tym celu wydała broszurę w nakładzie 20 tys. egzemplarzy, które przekazano do ogrodów działkowych, a także zamieściła projekt na swojej stronie internetowej. Konsultacje
potrwają do końca kwietnia. Po tym terminie na podstawie otrzymanych propozycji i uwag zostanie wypracowana ostateczna wersja projektu regulaminu ROD.

4. Zebrania ustawowe
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w art. 69
zobowiązała PZD do przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców, podczas których działkowcy mieli zadecydować, czy ROD pozostaje w strukturach ogólnopolskiego stowarzyszenia PZD, czy też zakładają lokalne stowarzyszenie, które przejmie zarządzanie ROD. Zebrania mogły się odbywać w ROD już od dnia wejścia
w życie ustawy, tj. 19 stycznia 2014 r., a termin ich odbywania upłynął 18 stycznia 2015 r.
Związek dołożył wszelkich starań, aby w pełni zrealizować zapisy ustawy: Prezydium Krajowej Rady już
8 stycznia 2014 r. podjęło uchwałę nr 4/2014 w sprawie
wprowadzenia wytycznych do przygotowania i przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców korzystających
z działek w rodzinnych ogrodach działkowych. Uchwałą
nr 43/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie uzupełnienia wytycznych w sprawie przeprowadzenia zebrania
wszystkich działkowców w rodzinnych ogrodach działkowych w 2014 r. uszczegółowiono zasady przeprowa-

dzania zebrań. Uchwałą nr 39/2014 z dnia 19 lutego
2014 r. wprowadzone zostały również wytyczne w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych na okoliczność wyodrębnienia ROD. Opracowane zostały wzory
niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia tych zebrań oraz stworzono szereg dokumentów mających
wspierać zarządy ROD przy zwoływaniu i przeprowadzaniu zebrań ustawowych. W efekcie zebrania zostały
przeprowadzone w 4 861 ROD.
W większości ogrodów działkowcy zadecydowali
o pozostaniu w PZD. W 243 ROD działkowcy zdecydowali, że ich ogrodami będą zarządzały stowarzyszenia
inne niż PZD, które powołali na zebraniach. Na dzień
9.04.2015 r. Polski Związek Działkowców zarządzał
4707 ROD.
Przeprowadzenie zebrań ustawowych było bardzo
kosztowne dla PZD. Ogółem poniesione przez Związek
koszty wyniosły 6, 5 mln zł.

5. Uchwalenie nowego statutu PZD
W celu wykonania obowiązku uchwalenia statutu stowarzyszenia ogrodowego wynikającego z art. 68 ustawy
z dnia z dnia 13 grudnia 2014 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, Krajowa Rada PZD uchwałą nr
7/XIX/2014 z dnia 27 marca 2014 r. powołała 14-osobową Komisję Statutową. Ponadto, Prezes PZD powołał
Zespół Doradców złożony z prawników i radców prawnych OZ i KR, jako ciało doradcze Komisji.
Na wielu wielogodzinnych posiedzeniach Komisja
Statutowa i Zespół Doradców przeanalizowały setki propozycji uregulowań do statutu zgłoszonych przez okręgowe zarządy, zarządy ogrodów oraz indywidualnych
działkowców. Prezydium KR przyjmowało kolejne wersje projektu statutu PZD ulepszane w wyniku ciągle na-

pływających propozycji. Intencją Prezydium KR było
dotarcie z projektem statutu PZD do jak największego
grona działkowców. Wydano więc broszurę z projektem
statutu PZD, którą rozprowadzono do ogrodów. Projekt
statutu PZD został również zamieszczony na stronie internetowej KR PZD i okręgowych zarządów PZD.
Na XXII posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 25
września 2014 r. została podjęta uchwała nr 2/XXII/2014
w sprawie przedłożenia pod obrady XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD projektu statutu PZD.
Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD
uchwałą nr 2 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie
uchwalenia statutu PZD uchwalił nowy statut stowarzyszenia ogrodowego PZD.
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6. Weryfikacja uchwał systemowych
Wejście w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych spowodowało konieczność dokonania nie tylko
weryfikacji uchwał systemowych uchwalonych przez
Prezydium KR PZD i przez Krajową Radę PZD, ale również podjęcia szeregu nowych unormowań. Powyższe
wynikało z konieczności dostosowania dotychczas obowiązujących przepisów wewnątrzzwiązkowych do nowoprzyjętych regulacji ustawowych, jak również uregulowania szeregu nowych kwestii, które nie występowały w poprzedniej ustawie o ROD.

Działkowców – uchwała opublikowana w BI nr 8/2014;
10. Uchwała nr 11/XXIII/2014 KR PZD z dnia
11 grudnia 2014 r., w sprawie podziału podwyższenia
opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do
działki – uchwała opublikowana w BI nr 8/2014;
11. Uchwała nr 12/XXIII/2014 KR PZD z dnia
11 grudnia 2014 r., w sprawie Funduszu Samopomocowego PZD i zasad jego funkcjonowania – uchwała opublikowana w BI nr 8/2014;
12. Uchwała nr 13/XXIII/2014 KR PZD z dnia
11 grudnia 2014 r., w sprawie zasad funkcjonowania
w Polskim Związku Działkowców Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD
– uchwała opublikowana w BI nr 8/2014;
13. Uchwała nr 3/XXIV/2015 KR PZD z dnia 15 stycznia 2015 r., w sprawie zasad funkcjonowania Funduszu Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polskim Związku Działkowców – uchwała opublikowana
w BI nr 1/2015;
14. Uchwała nr 4/XXIV/2015 KR PZD z dnia 15 stycznia 2015 r., w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Obrony ROD – uchwała opublikowana
w BI nr 1/2015;
15. Uchwała nr 5/XXIV/2015 KR PZD z dnia 15 stycznia 2015 r., w sprawie ustalenia odpisu na Fundusz
Obrony ROD z części partycypacji należnej jednostce
krajowej PZD – uchwała opublikowana w BI nr 1/2015;
16. Uchwała nr 6/XXIV/2015 KR PZD z dnia 15 stycznia 2015 r., w sprawie inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców – uchwała opublikowana w BI nr 1/2015;

W tym celu Krajowa Rada PZD podjęła następujące
uchwały:
1. Uchwała nr 2/XVII/2014 KR PZD z dnia 9 stycznia
2014 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/V/2008 KR
PZD z dnia 26 listopada 2008 r., w sprawie Funduszu
Statutowego Polskiego Związku Działkowców – uchwała oraz tekst jednolity opublikowany w BI nr 1/2014;
2. Uchwała nr 3/XVII/2014 KR PZD z dnia 9 stycznia
2014 r., w sprawie zmian w przepisach PZD dotyczących
Funduszu Rozwoju ROD PZD – uchwała oraz tekst jednolity opublikowany w BI nr 1/2014;
3. Uchwała nr 4/XVII/2014 KR PZD z dnia 9 stycznia
2014 r., w sprawie zmian w przepisach PZD dotyczących
Funduszu Oświatowego Polskiego Związku Działkowców – uchwała oraz tekst jednolity uchwały opublikowany w BI nr 1/2014;
4. Uchwała nr 4/XXIII/2014 KR PZD z dnia 11 grudnia 2014 r., w sprawie określenia wysokości i podziału
środków z partycypacji – uchwała opublikowana w BI
nr 8/2014;
5. Uchwała nr 5/XXIII/2014 KR PZD z dnia 11 grudnia 2014 r., w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Statutowego – uchwała opublikowana
w BI nr 8/2014;
6. Uchwała nr 6/XXIII/2014 KR PZD z dnia 11 grudnia 2014 r., w sprawie wysokości i podziału składki
członkowskiej w PZD w 2015 r. – uchwała opublikowana w BI nr 8/2014;
7. Uchwała nr 7/XXIII/2014 KR PZD z dnia 11 grudnia 2014 r., w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych w PZD wg zasad określonych przez ustawę
o rachunkowości dla jednostek mikro – uchwała opublikowana w BI nr 8/2014;
8. Uchwała nr 8/XXIII/2014 KR PZD z dnia 11 grudnia 2014 r., w sprawie ewidencji prawa użytkowania wieczystego na potrzeby sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne PZD – uchwała
opublikowana w BI nr 8/2014;
9. Uchwała nr 10/XXIII/2014 KR PZD z dnia
11 grudnia 2014 r., w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Oświatowego Polskiego Związku

Natomiast Prezydium KR PZD podjęło następujące
uchwały:
1. Uchwała nr 2/2014 Prezydium KR PZD z dnia
8 stycznia 2014 r., w zmiany Uchwały nr 212/2008
z dnia 15 grudnia 2008 r., w sprawie zatwierdzenia Zakładowego Planu Kont Polskiego Związku Działkowców
– uchwała opublikowana w BI nr 1/2014;
2. Uchwała nr 3/2014 Prezydium KR PZD z dnia
8 stycznia 2014 r., w sprawie wzoru deklaracji członkowskiej – uchwała oraz tekst jednolity opublikowany w BI
nr 1/2014;
3. Uchwał nr 4/2014 Prezydium KR PZD z dnia
8 stycznia 2014 r., w sprawie wprowadzenia wytycznych
do przygotowania i przeprowadzenia zebrań wszystkich
działkowców korzystających z działek w rodzinnych
ogrodach działkowych, uzupełniona uchwałą nr 43/2014
Prezydium KR PZD z dnia 21 lutego 2014 r., w sprawie
uzupełnienia wytycznych w sprawie przeprowadzenia
zebrania wszystkich działkowców w rodzinnych ogrodach działkowych w 2014 r. – uchwały oraz tekst jedno-
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lity opublikowany w BI nr 1/2014 i BI nr 2/2014;
4. Uchwała nr 10/2014 Prezydium KR PZD z dnia
9 stycznia 2014 r., w sprawie zmian w przepisach PZD
dotyczących Funduszu Rozwoju ROD PZD – uchwała oraz
tekst jednolity uchwał opublikowany w BI nr 1/2014;
5. Uchwała nr 11/2014 Prezydium KR PZD z dnia
9 stycznia 2014 r., w sprawie zmian w przepisach PZD
dotyczących Funduszu Oświatowego Polskiego Związku
Działkowców - uchwała oraz tekst jednolity uchwał opublikowany w BI nr 1/2014;
6. Uchwał nr 21/2014 Prezydium KR PZD z dnia
12 lutego 2014 r., w sprawie wytycznych do art. 75 i 76
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – uchwała
opublikowana w BI nr 2/2014;
7. Uchwała nr 32/2014 Prezydium KR PZD z dnia
12 lutego 2014 r., w sprawie zmian i uchylenia przepisów
PZD z zakresu gospodarki gruntami – uchwała oraz tekst
jednolity uchwały opublikowany w BI nr 2/2014;
8. Uchwała nr 39/2014 Prezydium KR PZD w sprawie
przyjęcia wytycznych w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych na okoliczność wyodrębnienia się ROD
– uchwała oraz wytyczne opublikowane w BI nr 2/2014;
9. Uchwała nr 244/2014 Prezydium KR PZD z dnia
5 listopada 2014 r., w sprawie zmian w przepisach PZD
związanych z wypisem z Rejestru ROD KR PZD;
10.Uchwała nr 255/2014 Prezydium KR PZD z dnia
30 grudnia 2014 r., w sprawie określenia zasad prowadzenia i funkcjonowania Ewidencji Działek w ROD
– uchwała opublikowana w BI nr 1/2015;
11. Uchwała nr 259/2014 Prezydium KR PZD z dnia
30 grudnia 2014 r., w sprawie zasad udzielania i zwrotu
pożyczek z Funduszu Samopomocowego Polskiego

Związku Działkowców – uchwała opublikowana w BI
nr 1/2015;
12.Uchwała nr 261/2014 Prezydium KR PZD z dnia
30 grudnia 2014 r., w sprawie zasad udzielania dotacji
z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych w ROD, nadzoru ich wydatkowania oraz
rozliczania – uchwała opublikowana w BI nr 1/2015;
13.Uchwała nr 22/2015 Prezydium KR PZD z dnia
15 stycznia 2015 r., w sprawie zasad i kryteriów udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych z krajowego i okręgowego Funduszu Rozwoju
ROD – uchwała opublikowana w BI nr 1/2015;
14.Uchwała nr 23/2015 Prezydium KR PZD z dnia
15 stycznia 2015 r., w sprawie stanowisk inspektorów do
spraw inwestycji w jednostkach terenowych PZD i jednostce krajowej PZD;
15.Uchwała nr 36/2015 Prezydium KR PZD z dnia
17 lutego 2015., w sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w rodzinnych ogrodach działkowych;
16.Uchwała nr 104/2015 Prezydium KR PZD z dnia
14 kwietnia 2015 r., w sprawie zatwierdzenia zasad rachunkowości i Zakładowego Planu Kont Stowarzyszenia
Ogrodowego Polski Związek Działkowców;
Poza opublikowaniem przedmiotowych uchwał w Biuletynach Informacyjnych, szereg unormowań, jak
i wszystkie wzory dokumentów i druków zostały zamieszczone na stronie internetowej PZD.
Powyższe wykazuje, iż Związek podejmuje wszelkie
niezbędne czynności, w celu wdrożenia nowej ustawy
o ROD i dostosowania wszelkich przepisów wewnątrzzwiązkowych do nowej rzeczywistości prawnej.

7. Upowszechnienie ustawy o ROD
Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 13 grudnia
2013 r o ROD, Krajowa Rada PZD podejmowała szereg
działań, mających na celu upowszechnienie treści ustawy. W pierwszej kolejności KR PZD wydała broszurę
„Przewodnik po ustawie”, który został przekazany
do wszystkich okręgowych zarządów PZD i rodzinnych
ogrodów działkowych. Został również udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej
www.pzd.pl W broszurze tej została zamieszczona treść
ustawy o ROD oraz omówione najważniejsze zagadnienia związane z nowym systemem funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce. Broszura została wydana w nakładzie 116 800 egzemplarzy.
Prawnicy KR PZD odpowiadali działkowcom na liczne pytania dotyczące stosowania zapisów ustawy o ROD
w praktyce. Odbywało się to w formie pisemnych odpowiedzi jak również telefonicznych porad prawnych (co
jest kontynuowane). Odpowiedzi na najczęściej zadawa-

ne pytania były publikowane na stronie internetowej
PZD, a następnie zostały wydane w formie broszury
pt. „Ustawa o ROD w pytaniach i odpowiedziach”,
która została również umieszczona na stronie internetowej PZD. W broszurze tej zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania dotyczące takich zagadnień jak: walne
zebrania i ustawowe zebrania działkowców, składka
członkowska i inne opłaty, prawo do działki – dzierżawa
działkowa, przeniesienie prawa do działki, stowarzyszenia ogrodowe i członkostwo, działki i ich zagospodarowanie, sprawy gospodarki gruntami oraz likwidacje
ROD. Odpowiedzi udzielili prawnicy KR PZD oraz OZ
PZD, którzy pracowali nad ustawą i posiadają wnikliwą
wiedzę na jej temat. W broszurze nie mogło zabraknąć
również treści nowej ustawy o ROD, w której każdy artykuł został poprzedzony hasłem tematycznym – w celu
ułatwienia odnalezienia konkretnego zagadnienia. Nakład 100 125 egzemplarzy pokryła KR PZD. Pozostały
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nakład pokryły OZ PZD.
Informacje dotyczące nowej ustawy o ROD były również na bieżąco umieszczane na stronie internetowej
PZD oraz publikowane w Biuletynach Informacyjnych
PZD, w „Działkowcu”, w „Informatorze działkowca”

oraz gazecie „Zielona Rzeczpospolita”.
Upowszechnianie zapisów ustawy o ROD odbywało
się również na licznych szkoleniach i naradach organizowanych przez KR PZD i OZ PZD dla członków organów PZD oraz działkowców.

8. Wzory dokumentów związanych z ustawą o ROD
W związku z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych KR PZD przygotowała
dla zarządów ROD i działkowców wiele wzorów pomocnych dokumentów.
Mając na uwadze nowe zasady nabywania prawa do
działek w ROD, KR PZD opracowała wzory dokumentów stosowanych przy przeniesieniu lub ustanowieniu
praw do działki. Dokumenty te miały być ułatwieniem
dla zarządów i działkowców chcących przenieść prawo
do działki na inną osobę, a także dla osób ubiegających
się o działki w ROD.
W ramach tych działań KR PZD przygotowała wzory:
1) umowy przeniesienia praw do działki
2) wniosku o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki
3) uchwały zarządu ROD w sprawie zatwierdzenia
umowy przeniesienia praw do działki
4) umowy dzierżawy działkowej
5) uchwały zarządu ROD w sprawie wyrażenia zgody
na podpisanie umowy dzierżawy działkowej
6) wniosku osoby bliskiej o ustanowienie prawa po
zmarłym działkowcu

7) oświadczenia o wstąpieniu w prawa do działki po
zmarłym współmałżonku
8) uchwały zarządu ROD w sprawie stwierdzenia
wstąpienia w prawa do działki.
9) uchwały zarządu ROD o wypowiedzeniu umowy
zawartej w drodze przeniesienia praw,
10) uchwały zarządu ROD o wypowiedzeniu umowy
przekształconej z mocy ustawy,
11) uchwały zarządu ROD o wypowiedzeniu umowy zawartej z zarządem.
KR PZD przygotowała również wzory dokumentów
niezbędnych do poprawnego przeprowadzenia zebrań
wszystkich działkowców, które zgodnie z ustawą o ROD
musiały odbyć się do stycznia 2015 roku w rodzinnych
ogrodach działkowych, tj. wzór zaproszenia oraz wzór
regulaminu zebrania. Ponadto opracowano także wzory dokumentów związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych na dzień poprzedzający wyodrębnienie ROD.
Wzory dokumentów zamieszczono w Biuletynach Informacyjnych PZD oraz na stronie interesowej PZD.

9. Regulacja stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD
Na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r.
o ROD w stosunku do ponad 27 tys. ha gruntów, tj. ok
63% PZD posiada prawo użytkowania wieczystego. Około 1/3 ROD funkcjonowało na zasadzie statusów ogrodów
stałych, czyli bez praw ujawnionych w księdze wieczystej. Dzięki unormowaniom z art. 76 ustawy o ROD, PZD
mógł przystąpić regulowania stanu prawnego tych ROD,
poprzez występowanie o wydawanie decyzji stwierdzających nabycia prawa użytkowania do tych terenów. działanie to wiązało się jednak z koniecznością zgromadzenia
dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez ROD warunków zapisanych w ustawie.
Mianowicie zgodnie z art. 76 ustawy o ROD poza wymogiem zlokalizowania ogrodu na nieruchomości będącej własnością jednostki samorządu terytorialnego lub
Skarbu Państwa, należało wykazać, że ROD spełniał jedną z poniższych:
1) był wpisany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako zieleń działkowa (na dzień
19.01.2014 r.)

2) istniał co najmniej 30 lat (czyli był założony przed
19.01.1984 r.), a nabycie do niego własności przez
Skarb Państwa nastąpiło w związku z zakładaniem
ROD bądź jego funkcjonowaniem np. gdy Skarb Państwa pozyskał grunt w wyniku wywłaszczenia w celu
urządzenia na nim rodzinnego ogrodu działkowego.
3) istniał co najmniej 30 lat (czyli był założony przed
19.01.1984 r.), a nabycie do niego własności przez
jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło
w związku z funkcjonowaniem na nim ROD np. gdy
gmina uzyskała własność do nieruchomości zajętej
przez ROD na skutek komunalizacji.
4) ogród posiada lokalizację stałą bądź uzyskał status
stały na podstawie ustawy z dnia 6 maja 1981 roku
o pracowniczych ogrodach działkowych.
Skomplikowany stan prawny ogrodów oraz skala regulacji spowodowały, iż Prezydium KR PZD uznało za
konieczne wprowadzenie rozwiązań systemowych.
Uchwałą nr 21/2014 przyjęło wytyczne (treść uchwały
opublikowana w BI nr 2/2014 r.), w których określono
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procedurę regulacji stanu prawnego gruntów całości/
części ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD.
W pierwszej kolejności kompletowana jest dokumentacja na potwierdzenie spełnienia przez ROD przesłanek
wymienionych w art. 76 ustawy o ROD. Następnie składane są wnioski o wydanie decyzji potwierdzającej prawo PZD do gruntu ROD. W działania te włączono
wszystkie jednostki organizacyjne PZD tj. zarządy ROD,
okręgowe zarządy oraz Krajowa Rada PZD.
Proces ten jest na bieżąco monitorowany. Jednak jak
pokazuje praktyka, uregulowanie sytuacji prawnej ROD
nie jest zadaniem prostym. Do końca marca 2015 roku

okręgowe zarządy PZD wytypowały 1794 ROD o powierzchni blisko 11 tys ha, które kwalifikują się do objęcia art. 76 ustawy o ROD. Złożono już wnioski
dotyczące 946 ROD o powierzchni 6136 ha, a więc
w stosunku do 56% powierzchni podlegającej regulacji.
Do chwili obecnej właściciele gruntu (gminy/Skarb Państwa) pozytywnie rozpatrzyli sprawy 120 ROD o powierzchni ponad 556 ha. Pozostałe wnioski czekają na
rozpatrzenie. PZD przygotowuje oczywiście kolejne wystąpienia oraz monituje organy administracji w sprawie
przyspieszenia procedury ich rozpatrywania.

10. Przekazywanie majątku ogrodom wyodrębnionym
W 2014 roku rodzinne ogrody działkowe stanęły przed
dylematem – wyodrębnić się czy pozostać w PZD. Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o ROD, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zarząd
każdego ROD, prowadzonego przez PZD, miał ustawowy obowiązek zwołać zebranie wszystkich działkowców
korzystających z działek położonych na terenie tego
ROD, w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie
wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy.
Rodzinne ogrody działkowe, które podjęły decyzję
o wyodrębnieniu się ze struktur PZD i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego przejmującego prowadzenie ogrodu, musiały w pierwszej kolejności wystąpić
do Krajowego Rejestru Sądowego, w celu dokonania jego rejestracji.
Stosownie do art. 73 ust. 3 ustawy o ROD, z dniem nabycia osobowości prawnej przez to stowarzyszenie, stało się ono następcą prawnym PZD w zakresie wszelkich
praw i obowiązków, w szczególności prawa do nieruchomości zajmowanych przez rodzinny ogród działkowy,
własności infrastruktury ogrodowej oraz środków na rachunkach bankowych ROD. Podstawę rachunkową wyodrębnienia rodzinnego ogrodu działkowego stanowi
sprawozdanie finansowe tego ogrodu sporządzone na
dzień poprzedzający rejestrację tego ogrodu w Krajo-

wym Rejestrze Sądowym.
W celu ułatwienia sprawnego i rzetelnego przekazywania majątku PZD wyodrębnionym ROD, w dniu
19 lutego 2014 roku, Prezydium KR PZD podjęło
uchwałę nr 39/2014 w sprawie przyjęcia wytycznych
w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych na
okoliczność wyodrębnienia się ROD. Wytyczne określają jakie dokumenty składają się na sprawozdanie finansowe oraz co w szczególności winno być ujęte w wymienionych dokumentach.
Ponieważ postanowienie o rejestracji stowarzyszenia
w KRS oznacza zakończenie działalności ogrodu w ramach PZD, konieczne było także określenie procedur
skreślenia ROD z Rejestru ROD Krajowej Rady PZD.
W tym celu, w dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydium KR
PZD podjęło uchwałę nr 187/2014 w sprawie skreślenia
ROD z Rejestru ROD KR PZD w związku z wyłączeniem
się na podstawie ustawy o ROD.
Na dzień 31.12.2014 r., w strukturach PZD pozostawało 4 846 ROD o powierzchni ponad 42 396 ha
i 945 883 działek rodzinnych. Oznacza to, iż proces wyodrębniania zakończył się wobec 76 ROD, o powierzchni 757 ha. W trakcie tej procedury jest 176 ROD.
Należy podkreślić, że PZD realizuje podjęte przez
działkowców decyzje i podejmuje wszelkie działania,
które umożliwiają prawidłowe przekazanie majątku PZD
w wyodrębnionych ogrodach.

11. Podsumowanie
Powyższe informacje w pełni uzasadniają stwierdzenie, że na PZD spoczywał zasadniczy ciężar wdrożenia
ustawy o ROD. Niezależnie od tego, czy dany ROD pozostał w jego strukturach, czy też działkowcy zadecydowali o jego wyodrębnieniu, kluczowe dla płynnego
przejścia ROD miały bowiem działania PZD podjęte
bezpośrednio po wejściu w życie nowej ustawy.
Z tym dniem zarządy wszystkich ogrodów musiały

działać według nowych unormowań prawnych wynikających z ustawy o ROD. Było to możliwe dzięki temu, że
jeszcze przed jej uchwaleniem w Związku trwały prace
przygotowawcze, mające na celu dostosowanie prawa
wewnątrz organizacyjnego do nowego otoczenia prawnego. Działania te pozwoliły na sprawne wprowadzenie
unormowań nowej ustawy i umożliwiły zarządom ROD
płynne dostosowanie do niej funkcjonowania ogrodów.
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Związek podjął wszelkie niezbędne i możliwe działania
w celu rozpropagowania treści ustawy oraz praktycznego znaczenia jej unormowań. Należy też podkreślić, że
PZD, szanując decyzje działkowców, którzy w sposób
demokratyczny i zgodnie z unormowaniami wynikającymi z ustawy postanawiali wyłączyć się ze struktur
PZD, w każdym przypadku spełnienia warunków ustawy, przekazuje na rzecz stowarzyszeń majątek i prawa

do gruntu wyodrębnionych ROD.
Reasumując, można dziś uznać, że dzięki olbrzymiemu
wysiłkowi całej struktury PZD, organizacji udało się pogodzić wdrożenie nowych przepisów, w tym działania
związane z procesem wyodrębniania ROD i regulacją sytuacji prawnej ROD, z potrzebą zapewnienia ROD warunków do bieżącego funkcjonowania.
Opracował:
Wydział Prezydialny - Zofia Rut-Skórzyńska
Wydział Gospodarki Gruntami - Mariola Kobylińska

Warszawa, dnia 20.04.2015 r.

6. Stanowiska w sprawie rejestracji statutu PZD

1) ROD „Kwitnąca Dolina” w Swarzędzu
Prezydent m.st. Warszawy
OŚWIADCZENIE
Uchwalone podczas Walnego Zebrania Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kwitnąca Dolina”
w Swarzędzu w sprawie rejestracji Statutu Polskiego Związku Działkowców

Szanowna Pani Prezydent

PZD”. Sprawa jest niezwykle poważna bowiem brak statutu skutkuje zagrożeniem dla bytu dopiero co powstałego stowarzyszenia. Mamy więc trzecią organizowaną
w majestacie prawa próbę, zniszczenia ogrodnictwa
działkowego w Polsce, poprzez atak na jego strukturę.
Smutne jest to, że do tego dzieła swoją rękę dokładają
renegaci, którzy kiedyś byli członkami PZD. Jednym
z nich jest pan Dobiesław Wieliński, były członek PZD
w ROD „Kwitnąca Dolina” w Swarzędzu.
Pan D. Wieliński autor wniosku dotyczącego nadzoru
nad stowarzyszeniem Polski Związek Działkowców, jest
„fikcyjnym” użytkownikiem działki, czego najlepszym
przykładem jest ona sama, – zaniedbana, nieuprawiana,
porośnięta chaszczami. Sprawia wrażenie opuszczonej
i tak jest w rzeczywistości. Jej gospodarzowi potrzebna
jest jedynie jako pretekst do wypowiadania się w imieniu działkowców, sam bowiem mieszka w pobliżu we
własnym domu z zadbanym ogrodem.
Od 2009 r. nie partycypuje w wydatkach jakie działkowcy ponoszą na rzecz ogrodu.
Ten „odnowiciel” ruchu działkowego w Polsce, na
swoim terenie w swoim ogrodzie, doznał sromotnej porażki. Po żarliwej agitacji na rzecz wyłączenia ogrodu ze

Polski Związek Działkowców jako sukcesor ogrodnictwa działkowego w Polsce przeżywa najgorszy okres
w swojej ponad stuletniej historii. Związek nigdy nie był
tak ciężko doświadczany jak w okresie 25 lat wolności.
W tym czasie działkowcy dwukrotnie musieli stawać do
boju w obronie swoich interesów. Pierwszy raz gdy nowa władza próbowała wymusić na działkowcach irracjonalne warunki przebywania na działkach (vide – rewolucyjne pomysły ówczesnego posła PO pana Z. Huskowskiego), po raz wtóry, gdy przy udziale Naczelnego Sądu Administracyjnego usiłowano wyrugować działkowców z ich altan w większości murowanych, do zdefiniowanych przez NSA jako „lekka ażurowa konstrukcja nie
związana w sposób trwały z gruntem” (vide – obraz
Aleksandra Gierymskiego „Altana”).
Dzięki zmobilizowaniu przez PZD wokół tych tematów setek tysięcy działkowców, obie batalie wygraliśmy.
Gdy wydawało się, że wraz z wiosną na Ogrody zawitał spokój i nastał czas siania, spadła na nas kolejna hiobowa wieść, Prezydent m.st. Warszawy blokuje rejestrację statutu PZD. Pretekstem jest „wadliwe zwołanie
Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów
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struktur PZD, poparło go raptem 9 działkowców, 116 było za pozostawieniem ogrodu w PZD.

go i kilku podobnie myślących osób, znajdująca swój
wyraz w kierowanych do Pani pismach, nie znajdzie
przełożenia na decyzje, mające negatywne skutki dla miliona działkowców, którzy swój los świadomie w wyborach wyodrębniających związali z Polskim Związkiem
Działkowców.

Szanowna Pani Prezydent
My, działkowcy ROD „Kwitnąca Dolina” wyrażamy
nadzieję, że destrukcyjna działalność p. D. Wielińskie-

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Emilia Nowacka

Przewodniczący Zebrania
/-/ Zygmunt Chmielina

Prezes ROD „Kwitnąca Dolina”
/-/ Romuald Drzazga
Swarzędz, dnia 25 kwietnia 2015 r.

2) OZ Małopolski
STANOWISKO
Prezydium Komisarycznego Okręgowego Zarządu Małopolskiego Polskiego Związku Działkowców
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Prezydium Komisarycznego OZM PZD w Krakowie,
obradujące w dniu 28 kwietnia 2015r., wyraża ubolewanie postępowaniem Prezydenta Warszawy, będącego organem nadzoru PZD, którego działania prowadzą do
destabilizacji środowiska działkowego. Podważanie decyzji PZD, wynika z całkowitego niezrozumienia sposobu funkcjonowania ogrodów działkowych oraz związku,
a interpretacja Prezydenta Warszawy uchwał PZD i statutu PZD szkodzi działkowcom.
Organ nadzoru nad PZD przyczynił się do odmowy rejestracji w KRS, uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 23 października 2014 roku Statutu PZD.
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia
13 grudnia 2013 r. narzuca na PZD obowiązek zarejestrowania nowego Statutu PZD i dzięki solidarnym działaniom Związku wierzymy, że będzie to możliwe. Teraz
Prezydent Warszawy sugeruje nieprawomocność podejmowanych przez KR PZD uchwał w sprawie partycypacji w kosztach zarządzania ogrodami działkowymi,
pomimo, że konieczność partycypacji wynika z ustawy

o ROD. Przez powyższe decyzje do działkowców wysłano nie zgodny z rzeczywistością komunikat, że organ
nadzoru może uchylić uchwały PZD oraz zdestabilizować zarządzanie ogrodami działkowymi.
Niechęć Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz do
ogrodów działkowych podyktowana jest najprawdopodobniej dążeniem do likwidacji warszawskich ogrodów
działkowych, które w wyniku rozbudowy miasta, usytuowane są w intratnych lokalizacjach. To krótkowzroczne postrzeganie gruntów miejskich, jest w istocie działaniem przeciwko mieszkańcom Warszawy, nie tylko
działkowcom.
Dlatego apelujemy o zaprzestanie działań szkodzących
Polskiemu Związkowi Działkowców i blisko milionowej rzeszy działkowców, podejmowanych przez Prezydent Warszawy. Podważanie zapisów Statutu PZD
i uchwał KR PZD zakłóca działania na rzecz działkowców. Tym bardziej, że decyzje organu nadzoru stoją
w sprzeczności do zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r.
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3) OZ Mazowiecki
STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD
ws. odrzucenia statutu PZD
Członkowie OZ Mazowieckiego PZD wyrażają przekonanie, że postanowienie referendarza sądowego ws.
odmowy rejestracji statutu PZD jest działaniem zamierzonym, które ma wywołać destabilizację w działalności organizacyjnej całego Związku. Sama decyzja, jak
i jej uzasadnienie nie tylko budzi zastrzeżenia i wątpliwości, ale jest jednym z wielu świadectw działań stołecznych urzędników, których celem jest pognębienie
działkowców i przejecie ogrodów działkowych. Ten cel
towarzyszy władzom Miasta Warszawy już od wielu lat.
Co chwila podejmowane są kolejne próby skierowane na
całkowitą likwidację warszawskich ogrodów działkowych i pozbycie się działkowców. Prawo w tym wypadku nie ma nic do rzeczy, bowiem wysnuwane przeciwko
PZD zarzuty są abstrakcyjne. Wydaje się zatem całkowicie oczywiste, że tym razem mamy do czynienia
z jeszcze bardziej zdecydowanym i zdeterminowanym
działaniem, a ich autorem pośrednio jest Prezydent Warszawy, która zgłosiła zastrzeżenia co do nowego statutu
PZD i sposobu jego uchwalenia. Zadziwia nas determinacja, z jaką prowadzone są działania, wbrew logice i interpretacji prawa. Wszelkie zastrzeżenia Pani Prezydent
zostały szczegółowo wyjaśnione w stanowisku prawnym
przygotowanym przez prawników Związku. Pomimo tego krucjata przeciwko PZD, jego jednostkom i statutowi
jest kontynuowana. Niezrozumiały jest dla nas fakt, że
ani organ nadzoru nad PZD, ani referendarz sądowy oraz
sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy nie dostrzegli istniejących istotnych różnic pomiędzy zwykłym
a nadzwyczajnym Krajowym Zjazdem Delegatów. Tymczasem Zjazd zwołany był zgodnie z dotychczasowym
statutem, dokładnie w takim samym trybie jak uchwalony nowy statut. Stąd też argument Prezydent Warszawy,
iż Krajowy Zjazd Delegatów nie był uprawniony do
zmiany statutu PZD jest całkowicie niezrozumiały. Kwestionowany Zjazd był powołany zgodnie z zapisami statutu, który był sprawdzony przez sąd i został wcześniej
zaakceptowany jako zgodny z prawem. Ponadto trzeba
też zauważyć, że uchwalenie nowego statutu wymusiło
na PZD wejście w życie nowej ustawy działkowej
uchwalonej 13 grudnia 2013 r. Ustawa ta zobowiązała
PZD m.in. do uchwalenia statutu w terminie 18 miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania ustawy. Przepi-

sy nakazały uchwalić nowy statut w oparciu o zasady
wynikające z dotychczasowego statutu. W obliczu tych
faktów zasadne wydają się pytania, jakie padają ze
wszech stron. Dlaczego Sąd nie bierze pod uwagę tych
okoliczności, a swoją opinię wydaje wyłącznie w oparciu o zastrzeżenia Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz
i referendarza sądowego działającego także w oparciu
o te same argumenty z pominięciem niezwykle istotnych
dla tej sprawy opinii prawnych i wcześniejszych rozstrzygnięć sądowych, które w sposób wystarczający
i wyczerpujący uregulowały sporne kwestie. To niepojęte, że interpretacja prawa i jego rozumienie mają zależeć od osoby, która je wydaje. Rodzi to podejrzenie, iż
sprawa jest upolityczniona, a pseudo argumenty mają
służyć jedynie tuszowaniu celu, który dla działkowców
i Związku pozostaje oczywisty.
Mijają kolejne tygodnie i miesiące, a sprawa, która
z punktu prawnego wydaje się całkowicie oczywista
i bezproblemowo, ugrzęzła w machinie urzędniczo-prawnej działającej dla korzyści władzy Warszawy,
a nie zwykłych działkowców. W tym wypadku nie chodzi już tylko o stołecznych działkowców, których pozbyć
się chce Prezydent Warszawy. Celem stał się cały Związek i przyszłość ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Wielkimi krokami zbliża się graniczny termin 18 miesięcy, jakie PZD miał na uchwalenie statutu. Komu zatem tak bardzo zależy na tym, by statut ten nigdy nie
został uchwalony, by chaos organizacyjny ogarnął
wszystkie szczeble i struktury Związku? Kto w rzeczywistości stoi za tym stanem rzeczy? Dziś pytania te odbijają się echem, a społeczność działkowa jest ignorowana i zbywana. Jak długo jeszcze działkowcy narażeni
będą na lekceważenie i ciągły atak?
Członkowie OZ Mazowieckiego PZD wciąż liczą, że
błędne decyzje, jakie zapadły w tej sprawie zostaną naprawione w odpowiednim czasie. PZD nie pozostaje
bierny, a liczne skargi muszą zostać rozstrzygnięte zgodnie z prawem. Rejestracja statutu w wyznaczonym ustawą czasie jest potrzebna całemu środowisku działkowemu. Tu nie ma mowy o kompromisie, dlatego będziemy razem walczyć w tej sprawie aż do jej pozytywnego rozwiązania.
Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD

Warszawa, 28.04.2015 r.
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4) OZ Mazowiecki
STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD
w sprawie torpedowania ustawy o ROD
Uchwalona z inicjatywy obywatelskiej ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, którą poparło blisko
milion działkowców, była niewątpliwym zwycięstwem
całego środowiska broniącego ogrodów działkowych
przed naporem inwestorów i polityków, którzy w ROD
widzą jedynie wartość ziemi liczoną w milionach złotych. Poddana szerokiej konsultacji ustawa stała się centrum uwagi na wiele miesięcy i postawiła na nogi wiele
osób – nie tylko zwolenników istnienia ogrodów działkowych, ale także jej przeciwników, którzy co i rusz próbowali mieszać i wprowadzać zamęt. Duże poparcie
społeczne, przełożone na poparcie sejmowe pozwoliło
jednak ochronić ogrody przed likwidacją, a działkowcom dało zabezpieczenie ich praw nabytych i zapewniło swobodę zrzeszania się. Niestety radość z wygranej
batalii o ocalenie ogrodów nie trwała długo. Kolejne ciosy padły już w chwilę po jej uchwaleniu. Kolejne ataki
jedynie mnożą się i kumulują rodząc podejrzenie, że sukces działkowców w rzeczywistości ma gorzki posmak
odwetu, jaki powzięły pewne instytucje względem ogrodów, działkowców i nowej ustawy.
Nie da się bowiem lekceważyć ataków na ustawę, jakie padają z różnych stron. Bryluje tu Rzecznik Praw
Obywatelskich, która wyjątkowo krytycznie odnosi się
do zapisów tej ustawy, a swoje stanowisko akcentuje
przy każdej nadarzającej się okazji.
Wiemy, że nowa ustawa jest także nie w smak władzom Warszawy, które zapisy interpretują w odpowiedni dla siebie sposób, który niekoniecznie jest tożsamy
z interesem działkowców i ogrodów. Pomimo zapisów,
które miały uregulować wiele spraw (jak np. regulację
stanu prawnego gruntów), urzędnicze przepychanki
w oparciu o własną interpretację tejże ustawy uniemożliwiają jakiekolwiek działanie i blokują możliwości, jakie stworzyć miała w zamyśle ustawodawcy ta ustawa.
W ten kontekst wpisuje się też inicjatywa Prezydent Warszawy, która nie zezwala na rejestrację statutu PZD,
a podległe jej urzędy respektują jej wolę, wbrew prawnym przesłankom.
Dla każdego staje się zatem zrozumiałe, że podmiotom
atakującym nową ustawę nie chodzi o przestrzeganie

prawa, ale chcą one jedynie wykorzystać swoje uprawnienia do działalności skierowanej przeciwko Związkowi, ustawie i ogrodom.
Wszelkie przejawy działań skierowanych przeciwko
nowej ustawie o ROD wywołują powszechne oburzenie
w całym środowisku działkowców. Nie przeszkadza to
jednak władzom w wymyślaniu kolejnych barier i tworzeniu kolejnych problemów. Czy chodzi o to, by działkowcy oddali swe ogrody bez walki, posprzątali po sobie
i zapomnieli o swych prawach, o ustawie i swoim istnieniu? Kto stoi za wszystkimi atakami, jakie z wielu stron,
wielotorowo, padają na środowisko działkowe nie pozwalając na wytchnienie i zmuszając do nieustającej
obrony i strachu o każdy kolejny dzień. W obronie działkowców i użytkowanych przez nich działek toczyły się
wielomiesięczne batalie, a teraz toczą się kolejne pomimo uchwalenia ustawy, która miała dać działkowcom
spokój i poczucie bezpieczeństwa. Angażowane są kolejne siły polityczne, czy to w postaci RPO, czy Prezydent Warszawy, czy też innych podmiotów instytucji czy
urzędników, a wszystko po to, by obalić nową ustawę
i udowodnić jej rzekome błędy. W ostatecznym zaś rozrachunku chodzi wciąż o to samo – o dobranie się do ziemi użytkowanej przez milionową społeczność działkowców. Temu samemu celowi służy zmasowany atak
na PZD, który ma rozbić jedność działkowców i wprowadzić chaos w organizacji, która stoi na przeszkodzie
w dobraniu się do ziemi ogrodów.
Będziemy bronić ustawy o ROD, która chroni prawa
działkowców oraz PZD, który jako jedyny chce chronić
ogrody i zachować je dla przyszłych pokoleń. Związek
jest jedynym gwarantem przetrwania ogrodów, dlatego
nie dziwi nas nieustający ostrzał, jaki jest kierowany
w stronę struktur PZD. Działkowcy niejednokrotnie pokazali swoją siłę i jedność w obronie najważniejszych
dla nich wartości i spraw. Także i tym razem jesteśmy
głęboko zdeterminowani by bronić naszej ustawy i naszych ogrodów przed tym popisem arogancji władz jakiego jesteśmy świadkami. Ktokolwiek za tymi atakami
stoi musi liczyć się z reakcjami ogromnej rzeszy działkowców, która będzie walczyła aż do zwycięstwa.
Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD

Warszawa, 28.04.2015 r.
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5) OZ w Poznaniu
STANOWISKO
Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu
z 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie wystąpienia Prezydent m. st. Warszawy o nierejestrowanie statutu PZD
Polscy działkowcy otrzymali w 2013 r. nową ustawę
o rodzinnych ogrodach działkowych, która powstała
w wyniku inicjatywy obywatelskiej samych działkowców i kompromisu politycznego wszystkich ugrupowań
parlamentarnych, które opowiedziały się za jej przyjęciem. Pamiętamy jednak, że ustawa rodziła się w twardej dyskusji, a jej głównymi oponentami byli posłowie
Platformy Obywatelskiej. W wyniku protestów działkowców osiągnięto w końcu kompromis i ustawa weszła
w życie w styczniu 2014 r. Od samego początku jej obowiązywania Polski Związek Działkowców przystąpił do
jej niezwłocznego wprowadzania w życie. Ponieważ
ustawa przynosiła nowe rozwiązania w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania ogrodów działkowych,
jak np. ustanawianie prawa do działki, czy przenoszenie
tego prawa, stało się koniecznością szybkie opracowanie nowego statutu PZD, który wprowadzałby nowe zasady funkcjonowania stowarzyszenia. Dotychczasowy
statut - pomimo wykreślenia z jego treści zapisów stojących w sprzeczności z nową ustawą – nie dawał gwarancji poprawnego funkcjonowania organów Związku.
Dlatego też niezwłocznie przystąpiono do prac nad nowym statutem i po konsultacjach społecznych uchwalono go 23 października 2014 r. podczas nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Delegatów.
Tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68
ustawy o ROD, a więc uchwalono – w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – nowy statut na
zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także złożono do sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu w KRS wraz z uchwalonym statutem. I wtedy dopiero
nie chcąc dopuścić do rejestracji statutu do działania
przystąpił organ nadzorczy – Prezydent m. st. Warszawy
– który złożył zastrzeżenia do trybu przyjęcia nowego
statutu oraz niektórych jego zapisów. Pomimo, że sąd rejestrowy nie wydał jeszcze prawomocnego orzeczenia
organ nadzorczy, że nowy statut jeszcze nie obowiązuje,
to zażądał uchylenia podjętych uchwał na jego podstawie przez Krajową Radę PZD. Z ubolewaniem należy
przyjąć takie stanowisko organu nadzoru, które wykracza poza kompetencje tego organu wynikające z ustawy
Prawo o stowarzyszeniach. Organ nadzorczy nie czekając na prawomocne orzeczenie sądu już rozstrzyga spór

i próbuje wymuszać na stowarzyszeniu działania za pomocą administracyjnych środków nadzorczych. Z całą
mocą należy stwierdzić, że organ nadzorczy nie uchylił
żadnych uchwał podjętych przez Krajowa Radę PZD na
podstawie nowego statutu, bo nie miał ku temu uprawnień. Ważna to konstatacja w obliczu pojawiających się
informacji na stronach internetowych stowarzyszeń, prowadzących bezpardonową walkę z PZD, że nie obowiązują uchwały KR PZD, w tym w sprawie partycypacji
w kosztach zarządzania ROD.
Dlatego trwający spór dotyczący obowiązywania nowego statutu nie może stanowić przeszkody do podejmowania takich decyzji przez właściwe organy PZD,
a w szczególności walne zebrania w ROD. Zarówno
ustawa o ROD, jak i przepisy wewnątrzorganizacyjne
PZD zawierają odpowiednie podstawy prawne pozwalające organom Związku ustalać odpowiednie opłaty od
działkowców. I z tego prawa korzystają nasze ogrody,
uchwalając w duchu nowej ustawy opłaty ogrodowe.
Kwestionowanie takich uchwał mogłoby doprowadzić
do paraliżu działalności stowarzyszenia ogrodowego
PZD, o co zapewne chodzi przedstawicielom stowarzyszeń ogrodowych typu SOD Forsycja itp., kolportującym
nieprawdziwe informacje.
Pozostaje jednak pytanie, czy o to samo chodzi Prezydent m. st. Warszawy? Obserwując działanie Prezydent
Warszawy wobec ogrodów warszawskich zagrożonych
masowymi likwidacjami w związku z „dekretem Bieruta” i nie realizujących do tej pory postanowień art. 76
ustawy o ROD - pomimo złożonych przez Okręg Mazowiecki wniosków o regulację stanu prawnego gruntów
i obowiązku ich realizacji - trudno spodziewać się po tym
organie, że patrzy przyjaznym okiem na działkowców
i ogrody działkowe. A może liczono, że działkowcy
w minionym roku nie wybiorą PZD za swoją organizację podczas zebrań ustawowych i problem sam się rozwiąże, bo nie będzie miał kto bronić praw działkowców?
Kiedy okazało się, że działkowcy ufają swojej organizacji, podjęto atak na statut PZD, a przez to na całe stowarzyszenie ogrodowe. Niewiele ma to wspólnego z tezami
o życzliwości dla działkowców głoszonymi przez przedstawicieli partii rządzącej Warszawą.
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6) OZ Toruńsko-Włocławski
Pani
Ewa Kopacz Premier Rządu RP
STANOWISKO
Uczestników obrad Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców
w sprawie wystąpienia nadzorczego Prezydenta m.st. Warszawy

Szanowna Pani Premier!

Szanowna Pani Premier!

Z wielką radością i ulgą powitaliśmy informację o wejściu w życie Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Radość ta była tym
większa, że został przyjęty projekt ustawy zgłoszony przez
grupę przedstawicieli ponad milionowej rodziny działkowców. Jednak radość ta okazała się przedwczesna.
Otóż zaraz po wejściu w życie wzmiankowanej ustawy
podjęte zostały działania mające na celu dostosowanie
prawa wewnątrz organizacyjnego do aktualnie obowiązującego prawa i zapewnienia rodzinnym ogrodom
działkowym możliwości do funkcjonowania w nowych
warunkach.
W trybie pilnym Krajowa PZD rozpoczęła na szeroką
skalę prace nad nowym statutem. Powstał on po ogólnokrajowych konsultacjach, w których uczestniczył nie tylko aktyw naszej organizacji, ale i indywidualni działkowcy. Powstał dokument odpowiadający wszelkim zapisom oraz duchowi nie tylko ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ale i ustawy o stowarzyszeniach.
Jest rzeczą oczywistą i niepodważalną, że jego uchwalenie mogło nastąpić w oparciu o dotychczasowy statut,
jako że nowy nie mógł obowiązywać, skoro rozpoczęła
się procedura jego uchwalenia. Krajowa Rada PZD zwołała w trybie nadzwyczajnym Zjazd, będąc przekonana,
że forma jego zwołania nie narusza postanowień nowej
ustawy. Tym bardziej, że z art. 65 ust. 2 ustawy o ROD
wynika, że do czasu uchwalenia nowego statutu, PZD
działa zgodnie z zapisami dotychczasowego statutu. Natomiast art. 68 ust. 1 ustawy o ROD wyznaczył osiemnastomiesięczny termin od dnia wejścia w życie ustawy
o ROD na uchwalenie nowego statutu, a termin ten został dotrzymany. Jest to o tyle istotne, że przepisy ustawy o ROD mówią wyłącznie o uchwaleniu nowego
statutu, nie uzależniając jego wprowadzenie w życie od
zarejestrowania. Zatem statut uchwalony na nadzwyczajnym Zjeździe PZD w dniu 23 ustawy prawo o stowarzyszeniach winien być stosowany po jego uchwaleniu,
czyli bez czekania na jego rejestrację, co wynika z art. 65
ust. 2 ustawy o ROD, że do czasu uchwalenia nowego
statutu PZD działa na podstawie dotychczasowego statutu. Oznacza to, że termin wejścia w życie nowego statutu nie jest uwarunkowany jego uprzednią rejestracją.

Niezrozumiałe dla nas, a zarazem wywołujące głębokie
zaniepokojenie jest działanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, jako organu nadzorczego wobec naszego
Związku. Takie działanie odbieramy jako nadużycie
uprawnień nadzorczych. Szczególny niepokój wzbudza
treść pisma skierowanego do Krajowej Rady PZD z dnia
2 kwietnia 2015 r. podpisane z upoważnienia Prezydenta
M. St. Warszawy przez Dyrektora Biura Administracji
i Spraw Obywatelskich Krzysztofa Krzekowieckiego-Kuleszę. Skoro Pani Prezydent m. st. Warszawy upoważnia
swojego urzędnika do stwierdzenia, że działalność Polskiego Związku Działkowców jest niezgodna z prawem,
to znaczy, że podziela takie stanowisko. Ponadto za aprobatą pani Prezydent podlegli jej urzędnicy wymuszają
wręcz w postępowaniu administracyjnym odstąpienie od
prezentowania swego stanowiska w toczącym się postępowaniu sądowym. W ten sposób ograniczają prawo do skorzystania przez PZD do obrony swych praw.
Wobec przedstawionej powyżej sytuacji, mając na
uwadze art. 171 Konstytucji RP zwracamy się do Pani
Premier o skorzystanie ze swych uprawnień i podjęcie
czynności nadzoru nad Prezydentem M. St. Warszawy
wobec działań tego organu wobec Polskiego Związku
Działkowców. Dotychczasowe postępowanie poprzez
stosowanie nacisków administracyjnych nie tylko narusza samorządność naszej organizacji, ale również ogranicza prawo PZD do obiektywnego rozpatrzenia sprawy
przez niezawisły sąd.

Szanowna Pani Premier!
Mamy w pamięci okres procedowania w Sejmie RP obywatelskiego projektu ustawy o ROD i pozytywną rolę, jaką odegrała Pani jako Marszałek Sejmu. Również jako
Premier Rządu RP odegrała Pani niebagatelną rolę odnosząc się pozytywnie w kwestii zmian w Prawie Budowlanym w sprawie altan działkowych. Mając to na uwadze
pozwalamy zwrócić się do Pani Premier o osobiste zaangażowanie się w czynności nadzoru nad Prezydentem m. st.
Warszawy. Jesteśmy przekonani, że osobiste zaangażowanie się Pani Premier pozwoli na wypracowanie rozwiązania, które doprowadzi do realizacji podstawowego celu,
jakim jest rejestracja zmienionego statutu PZD.
Podpisy uczestników plenarnego posiedzenia
Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD

Toruń, dn. 24.04.2015 r.
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7) OZ w Kaliszu
Pani
Hanna Gronkiewicz - Waltz
Prezydent Miasta Warszawy
Szanowna Pani Prezydent

im imieniu występuje Pan Grzegorz Gruszczyński i kogo reprezentuje? Do dzisiaj nie mamy odpowiedzi na naszą skargę od organu nadzorującego PZD.
Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że wciąż trwa procedura sądowa w sprawie zarejestrowania statutu PZD
uchwalonego na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów
Polskiego Związku Działkowców w dniu 23 października 2014 roku. Pomimo trwania tej procedury organ nadzorujący jednostronnie odrzuca przyj ecie zapisów nowego statutu. Wprowadza to niepokój i destabilizację ruchu
działkowego w Polsce oraz zakłóca normalne funkcjonowanie ogrodów działkowych.
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców pomimo braku przekonania do decyzji organu nadzorującego podjęła uchwały w celu wyeliminowania zastrzeżonych zapisów uchwał.

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w
Kaliszu reprezentujący kilkadziesiąt tysięcy rodzin działkowych z Wielkopolski południowo - wschodniej jest
oburzony i zbulwersowany działaniami podjętymi przez
Panią Prezydent jako organu nadzorującego Polski Związek Działkowców, które prowadzą do destabilizacji
Związku i paraliżu ruchu działkowego w Polsce.
Nasze stanowisko podyktowane jest nie tylko przekonaniem o bezzasadności zarzutów wysuwanych wobec
uchwał Krajowej Rady PZD, ale również faktem, że organ nadzorujący w swoich opiniach opiera się na pismach kierowanych do Pani Prezydent przez osoby,
będące byłymi członkami Polskiego Związku Działkowców, jak w przypadku Pana Grzegorza Gruszczyńskiego
z Turku, który w swoim wystąpieniu skierowanym do
organu nadzorującego wysuwa wiele bezzasadnych zarzutów wobec uchwał Krajowej Rady PZD. Pan Grzegorz Gruszczyński jest działkowcem w ROD prowadzonym przez nasze stowarzyszenie. Osoba ta nie ma najmniejszych podstaw do wypowiadania się w sprawach
Polskiego Związku Działkowców.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
w Kaliszu skierował już do Pani Prezydent w dniu 4 marca 2015 roku skargę i oburzenie na pismo Pana Grzegorza Gruszczyńskiego, który pomimo braku związku
z PZD zwalcza nasze stowarzyszenie, szkaluje jego dobre imię i próbuje zakłócić jego funkcjonowanie. W czy-

Szanowna Pani Prezydent
W imieniu działkowców z Wielkopolski południowo wschodniej apelujemy i protestujemy przeciwko niesprawiedliwej ocenie naszego stowarzyszenia i jego statutu
oraz podejmowaniu decyzji, które mogą mieć wpływ na
rozstrzygnięcie sporu przez niezawisły sąd.
Organ nadzorujący, który Pani Prezydent reprezentuje,
próbuje przeforsować własny pogląd za pomocą administracyjnych środków nadzorczych. Działkowcy wielkopolscy stanowczo przeciwstawiają się takim działaniom
organu nadzorującego Polski Związek Działkowców.

Kalisz, dnia 24.04.2015 r.

8) OZ Mazowiecki
STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD
ws. rejestracji Statutu PZD
Członkowie Okręgowego Zarządu Mazowieckiego
Polskiego Związku Działkowców jednogłośnie stwierdzają, że decyzja odmówienia przez Sąd Rejonowy dla
M. St. Warszawy rejestracji nowego statutu PZD jest decyzją, która nie ma racjonalnych przesłanek prawnych,
a jej celem jest wywołanie destabilizacji w strukturach
i działaniach Związku. Uzasadnienie odmowy nie tylko

budzi zastrzeżenia i wątpliwości, ale też wpisuje się
w szereg działań urzędników warszawskich na czele
z Prezydent Warszawy zwalczających działkowców
i ogrody wszelkimi dostępnymi metodami. Nieustająco
podejmujemy ze swej strony wysiłki, by ten stan rzeczy
zmienić i pokazać, jak ważne jest istnienie ogrodnictwa
działkowego w strukturze miejskiej dla społeczności
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miasta. Negujemy wszelkie działania, których celem jest
utrudnienie i zakłócenie pracy działkowców, ogrodów
i PZD. Wyrażamy nadzieję, że skończą się w końcu te
destrukcyjne działania i brak jakiejkolwiek dobrej chęci
współpracy ze strony władz Warszawy.
Wydaje się oczywiste, że wstrzymanie procedury rejestracji statutu PZD na wniosek Prezydenta ML St. Warszawy jest działaniem wymierzonym bezpośrednio
w PZD, bowiem wszystkie zastrzeżenia zawarte we
wnioskach Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz zostały
wyjaśnione i rozwiane w stanowisku prawnym, jakie
przygotowały struktury Związku. Niestety – Sąd Rejonowy wydał wątpliwe postanowienie, ale za to zgodne
z oczekiwaniami władz Warszawy. Podawany w uzasadnieniu argument Prezydenta Warszawy jakoby nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów nie był uprawniony do
zmiany statutu PZD ze względu na nieprawidłowy wybór delegatów jest co najmniej kontrowersyjny. Pamiętać bowiem należy, że zjazd ten był zwołany zgodnie
z dotychczasowym statutem w dokładnie takim samym
trybie, jak nowy statut. Kwestionowany Zjazd był więc
organizowany według zapisów statutowych zbadanych
i zaakceptowanych wcześniej przez sąd. Co więcej to zapisy nowej ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r. nakazały PZD uchwalić nowy statut według zasad wynikających z dotychczasowego statutu. Jeszcze większym kuriozum jest jednak rejestracja zmian wynikających z odrzuconego przez Sąd statutu.
Niewyjaśnione pozostają pytania dlaczego Sąd opiera
się w niej tylko i wyłącznie na opinii swojego Referendarza Sądowego i nie bierze pod uwagę żadnych innych
opinii prawnych, jak i wcześniejszych rozstrzygnięć zawartych czy to w ustawie czy we wcześniejszych decyzjach Sądu. Czy rozumienie prawa i jego interpretacja
winna zależeć od jednej osoby, wbrew wszelkiej logice

i innym rozstrzygnięciom prawnym? Niestety trwające
przepychanki prawne, nawet jeśli nie mają żadnych podstaw prawnych utrudniają działania PZD. Temat ten jest
niezwykle ważny dla środowiska działkowego, bowiem
istnieje ustawowy wymóg określający czas, w jakim musi zostać uchwalony nowy statut PZD. Jest to jedynie
18 miesięcy. Zasadne wydają się więc podejrzenia, że
opóźnianie rejestracji jest działaniem świadomym i wymierzonym w PZD. Składanie apelacji, kolejne rozstrzygnięcia prawne zajmują czas, którego działkowcy nie
mają w nadmiarze. Statut jest dokumentem niezwykle
ważnym dla ogrodów działkowych, bowiem reguluje ich
życie i działalność. Jego brak grozi chaosem i rodzi szereg kolejnych problemów. Czy właśnie to jest zamiarem
Referendarza Sądowego, który chce swoją decyzją przypodobać się dążącej do wyrzucenia ze stolicy działkowców i ogrodów Prezydent Warszawy? Jak widać każdy
sposób na uprzykrzenie życia działkowcom i PZD jest
dobry. Niestety dzieje się to wszystko z krzywdą ludzką, bowiem brak statutu wpłynie bezpośrednio na działkowców i życie w ogrodach. Czy władza liczy na to, ze
działkowcy ze względu na chaos sami porzucać będą
ogrody działkowe i tym samym zrealizują tak oczekiwany przez nią scenariusz?
Członkowie Okręgowego Zarządu Mazowieckiego
PZD zapewniają, że w pełni popierają wszelkie działania
Krajowej Rady PZD, która czyni wszystko, by doprowadzić do rejestracji tak potrzebnego całemu środowisku
działkowemu dokumentu. Mamy nadzieję, że kierowane
przez PZD skargi zostaną przyjęte, a błędne decyzje, jakie w tej sprawie zapadły – ulegną zmianie. Środowisko
działkowe powinno być traktowane przez instytucje państwowe z szacunkiem i w zgodzie z prawem, a nie według oczekiwań władz i na polityczne zamówienie.
Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD

Warszawa, 30. 03. 2015 r.
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9) OZ w Opolu
STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu z dnia 6 marca 2015 r.
w sprawie wniosków z dnia 26 stycznia 2015 r. skierowanych do organu nadzoru nad
Stowarzyszeniem Polski Związek Działkowców przez niżej wymienione osoby: Pana Romana Czaplińskiego,
Panią Marię Gibała (bez podpisu) i Panią Kazimierę Malicką w sprawie uchylenia uchwał podjętych
w dniu 11 grudnia 2014 r. przez Krajową Radę PZD
W uzasadnieniu podano, że Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD odbyty w dniu 23 października 2014 roku
uchwalił nowy Statutu, który nie został zarejestrowany
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszystkim nam wiadomym jest, że zgodnie z art. 68 ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku i tym
samym spełniony został obowiązek wynikający z 18
miesięcznego terminu uchwalenia statutu PZD, nadal
trwa procedura Sądowa w sprawie rejestracji zmiany statutu PZD i że będzie tę sprawę rozpatrywał Sąd II instancji – tj. Sąd Okręgowy, na podstawie apelacji złożonej
przez Polski Związek Działkowców. Złożenie apelacji
oznacza, że postępowanie nie zostało zakończone, a całość sprawy rozstrzygnie Sąd Okręgowy. Dlatego też
zwracamy się do Pani Prezydent dla m.st. Warszawy
z Apelem, aby sprawy dotyczące Polskiego Związku
Działkowców rozpatrywać z członkami naszego Stowarzyszenia, z uwagi na to, że one dotykają wyłącznie rodzin działkowych zgrupowanych w Polskim Związku
Działkowców grupą od ponad 100 lat. Tymczasem
członkowie innych, wyłączonych z PZD stowarzyszeń,

jak to ma miejsce Stowarzyszenie „Na Piaskach”
w Komprachcicach, mają czelność ingerować w wewnętrzne sprawy naszego Związku, kierować oszczercze pomówienia i pouczać, nie tylko nas, ale i Niezależny Sąd Rejestrowy o przynależnych Mu uprawnieniach i powinnościach.
Osoby, które podpisują takie pisma (jednakowa treść)
są mało odporne na inspirację osób, które z tytułu takiej
czy innej przyczyny, pragną zaspokoić własne dążenia,
wyrządzając krzywdy wielu tysiącom polskich rodzin
działkowych.

Szanowna Pani Prezydent
Wydając określane opinie i często decyzje – prosimy
pamiętać, że działkowcy to milion rodzin, dla których
działka i dobrze zorganizowany Związek stanowią o ich
lepszym życiu, lepszym zdrowiu i umożliwiają integrację całych rodzin ze społecznością lokalną.
Proszę nas wspomagać i dbać o społeczność działkową, mieszkańców Warszawy i innych aglomeracji, szczególnie miejskich.
Podpisy uczestników zebrania

10) OZ w Słupsku
STANOWISKO
OZ PZD w Słupsku, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Prezesów zarządów rodzinnych ogrodów
działkowych z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie oceny sytuacji w związku niekorzystnymi działaniami związanymi z rejestracją Statutu PZD
i roszczeniami do gruntów ROD
Członkowie okręgowych władz statutowych i prezesi
rod na bieżąco interesują się zdarzeniami i działaniami
dotyczącymi funkcjonowania Związku i ich skutkami jak
również po wysłuchaniu informacji na temat niekorzystnych działań mających bezpośredni wpływ na sytuację
w jakiej znajduje się Związek rodzinne ogrody działkowe a co za tym idzie sami działkowcy. Z jednej strony
Związek jego organy statutowe wypełniają wszystkie
obowiązki związane z wdrożeniem nowej ustawy, z drugiej strony wykorzystuje się powstałą sytuację przeciw-

ko rodzinnym ogrodom działkowym. Ewidentnym przykładem tego może być opinia Pani Prezydent Miasta
Warszawy dotycząca nowego statutu PZD, której to skutkiem jest odmowa jego rejestracji. W tej sprawie nie chodzi tylko o przestrzeganie prawa, ale przede wszystkim
o wykorzystanie swoich uprawnień przeciwko Związkowi. Jesteśmy świadomi tego jakie skutki byłyby gdyby
w Związku nie obowiązywał statut. Jesteśmy przekonani, że zostaną wykorzystane wszystkie możliwości zmierzające do jego rejestracji. Popieramy wszystkie dzia-
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łania do tego zmierzające. Drugim problemem, który na
dzień dzisiejszy jest trudny do oszacowania są to roszczenia do gruntów, na których zlokalizowane są rodzinne ogrody działkowe. Wprawdzie problem ten nie dotyczy naszych ogrodów, ale skutki mogą dosięgnąć i nas.
Tak może być w przypadku windykacji należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntu i innych roszczeń.
W pełni integrujemy się z działkowcami, którzy utracili
lub mogą utracić swoje działki bez prawa do odszkodowania i możliwości uprawy działki w nowym miejscu. Tak
nie powinno być, aby po raz kolejny zaspakajać prawa by-

łych właścicieli kosztem działkowców. W wielu przypadkach robienia dobrych interesów na wykupie za rażąco
małe pieniądze praw od byłych właścicieli. Nasuwa się
jedno zasadnicze pytanie: W jakim kraju przyszło nam
żyć? Bo na pewno nie w Państwie Prawa.
Po raz kolejny zwracamy się do rządzących i do
wszystkich tych, których decyzje mają wpływ na funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych o wykorzystanie swoich kompetencji dla dobra ogrodów i działkowców.

11) OZ w Koszalinie
STANOWISKO
Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie
z dnia 19 marca 201 5 roku
w sprawie rejestracji Statutu PZD
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
w Koszalinie jest zaniepokojony faktem odmówienia
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji
nowego statutu PZD.
Uzasadnienie odmowy rejestracji nowego statutu PZD
nie do końca jest przekonywujące i budzi wątpliwości w
Związku, szczególnie gdy odniesiemy się do art. 68 ust.
l ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku.
Sytuacja prawno – organizacyjna Związku po wejściu
w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działko-

wych spowodowała adekwatne do wagi problemu działania Związku w zakresie ciążących na nim ustawowych
obowiązków. Chcemy wierzyć, że decyzja Sądu jest
oparta o poważne przesłanki prawne, a nie jest kolejnym
działaniem różnych instytucji mających na celu destabilizację funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców i tym samym doprowadzenie do jego upadku.
Takim działaniom zdecydowanie jesteśmy przeciwni
i wyrażamy nadzieję na zaprzestanie nieuzasadnionych
działań destrukcyjnych w stosunku do Związku.

Koszalin, 19 marca 2015 r.

12) OZ Podkarpacki
STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD
w sprawie rejestracji Statutu PZD
Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD wyraża stanowczy sprzeciw wobec podjętych działań przez Prezydenta Miasta Warszawy, które doprowadziły do odmowy
rejestracji Statutu PZD.
Uchwalona w grudniu 2013 r. ustawa o rodzinnych
ogrodach działkowych oraz przyjęta w lutym 2015 roku
ustawa zapewniająca legalność wybudowanych altan w
ogrodach dawały nadzieję, że wreszcie działkowcy uzy-

skali tak potrzebny im spokój. Niestety, po raz kolejny
okazało się, że grunty rodzinnych ogrodów działkowych
są zbyt cenne dla niektórych środowisk, aby pozostawić
je w spokoju.
Teraz z atakiem wystąpił ustawowo umocowany organ
nadzorujący Polski Związek Działkowców – Prezydent
Miasta Warszawy, który sformułował zastrzeżenia do
trybu uchwalenia Statutu PZD. Zdaniem Prezydenta
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Miasta Warszawy Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów nie był uprawniony do uchwalenia Statutu PZD.
Uwagi te nie miały żadnych podstaw prawnych, ponieważ Statut PZD w 2006 roku został uchwalony również
przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. Co więcej, został on zarejestrowany w KRS bez żadnych przeszkód. W tym kontekście niezrozumiałe jest stanowisko
referendarza sądowego, który bez wahania przyjął argumentację Prezydenta Miasta Warszawy i odmówił rejestracji Statutu. Wszystkie te wydarzenia wyraźnie wskazują na to, że zostały podjęte działania w kierunku likwi-

dacji ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej działkowców. Łatwo jest bowiem rozwiązać organizację, która nie
ma zarejestrowanego statutu.
W wyniku jednego krótkiego postanowienia osoby nie
posiadającej wystarczającej znajomości prawa, działkowcy dostali kolejne zadanie do wykonania. Możemy
zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby zarejestrować Statut PZD. Mamy nadzieję, że tym razem nasza
sprawa trafi do kompetentnej osoby, która podejmie właściwą decyzję. Środowisko działkowców zasługuje na
szacunek i poważne traktowanie przez organy państwa.

Rzeszów, 17 marca 2015 r.

13) OZ Poznaniu
STANOWISKO
Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie statutu PZD
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
Poznaniu z głębokim niepokojem odbiera Postanowienie Referendarza Sądu Rejonowego dla Miasta stołecznego Warszawy, z 7 stycznia 2015 roku odmawiające
rejestracji statutu PZD uchwalonego w dniu 23 października 2014 roku przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów
Związku.
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r. znacząco zmieniła rzeczywistość polskiego
ogrodnictwa działkowego. Działkowcy otrzymali szereg
nowych uprawnień, w tym w sprawie stanowienia czy
chcą należeć do stowarzyszenia ogrodowego i jakie stowarzyszenie ogrodowe wybierają do kierowania ich
ogrodem. Ustawa też słusznie przekształciła PZD w stowarzyszenie ogrodowe, co pozwoliło zapewnić ciągłość
zarządzania w ogrodach i uniknąć groźby rozbicia dotychczasowych struktur zarządzających ogrodami. Ustalono też termin 18 miesięcy na uchwalenie statutu PZD
zgodnego z zapisami ustawy o rod i prawa o stowarzyszeniach. Polski Związek Działkowców uczynił wszystko, co w jego mocy, by jak najszybciej podołać temu
zadaniu. Zgodnie z zapisami obowiązującego statutu
PZD zwołano więc Nadzwyczajny Zjazd Delegatów,
który już po 10 miesiącach od wejścia w życie ustawy, tj.
w dniu 23 października 2014 r. uchwalił skonsultowany
i powszechnie zaakceptowany przez większość działkowców nowy statut stowarzyszenia ogrodowego PZD.
Okręgowy Zarząd PZD z przykrością stwierdza, że odmowa rejestracji statutu, została spowodowana zgłoszeniem przez organ nadzoru – Prezydenta m. stołecznego
Warszawy zastrzeżenia odmawiającego prawa uchwale-

nia statutu Nadzwyczajnemu Zjazdowi PZD. Nie sposób
podzielić takiego stwierdzenia. Ustawa o rod nie zniosła
zapisów obowiązującego statutu uprawniającego Związek do działania w trybie nadzwyczajnym. Właśnie taki
tryb był pomocny przy uchwalaniu dotychczas obowiązującego statutu i został wykorzystany przy uchwalaniu
nowego. Uchwalenie Statutu PZD w trybie nadzwyczajnym miało także na celu jak najszybsze wprowadzenie
w życie nowych przepisów związkowych, tak aby kampania sprawozdawczo-wyborcza w rodzinnych ogrodach
działkowych w 2015 roku mogła odbywać się w oparciu
o nowe uregulowania prawne. Dziwi w całej sprawie stanowisko Prezydent Warszawy, która występuje do sądu
z takimi argumentami zamiast zająć się w pierwszej kolejności bolesnym dla działkowców stolicy problemem
roszczeń związanych z „Dekretem Bieruta”.
Z ubolewaniem stwierdzamy też, że inspiratorami
działania utrudniającego rejestrację statutu stali nasi
„działkowcy” znani w środowisku, gotowi zrobić wszystko by utrudnić życie swoim sąsiadom. Oczywiście nie
zabrakło wśród nich przedstawiciela środowiska swarzędzkiego w osobie Dobiesława W. Po sromotnej porażce w czasie zebrania działkowców swojego ogrodu
ponownie uaktywnił się w szkodzeniu organizacji, nie
będąc nawet jej członkiem. Dla ludzi jego pokroju nie
jest ważna przyszłość ogrodów działkowych. Liczy się
tylko chęć zniszczenia PZD i dorobku organizacji przez
lata walczącej o ogrody. Nie jest istotne dla niego i jemu
podobnym, że stają w jednym szeregu z osobami skonfliktowanymi z przepisami obowiązującego prawa, ma-
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jącymi wyroki sądowe i nakazy administracyjne rozbiórki samowoli budowlanych. Liczy się tylko nienawiść do
Związku.
Okręgowy Zarząd PZD oczekuje, że Sąd Rejestrowy
uwzględni złożone odwołanie od Postanowienia Refe-

rendarza Sądowego i zarejestruje statut PZD. Tym samym umożliwi sprawne działanie prawie milionowej organizacji polskich działkowców, której prawo do zarządzania ogrodami dali w toku zebrań w 2014 r. najbardziej zainteresowani, czyli sami działkowcy.

14) OZ w Kaliszu
Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent Miasta Warszawy
Szanowna Pani Prezydent

odczuwa on taką sytuację jako osobistą porażkę,
a w konsekwencji – pomimo braku związku z PZD
– w dalszym ciągu zwalcza naszą organizację, szkalując
jej dobre imię i próbując zakłócić jej funkcjonowanie.
Mając te doświadczenia w pamięci, jesteśmy głęboko
zbulwersowani wystąpieniem Pana G. Gruszczyńskiego
do Pani Prezydent, postrzegając je, jako kolejną próbę
zakłócenia stosunków międzyludzkich w ogrodach działkowych i spokoju działkowców. Szanowna Pani Prezydent Po uchwaleniu nowej ustawy o ROD działkowcy
mieli nadzieją, że będą mogli w spokoju zająć się prowadzeniem ROD i uprawianiem działek. Jako ich zrzeszenie włożyliśmy wiele wysiłku w możliwe szybkie
i sprawne wdrożenie ustawy. Organizacja blisko 5000
zebrań w ogrodach, na których działkowcy podejmowali decyzję o przyszłości organizacyjnej ich ROD, dostosowywanie Statutu PZD oraz pozostałych przepisów
wewnątrzorganizacyjnych do wymogów nowej ustawy,
wszystko to kosztowało wiele pracy, stanowiło również
poważny wysiłek finansowy. Dlatego z satysfakcją przyjęliśmy fakt, iż na odbytych w ostatnim czasie naradach
z prezesami i księgowymi ROD, w których uczestniczyło kilkaset osób, a także podczas licznych spotkań
z działkowcami z ROD prowadzonych przez PZD, nie
było żadnych głosów krytycznych pod adresem przepisów, które kwestionuje p. Gruszczyński – działkowiec
z ROD, który wystąpił z PZD.

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku
Działkowców w Kaliszu reprezentującego kilkadziesiąt
tysięcy rodzin działkowych z Wielkopolski południowo
- wschodniej jest głęboko oburzone i zbulwersowane informacją, że Pan Grzegorz Gruszczyński z Turku skierował do Pani Prezydent, jako organu nadzorującego stowarzyszenie Polski Związek Działkowców, pismo
z wnioskiem o unieważnienie 13 uchwał Krajowej Rady
podjętych na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2014 roku.
Nasze stanowisko podyktowane jest nie tylko przekonaniem o bezzasadności zarzutów wysuwanych wobec
uchwał KR PZD, ale również faktem, iż w/w osoba nie
ma najmniejszych podstaw do wypowiadania się w sprawach dotyczących PZD. Pan Grzegorz Gruszczyński nie
jest bowiem działkowcem z ROD prowadzonego przez
naszą organizację. Posiada on działkę w Rodzinnym
Ogrodzie Działkowym im. W. Orłowskiego w Turku,
który wyodrębnił się ze struktur Polskiego Związku
Działkowców zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 13 grudnia
2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Co więcej Pan Grzegorz Gruszczyński stoi na czele komitetu
założycielskiego nowego stowarzyszenia, które przejęło
prowadzenie ROD od PZD. Jedynie na marginesie pragniemy podnieść, iż z informacji, które do nas docierały
wynika, że w okresie przed podjęciem tej decyzji przez
działkowców, w ROD na terenie miasta Turek rozpowszechniano fałszywe informacje na temat przyszłości
ogrodu i PZD. Działkowcom obiecywano m.in., że po
wyjściu z PZD, przejmą grunt, w rzeczywistości będący
własnością Miasta Turek, a nie stowarzyszenia ogrodowego, szkalowano PZD, rozpowszechniając np. informację, że w Krajowej Radzie PZD zatrudnionych jest
130 osób - w rzeczywistości pracuje ok. 20. Ostatecznie
akcja, w którą zaangażowany był m.in. p. Gruszczyński,
nie znalazła praktycznie żadnego oddźwięku wśród
działkowców. Jedynym ROD w Turku, w którym działkowcy zdecydowali się na opuszczenie PZD, był wyłącznie ogród p. Gruszczyńskiego. Być może decyzje podjęte
przez działkowców w pozostałych ROD powodują, że

Stąd pytamy się, w czyim imieniu występuje Pan Grzegorz Gruszczyński i kogo reprezentuje?

Szanowna Pani Prezydent
W imieniu działkowców z Wielkopolski południowowschodniej apelujemy i prosimy, aby oceniając w ramach nadzoru działalność naszej organizacji, brała Pani
pod uwagę jej faktyczne dokonania, a nie kierowała się
fałszywymi głosami pojedynczych osób nieupoważnionych przez działkowców do występowania ich imieniu.
Jak dowodzi wystąpienie p. Gruszczyńskiego, nie brak
bowiem w Polsce osób, które nie mając w tym żadnego
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interesu, kierując się wyłącznie urażonymi ambicjami,
nie wahają się sięgnąć po nieprawdziwe argumenty, jeże-

li tylko daje im to nadzieję na zakłócenie funkcjonowania naszej organizacji.
Z poważaniem
Prezydium Okręgowego Zarządu

Kalisz, dnia 4.03.2015 r.

15) OZ Świętokrzyski
STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach
z dnia 3 marca 2015 roku
w sprawie rejestracji Statutu PZD
Z chwilą uchwalenia nowej Ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r., naturalną konsekwencją jest także przyjęcie nowych zapisów
statutowych stowarzyszenia ogrodowego PZD. Obowiązek ten, nałożony samą Ustawą o ROD został spełniony.
W terminie 18 miesięcy Związek opracował, przedyskutował na wszystkich szczeblach organizacji i wreszcie
uchwalił Statut dnia 23 października 2014 r. Od tego też
dnia zapisy statutowe weszły w życie a proces ich rejestracji w KRS miał przybrać formę jedynie deklaratoryjną-techniczną. Tak winno to wyglądać przy założeniu
zdrowego rozsądku i racjonalności. Niestety nauczyliśmy się, że w odniesieniu do PZD i polskich ogrodów
działkowych, wydarzenia często idą w kierunku szalenie zaskakującym.
Nie inaczej jest i przy procedurze wspomnianej wyżej
rejestracji Statutu. Postanowieniem z dnia 7 stycznia
2015 roku referendarz sądowy dokonujący rozpoznania
przedłożonego Statutu PZD, odmówił jego rejestracji.
Oczywiście mógł podjąć taką decyzję, ale po lekturze
treści Postanowienia naprawdę staje się to zdumiewające. Podważono przede wszystkim procedurę uchwalenia
Statutu i jego przyjęcia przez Nadzwyczajny Zjazd
Delegatów Związku mimo, iż poprzedni Statut przeszedł
analogiczną procedurę i został przez sąd rejestrowy przyjęty.
Nie podnoszono wówczas żadnych uwag w zakresie
jego uchwalenia w ramach PZD. Zdumienie potęgują
także i kolejne fakty, a mianowicie dokonanie zmian za-

pisów osobowych dwóch członków Prezydium Krajowej Rady w oparciu o Statut, który w tym samym Postanowieniu został odrzucony oraz całkowity brak jakiekolwiek argumentacji dla przyjęcia wszystkich uwag organu nadzoru poza lakonicznym jednym zdaniem o ich...
zasadności.
Wskazać także należy na sam katalog uwag Prezydent
Miasta Warszawy, które przynajmniej w części skutecznie paraliżują funkcjonowanie PZD, jak chociażby propozycja możliwości odwołania od uchwał Krajowej
Rady do Krajowego Zjazdu Delegatów – organu zbierającego się raz na... 4 lata.
Należy zadać sobie jednocześnie i inne pytanie...
Czy problem rejestracji Statutu PZD jest jedynie problemem natury czysto proceduralnej, czy też wynika
z innych okoliczności...?
Naszym zdaniem trudno oprzeć się wrażeniu, że właśnie owe dodatkowe czynniki potęgują obecne trudności
w procesie rejestracji.
Trudno nie wspomnieć o nasilających się działaniach
stowarzyszenia „Dekretowiec” i kuriozalnej wręcz propozycji zaspokajania roszczeń byłych właścicieli gruntów zwrotem terenów ogrodów działkowych i ich
usuwaniem z krajobrazu stolicy.
Milczenie Magistratu w przedmiotowej sprawie i brak
jasnego stanowiska jest naszym zdaniem wymowne
i z całą pewnością nie pozostaje bez wpływu na trudności z rejestracją Statutu Związku.
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16) OZ w Zielonej Górze
Pani
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent Warszawy
OZ PZD w Zielonej Górze, solidaryzując się z wypowiedziami członków PZD z całego kraju, krytycznie odnosi się do postanowienia, jakie w dniu 7 stycznia 2015 r.
wydał Sąd Rejestrowy dla Miasta Warszawy XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, odmawiając rejestracji statutu PZD.
Statut PZD, przyjęty 23 października 2014 r. na Nadzwyczajnym Zjeździe PZD, został przed uchwaleniem
skonsultowany w szerokim gronie działkowców, jest dokumentem przez działkowców zaakceptowanym i oczekiwanym. Ma służyć działkowcom, a nie urzędnikom
i dlatego nie zgadzamy się z opinią organu nadzorującego, że nadzwyczajny krajowy Zjazd PZD nie miał
uprawnień do dokonania zmiany statutu.
Nadzwyczajny Zjazd został zwołany na podstawie
obowiązującego wówczas statutu PZD, który został zbadany i zarejestrowany przez KRS w 2006 roku. Obecnie

ten sam KRS, przyjmując bezkrytycznie uwagi Prezydent Warszawy do trybu zwołania Nadzwyczajnego
Zjazdu PZD, odmową rejestracji zaprzecza sam sobie.
Fakt ten stawia w niepewności jednoosobową decyzję
referendarza KRS.
Jesteśmy przekonani, że Prezydent Warszawy wykorzystuje każdy sposób, aby odzyskać tereny ogrodów
działkowych, chce w ten sposób, nie posiadając innych
rozwiązań, zadośćuczynić żądaniom wynikającym ze
skutków dekretu Bieruta.
Szkoda, że dzieje się to z krzywdą dla jednego miliona działkowców i przeciwko nim. Szkoda również, że
referendarz KRS swoją decyzją wpisuje się w ten scenariusz.
Kierujemy nasze stanowisko w tej sprawie w przekonaniu, że odwołanie KR PZD, które popieramy, znajdzie
pozytywną i oczekiwaną przez działkowców odpowiedź.
Członkowie Okręgowego Zarządu PZD
w Zielonej Górze

Zielona Góra, 3 marca 2015 r.

17) OZ w Szczecinie
STANOWISKO
Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie
z dnia 23 marca 2015 roku
w sprawie rejestracji Statutu PZD
Przedłużająca się procedura rejestracji Statutu PZD,
przyjętego przez nadzwyczajny zjazd delegatów 23 października 2014 roku, budzi zrozumiałe obawy środowiska działkowców.
Podniesione zastrzeżenia przez organ nadzoru nad
PZD są dość dwuznaczne. Przyjęcie ich przez referendarza sądowego w całości, bez głębokiej analizy, rodzi
domniemanie o bezstronności organu nadzoru, będącego
jednocześnie stroną w sprawach spornych o roszczenia
do gruntów pod ogrodami. Ten konflikt interesów może
zaważyć, że przy problemach roszczeniowych i ich próbie rozwiązania wynik będzie z góry przesądzony.
Apelujemy do decydentów, by nie utrudniać rejestracji
statutu PZD, gdyż przeciągająca się procedura rzutuje na
stabilność ogrodów działkowych.
Wsłuchiwanie się w głosy kilku byłych działaczy PZD,

słusznie wyłączonych ze społeczności działkowej, najczęściej za naruszanie prawa oraz nielojalność wobec organizacji, nie może dawać podstaw do szukania pretekstów
dla utrudnienia funkcjonowania PZD. Sytuacja stowarzyszenia ogrodowego PZD jest niekorzystna z powodu tego,
iż nadzór nad nim sprawuje Prezydent miasta stołecznego
Warszawy. Nie zawsze racje prawne, ale i inne mogą decydować o postawie wobec PZD. Delegaci uczestniczący
w Nadzwyczajnym Zjeździe, który przyjął statut, wystarczająco reprezentowali środowisko ogrodów działkowych, przez fakt ich wyboru do organów statutowych.
Skąd, więc zrodziło się zastrzeżenie na zakwestionowanie uchwalonego statutu, w oparciu o procedurę obowiązującego dotychczas statutu, zarejestrowanego w sądzie
rejestrowym i nie kwestionowania przez tenże sąd zasad
wyłaniania delegatów na zjazd nadzwyczajny. Zjazd zwo-
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ływany w trybie statutowym w okresie kadencji oraz zjazd
nadzwyczajny są to dwie różne sprawy.
W naszym odczuciu utrudnienie rejestracji statutu ma

charakter dość wymowny. Uważamy, że to nie względy
prawne, a interes władz miasta wpłynął na złożenie zastrzeżeń.

18) OZ we Wrocławiu
STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu
z dnia 28 lutego 2015 r.
w sprawie rejestracji Statutu PZD
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
we Wrocławiu wyraża zaniepokojenie Postanowieniem
Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 07 stycznia 2015 r., którym odmówiono zarejestrowania zmiany Statutu PZD uchwalonego w dniu
23 października 2014 r.
Okręgowy Zarząd stwierdza, że uzasadnienie odmowy
rejestracji nowego Statutu sporządzone przez Referendarza Sądowego Panią Beatę Ciećwierz stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami Statutu Związku, na
podstawie których zwołano i przeprowadzono Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Działkowców. Należy podkreślić, że ważność przepisów
Statutu PZD potwierdził Sejm RP w art.68 ust. i ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych. Dlatego też, zarzuty dotyczące zasad wyboru delegatów i uchwalenia Statutu przez Krajowy Zjazd Nadzwyczajny, są chybione
i mogą być odczytywane jako próba celowego utrudniania funkcjonowania stowarzyszenia – Polskiego Związku Działkowców.
Okręgowy Zarząd podkreśla, że uchwalenie nowego
Statutu PZD poprzedziły liczne konsultacje z tysiącami
działaczy i działkowców oraz wytężoną pracą gremiów
kierujących Związkiem i grona prawników naszej organizacji. Uchwalenie Statutu PZD w dniu 23 października 2014 r. miało także na celu jak najszybsze i powszechne jego stosowanie, tak aby kampania sprawozdawczo-wyborcza w rodzinnych ogrodach działkowych jak
i w pozostałych organach Związku na szczeblu okręgowym i krajowym mogła spokojnie odbywać się w oparciu o nowe uregulowania prawne. Należy zwrócić
uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy o ROD – Polski

Związek Działkowców został zobowiązany do uchwalenia nowego Statutu w ciągu 18 miesięcy od wejścia ustawy w życie.
Przeprowadzenie w tym okresie wyborów w ogrodach
i w okręgach, na których należałoby wyłonić delegatów
na zjazd okręgowy i zjazd krajowy było jednak praktycznie niemożliwe z uwagi na ustawowy obowiązek odbycia w ogrodach najpierw zebrań wszystkich działkowców w celu wyboru stowarzyszenia, które będzie
prowadzić rodzinny ogród działkowy.
O tym ustawowym obowiązku Referendarz Sądowy
zdaje się nie pamiętać i czyni zarzuty, które szczególnie
ze względów prawnych ostać się nie mogą.
Okręgowy Zarząd podkreśla, że zgodnie z §144 ust. 2
Statutu PZD Nadzwyczajny Zjazd Krajowy może rozpatrywać sprawy, które leżą w kompetencji Zjazdu Zwyczajnego, a zasady wyboru delegatów na Zjazd
Nadzwyczajny zgodnie z ust.4 §144 ustala Krajowa
Rada PZD. Zatem Warszawski Sąd Rejonowy w osobie
Referendarza Sądowego odmawiając rejestracji Statutu
popełnił poważny błąd, który wymusza na Związku podejmowanie wyjątkowych działań przy jednoczesnym
stwierdzeniu, że nowy Statut PZD w świetle zapisów
ustawy o ROD wszedł w życie z chwilą jego uchwalenia,
a nie z chwila jego zarejestrowania.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
we Wrocławiu podziela przyjęte w powyższej sprawie
Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu z dnia
26 stycznia 2015 r. i zwraca się do Sądu Rejonowego
w Warszawie o pozytywne rozpatrzenie złożonej skargi
i zmianę decyzji Referendarza Sądowego z dnia
07 stycznia 2015 r. polegającej na zarejestrowaniu Statutu PZD z dnia 23 października 2014 r.
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19) OZ Warmińsko-Mazurski
Stanowisko
Okręgowego Zarządu Warmińsko -Mazurskiego PZD w Olsztynie
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie rejestracji statutu PZD
Postanowieniem z dnia 7 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego odmówił
zarejestrowania statutu Polskiego Związku Działkowców uchwalonego w dniu 23 października 2014 r. przez
Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD wskazując, że tenże Zjazd nie był uprawniony do dokonywania zmiany statutu z uwagi na nieprawidłowy wybór
delegatów.
Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie z niepokojem i zaskoczeniem przyjął te postanowienie, które stanowi zagrożenie dla Związku i jego
członków. Stanowczo nie zgadzamy się zastrzeżeniami
do statutu PZD.
Analizując jego zapisy nie wzięto pod uwagę art. 65
ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych
ogrodach działkowych, która jest podstawą funkcjonowania stowarzyszeń ogrodowych. Zjazd, na którym
uchwalono nowy statut PZD został zwołany zgodnie
z obowiązującym statutem PZD z 2006 r., zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy.
Obawy budzą również zastrzeżenia do statutu PZD
zgłoszone przez Prezydent miasta stołecznego Warsza-

wy, jako uczestnika w postępowaniu rejestrowym. Nie
da się oprzeć wrażeniu, że działania władz Warszawy
zmierzają do wykorzystania terenów ogrodów działkowych, jako rekompensaty dla spadkobierców właścicieli nieruchomości wywłaszczonych dekretem Bieruta. Nie
godzimy się na to, żeby kosztem działkowców rozwiązać
problem braku środków pieniężnych i wolnych zasobów
nieruchomości jakie ma Miasto Warszawa na zaspokojenie roszczeń osób pokrzywdzonych wspomnianym dekretem. Nie można naprawiać jednej krzywdy wyrządzając kolejną. Likwidacja warszawskich ogrodów będzie wielką krzywdą nie tylko dla warszawskich działkowców i osób, którym idea ogrodnictwa działkowego
jest bliska, ale także dla całego miasta. Spowoduje, że
Warszawa stanie się jedną z nielicznych stolic europejskich bez ogrodów działkowych, co będzie dla miasta
katastrofalne w skutkach.
Apelujemy o uwzględnienie argumentów zgłaszanych
w interesie działkowców i wszystkich mieszkańców
miast w Polsce. Zacznie się od likwidacji ogrodów w
Warszawie i taka szkodliwa tendencja może przenieść
się na inne miasta, a na to się nie godzimy.

20) OZ w Opolu
STANOWISKO
działkowców Opolszczyzny
w sprawie rejestracji Statutu Polskiego Związku Działkowców
My działkowcy jesteśmy wielce oburzeni na przedłużający się termin trwający od m-ca października 2014 r.
do nadal – procedury sądowej w sprawie zarejestrowania
zmiany Statutu PZD w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Projekt statutu był szeroko dyskutowany, omawiany
i uzupełniany na każdym szczeblu struktury związkowej.
Ogrody funkcjonują grubo ponad jeden wiek, w tym to
okresie działkowcy stale i doskonalili swoją strukturę
i zasady zarządzania – wynikiem tego, dobrze wiedzą jaki statut jest im potrzebny, który by odzwierciedlał regulację życia działkowego i społecznego naszego Stowarzyszenia w zgodzie z obowiązującym prawem Państwa.
To właśnie nasze działkowe doświadczenia upoważniają nas o obronę zawartych postanowień w przyjętym

Statucie PZD na XI Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów PZD. Jest to Statut na wskroś postępowy, nowoczesny – dostosowany wszechstronnie do specyficznej formy – ogrodniczo-wypoczynkowo-rekreacyjnej naszego
stowarzyszenia.
Czy Pani Prezydent miasta stołecznego Warszawy, pełniąca funkcję nadzoru nad naszym stowarzyszeniem,
która wniosła pewne formalne zastrzeżenia co do trybu
jego uchwalenia przedkładając biurokrację urzędniczą
nad głosem prawie miliona polskich rodzin, które się jednoznacznie w tej sprawie opowiedziały. Pytamy, czy Sąd
rejestrowy i zasiadający w nim sędziowie to ludzie, który nie potrafią mieć swoje zdanie w tak ludzkiej sprawie,
a posiłkują się opinią urzędniczą i przetrzymują bez merytorycznych uwag, tak ważny dla nad działkowców do-
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kument regulujący wewnętrzne zasady, codziennego życia działkowców i funkcjonowania ogrodów działkowych.
Zapoznaliśmy się z treścią pisma skierowanego przez
Stowarzyszenie Polski Związek Działkowców do Sądu
Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wy-

dział Gospodarczy z wnioskiem o dopuszczenie do postępowania w charakterze uczestnika. Popieramy ten
wniosek, gdyż uczestnictwo naszego związkowego
przedstawiciela w postępowaniu sądowym w przedmiotowej sprawie, napawa nas otuchą i nadzieja na sprawiedliwe i społecznie uzasadniony werdykt.

21) OZ Mazowiecki
STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców
w sprawie odmowy rejestracji statutu PZD

Szanowna Pani Prezydent!
Działkowcy w całym kraju długo wyczekiwali na
uchwalenie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a później cieszyli się z wejścia w życie nowego prawa, które miało zabezpieczać ich prawa i pozwolić
wreszcie spokojnie użytkować działki. Niestety, radość
trwała krótko, ponieważ niemal od samego początku
obowiązywania nowych przepisów były one podważane
i atakowane przez różne instytucje, z Rzecznik Praw
Obywatelskich włącznie, która poddała w wątpliwość
konstytucyjność ustawy.
Oprócz ciągłego zagrożenia dla bytu ogrodów w naszym kraju, na działkowców spada obecnie dodatkowy
cios w postaci odmowy rejestracji nowego Statutu PZD.
Dowiadujemy się, że Sąd Rejestrowy, przy negatywnej
opinii Prezydenta Warszawy, odmawia rejestracji Statutu PZD uchwalonego na Nadzwyczajnym Zjeździe PZD
w dniu 23 października 2014 roku, a odmowa argumentowana jest niedopełnieniem przepisów w zakresie trybu
zwołania Zjazdu PZD. Trudno zrozumieć taką argumentację, ponieważ dokładnie w tym samym trybie uchwalony został Statut PZD w 2011 roku i wówczas podobne
zarzuty zostały oddalone przez Sąd Rejestrowy. Nie
można zapominać o tym, że ustawa z dnia 13 grudnia
2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych w artykule 68 nakazała Polskiemu Związkowi Działkowców
uchwalenie nowego statutu w oparciu o dotychczasowy
statut. Dodać trzeba także, iż Polski Związek
Działkowców dochował szczególnej staranności, by
wszystkie jego jednostki terenowe, czyli okręgowe zarządy zrealizowały w pełni wymagania ustawy i przeprowadziły konferencje przedzjazdowe, a co za tym idzie
wyłoniły delegatów na zjazd.

Okazuje się, że działkowcom nie jest pisany odpoczynek i nawet ustawa uchwalona przez Sejm nie gwarantuje im spokojnego czerpania pożytków ze swoich działek
i muszą oni bez przerwy walczyć o przetrwanie i dalsze
funkcjonowanie ogrodów działkowych. Jeśli weźmiemy
jeszcze pod uwagę ogromne problemy ogrodów działkowych w Warszawie, które próbuje się zlikwidować bez
odszkodowań z tytułu tzw. „dekretu Bieruta” przy braku
reakcji władz stolicy, to sytuacja ogrodów działkowych
rysuje się w czarnych barwach. Mnożące się wciąż roszczenia spadkobierców gruntów lub osób tytułujących się
spadkobiercami zrzeszonymi w stowarzyszeniu „Dekretowiec”, stają się zmorą ogrodów działkowych w Warszawie, a działkowcy zostawieni są sami sobie.

Szanowna Pani Prezydent!
Trudno oprzeć się wrażeniu, że odmowa rejestracji Statutu PZD nie jest niestety przejawem dbałości sądu o budowanie państwa prawa, dbającego o obywateli, a tylko
kolejną próbą pognębienia miliona działkowców, nie tylko przez podmioty, które ostrzą sobie zęby na grunty zajmowane przez ogrody, ale też przez władze, które
powinny kierować się dobrem obywateli. Możemy zapewnić, że działkowcy gotowi są walczyć o swoje prawa
wszystkimi legalnymi sposobami, także manifestując
swoje zdanie na ulicach stolicy. Mamy nadzieję, iż nie
będziemy zmuszeni sięgać po środki ostateczne, zaś ponowne pochylenie się nad uchwalonym Statutem PZD,
pozwoli wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Wierzymy, że
pomoże Pani działkowcom zachować ogrody, które miastu mogą przysporzyć tylko pożytku, zarówno w sferze
przyrodniczej, jak i społecznej.
Okręgowy Zarząd Mazowiecki
Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r.
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22) OZ Świętokrzyski
STANOWISKO
Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach
w sprawie rejestracji statutu stowarzyszenia
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie dokładnie rok temu, przekształciła Polski
Związek Działkowców w stowarzyszenie ogrodowe.
Dzięki temu udało się zachować tytuły prawne do gruntów, a tym samym uratować dalsze istnienie ogrodów.
Jej przepisy nakazały również w ciągu 18 miesięcy dostosować postanowienia Statutu organizacji do nowych
regulacji ustawowych, przedłużając obowiązywanie
dawnego statutu do momentu wejścia w życie zapisów
nowego.
Działkowcy ponownie się zmobilizowali, zdając sobie
sprawę jak czasochłonne są procesy pisania wewnętrznych regulacji, w dodatku obejmujących funkcjonowanie
tak wielkiego, zrzeszającego milion obywateli, stowarzyszenia. Projekt statutu był szeroko konsultowany w
całym środowisku, każdy mógł zgłosić do niego swoje
propozycje i każda została rozważona. Samo uchwalenie zaś odbyło się na analogicznych zasadach, jak miało
to miejsce poprzednio w 2006 r., kiedy to Sąd Rejestrowy nie miał co do nich zastrzeżeń. Niestety teraz stało
się inaczej, a wszystko rozpoczęło się pismem Prezydent
Warszawy z dnia 28.11.2014 r. dotyczącym wątpliwości
w zakresie rejestrowanego Statutu PZD.
Nigdy wcześniej równie wnikliwie Prezydent Miasta
Warszawa nie pochyliła się nad problemami działkowców jak właśnie podczas procesu rejestracji Statutu PZD.
Wnioski, jakie w swoim piśmie przedstawia Pani Prezydent są niezwykle szczegółowe, widać że ktoś zadał sobie wiele trudu by uargumentować jego przewodnią tezę.
Niestety owa dbałość o interesy działkowców i zgodność
statutu z prawem niesie ze sobą zgoła odmienny skutek
niż dobro ROD. Wady wytknięte Statutowi oraz propozycje ich rozwiązania są bowiem oderwane od rzeczy-

wistości, nierealne, a w niektórych punktach wręcz same niezgodne z przepisami. W odpowiedzi Polskiego
Związku Działkowców na to pismo odniesiono się do
wszystkich zarzutów – naszym zdaniem nie pozostawia
ona wątpliwości co do absurdalności argumentów użytych przez Panią Prezydent, powtórzonych niestety następnie przez referendarza sądowego, który wydał
postanowienie o odmowie rejestracji.
Jest nam niezmiernie przykro, gdyż czujemy, że pod
pozorem dbałości o nasze interesy toczy się niejasna gra
polityczna. Tym razem próbuje się zdezorganizować nasze stowarzyszenie pośrednio wykorzystując do tego nas
samych - działkowców. Kwestionuje się bowiem nasze
statutowe procedury, a w zamian za to proponuje rozwiązania, które prowadziłyby do paraliżu organizacji, jak
np. ustanowienie Krajowego Zjazdu Delegatów organem
odwoławczym, czy nakładanie na osoby społecznie wykonujące swoją pracę dla ROD niemożliwe do realizacji
obowiązki. Argumenty podane przez referendarza sądowego rzekomo uzasadniające odmowę rejestracji Statutu, prowadzą przecież w istocie do sytuacji, w której
PZD zostanie bez wewnętrznych regulacji stanowiących
podstawę funkcjonowania każdego stowarzyszenia. A to
już nam coś przypomina...
Bardzo byśmy chcieli, by władze w naszym kraju
wzięły wreszcie odpowiedzialność za swoje czyny. By
to dobro obywateli było dla nich najważniejsze. By na
rodzinne ogrody działkowe zaczęli patrzeć nie przez pryzmat drogiego gruntu, lecz funkcji i roli jakie pełnią w
życiu społecznym, a na Polski Związek Działkowców
nie jak na wroga, lecz milionowe stowarzyszenie działające dla dobra swoich członków - mieszkańców polskich
miast.
Prezydium OZŚ PZD w Kielcach

Kielce, dn. 23.01.2015 r.

23) OZ Toruńsko-Włocławski
Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
W nawiązaniu do Postanowienia Sądu Rejestrowego
dla Miasta Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 stycznia 2015 r, o od-

mowie zarejestrowania Statutu Polskiego Związku
Działkowców wyrażamy głęboką dezaprobatę wobec
stanowiska Pani Prezydent, o które oparł się Referendarz
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Sądowy Naszym zdaniem trudno inaczej tłumaczyć takie
stanowisko niż złą wolą, zwłaszcza mając w pamięci
ostatnie pomysły na rozwiązanie problemu wywłaszczenia na mocy Dekretu Bieruta. Jest to niewątpliwie kolejna próba rozbicia jedności działkowców, która doprowadzić ma do likwidacji ogrodnictwa działkowego
w Polsce.
Pani Prezydent oparła swoje zarzuty wobec Statutu
o nieprawidłowy tryb jego zwołania, zgłaszając, że Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów nie był właściwie
wybrany. Nic bardziej mylnego! Dokładnie w ten sam
sposób uchwalony został Statut w 2006 roku, a podobne
zarzuty zostały wówczas oddalone przez Sąd Rejestrowy
Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych nakazując Polskiemu Związkowi
Działkowców uchwalenie nowego Statutu wyraźnie podkreśliła, że należy to zrobić w oparciu o statut dotychczasowy Polski Związek Działkowców na wszystkich
szczeblach dochował należytej staranności by wymaga-

nia nałożone przez Ustawę i Statut PZD zrealizować
w pełnym zakresie. Dzięki zaangażowaniu wielu działaczy wszystko to udało się osiągnąć, a każdy okręg w tym
nasz – Toruńsko-Włocławski był właściwie i godnie reprezentowany przez delegatów wybranych w sposób
zgodny ze Statutem PZD.
Biorąc wszystko powyższe pod uwagę trudno nie
oprzeć się wrażeniu, że odmowa rejestracji Statutu PZD
niewiele miała wspólnego z państwem prawa i zasadami
społeczeństwa obywatelskiego. Polski Związek Działkowców zrzeszający milion polskich rodzin po raz kolejny znalazł się na celowniku instytucji i organów państwa,
które próbują rozwiązać swoje problemy kosztem zwykłych, często niezamożnych ludzi Dla takiej polityki
zgody być nie może i nie będzie i zapewnić możemy, że
Działkowcy – jak będzie taka potrzeba – są skłonni swe
niezadowolenie wyrazić w sposób dosadny nie tylko na
piśmie, a także na ulicach Warszawy.

Toruń, dn. 20,01.2015 r

24) OZ Sudecki
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Pani Hanna Gronkiewicz Waltz
Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego
Polskiego Związku Działkowców
w Szczawnie Zdroju
Postanowieniem z dnia 7 stycznia 2015 r. Sąd Rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego odmówił
zarejestrowania zmiany statutu Polskiego Związku
Działkowców uchwalonego w dniu 23 października
2014 r. przez Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Z uzasadnienia tego postanowienia wynika, że
referendarz sądowy bez głębszej analizy prawnej przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, dokonał oceny trybu zwołania
i przeprowadzenia Zjazdu w oparciu o ustawę Prawo
o stowarzyszeniach i podzielił m.in. argument Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, jako uczestnika w postępowaniu rejestrowym, zgłoszonym w dniu 28 listopada 2014 r., jakoby Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów nie był uprawniony do dokonywania zmiany statutu z uwagi na nieprawidłowy wybór delegatów.
Oczywiście nie zgadzamy się z zastrzeżeniami do statutu PZD, ponieważ są one oparte na interpretacji przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z pominięciem

przepisu szczególnego, którym jest art. 65 ust. 2 ustawy
z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
W naszej ocenie wniesienie zastrzeżeń przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do uchwalonego
w dniu 23 października 2014 r. statutu PZD ma podtekst
polityczny. Nie od dzisiaj wiadomym jest, że władze
Warszawy nie są przyjazne istnieniu i rozwojowi warszawskich ogrodów działkowych.
Pozyskanie gruntów zajmowanych przez ogrody działkowe jest częścią polityki budżetowej w tym rozwoju
Miasta Warszawy, co oczywiście wiąże się z ich likwidacją. W kolejce po zadośćuczynienie oczekują spadkobiercy, i nie tylko, byłych właścicieli nieruchomości
wywłaszczonych dekretem Bieruta a Miasto Warszawa
nie ma ani środków pieniężnych, ani wolnych zasobów
nieruchomości, aby roszczenia te zaspokoić. Natomiast
byli właściciele domagają się bezwzględnego zwrotu
gruntów od działkowców i w tym wspiera ich miasto stołeczne Warszawa. Władze miasta wciąż wracają do nie-
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rozpoznanych od lat wniosków byłych właścicieli o
zwrot gruntów i nie uwzględniają Polskiego Związku
Działkowców, jako strony w postępowaniu administracyjnym, a także nie informują o tym fakcie działkowców, których to dotyczy.
W tej sytuacji aż nadto oczywistym jest, że władze
miasta stołecznego widzą rozwiązanie tych problemów
poprzez likwidację ogrodów działkowych w stolicy bez
odszkodowań dla działkowców, nie zważając, że taka polityka doprowadzi do tego, że konsekwencje krzywdzących decyzji władzy z przeszłości poniosą warszawscy
działkowcy, a ogrody działkowe znikną z krajobrazu
Warszawy.
Jednak wyeliminowanie ogrodów działkowych z krajobrazu Warszawy póki co nie jest łatwą sprawą, ponieważ chroni je ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. W tej sytuacji nie wykluczamy, że wniesienie
zastrzeżeń do Sądu Rejestrowego ma na celu przedłużanie procedury rejestracji statutu PZD do czasu, aż minie

ustawowy termin uchwalenia statutu PZD.
W związku z powyższym trudno nie oprzeć się ocenie,
że Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Miasta
Stołecznego Warszawy, kierując do Sądu Rejestrowego
swoje zastrzeżenia do statutu PZD, występuje w podwójnej roli. Raz jako organ nadzoru nad stowarzyszeniem
ogrodowym Polski Związek Działkowców, drugi raz jako zainteresowana przejęciem gruntów rodzinnych ogrodów działkowych w Warszawie.
W związku z tym stwierdzamy, że ocena trybu zwołania Zjazdu i uchwalenia statutu PZD zawarta w zastrzeżeniach nie jest obiektywna i nie godzimy się z podnoszonymi zarzutami o rzekomym braku uprawnień Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów do dokonania zmiany statutu. Zjazd ten został zwołany i przeprowadzony zgodnie z dotychczasowym statutem o czym
przesądza treść art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia
2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

Szczawno Zdrój, 19 stycznia 2015 r.

25) OZ Warmińsko-Mazurski
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz
Szanowna Pani Prezydent,

dzajem stowarzyszenia. Funkcjonuje oczywiście na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach tylko, że w odniesieniu do stowarzyszeń ogrodowych szczegóły
reguluje ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych.
Dlatego też rozpatrując kwestie statutu PZD należało
ocenić go w oparciu o obie ustawy.
Czy naprawdę chce Pani przejść do historii jako ten
Prezydent Warszawy, który zniszczył rodzinne ogrody
działkowe w stolicy? Niestety tak to wygląda. Nie da się
oprzeć wrażeniu, że Pani działania zmierzają do wykorzystania terenów ogrodów działkowych, jako rekompensaty dla spadkobierców właścicieli nieruchomości
wywłaszczonych dekretem Bieruta. Dlaczego kosztem
działkowców chce Pani rozwiązać problem braku środków pieniężnych i wolnych zasobów nieruchomości jaki ma Miasto Warszawa na zaspokojenie roszczeń osób
pokrzywdzonych wspomnianym dekretem?
Nie da się rozwijać miasta niszcząc po drodze mieszkańców. Działkowcy to mieszkańcy Warszawy i Pani
wyborcy. Apelujemy o współpracę, bo tak jak mówi mądre polskie przysłowie: Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Działkowcy biorą czynny udział w rozwoju miasta.
Dlaczego chce Pani doprowadzić do zniknięcia ogrodów
działkowych z krajobrazu Warszawy? Nic dobrego z te-

Postanowieniem z dnia 7 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego odmówił zarejestrowania zmiany statutu Polskiego Związku Działkowców uchwalonego w dniu 23 października 2014 r.
przez Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD
wskazując, że tenże Zjazd nie był uprawniony do dokonywania zmiany statutu z uwagi na nieprawidłowy wybór delegatów.
Z uzasadnienia tego postanowienia wynika, że referendarz sądowy wydał decyzję w oparciu o ustawę Prawo
o stowarzyszeniach pomijając przepis szczegółowy
– atr. 65 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych oraz zastrzeżenia do
statutu PZD jakie Pani zgłosiła jako uczestnik w postępowaniu rejestrowym.
Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie nie zgadza się z zastrzeżeniami
do statutu PZD, ponieważ dokonując jego oceny nie
wzięto pod uwagę art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, która
jest podstawą funkcjonowania stowarzyszeń ogrodowych. Stowarzyszenie ogrodowe jest szczególnym ro-
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go nie wyniknie. Nie godzimy się na to, aby Warszawa
stała się jedną z nielicznych stolic europejskich bez ogrodów działkowych.
Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazur-

skiego PZD w Olsztynie w pełni popiera decyzję Krajowej Rady PZD o skierowaniu skargi na Postanowienie
Referendarza Sądowego.
W imieniu Prezydium Okręgowego
Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Olsztyn, 16.01.2015 r.

7. Lista stanowisk w sprawie rejestracji statutu PZD
1. INDYWIDUALNE
• Joanna Mączkowska ROD „Pod Jabłonią” w Grudziądzu
• Ewa Czyżewska ROD „Chemik” w Grudziądzu
• Jan Woźniak ROD w Toruniu
• Blandyna Łubowska ROD „Wisełka” w Toruniu
• Bauk Zofia ROD w Toruniu
• Bojda Marek ROD „Zalesie” w Rzeszowie
• Czajka Kazimierz ROD „Związkowiec” w Łańcucie
• Dąbrowski Michał ROD w Toruniu
• Dichting Stefan ROD „Sasanka” w Grudziądzu
• Dygdoń Robert ROD „Wolica” w Dębicy
• Gadzikowski Piotr ROD w Grudziądzu
• Górzny Włodzimierz ROD „Malwa” w Pile
• Grochmal Józef ROD w Rzeszowie
• Jarzębowska Maria ROD w Toruniu
• Jaworski Witold ROD „Magnolia” w SzczawnieZdroju
• Jędruchów Eugeniusz ROD w Łańcucie
• Kaszuba Ewa ROD „Przyszłość” w Rzeszowie
• Klich Seweryn ROD „Jedność” w Wałbrzychu
• Kluz Zdzisław ROD „Zielone Wzgórza” w Łańcucie
• Łubkowska Blandyna ROD „Wisełka” w Toruniu
• Kozikowski Czesław ROD im. W. Fiałka w Chełmnie
• Malak Krystyna ROD w Toruniu
• Malinowska Emilia ROD im H. Wieniawskiego
w Rzeszowie
• Mączkowska Joanna ROD „Pod Jabłonią” w Grudziądzu
• Mroszczyk Władysław ROD „Podzwierzyniec”
w Łańcucie
• Ostrowska Barbara ROD „Rybnica” we Włocławku
• Pacholczyk Wanda ROD im. Żwirki i Wigury
w Warszawie
• Piotrowska Maria ROD „Kalina” w Toruniu
• Podlas-Kozłowska Teresa ROD w Toruniu
• Słupkowska Jolanta ROD w Brodnicy

•
•
•
•
•
•
•
•

Strzałkowski Józef ROD z Chełmży
Sudoł Józef ROD w Łańcucie
Szczęch Danuta ROD w Rzeszowie
Śnieżek Józef ROD „Nasz Gaj” w Rzeszowie
Wierzbińska Maria ROD „Przyszłość” w Rzeszowie
Wilk Witold ROD „Wrzos” w Łańcucie
Woźniak Jan ROD w Toruniu
Zielińska Patrycja ROD „Kolejarz” w Wałbrzychu

2. OKRĘGOWE KOMISJE REWIZYJNE
• Podkarpacka
• OKR w Toruniu
3. KOLEGIA PREZESÓW ROD
• Kolegium Prezesów Miasta i Rejonu Grudziądza
• Kolegium Prezesów Zarządów ROD rejonu Kędzierzyna-Koźla i Głubczyc
4. ZBIOROWE
• ROD im. S. Żeromskiego w Kielcach
• ROD „Sosnówka” w Chęcinach
• ROD im. Tadeusza Kościuszki w Prudniku
• ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu
• ROD „Kabaczek” w Rzeszowie
• Działkowcy z Choszczna, Barlinka, Lipian i Drawna
• Działkowcy z Łodzi
• ROD „Stoczniowiec” w Szczecinie
• Prezesi, skarbnicy i księgowi ROD z terenu woj.
świętokrzyskiego
• Prezesi ROD z Lubska, Jasienia, Krosna Odrzańskiego, Gubina, Nowogrodu Bobrzańskiego
• Prezesi ROD z Nowej Soli, Bytomia Odrzańskiego,
Nowego Miasteczka, Wschowy, Lginia, Szlichtyngowej i Sławy
• Prezesi, księgowi i skarbnicy ROD z woj. świętokrzyskiego
• Uczestnicy narady prezesów ROD z Okręgu Zielonogórskiego
• ROD w Kolbuszowej

36

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ROD „Zalesie” w Rzeszowie
ROD w Sędziszowie Małopolskim
Prezesi ROD z okolic Warszawy
Działkowcy szczecińskiego okręgu PZD
ROD „Stokrotka-Kolejarz” w Sędziszowie
Przewodniczący Komisji Rewizyjnych ROD z okręgu zielonogórskiego
ROD „Magnolia” w Szczawnie –Zdroju
ROD „Bursztyn” w Międzyzdrojach
ROD „Zdrowie” w Czerwonej Górze
ROD im. B. Chrobrego Wałbrzychu
ROD „Oaza” w Grudziądzu
ROD „Zielony Jar” w Rzeszowie
ROD „Zgoda” w Pionkach
ROD „Nad Bukową” w Szczecinie
ROD „Rozkwit” w Sieradzu
ROD „Konwalia” w Sieradzu
ROD „Kolejarz II” w Przeworsku

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5. ZARZĄDY ROD
• ROD „Olszynka” w Grudziądzu
• ROD „Kolejarz” w Strzelinie
• ROD „Transportowiec” w Grudziądzu
• ROD „Tulipan” w Jędrzejowie
• ROD im. S. Staszica w Kielcach
• ROD im. S. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
• ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie
• ROD „Zacisze” w Żaganiu
• ROD „Kolejarz” w Pile
• ROD „Za Gajem” w Wójtowie
• ROD „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim
• ROD „Kwiaty Polskie” w Kielcach
• ROD „Bajka” w Borowcu
• ROD „Goździk” w Płocku
• ROD „Małopolanin” w Rzeszowie
• ROD „Kabanos” w Rzeszowie
• ROD „STAR” w Starachowicach
• ROD „Relaks” w Kędzierzynie – Koźlu
• ROD „Metalowiec” w Skarżysku-Kamiennej
• ROD „Narcyz” w Kielcach
• ROD „Metalowiec” w Kielcach
• ROD „Chemik” W Grudziądzu
• ROD „Oaza” w Grudziądzu
• ROD „Ogrodnik” w Warszawie
• ROD „Niezapominajka” w Grudziądzu

ROD „Stokrotka” we Włoszczowie
ROD „Bratek” w Rudkach
ROD „Buraczek” w Janikowie
ROD „Bohaterów Warszawy” w Szczecinie
ROD „Transportowiec” w Grudziądzu
ROD „Szarotka” w Rzeszowie
ROD im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie
ROD „Pokoju” w Szczecinie
ROD „Zdrowie” w Czerwonej Górze
ROD im. K. Marcinkowskiego w Grudziądzu
ROD „Kolejarz II” w Przeworsku
ROD „Barbara” w Ropczycach
ROD „Tulipan” w Kańczudze
ROD „Kamienna Laworta” w Ustrzykach Dolnych
ROD „Sosenka” w Ustrzykach Dolnych
ROD im. S. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
ROD „Pod Lasem” w Końskich
ROD „Rozkwit” Sieradzu
ROD „Konwalia” w Sieradzu
ROD „Wiarus” Wilkanowie
ROD „Relaks” w Gubinie
ROD „Promień” w Sulechowie
ROD „Wzgórze” w Gubinie
ROD „Budowlani” w Rzeszowie
ROD „Pomoc” w Rzeszowie
ROD „Relaks” w Kędzierzynie – Koźlu
ROD „Malina” w Kielcach
ROD „Siarkopol” w Tarnobrzegu
ROD im. J. Słowackiego w Rogoźnie
ROD im. W. Puchalskiego w Rzeszowie
ROD „Wspólnota” w Gnieźnie
ROD i. K Świerczewskiego w Nowym Tomyślu
ROD „Dębniki” w Krakowie
ROD „Kasztelanka” w Opolu
ROD „Kwitnąca Dolina” w Swarzędzu
ROD „Stoczniowiec” w Szczecinie

7. NARADY SZKOLENIOWE
• W Rzeszowie
• W Jarosławiu
• W Stalowej Woli
• W Mielcu
• W Opolu
• W Pile
• W Przemyślu

6. WALNE ZEBRANIA W ROD
• ROD „Staszica” w Szczecinie

8. DELEGATURY REJONOWE
• W Płocku
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III. XXVIII POSIEDZENIE KR PZD
1. Informacja
21 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbyło się XXVIII
posiedzenie Krajowej Rady PZD zwołane w trybie nadzwyczajnym, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyli także
wszyscy członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.
Prezes Eugeniusz Kondracki przedstawił realizację
przez Związek ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Odniósł się do następujących zagadnień: weryfikacji statutu, prac nad nowym regulaminem ROD,
zebrań ustawowych, uchwalenia nowego statutu, weryfikacji uchwał systemowych, regulacji stanu prawnego
ROD. Radca prawny KR PZD mec. Bartłomiej Piech
przedstawił informację na temat wystąpienia nadzorcze-

go Prezydenta m. st. Warszawy. Radca prawny KR PZD
mec. Tomasz Terlecki zreferował przebieg konsultacji
projektu nowego regulaminu ROD.
W dyskusji głos zabrało 17 uczestników posiedzenia.
Występujący wskazywali kierunki działań struktur
Związku, wykazywali troskę o Związek, podstawy prawne funkcjonowania ogrodów, integrację działkowców i
ogrodów oraz o jedność środowiska działkowców.
Krajowa Rada przyjęła pismo do Prezydenta Warszawy, które podpisali wszyscy uczestnicy oraz wystosowała list do P. Premier Ewy Kopacz, który także podpisali
wszyscy uczestnicy posiedzenia.

2. Porzàdek obrad
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Realizacja ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13.12.2013 r.
6. Wystąpienie, jako organu nadzoru, Prezydenta m. st.
Warszawy z 2 kwietnia 2015 r. do Krajowej Rady
PZD.
7. Konsultacje projektu regulaminu ROD – informacja.

8.Informacja w sprawie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD.
9.Informacje finansowe.
10. Informacja o działalności Komisarycznego Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

3. Komisja Uchwa∏ i Wniosków
1. Tadeusz Jarzębak
Przewodniczący
2. Zygmunt Kacprzak
3. Janusz Moszkowski

– Szczecin

4.
5.
6.
7.

– Mazowiecki
– Wrocław

Zespół doradców Komisji
4. Bartłomiej Piech
5. Tomasz Terlecki
6. Ewelina Świątek
7. Jan Stańczyk
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Józef Noski
Izabela Ożegalska
Czesław Smoczyński
Zdzisław Śliwa

– Śląski
– Łódzki
– Gdańsk
– Poznań

4. Uchwa∏y
UCHWAŁA Nr 1/XXVIII/2015
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 4/XXIII/2014 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 11 grudnia 2014 r.
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców postanawia:
§1
Uchylić uchwałę Nr 4/XXIII/2014 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości i podziału środków
z partycypacji.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK PZD
/-/Marian PASIŃSKI

PREZES PZD
/-/Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 2/XXVIII/2015
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD
w związku z działalnością jednostki krajowej i terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, po
dokonaniu analizy kosztów działalności prowadzonej
przez jednostki terenowe oraz jednostkę krajową PZD
na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych, postanawia:
§1
W ramach wewnątrzorganizacyjnych rozliczeń kosztów ponoszonych przez jednostki PZD w związku z prowadzeniem ROD, zarząd ROD zobowiązany jest
przekazać do właściwego terytorialnie okręgowego zarządu PZD, kwotę odpowiadającą iloczynowi kwoty
0,07 zł i liczby m2 pod działkami, do których tytuł prawny posiadają działkowcy w danym ROD.
§2
1. Środki, o których mowa w § 1 zarząd ROD prze-

kazuje do właściwego terytorialnie okręgowego zarządu
PZD, w terminie do 15 lipca.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, podlegają następującemu podziałowi:
1) jednostka terenowa PZD – 65%,
2) jednostka krajowa PZD – 35%.
§3
Środki, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, okręgowy
zarząd przekazuje do Krajowej Rady PZD w terminie do
30 lipca.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK PZD
/-/ Marian PASIŃSKI

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2015 r.
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PREZES PZD
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWAŁA Nr 3/XXVIII/2015
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w określeniu zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów
ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i terenowych
na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców,
w związku z przyjęciem uchwałą nr 2/XXVIII/2015
z dnia 21 kwietnia 2015 r. zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i terenowych na
rzecz rodzinnych ogrodów działkowych oraz uchyleniem
uchwały Nr 4/XXIII/2014 w sprawie określenia wysokości i podziału środków z partycypacji, postanawia:
§1
1. W przypadku przekazania w 2015 r. przez zarząd
ROD do okręgowego zarządu PZD środków na podsta-

wie uchwały Nr 4/XXIII/2014, kwota przekazanych
środków pomniejsza kwotę, do której przekazania zarząd
ROD jest zobowiązany w ramach rozliczeń wewnątrzorganizacyjnych wynikających z uchwały nr
2/XXVIII/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r.
2. Postanowienia § 1 stosuje się odpowiednio do środków przekazanych przez okręgowy zarząd PZD do Krajowej Rady PZD.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK PZD
/-/Marian PASIŃSKI

PREZES PZD
/-/Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2015 r.

5. Komunikaty
Komunikat KR PZD w sprawie opłat w ROD w 2015 r.
W związku z medialnymi doniesieniami dotyczącymi
opłat ogrodowych w 2015 r. informujemy, iż dokonana
21.04.15 r. zmiana uchwały KR PZD odnoszącej się do
kwestii opłat ogrodowych, nie wpływa na sposób ich
ustalania oraz wymiar w 2015 r. Wprowadzone zmiany
odnoszą się wyłącznie do kwestii formalnoprawnych
i nie rzutują na kompetencje walnych zebrań ROD w zakresie uchwalania opłat służących pokrywaniu kosztów
funkcjonowania ROD.
Pragniemy przypomnieć, iż obowiązek działkowca
współuczestniczenia w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD poprzez uiszczanie opłat ogrodowych wynika z ustawy o ROD. Uchwały organów stowarzyszeń
prowadzących ROD mają w tej sprawie charakter techniczny, tj. służą określeniu zasad ich ustalania i uiszczania. Informujemy też, że w ramach rozliczeń wewnątrzorganizacyjnych, w ogrodach prowadzonych przez PZD,
obciążenie ROD na rzecz jednostki okręgowej i krajowej ustalane jest wg współczynnika 7 gr za m2 działki, do
której tytuł prawny posiada działkowiec.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż zmiana uchwał dokonana
przez KR PZD podyktowana była zastrzeżeniami zgłoszonymi przez organ nadzoru (Prezydenta m. st. Warszawy). Zastrzeżenia te opierały się na odmiennym, od prezentowanego przez PZD, stanowisku w przedmiocie
obowiązywania nowego statutu PZD. Spór prawny pomiędzy organem nadzoru, a PZD, będzie rozpatrywany
przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W opinii organu nadzoru, z uwagi na tryb uchwalenia nowego statutu PZD,
tj. przez delegatów wybranych na Krajowy Zjazd Delegatów na zasadach określonych uchwałą KR PZD, akt
ten nie obowiązuje. Zdaniem PZD zastrzeżenia te,
w świetle regulacji zawartych w ustawie o rodzinnych
ogrodach działkowych, są bezpodstawne.
Pomimo braku prawomocnego rozstrzygnięcia sporu
przez sąd, organ nadzoru zakwestionował uchwałę KR
PZD w sprawie opłat, która jako podstawę prawną wskazywała nowy statut PZD. W tej sytuacji KR PZD uznała, iż – w celu uniknięcia kolejnego sporu – dokona
modyfikacji uchwały w sposób, który umożliwi jej sto-
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sowanie niezależnie od tego, który z poglądów na kwestię statutu zostanie uwzględniony przez Sąd. Przedmiotowa decyzja ma zatem charakter formalnoprawny i nie
pociąga za sobą zmiany w sposobie finansowania działalności ROD oraz wymiaru obciążeń działkowców.
W szczególności zmiana ta nie rzutuje na podjęte już

uchwały walnych zebrań ROD w przedmiocie opłat
ogrodowych.
KR PZD pragnie też podkreślić, iż dokonana korekta
uchwał nie oznacza, iż PZD odstąpił od stanowiska prezentowanego w postępowaniu sądowym dotyczącym nowego statutu PZD.
Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dn. 24 kwietnia 2015 r.

IV. XXVII POSIEDZENIE KR PZD
1. Informacja
W dniu 15 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbyło
się XXVII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu
przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Krajowa Rada zwołała XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD,
ustaliła liczbę delegatów wybieranych przez poszczegól-

ne okręgowe zjazdy. Prezesi OZ w Gdańsku, Koszalinie,
Mazowieckiego, Podlaskiego, Śląskiego i we Wrocławiu
poinformowali o przygotowaniach merytorycznych i logistycznych do okręgowych zjazdów delegatów.

2. Porzàdek obrad
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawy organizacyjne.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
6. Zwołanie XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.
7. Ustalenie liczby delegatów wybieranych podczas
poszczególnych okręgowych zjazdów delegatów
PZD.
8. Przyjęcie projektu porządku obrad XII Zjazdu.
9. Założenia do programu działania Związku na następną kadencję.
10. Zasady i tryb odbywania okręgowych zjazdów de-

legatów PZD.
11. Informacje o przygotowaniach do okręgowych
zjazdów delegatów. Informacje przedstawicieli OZ:
w Gdańsku, Koszalinie, Mazowieckiego, Podlaskiego, Śląskiego i we Wrocławiu.
12. Ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane dot. altan na działkach w ROD.
13. Informacja w sprawie rejestracji statutu PZD.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwał.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.

3. Komisja Uchwa∏ i Wniosków
1. Izabela Ożegalska
Przewodnicząca
2. Ewa Błachut
3. Barbara Kokot

– Łódzki

4.
5.
6.
7.

– Małopolski
– Bydgoszcz
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Jan Jaworek
Józef Kasprzak
Antoni Kostrzewa
Czesław Wojsław

– Śląski
– Poznań
– Mazowiecki
– Warmińsko-Mazurski

4. Uchwa∏y
UCHWAŁA Nr 1/XXVII/2015
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie dokooptowania Pani Ewy Błachut do składu
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie statutu PZD, postanawia:
§1
Dokooptować Panią Ewę Błachut – OZ Małopolski
PZD, do składu Krajowej Rady Polskiego Związku

Działkowców.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
/-/Izabela OŻEGALSKA

PREZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 2/XXVII/2015
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie zwołania XII Krajowego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Działkowców
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie uprawnień statutowych, postanawia:
§1
Zwołać w Warszawie, w dniach 2 i 3 lipca 2015 r. XII

Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES
/-/Tadeusz JARZĘBAK

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2015 r.
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UCHWAŁA Nr 3/XXVII/2015
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustalenia ilości delegatów na XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD wybieranych
przez poszczególne okręgowe zjazdy delegatów PZD
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie uprawnień statutowych, postanawia:
§1
Liczba delegatów na XII Krajowy Zjazd Delegatów
PZD wybieranych przez poszczególne okręgowe zjazdy
delegatów będzie uzależniona od ilości członków PZD w
okręgu.
§2
Biorąc pod uwagę kryterium określone w § 1 poszczególne okręgowe zjazdy delegatów PZD wybiorą na XII
Krajowy Zjazd Delegatów PZD następującą ilość delegatów:
1) Bydgoszcz
– 10
2) Częstochowa
–3
3) Elbląg
–3
4) Gdańsk
– 13
5) Gorzów Wlkp.
–4
6) Kalisz
–7
7) Koszalin
–6
8) Legnica
– 11

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

Lublin
–8
Łódzki
– 14
Małopolski
–9
Mazowiecki
– 25
Opolski
– 10
Piła
–4
Podkarpacki
– 10
Podlaski
–6
Poznań
– 19
Słupsk
–3
Sudecki
– 11
Szczecin
– 16
Śląski
– 33
Świętokrzyski
–5
Toruńsko-Włocławski
–8
Warmińsko-Mazurski
– 12
Wrocław
– 15
Zielona Góra
–8
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES
/-/Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 4/XXVII/2015
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie odbywania w 2015 roku okręgowych zjazdów delegatów PZD
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie statutu PZD, postanawia:
§1
1. Okręgowy zjazd delegatów zwołuje okręgowy zarząd i ustala termin jego odbycia oraz proponuje porządek obrad.
2. O terminie i proponowanym porządku obrad zjazdu okręgowy zarząd zawiadamia Krajową Radę.
§2
1. O terminie, miejscu i porządku obrad okręgowego
zjazdu delegatów, okręgowy zarząd zawiadamia pisemnie - za pośrednictwem poczty lub doręczając zawiado-

mienie bezpośrednio za pokwitowaniem – na co najmniej 14 dni przed terminem okręgowego zjazdu:
1) delegatów wybranych na zjazd podczas walnych zebrań w ROD (delegatów wybranych na zjazd podczas rejonowych konferencji przedzjazdowych);
2) członków ustępujących organów okręgowych;
3) Prezesa PZD.
W zawiadomieniu należy podać dokładną godzinę rozpoczęcia zjazdu.
2. Odpis sprawozdania okręgowego zarządu z działalności za okres kadencji oraz odpisy pozostałych materiałów mających być przedmiotem rozpatrzenia przez
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okręgowy zjazd delegatów, okręgowy zarząd przesyła
wraz z zawiadomieniem określonym w ust. 1.
§3
Do obowiązków okręgowego zjazdu delegatów należy:
1) wybór przewodniczącego zjazdu, sekretarza zjazdu
i prezydium zjazdu,
2) zatwierdzenie porządku obrad,
3) zatwierdzenie regulaminu zjazdu,
4) wybór komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał
i wniosków,
5) rozpatrzenie sprawozdań organów okręgowych z
działalności za okres kadencji i podjęcie decyzji w
zakresie ich zatwierdzenia,
6) rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium
ustępującemu okręgowemu zarządowi i podjęcie decyzji w tej sprawie,
7) uchwalenie programu działania okręgu na następną
kadencję,
8) ustalenie liczby członków oraz wybór organów
okręgowych,
9) wybór delegatów na XII Krajowy Zjazd Delegatów
PZD według klucza ustalonego przez Krajową Radę PZD,
10) rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na zjeździe
oraz podjęcie stosownych uchwał i stanowisk.
§4
Sekretarz zjazdu nadzoruje prawidłowe dokumentowanie przebiegu i wyników okręgowego zjazdu.
§5
1. Uchwały okręgowego zjazdu zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności ponad 50% delegatów wybranych na zjazd podczas walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w 2015 r.
2. Uchwały okręgowego zjazdu delegatów sporządza
się dla każdej sprawy oddzielnie.
3. Uchwały okręgowego zjazdu oznacza się kolejnymi numerami.
4. Uchwały okręgowego zjazdu podpisują: przewodniczący zjazdu i sekretarz zjazdu. Uchwały opieczętowuje się okrągłą pieczęcią okręgu.
§6
Okręgowy zjazd delegatów może oceniać sytuację i
wyrażać stanowiska okręgu w sprawach istotnych dla
działkowców, ogrodów i PZD. Do stanowisk okręgowego zjazdu stosuje się zasady określone w § 5.
§7
1. Z okręgowego zjazdu delegatów sporządzany jest
protokół. Protokolanta wyznacza przewodniczący zjazdu.

2. Protokół ze zjazdu podpisują przewodniczący zjazdu, sekretarz zjazdu i protokolant.
3. Przebieg okręgowego zjazdu może być utrwalony
ponadto za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk lub
obraz i dźwięk. Zapis dźwięku lub obrazu i dźwięku staje się załącznikiem do protokołu.
§8
Zaproszenie na zjazd, lista obecności, materiały sprawozdawcze, protokół ze zjazdu wraz z załącznikami,
protokoły komisji zjazdowych, ankiety delegatów na
okręgowy zjazd, ankiety członków organów okręgowych
i delegatów na Krajowy Zjazd oraz podjęte na okręgowym zjeździe uchwały i stanowiska stanowią materiały
podlegające szczególnej ochronie i archiwizacji zgodnie
z instrukcją kancelaryjną obowiązującą okręgowe zarządy PZD.
§9
Bezpośrednio po odbyciu okręgowego zjazdu, przewodniczący zjazdu zwołuje posiedzenia wybranych organów okręgowych. Posiedzeniom przewodniczy, do
czasu wyboru prezesa (przewodniczącego) Przewodniczący Zjazdu lub w jego imieniu Sekretarz Zjazdu.
§ 10
1. Bezpośrednio po odbyciu okręgowego zjazdu, nie
później niż 3 dni od jego zakończenia, okręgowy zarząd
PZD przekazuje do Krajowej Rady PZD oryginały ankiet delegatów na XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD.
2. W ciągu 7 dni od zakończenia zjazdu okręgowy zarząd przekazuje do KR PZD:
1) kopie: protokołu ze zjazdu, sprawozdania komisji
mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków,
podjętych uchwał,
2) oryginały ankiet członków organów okręgowych
wybranych na zjeździe,
3) skład poszczególnych organów wybranych na zjeździe wraz z funkcjami zgodnie z ukonstytuowaniem
się tych organów oraz danymi, które są wymagane
przez Rejestr Członków Organów Okręgowych
PZD prowadzony przez Krajową Radę PZD
§ 11
W celu usprawnienia odbywania okręgowych zjazdów,
Krajowa Rada PZD upoważnia swoje Prezydium do
opracowania i dostarczenia do okręgowych zarządów
PZD wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego odbycia okręgowych zjazdów delegatów PZD.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES
/-/Tadeusz JARZĘBAK

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2015 r.
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V. XXVI POSIEDZENIE KR PZD
1. Informacja
W dniu 20 marca 2015 roku odbyło się w Warszawie
XXVI posiedzenie KR PZD, któremu przewodniczył
Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.
Wiodącym tematem posiedzenia były roszczenia do
gruntów ROD. Prezes E. Kondracki przedstawił sytuację
ogrodów i Związku. Szczególną uwagę poświęcił roszczeniom do gruntów ogrodów w Warszawie, ROD „Zalesiany” w Niewodnicy Kościelnej (OZ Podlaski),
3 ogrodom w Grudziądzu (OZ Toruńsko-Włocławski),
ogrodów w Krakowie oraz roszczeniom Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. W dyskusji 11 przedstawicieli OZ złożyło informacje na temat roszczeń w ich okręgach. Radca prawny KR PZD mec. Bartłomiej Piech poinfor-

mował uczestników posiedzenia, że w dniu dzisiejszym
Sejm jednomyślnie ponownie uchwalił ustawę o zmianie ustawy prawo budowlane wraz senacką poprawką,
korzystną dla działkowców. Ustawa trafi do Prezydenta
RP. Następnie przedstawił informacje na temat procedowanej rejestracji statutu PZD. Izabela Ożegalska Sekretarz KR PZD przedstawiła informację na temat rejestracji
w KRS stowarzyszeń w ogrodach wyłączonych. Tadeusz Jarzębak Wiceprezes PZD przedstawił informację na
temat działalności Biura Międzynarodowego.
Radca prawny KR PZD mec. Tomasz Terlecki poinformował o trwających w sejmie pracach nad zmianą
ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

2. Porzàdek obrad
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Roszczenia do gruntów ROD. Zagrożenia dla działkowców, ogrodów i Związku. Skutki finansowe.
Wnioski.
6. Informacja na temat roszczeń na terenie poszczególnych okręgów. Informacje przedstawicieli OZ:
w Kaliszu, Lublinie, Łódzkiego, Małopolskiego,
Mazowieckiego, Podlaskiego, Podkarpackiego,
w Poznaniu, Śląskiego, Świętokrzyskiego i Toruńsko-Włocławskiego.

7. Informacja na temat projektu ustawy dot. altan na
działkach.
8. Informacja w sprawie rejestracji statutu PZD.
9. Informacja o rejestracji stowarzyszeń w ROD, które podjęły decyzję o wyłączeniu się z PZD.
10.Informacja na temat działalności Biura Międzynarodowego.
11. Informacja na temat projektu zmian w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwał.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

3. Komisja Uchwa∏ i Wniosków
1. Tadeusz Jarzębak
Przewodniczący
2. Andrzej Bojko
3. Piotr Gadzikowski
4. Zygmunt Kacprzak

– Szczecin

5.
6.
7.
8.
9.

– Podlaski
– Toruńsko-Włocławski
– Mazowiecki
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Józef Noski
Czesław Smoczyński
Maria Stypułkowska
Zdzisław Śliwa
Stefan Żyła

– Śląski
– Gdańsk
– Łódzki
– Poznań
– Podkarpacki

4. Uchwały
UCHWAŁA Nr 1/XXVI/2015
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie działań PZD w zakresie roszczeń do gruntów ROD
PZD zmaga się z problemami roszczeń od wielu lat. Aktualne badanie stanu roszczeń na dzień 10 lutego 2015 roku wykazało tendencję wzrostową zarówno w zakresie
liczby roszczeń jak i ich wartości. Byli właściciele, ich
spadkobiercy a także osoby prawne oraz osoby, które wykupiły roszczenia, występują o natychmiastowe opuszczenie gruntów, usunięcie z nich majątku działkowców
i Związku oraz zapłatę wielomilionowych odszkodowań
za rzekome bezumowne korzystanie z gruntów.
Przez szereg lat PZD i działkowców bronił art. 24 ustawy o ROD z 2005 roku, który regulował zaspokojenie
roszczeń wyłącznie poprzez zapłatę odszkodowania bądź
zapewnienie nieruchomości zamiennej, do czego zobowiązany był Skarb Państwa lub gmina jako właściciel
gruntu. Dzięki temu zapisowi w wielu przypadkach
Związkowi udało się obronić istniejące ROD. Niestety
Trybunał Konstytucyjny pozbawił działkowców tej skutecznej ochrony, nie proponując nic innego w zamian.
Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. niesie pewne szanse na
uzyskanie odszkodowania dla PZD i działkowców, czy
nawet odtworzenie ROD przez jednostkę samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa w przypadku zasadnych
roszczeń osób trzecich do gruntów ROD. Związek uznaje, że unormowania prawne określone w art. 25 i 26 ustawy o ROD winny być podnoszone w każdym postępowaniu mogącym skutkować obowiązkiem wydania terenu
ROD. Kolejną szansą dla Związku w zakresie rozwiązania problemu roszczeń jest regulowanie stanu prawnego
gruntów ROD z wykorzystaniem unormowań wynikających z art. 76 ustawy o ROD. Daje on możliwość uzyskania tytułu prawnego w postaci użytkowania do gruntów
będących własnością gmin lub Skarbu Państwa.
Związek zajmując się przez szereg lat rozwiązywaniem problemów związanych z roszczeniami, nabrał w
tej kwestii doświadczenia. Wskazują na to konkretne
przypadki, w których Związkowi udało się uchronić
ogrody przed likwidacją np. w sprawach kompleksu
ROD przy Al. Waszyngtona w Warszawie, czy też do
części ROD „23 Lutego” w Poznaniu. W obu przypadkach PZD udało się doprowadzić do cofnięcia skutków
decyzji reprywatyzacji terenu i wykazania, że zgłaszane
roszczenia były bezzasadne.
PZD ma oczywiście świadomość, że niektóre z roszczeń można uznać za zasadne ale szereg z nich jest niesprawiedliwych. Dotyczy to szczególnie tych przypadków, gdzie roszczenia zostały wykupione za bezcen
a teraz oczekuje się wielomilionowych odszkodowań,

które mają pokryć działkowcy.
Uwzględniając powyższe oraz bazując na dotychczasowych doświadczeniach, Krajowa Rada PZD postanawia:
I. Zobowiązać okręgowe zarządy PZD do:
1. bieżącego monitorowania skali roszczeń w stosunku
do gruntów ROD (ilość ROD, powierzchnia, ilość działek rodzinnych objętych roszczeniem oraz skutki finansowe) oraz oceny poszczególnych postępowań, w tym
sporządzanie opinii prawnych oceniających zasadność
roszczenia i wnioski co do dalszego procedowania.
2. zapewnienia właściwej obsługi prawnej prowadzonych spraw roszczeniowych do gruntów ROD na drodze
postępowań sądowych i administracyjnych.
3. przyjmowania przez Prezydia OZ PZD kierunków
postępowania w poszczególnych sprawach, w tym rozpatrzenia czy sprawa rokuje na jej pozytywne zakończenie,
czy też należy prowadzić negocjacje, w celu wydania terenu na rzecz właściciela. Sprawy roszczeniowe winny
być również tematem obrad na posiedzeniach plenarnych
Okręgowego Zarządu.
4. gromadzenia i odszukiwania dokumentów formalno-prawnych poświadczających założenie i funkcjonowanie ROD na gruntach przy współpracy z zarządami
ROD.
5. nawiązania współpracy z ROD roszczeniowymi,
w celu przekazania pełnej informacji o stanie prawnym
gruntów, ocenie prawnej sytuacji oraz przyjętych kierunkach działań.
6. informowania działkowców oraz szerokiej opinii
publicznej o każdej sprawie roszczeniowej, w tym przy
wykorzystaniu stron internetowych OZ PZD, KR PZD
a także w Biuletynu Informacyjnego.
7. współpracy z władzami gmin i Skarbu Państwa
w zakresie rozwiązywania kwestii roszczeniowych, w
tym do uzyskania ich stanowiska co do poszczególnych
przypadków roszczeń do terenów ROD.
8. podejmowania działań w celu rozwiązywania sporów roszczeniowych w drodze negocjacji z podmiotami
zgłaszającymi roszczenia, w celu zapewnienia jak najkorzystniejszych warunków dla PZD i działkowców.
9. udzielenia pomocy prawnej i organizacyjnej na
rzecz działkowców z terenów objętych roszczeniem,
w szczególności w przypadku wydania terenu na rzecz
właściciela.
10. współpracy z działkowcami, w celu włączenia ich
w proces obrony terenów ROD. Tam gdzie istnieje moż-

46

liwość pod względem prawnym i finansowym rozwiązania sprawy roszczeniowej poprzez wykup terenu przez
PZD, należy ocenić taką możliwość wraz ze wskazaniem
źródeł finansowania, w tym partycypacji działkowców.
11.stałego monitorowania stanu prawnego gruntów
ROD. W przypadku zaistnienia przesłanek świadczących
o możliwości zgłoszenia roszczenia do gruntów ROD
należy na bieżąco prowadzić sprawę, oceniać jej stan,
wyciągać wnioski, ustalać kierunki postępowania oraz
je realizować.
12.bieżącej współpracy oraz informowania Krajowej
Rady PZD o stanie każdej sprawy roszczeniowej.

2. wystąpienia do władz Państwa o rozwiązanie na
drodze ustawowej spraw roszczeniowych do gruntów
ROD, które sprzyjało by zachowaniu rodzinnych ogrodów działkowych.
Ponadto, Krajowa Rada PZD uznaje za konieczne dostosowanie struktury organizacyjnej biur: OZ PZD i Krajowej Rady PZD do prowadzenia spraw roszczeniowych
na drodze postępowań administracyjnych i sądowych.
W tym celu należy zorganizować w Krajowej Radzie
PZD wyspecjalizowane biuro prawne oraz wypracować
nowe mechanizmy finansowania obsługi prawnej w KR
PZD i OZ PZD i wdrożyć lepsze standardy współpracy
pomiędzy tymi jednostkami w zakresie pomocy prawnej, co pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału PZD
w tym zakresie.

II. Zobowiązać Prezydium Krajowej Rady PZD do:
1. prowadzenia jawnej polityki medialnej w zakresie
spraw roszczeniowych.

WICEPREZES
/-/Tadeusz JARZĘBAK
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Warszawa, dnia 20 marca 2015 r.

5. Stanowiska
STANOWISKO
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej
W związku z publiczną debatą w przedmiocie reprywatyzacji, Krajowa Rada PZD, jako reprezentant milionowej społeczności polskich działkowców, która
wielokrotnie odczuwała skutki braku kompleksowej regulacji problemu roszczeń byłych właścicieli, stwierdza
iż polski ustawodawca powinien niezwłocznie wprowadzić systemowe rozwiązania w tej materii.
Jednocześnie Krajowa Rada PZD pragnie podkreślić, że
kształtując przepisy, należy wyważyć potrzebę naprawienia krzywd z lat minionych, z koniecznością wykluczenia
niebezpieczeństwa powstawania nowych. Rozumiejąc
ideę przywracania sprawiedliwości, uważamy że podstawowym zadaniem władzy jest zagwarantowanie przestrzegania praw współczesnych obywateli. Niesprawiedliwości zaistniałe w całkowicie innych warunkach politycznych i gospodarczych, w Polsce wyniszczonej przez
kataklizm wojny i przy braku pełnej suwerenności, nie
sposób postrzegać jako zawinione przez dzisiejsze państwo. Przesłanką, której nie można przeoczyć, jest również czas, jaki minął od tych wydarzeń. Powoduje on, że
jak najbardziej zasadnym jest postawienie pytania, czy po
ponad 50 latach możliwe jest całkowite zniesienie skut-

ków tamtych zdarzeń? Za koniecznością natychmiastowej
zmiany prawa przemawia również to, kto jest faktycznym
beneficjentami reprywatyzacji. Nie brak bowiem przykładów, że dotychczasowy system, sprowadzający się do odwracania skutków nacjonalizacji, nierozerwalnie wiąże się
z nadużyciami i patologiami.
Słynne sprawy zwrotów krakowskich kamienic, „czyścicieli” w Poznaniu, zablokowanej w ostatniej chwili
reprywatyzacji całych dzielnic w Katowicach, nieprawidłowości w tzw. Komisji Majątkowej, czy wreszcie bezpodstawnej próby zwrotu 33 ha ogrodów przy al.
Waszyngtona w Warszawie, to tylko wierzchołek przysłowiowej „góry lodowej”. W powszechnym odczuciu
społecznym tzw. „zwroty w naturze” zrodziły na styku
władz urzędniczych i biznesu, system powiązań, których
efektem jest faktyczne zablokowanie odzyskania mienia
przez osoby uprawnione. W praktyce dostęp do korzystnych orzeczeń mają osoby, nie mające nic wspólnego
z odzyskiwanym mieniem, tzw. „obrotnych biznesmenów”, zajmujących się skupem roszczeń. Decyzje o reprywatyzacji, częstokroć bardzo wątpliwe, co do ich
zasadności, dostępne są dla wybranych. Co gorsza, ro-
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dzą one nie tylko olbrzymie szkody w majątku publicznym, ale również krzywdę zwykłych obywateli.
Niedopuszczalne jest również to, że „naprawiając”
krzywdy sprzed dziesięcioleci, lekceważy się potrzebę
ochrony obecnych obywateli. Regulacja dawnych krzywd
dotyka bowiem nie tylko mienia publicznego. Zbyt często
jej ofiarą padają też zwykli ludzie. Przez lata setki tysięcy, a może nawet miliony osób, w dobrej wierze i przekonaniu o ochronie swych praw, gospodarowało na majątku
objętym dziś roszczeniami. Poczynione przez nich nakłady nierzadko wielokrotnie zwiększyły jego wartość. Dzisiaj fakt ten jest całkowicie ignorowany. W efekcie mieszkańcy lokali komunalnych, szkoły i inne instytucje użyteczności publicznej, użytkownicy nieruchomości, w tym
kilkudziesięcio-tysięczna grupa działkowców, są „zwracani” wraz z nieruchomościami. Dzieje się tak, pomimo,
iż to samo państwo, w ustawach, a nawet w Konstytucji,
zagwarantowało ochronę ich praw. Dlatego, dalsze uchylanie się Państwa od zmierzenia się z problemem systemowego uregulowania kwestii reprywatyzacji, nie może
mieć miejsca.
Nowe rozwiązania winny jednoznacznie przesądzić
o zaniechaniu dotychczasowej praktyki. Punktem wyjścia
przy ich opracowaniu, powinno być też założenie, iż nie
mają służyć przywróceniu stanu poprzedniego, bo nie jest

to już możliwe. Ustawa musi wprowadzić równowagę pomiędzy działaniem na rzecz naprawienia krzywd wyrządzonych w poprzednim ustroju, a możliwościami współczesnego Państwa oraz koniecznością poszanowania praw
obecnych mieszkańców Polski. Rozwiązaniem koniecznym jest zatem zablokowanie restytucji mienia, w tym
nieruchomości. W minionym okresie władza stosowała
rozwiązania godzące w interesy majątkowe wszystkich
obywateli. Brak jest zatem podstaw by przyjąć, iż jedynym obszarem krzywd, który zasługuje na pełną rekompensatę, są wyłącznie skutki nacjonalizacji. Z tego
względu ustawa, która ma służyć przywracaniu sprawiedliwości, musi być oparta o zasadę solidarności. Jeżeli całe współczesne społeczeństwo ma ponosić koszty naprawiania krzywd z lat ubiegłych, to również osoby pokrzywdzone winny uczestniczyć w tym procesie poprzez ograniczanie należnych im świadczeń. Dlatego ustawa powinna wykluczyć restytucję mienia i zastąpić ją prawem
do odszkodowania, którego wymiar uwzględniałby możliwości ekonomiczne Państwa. Rozwiązanie to pozwoliłoby na wykluczenie dotychczasowych nieprawidłowości,
stworzyło warunki do ostatecznego zakończenia problemu roszczeń reprywatyzacyjnych w Polsce oraz, co również istotne, stworzyło warunki do zyskania dla ideę
reprywatyzacji szerokiej akceptacji społecznej.
Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dn. 20 marca 2015 r.

STANOWISKO
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie sytuacji PZD związanej z roszczeniami zgłaszanymi do gruntów ROD
Krajowa Rada PZD po zapoznaniu się ze stanem roszczeń na dzień 10 lutego 2015 roku stwierdza tendencję
wzrostową zarówno liczby roszczeń, jak i ich wartości.
Aktualnie roszczenia do gruntów ROD obejmują 338
ROD o pow. ponad 1211 ha i liczbie działek rodzinnych
– 28901. Dominują roszczenia osób fizycznych. W ramach roszczeń, zostały zgłoszone roszczenia finansowe
do 75 ha gruntów ROD o wartości ponad 33 mln złotych.
Gdyby przyjąć, że roszczenia finansowe obejmą wszystkie roszczeniowe grunty ROD to dla Związku, ROD
i działkowców będzie to „bankructwo”. Związku nie będzie stać na pokrycie wszystkich zgłoszonych roszczeń
finansowych. PZD, a wraz z nim wszystkie ogrody będą
musiały zaprzestać działalności.
Za stan roszczeń do gruntów ROD winę ponosi przede
wszystkim Państwo. Związek, który powstał w 1981 r.,

na mocy ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych
ogrodach działkowych, przejął grunty wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych w dobrej wierze. Również, w późniejszym okresie, gdy zakładał ogrody zawsze przejmował grunty w pełnym zaufaniu do Państwa
i stosowanego przez nie prawa. Niestety, dopiero po latach okazywało się, że PZD jest na gruncie, do których
zgłaszane są roszczenia. A to wszystko przez Państwo,
które przy pozyskiwaniu nieruchomości i przekazywaniu ich pod ogrody działkowe dokonało szeregu błędów
urzędniczych czy też złamało prawo, co obecnie skutkuje koniecznością zwrotu gruntów ROD na rzecz ich właścicieli lub podmiotów, które wykupiły roszczenia. To,
że Związek i działkowcy „cierpią” w powodu roszczeń
spowodowane jest również brakiem stosownych regulacji reprywatyzacyjnych. Państwo, które po wojnie wy-

48

właszczało wielu prywatnych właścicieli nieruchomości
od lat uchyla się od odpowiedzialności. Mimo kolejnych
obietnic politycznych, ciągle „nie ma klimatu” uchwalenia przepisów prawnych regulujących kwestię reprywatyzacji. W związku z brakiem stosownej ustawy, skutki
roszczeń przerzucane są na PZD i działkowców. Trudno
oprzeć się wrażeniu, że taki stan prawny utrzymywany
jest celowo. Konieczność wydania gruntów ROD, jak
również zapłaty wielomilionowych odszkodowań z tytułu rzekomego bezumownego korzystania z gruntu obciążają PZD i działkowców. Związek ponosi również
ogromne koszty sądowe, broniąc ROD i słusznych praw
działkowców w długoletnich procesach sądowych.
Władze rządowe i samorządowe również nie pomagają Związkowi w obronie ROD przed roszczeniami podmiotów trzecich. Przez wiele lat ROD i działkowców
skutecznie bronił art. 24 ustawy o ROD z 2005 r., który
uniemożliwiał zwrot gruntów „w naturze”. Dzięki art. 24
ustawy o ROD udało się ochronić wiele ogrodów przed
likwidacją, bowiem podmiot posiadający zasadne roszczenie do gruntu ROD nie odzyskiwał nieruchomości.
Jego roszczenie podlegało wyłącznie rekompensacie wypłacanej przez gminę bądź Skarb Państwa, będących
właścicielami gruntów ROD. Niestety, ten artykuł został
zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny. Stało
się to bez winy Związku.
W ostatnim czasie bardzo dotkliwe stały się działania
Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.
Od lat PZD stał na stanowisku, że dane osobowe działkowców mogą być wykorzystywane przez PZD tylko dla
celów wewnątrzzwiązkowych. Powołując się na to,
Związek każdym razem odmawiał osobom zgłaszającym
roszczenia udostępnienia tych danych. W szczególności,
że PZD wiedział, że dane te posłużą podmiotom zgłaszającym roszczenia do skierowania przeciwko działkowcom pozwów o wydanie gruntów i zapłatę za bezumowne korzystanie. Za taką postawę Związek jest karany przez GIODO grzywnami i zobowiązywany do
udostępnienia danych osobowych.
Władze miast, gmin, powiatów i województwa również nie służą pomocą PZD w rozwiązywaniu problemów roszczeń. Jako przykład może posłużyć ROD
„Zalesiany” w Niewodnicy Kościelnej, gdzie od Wójta
Gminy otrzymaliśmy prawo użytkowania wieczystego
do gruntu ROD, który następnie został zwrócony na
rzecz byłych właścicieli. To samo w Grudziądzu, gdzie
3 ROD objęte są roszczeniami wnuka byłego właściciela. Od 1995 r., PZD podejmował próby doprowadzenia
do zamiany gruntów pomiędzy właścicielem a Urzędem
Miasta w Grudziądzu, które nie przyniosły żadnego rezultatu. Teraz całemu Związkowi grozi roszczenie w wysokości prawie 20 mln złotych za bezumowne korzystanie z gruntów. Mimo kilku spotkań OZ PZD z Prezydentem Grudziądza oraz Wojewodą Kujawsko-Pomor-

skim, w dalszym ciągu brak jest efektów rozmów dotyczących zamiany gruntów lub przekazania gruntu na odtworzenie ROD. W przypadku ROD „Kolejarz” w Mikołowie na Śląsku także nie ma chętnych do pomocy
PZD w pozyskaniu terenu ROD na odtworzenie ogrodu,
gdyż grunt obecnego ROD musi być zwrócony spółce,
która wykupiła do niego roszczenie. Mimo długiej korespondencji i rozmów, Burmistrz dalej nie może znaleźć
terenu na urządzenie ROD, a Wojewoda zasłania się tym,
że wnioskowany grunt Skarbu Państwa nie może być oddany bo jest we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych. Miasto Warszawa też nie daje dobrych przykładów, o czym świadczy szereg pozwów złożonych przeciwko PZD o wydanie gruntów. Od 2014 roku raz po raz
wydaje decyzje o „zwrocie” gruntów zajmowanych
przez ROD w związku z realizacją wniosków na podstawie Dekretu Bieruta. Mimo, że Miasto powołało zespół
ds. regulacji stanów prawnych gruntów ROD na terenie
Warszawy to nie podjęto żadnych realnych kroków w celu poprawy ich sytuacji. Warszawa nie współpracuje
również ze Związkiem w zakresie art. 76 ustawy o ROD.
Do chwili obecnej nie rozpatrzono żadnego z ponad
100 wniosków w tej sprawie.
Inne samorządy też nie prowadzą polityki przychylnej
ROD i działkowcom. Świadczą o tym m.in. miejscowe
plany, w których przeznaczenie terenów ROD zmienia
się w zależności od nacisków „deweloperów”, którzy
w danym momencie są zainteresowani pozyskaniem
gruntów ROD. Związek w sprawach sądowych i administracyjnych jest najczęściej jedynym podmiotem, który
staje w obronie ROD i działkowców. Gminy i Skarb Państwa, którzy często są uczestnikami tych postępowań nie
są zainteresowane losami ogrodów, nie starają się wyjaśnić ich sytuacji prawnej. PZD jest pozostawiany sam
sobie, a w niektórych przypadkach wręcz pozbawiany
możliwości obrony interesów PZD i działkowców jako
„niebędący stroną postępowania”.
Skala roszczeń do gruntów ROD, jak również skutki
z nimi związane są bardzo niebezpieczne dla PZD, ROD
i działkowców. Dlatego też Krajowa Rada PZD uznaje,
że konieczne jest przyjęcie i wdrażanie przez wszystkie
struktury PZD polityki nakierowanej na obronę ROD
i działkowców przed roszczeniami.
W tym celu PZD, tak jak dotychczas, powinien aktywnie uczestniczyć w postępowaniach, związanych z próbą przejęcia terenów publicznych na podstawie roszczeń
byłych właścicieli. Historia dała nam wiele przykładów
m.in. kompleks ogrodów przy ul. Waszyngtona w Warszawie czy też ROD im. Kościuszki w Płocku, gdzie
roszczenia były pozbawione podstaw prawnych i tylko
dzięki aktywności udało się obronić tysiące działkowców. Nie tylko w tych ogrodach udało się uzyskać pozytywne rozstrzygnięcia sprawy. Sukcesy PZD odniósł
również do części ROD im. 23 lutego w Poznaniu, ROD
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„Relaks” w Łodzi, gdzie mimo wielu trudności udało się
wygrać te sprawy. Z uwagi, że każda sprawa roszczeniowa jest inna, podejście do niej powinno być indywidualne. Tam gdzie są realne szanse wygrania należy walczyć,
ale tam gdzie roszczenia do gruntów ROD są zasadne
nie należy brnąć w procesy sądowe. W wielu przypadkach musimy, zdać sobie sprawę, że uchronienie ogrodów roszczeniowych przed likwidacją będzie niemożliwe. Lepiej dążyć do polubownego załatwienia sprawy z osobą zgłaszającą roszczenia do gruntów ROD, ze
skutkiem zrzeczenia się wszelkich roszczeń w stosunku
do PZD i działkowców.
Gdy uniknięcie likwidacji ROD w związku z roszczeniem osoby trzeciej jest nierealne, priorytetowym zadaniem Związku winno być udzielenie działkowcom
szeroko pojętego wsparcia. Tam gdzie to możliwe, PZD
powinien pomóc działkowcom prawnie i organizacyjnie
w dochodzeniu co najmniej odszkodowania na podstawie art. 25 lub art. 26 ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych. A w przypadku art. 26 ustawy o ROD również odtworzenia ROD przez jednostkę samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa. Rozeznanie szans uzyskania przez działkowców odszkodowania na podstawie
art. 25 i 26 winno być dokonywane przez Związek przy
każdej sprawie roszczeniowej i te regulacje winny być
podnoszone w każdym postępowaniu administracyjnym
mogącym skutkować koniecznością wydania gruntu
ROD. W miarę możliwości PZD powinien również zapewnić działki zamienne w innych ROD. Jest to pomoc,
którą Związek może i winien udzielać. Tylko w ten sposób, gdy dojdzie do konieczności wydania gruntu na
rzecz prywatnego właściciela można zrekompensować
stratę działki i mienia przez działkowców.
Innym kierunkiem polityki Związku winno być monitorowanie stanu prawnego gruntów i jego regulacja, aby
nie doprowadzać do sytuacji realizacji roszczeń na drodze postępowania sądowego. Badanie roszczeń do gruntów ROD na dzień 10.02.2015 r. wykazało, że drugą
grupą co do ilości są roszczenia samorządów i Skarbu
Państwa. Idealnym sposobem na rozwiązanie tych roszczeń jest art. 76 ustawy o ROD, który daje możliwość
uzyskania tytułu prawnego w postaci użytkowania do
gruntów jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu
Państwa. Od dnia wejścia w życie ustawy o ROD z dnia
13 grudnia 2013 r. wszystkie struktury Związku włączyły się w regulację stanu prawnego na podstawie art. 76
ustawy o ROD. Działania te przynoszą rezultaty, również w przypadku ROD objętych roszczeniami samorządów. Dzięki ustawie o ROD Związek uzyskał użytkowanie np. do gruntu ROD „Pomet” w Poznaniu, ROD
„Świtały” w Szamotułach, części ROD „Relaks”
w Mrzeżynie, ROD „Mamry” w Węgorzewie, ROD „Tu-

lipan” w Orzyszu. To świadczy o tym, że te kierunki
działań PZD są właściwe i winny być kontynuowane.
Działania związane z regulacją stanu prawnego gruntów
ROD w oparciu o art. 76 ustawy winny być zintensyfikowane. Związek również winien inicjować postępowania
sądowe o zasiedzenie przez Skarb Państwa lub gminę
gruntów zajętych przez ROD. To również pozwoli na zabezpieczenie ROD i działkowców przed roszczeniami.
Z uwagi na brak regulacji reprywatyzacyjnych, Związek powinien aktywnie włączyć się w powstanie tego
prawa. W chwili obecnej są dwa projekty ustaw w tej
sprawie tj. SLD oraz senacki, który jest już przedłożony
w Sejmie. PZD winien wystąpić o pilne podjęcie prac
zmierzających do uchwalenia prawa, służącego również
ogrodom i działkowcom. Nie można pozwalać na to, aby
działkowcy byli zmuszani do opuszczania swoich działek, a Związek zobowiązany do zapłaty milionowych odszkodowań na rzecz „handlowców”, „spekulantów” czy
też zwykłych „hochsztaplerów”, rzekomo reprezentujących interesy dawnych właścicieli.
Ważną kwestią odnośnie roszczeń do gruntów ROD jest
prowadzenie „otwartej” kampanii informacyjnej w stosunku do działkowców z ROD objętych roszczeniami.
Każdy działkowiec winien mieć pełną wiedzę o stanie
prawnym jego gruntu oraz zagrożeniach z niego wynikających. Nie należy tego ukrywać. W szczególności, że
PZD nie jest winny temu, że są zgłaszane roszczenia do
gruntów ROD. Działkowcy powinni otrzymywać rzetelne
informacje i być świadomi konsekwencji korzystania
z działki w ROD o nieuregulowanej sytuacji prawnej.
W przypadku zasadnego roszczenia osoby trzeciej dotyczącego wydania gruntu ROD, nie należy zapominać o działkowcach. Oni mają również prawo wypowiedzenia się.
W sprawie likwidacji prawnej ROD lub jego części powinny zabierać głos wszystkie ogniwa PZD. Zgodnie
z § 115 ust. 2 pkt. 19 Statutu PZD opiniowanie żądań
właścicieli nieruchomości w zakresie likwidacji całości
lub części ROD należy do OZ PZD, a ostateczna decyzja tym zakresie należy do Prezydium KR PZD jako samodzielnego organu PZD. W całej tej procedurze nie
można zapominać o opinii zarządu ROD.
Krajowa Rada PZD ocenia, że stan roszczeń do gruntów ROD jest bardzo wysoki i może negatywnie zaskutkować dla całego Związku. KR PZD upoważnia Prezydium KR PZD do wypracowania procedur dla wszystkich struktur PZD dotyczących przeprowadzenia likwidacji prawnej ROD, w przypadku zasadności roszczenia
i konieczności wydania gruntu na rzecz jego właściciela. KR PZD uważa, że określenie procedur jest niezbędne, aby polityka Związku z tym zakresie była jednolita
i dobrze służyła interesom działkowców.
Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 20 marca 2015 r.
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6. Wystàpienia przedstawicieli OZ PZD na XXVI posiedzeniu KR PZD
• OZ w POZNANIU
Szanowni Państwo,
Rodzinne Ogrody Działkowe powstawały przez ponad
100 lat w różnych ustrojach. Działkowcy w dobrej wierze przejmowali od miast ziemię i na niej uprawiali warzywa i owoce, które pomagały im uzupełnić domowe
budżety. Nie zawsze jednak przekazujący grunty dopełnili wymogów prawnych związanych z uregulowaniem
ich stanu prawnego. Te braki skutkują dzisiaj tym, że
PZD i działkowcy płacą odszkodowania za bezumowne
korzystanie z gruntów. Byli właściciele lub osoby, które
wykupiły roszczenia występują o odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu w drodze postępowań sądowych i administracyjnych.
Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu w roku 2014 był
zmuszony do obrony 19 rodzinnych ogrodów działkowych – w części lub w całości – na których uprawia
działki 1010 działkowców. Roszczenia dzielą się na dwie
grupy – „aktywne” i „uśpione”. Roszczenie w pierwszej
grupie jest szczególnie niebezpieczne z racji faktu, że już
toczą się postępowania administracyjne bądź sądowe
o zwrot użytkowanych terenów na wniosek właściciela.
Brak ugodowego załatwienia sporu generuje w konsekwencji obciążanie zarówno Związku jak poszczególnych działkowców wyrokami sądowymi za bezumowne
korzystanie z zajmowanego terenu. Właścicielami gruntów zajmowanych przez ogrody działkowe są zarówno
osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz związki wyznaniowe. Takich roszczeń mamy w Okręgu 13. Dotyczą
one 11 ogrodów poznańskich, jednego w Lesznie i jednego w gminie Pobiedziska.
Skutki roszczeń dotykają bezpośrednio działkowców
i cały Związek. Wobec ponad 100 działkowców z ROD
im. 23 Lutego w Poznaniu od przeszło roku toczą się
procesy sądowe o zapłatę za korzystanie z działek, a powódką jest nieznana nikomu Hanna R., która cesją przejęła roszczenia od Beaty N. Jest nadzieja, że działkowcy
z tego ogrodu tak boleśnie dotknięci utratą całego swojego działkowego dorobku nie poniosą dalszych konsekwencji. Zapadł bowiem przed Sądem Rejonowym
w Poznaniu pierwszy wyrok oddalający pozew o zapłatę. Z ustnego, jak do tej pory, uzasadnienia wyroku wynika, że sąd przyjął brak odpowiedzialności działkowca
jako od posiadacza zależnego. Mamy nadzieję, że w kolejnych dobiegających już końca procesach, w których
staraliśmy się wykazywać bezzasadność pozwów, zapadną również wyroki oddalające i staną się one prawomocne. Od Polskiego Związku Działkowców właściciele
gruntów otrzymali – na podstawie wyroków sądowych
– ponad 8 milionów złotych za korzystanie z części

wspólnych ROD im. 23 Lutego, ROD im. Łukaszewicza
i ROD Złotowska II. Oczywiście główną część tych wydatków stanowią koszty bezumownego korzystania z terenu ROD im. 23 Lutego w Poznaniu. Znana jest wszystkim Państwu sprawa wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 16 kwietnia 2014 r., który nakazał zapłacić PZD
za bezumowne korzystanie z alejek ogrodowych i przylegającej do ogrodu działki na której mieści się budynek
Domu Działkowca kwotę ponad 6,3 mln zł powiększona o odsetki o 1,3 mln złotych. Podstawą wyroku było
uznanie przez Sąd, że dla określenia wysokości wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości decydujące
znaczenie ma nie faktyczny sposób korzystania z nieruchomości, lecz możliwy, wynikający z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania oraz z decyzji o warunkach zabudowy. Tymczasem zgodnie z linią orzecznictwa, właściwym kryterium ustalenia wynagrodzenia za
korzystanie z nieruchomości, powinna być kwota, jaką
posiadacz w normalnym toku rzeczy musiałby zapłacić
właścicielowi, gdyby jego posiadanie opierało się na prawie (tak: Sąd Najwyższy m. in. w wyroku z dnia 23 maja 1975 r., II CR 208/75, następnie potwierdzonym
wyrokiem SN z 19.05.2014r., sygn. akt V CSK 398/13).
To stwierdzenie stało się głównym motywem kasacji wyroku złożonej przez PZD do SN i trzeba mieć nadzieję,
że nasze argumenty odwrócą dotychczasowe niekorzystne rozstrzygnięcia, których skutki poniósł cały Związek,
bo zasądzona kwota została wyegzekwowana przez komornika sądowego. W tej sprawie szczególnie bulwersujące są kulisy powstania roszczenia. Byli właściciele
w niejasnych okolicznościach zbyli za ułamek procenta
(wg opinii biegłego) prawo do odzyskanej nieruchomości na rzecz aktualnej współwłaścicielki terenu Beaty N,
która zainicjowała proces jej „odzyskiwania”. Obecnie
właścicielka w bezwzględny sposób realizuje prawo własności, nie licząc się z koniecznością rozliczenia nakładów ze Związkiem i z osobami, które w dobrej wierze
inwestowały w nieruchomość. Bulwersuje również, że
właściciele po odzyskaniu gruntu nie użytkują go. Grunty jeszcze niedawno zagospodarowane przez działkowców zamieniają się w dzikie wysypiska śmieci, a opuszczone altany niszczeją i stają się łupem złomiarzy i bezdomnych. Na stronie PZD widnieje zapis audycji telewizji WTK przedstawiający obraz opuszczonego przez
działkowców terenu, który straszy mieszkańców, a służby miejskie nie mogą wyegzekwować od właścicielki zainteresowanie się terenem.
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Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu toczy się z powództwa Beaty N. kolejna sprawa o zapłatę za ostatni
już nierozliczony okres użytkowania gruntów, ale w tej
sprawie złożyliśmy wnioski o oddalenie oceny biegłego,
który podtrzymał dotychczasowy sposób wyliczania
kosztów. Ewentualne skutki tego procesu powinny być
rozliczone w ramach środków znajdujących się w depozytach sądowych z tytułu wcześniej wyegzekwowanych
na podstawie uchylonych wyroków, które jednak nie zostały rozliczone. Podobnie nie rozliczone zostały także
nakłady Związku za które właścicielka powinna zgodnie
z wyrokiem sądowym nakazującym nam wydanie nieruchomości zapłacić ponad 1 mln zł, czego jednak do tej
pory nie uczyniła.
Kolejne dwie trudne sprawy, które rodzą koszty to
obrona 36 działkowców ROD Złotowska II w Poznaniu i rozliczenie ostatniego okresu bezumownego korzystania z opuszczonych już gruntów ROD im. Łukaszewicza w Poznaniu. W pierwszej sprawie toczą się przed
sądem rejonowym sprawy przeciwko działkowcom
i Związkowi o wydanie gruntów. Dotychczas zapadły już
wyroki nakazujące zapłacić działkowcom kwoty w wysokości prawie 10 000 złotych każdy. Również Związek
musiał zapłacić 70 tys. zł. Jesteśmy zdeterminowani, by
opuścić zajmowany teren, ale w ostatnim okresie pojawiły się nowe okoliczności, które mogą zmienić tok postępowania. Miasto Poznań, które ponosi winę za wprowadzenia działkowców na teren prywatny, wszczęło przed
Ministrem Infrastruktury postępowanie o uznanie wywłaszczenia za skuteczne przedstawiając nowe dokumenty w sprawie. Ministerstwo prowadzi postępowanie,
które jest przedłużane, a Sąd wstrzymuje się z kończeniem sprawy i wydaniem wyroku. W najbliższym czasie
dojdzie do kolejnego spotkania w sprawie z zastępcą Prezydenta Poznania i działkowcami, którzy deklarują wole opuszczenia działek, ale nie wykluczają wystąpienia
o zwrot nakładów wobec właściciela lub Miasta a w ostateczności wobec PZD.
Druga ze spraw dotyczy skutków przebywania na terenie prywatnym działkowców z ROD im. Łukaszewicza
w Poznaniu. Użytkowany przez okres blisko 100 lat
ogród został wydany właścicielom. Niestety pomimo, że
działkowcy wydali swoje działki bez odszkodowania za
majątek i uzyskali gwarancje, że nie poniosą odpowiedzialności za bezumowne korzystanie, to właściciele,
wśród których znajdują się znani prawnicy uzyskali
przed sądem w Warszawie wyroki nakazujące Związkowi zapłacić za bezumowne korzystanie z gruntów, pomimo braku legitymacji Związku do odpowiedzialności za
grunty zajmowane przez działkowców. Poniesione już
koszty wyniosły ponad 200 tys. zł, a w sądzie toczy się
kolejna sprawa za ostatni okres użytkowania terenu.
W pozostałych sprawach Okręgowy Zarząd PZD
w Poznaniu prowadzi obronę prawną ogrodów oraz

w drodze negocjacji z właścicielami stara się rozwiązywać sporne kwestie. W ten sposób udało się uniknąć dalszych wielotysięcznych odszkodowań za bezumowne
korzystanie z gruntów ROD „Pod Lasem” w Mosinie.
Działkowcy i PZD opuścili teren ogrodu ale nie otrzymali odszkodowań za swój majątek. W tej sprawie skierowano pozwy do sądów przeciwko Skarbowi Państwa,
jako sprawcy wydania błędnej decyzji lokalizacyjnej
ogrodu. W kilku innych sprawach także prowadzone są
działania mające na celu oddalić zagrożenie ponoszenia
kolejnych kosztów za bezumowne korzystanie z gruntów. Z udziałem Prezydenta Leszna toczą się negocjacje
z Parafią Ewangelicko-Augsburską, która odzyskała prawa do ziemi mocą ugody pomiędzy miastem i parafią
zawartej przed Komisją Regulacyjną. W sprawie ROD
Świerczewskiego w Lesznie Parafia winna zgodnie
z tym dokumentem zapłacić za nakłady zgodnie z art. 22
obowiązującej w 2001 r. ustawy o POD. Nie ma ochoty
tego uczynić i próbuje nakłonić działkowców do podpisania niekorzystnych dla nich ugód, które działkowcy
odrzucają. Na kwiecień zaplanowano spotkanie działkowców z Parafią i Prezydentem Miasta podczas którego winny zapaść decyzje o dalszym postępowaniu. Nie
ma aktualnie spraw sądowych w tej sprawie, ale Związek
nie wyklucza skierowania pozwu przeciw Parafii i w tym
celu wykonano wycenę nakładów na ogrodzie. W sprawie roszczeń lasów państwowych wobec gruntów ROD
Wagowo II wydaje się, że roszczenie nie powinno być
skuteczne. Skłania do tego fakt, że sąd rozpatrujący pozew ustalił, że Związek może dochodzić prawa do gruntu na mocy art. 76 ustawy o ROD i procedura w tej
sprawie została wszczęta. Można stwierdzić, że pozostałe „aktywne” sprawy nie powinny generować kosztów
obciążających Okręg i cały Związek pod warunkiem ścisłego nadzoru nad biegiem spraw i ugodowego rozwiązywania nabrzmiałych problemów.
Podobnie sprawy się mają z roszczeniami „uśpionymi”.
Dotyczą one 6 ROD, wobec których mamy wiedzę, że
właścicielami terenów są osoby fizyczne lub prawne. Właściciele nie wystąpili do tej pory z żądaniami wydania
gruntów. Brak jest więc strony, z którą można byłoby prowadzić rozmowy o sposobie rozwiązania problemu.
Reasumując powyższe fakty można sprecyzować następujące wnioski do działania organów Związku koniecznych dla uniknięcia skutków finansowych obciążających cały Związek:
1) Okręgowy Zarząd musi problem roszczeń traktować
jako jeden z najważniejszych. Okręg musi posiadać
pełną wiedzę na temat spraw administracyjnych
oraz sądowych dotyczących toczących się postępowań. W tym celu należy prowadzić repertorium toczących się postępowań i na bieżąco je aktualizować.
2) Konieczne jest zapewnienie merytorycznej i na wy-
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sokim poziomie obsługi prawnej przez radców
prawnych. Od ich wiedzy i zaangażowania m.in. zależeć będzie ostateczny wynik sprawy.
3) Prezydium Okręgowego Zarządu musi na bieżąco
analizować przebieg toczących się postępowań i podejmować decyzje o sposobie rozwiązywania sporów. O podjętych decyzjach należy informować
zarządy ROD, które powinny zostać włączone w
sprawę i aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu
powstałej sytuacji.
4) Należy dążyć do zakończenia w możliwie szybkim
terminie „aktywnych” spraw grożących skutkami finansowymi, bowiem ich odkładanie grozi wydłużaniem okresu roszczenia za bezumowne korzystanie
z gruntów.
5) Okręgowy Zarząd oraz zarządy ROD muszą na bieżąco i systematycznie informować działkowców na
terenach objętych roszczeniami o aktualnym toku

postępowania oraz informować o skutkach przebywania na terenie roszczeniowym. Pełna wiedza o zagrożeniu ułatwi podjęcie decyzji o konieczności
opuszczenia terenu.
6) Tam, gdzie jest to możliwe dążyć do zawierania
ugod z właścicielami terenów dążąc do uniknięcia
żądań o zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntów i rozwiązania sporu na drodze porozumienia.
7) Otoczyć pomocą prawną działkowców dotkniętych
skutkami roszczeń przez przygotowanie dokumentów procesowych (z wyłączeniem zastępstw procesowych) oraz zmniejszanie skutków utraty majątku
przez przydzielanie nowych działek w innych ogrodach bez ponoszenia ciężaru opłaty inwestycyjnej,
którą powinien pokryć OZ.
8) Zapewnić środki na Funduszu Obrony, by móc pokrywać zobowiązania Związku bez groźby blokady
kont ogrodów.
OZ PZD w Poznaniu
Zdzisław Śliwa

• OZ ŚWIĘTOKRZYSKI
Szanowni Państwo,

i 95 działek rodzinnych):
• ROD „Narcyz” w Kielcach (sprawa M. Wawrzycka)
• ROD „Narcyz” w Kielcach (sprawa H. Bodzioch
i B. Klisik)
• ROD „Narcyz” w Kielcach (sprawa W. Posłowski)
- wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości
(powierzchnia 2.0000 ha i 60 działek rodzinnych):
• ROD im. Żeromskiego w Kielcach (sprawa S. Tutaj,
J. Szyszka i inni)
– wniosek o zasiedzenie nieruchomości (powierzchnia
łączna 1.3142 ha i 70 działek rodzinnych):
• ROD „Skałka” Kielce (sprawa M. Duda)
• ROD „Winnica I” Ostrowiec Świętokrzyski (sprawy z wniosku M. Redlich i inni/Gmina Ostrowiec
Św.)
Każde z postępowań, co oczywiste, posiada różny ciężar gatunkowy z uwagi chociażby na powierzchnię jakiej dotyczy, ilości działek rodzinnych czy wreszcie
posiadania, bądź też lub nie tytułu prawnego do terenu
po stronie Związku.
Z katalogu w/w postępowań wskazać należy, iż na
chwilę obecną PZD nie może wylegitymować się żadnym tytułem prawnym do nieruchomości w zakresie
trzech toczących się spraw, a mianowicie:
• ROD „Zacisze I” w Kielcach (sprawa Z. Fonfara
i inni)
• ROD „Winnica I” w Ostrowcu Świętokrzyskim
(sprawy z wniosku M. Redlich/Gmina Ostrowiec
Św.) o powierzchni łącznej 2.5834 ha i liczbie
110 działek rodzinnych.

Na terenie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego
PZD w Kielcach na dzień 10.02.2015 r. w stosunku do
terenów ogrodów działkowych toczy się 13 postępowań.
Są to tzw. roszczenia „aktywne” dochodzone na drodze
administracyjnej i sądowej. Łączna ich powierzchnia to
11.9881 ha i 359 działek rodzinnych. W zakresie wszystkich trzynastu postępowań podmiotem zgłaszającym
roszczenie są osoby fizyczne. W czterech przypadkach
z roszczeniami występują poprzedni właściciele gruntu,
w pozostałych dziewięciu mamy do czynienia ze spadkobiercami byłych właścicieli.
W zakresie sześciu postępowań, podstawą dochodzenia roszczeń do terenów ROD jest przesłanka z ustawy
o gospodarce nieruchomościami o niezrealizowaniu celu wywłaszczenia nieruchomości. Ma to swoje odniesienie do poniższych postępowań o powierzchni łącznej
4.9370 ha i liczbie działek rodzinnych 134:
• ROD „Narcyz” w Kielcach (dwa postępowania
z wniosku T. i H. Wołowiec);
• ROD „Malina” w Kielcach (sprawa K. Sieklucki)
• ROD „Zacisze I” w Kielcach (sprawa Z. Fonfara
i inni)
• ROD „Zacisze II” w Kielcach (sprawa A. Kukla
i inni)
• ROD „Zacisze II” w Kielcach (sprawa S. Pedrycz)
W zakresie pozostałych siedmiu postępowań, podstawą dochodzenia roszczeń są:
– wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowych (powierzchnia łączna 3.7369 ha
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W miejscu tym nadmienić także trzeba, że w odniesieniu do postępowań w ROD „Winnica I”, gmina Ostrowiec Świętokrzyski i Skarb Państwa, są na bardzo dobrej
drodze do zasiedzenia nieruchomości, w szczególności
tej stanowiącej teren pod ROD. Tym samym zniwelowana zostanie groźba wystąpienia do PZD ze strony osób fizycznych-rodziny Redlich.
Dokonując zaś oceny szans pozytywnego zakończenia
wskazanych postępowań, stwierdzić należy, iż w odniesieniu do ośmiu spraw zachodzą uzasadnione przesłanki
ich pomyślnego zakończenia. Wskazują na to przede
wszystkim dotychczasowe ustalenia podjęte w sprawach
i zebrany materiał dowodowy, a także przebieg samych
postępowań, w tym także rozstrzygnięcia podjęte do tej
pory przez prowadzące je organy I czy II instancji, które były dla Związku i działkowców satysfakcjonujące.
W zakresie trzech postępowań szanse na pozytywny
ich finał są raczej niewielkie. Wskazać jednak należy, iż
w dwóch z tych postępowań, zastosowanie winny mieć
regulacje art. 26 ustawy o ROD (sprawa K. Sieklucki –
ROD „Malina” Kielce oraz sprawa A. Kukla – ROD
”Zacisze II” Kielce). Co do dwóch ostatnich postępowań, a mianowicie w ROD im. Żeromskiego w Kielcach
(sprawa S. Tutaj, J. Szyszka i inni) oraz w ROD „Zacisze I” w Kielcach (sprawa Z. Fonfara) trudno jest na
obecnym etapie jednoznacznie wskazać możliwe ostateczne rozstrzygnięcie.
Zestawiając katalog „aktywnych” postępowań z danymi z roku ubiegłego (na dzień 30.04.2014 r.) wskazać
należy, iż zakończeniu uległy dwa postępowania:
1. Postępowanie z wniosku Aleksandra Buras
o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym
stanem prawnym. W treści księgi wieczystej prowadzonej dla prywatnej posesji Wnioskodawcy znajdowała się
także jedna z działek geodezyjnych nr 1298/28 o pow.
0.0221 ha, zlokalizowana w środku ROD „Społem”
w Kielcach, która w treści kolejnej z ksiąg wieczystych
wpisana była jako własność Skarbu Państwa. Ostatecznie A. Buras zgodził się na wykreślenie z księgi wieczystej prowadzonej dla swojej posesji działkę ogrodową
– prawomocne postanowienie Sądu.
2. Postępowanie z wniosku Fabryki Samochodów
Specjalizowanych „POLMO-SHL” o stwierdzenie nabycia z dniem 5 grudnia 1990 r. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – działka nr 380/1 o pow. 0.5755
ha w Kielcach. Przedmiotowa działka stanowi część
ROD „Zacisze I” w Kielcach i obejmuje około 30 działek rodzinnych. W toku postępowania administracyjnego Wojewoda Świętokrzyski odmówił przymiotu strony
dla PZD i w roku 2010 wydał decyzję stwierdzającą nabycie prawa użytkowania wieczystego przez „POLMOSHL” z wnioskowaną datą 5 grudnia 1990 r. OZ Świętokrzyski złożył Skargę na powyższe rozstrzygnięcie do
organu nadzoru – Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy
Wojewoda wydał analogiczne rozstrzygnięcie do wcześniej zakwestionowanego. OZ korzystając z kolejnych
możliwości prawnych, z uwagi na brak nadania przymiotu strony, złożył wniosek o stwierdzenie nieważności ponownej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego. Minister
odmówił jednak wszczęcia postępowania w sprawie
stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody na rzecz
„POLMO-SHL”. Niewątpliwą trudnością w pozytywnym zakończeniu inicjowanych postępowań był fakt, iż
do terenu będącego przedmiotem sprawy, PZD nie jest
w stanie wylegitymować się jakimkolwiek dokumentem
formalno – prawnym potwierdzającym prawo jego użytkowania. Działka nr 380/1 została nabyta na rzecz Skarbu Państwa Kieleckich Zakładów Wyrobów Metalowych
od osób fizycznych dopiero 5 lat po utworzeniu ROD
„Zacisze I”, a więc nie mogła wchodzić w skład terenu
przeznaczonego pod tworzony kilka lat wcześniej Ogród.
Zagospodarowaniu uległ zatem teren, który nigdy formalnie nie został przekazany na rzecz Związku. Możliwość skutecznego wnoszenia dalszych środków odwoławczych konsultowana była z komórką prawną Krajowej Rady – Mec. Tomaszem Terleckim. Z uwagi na fakt,
iż „POLMO-SHL” na dzień dzisiejszy nie kieruje żadnych roszczeń w odniesieniu do PZD, roszczenie to zaliczono do grupy „uśpionych”.
Analogiczna trudność z wykazaniem jakiegokolwiek
dokumentu formalno - prawnego do zajmowanego gruntu, odnosi się do innych postępowań w kategorii na dzień
dzisiejszy nieaktywnych, a obejmujących oprócz w/w
sprawy „POLMO-SHL”, także postępowania w odniesieniu do Karpackiej Spółki Gazownictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych czy PKP S.A. Całości dopełniają
dwa potencjalne wnioski osoby fizycznej w odniesieniu
do ROD „Społem” w Kielcach.
Tzw. postępowania „uśpione” obejmują sześć postępowań, powierzchnię 5.6638 ha i 190 działek rodzinnych. W każdej z w/w spraw OZ Świętokrzyski czynił
starania i nadal je czyni, celem pozyskania dokumentacji mogącej świadczyć o posiadanym prawie do zajmowanego terenu i to właśnie brak owej dokumentacji lub
daleko idąca ogólnikowość zapisów w tej posiadanej,
uznać należy naszym zdaniem za jeden z głównych problemów w odniesieniu do zgłaszanych roszczeń. Największe zagrożenie stąd wynikające to przede wszystkim
odmowa nadawania PZD przymiotu strony w postępowaniu i pozbawianie go tym samym jakiegokolwiek
wpływu na jego przebieg, czy też brak wypłaty odszkodowań dla działkowców i Związku.
O aktualnym etapie sprawy i ogólnym stanie roszczeń
informowani są działkowcy na odbywanych corocznie
walnych zebraniach w ROD. W przypadku zaś pojawiających się pilnych spraw – spotkania takie organizowane są na bieżąco, w miarę zaistniałych potrzeb. Pow-
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tarzaną ze strony działkowców reakcją na powyższe informacje są głównie pytania o szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy i prośby o czuwanie przez PZD nad
jej przebiegiem. Działkowcy chcą mieć poczucie, że nie
są pozostawieni sami sobie – ktoś dba i reprezentuje ich
interesy. Przy braku wizji i widoków na pozytywne zakończenie postępowania – działkowcy liczą przez
wszystkim na uzyskanie odszkodowania za wypracowany majątek ogrodowy i wyrażają nadzieję, że PZD im to
umożliwi oraz w tym pomoże.
OZ bierze czynny udział we wszystkich toczących się
postępowaniach, które dotykają terenu ROD. Aktualny
stan spraw omawiany jest na posiedzeniach Prezydium
OZ celem wypracowania dalszego kierunku działania.
Podejmowane są w tym zakresie uchwały kierunkowe
dla poszczególnych postępowań.
Z uwagi na fakt, iż na liczbę 13 „aktywnych” postępowań, aż 11 z nich dotyczy ogrodów zlokalizowanych na
terenie miasta Kielce, OZ utrzymuje ścisłą współpracę
z władzami Miasta w tym zakresie. W przedmiocie samych roszczeń i ewentualnych wspólnych możliwych do
podjęcia działań, odbyło się spotkanie prezesów kieleckich ROD z kierownictwem Urzędu jeszcze z końcem
2012 r. Od daty tej OZ Świętokrzyski utrzymuje stałe relacje w zakresie stanu roszczeń z Urzędem Miasta
w Kielcach. Tam gdzie będzie to możliwe, Prezydent
Kielc zobowiązał się na spotkaniu z prezesami ROD, iż
podejmie wszelkie starania celem wykupu terenu od właściciela z chwilą jego zwrotu. Ma to na celu zapewnienie
dalszego funkcjonowania ROD i jego zachowanie w krajobrazie Miasta.

Na dzień dzisiejszy brak jest roszczeń zarówno zgłoszonych jak i już zasądzonych do terenów ROD, a wynikających z bezumownego korzystania z nieruchomości
przez działkowców i PZD. Ważnym wskazania jest, iż w
odniesieniu do roku ubiegłego (stan na 30.04.2014 r.),
do OZ nie wpłynęło żadne nowe roszczenie, które zagrażałoby terenowi ROD i indywidualnym działkowcom.
W odniesieniu do całościowej polityki Związku w zakresie roszczeń, zasadne jest naszym zdaniem, aby w sytuacji kiedy wyczerpane zostaną wszystkie środki
odwoławcze i możliwości pozytywnego zakończenia danego postępowania (także rozmowy z właścicielami
gruntu), PZD rozważył możliwość jak najszybszego wydania części wspólnych ROD aby tym samym nie narazić Związku na ogromne koszty z tytułu ewentualnego
roszczenia o bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Stanowi to bowiem wielkie zagrożenie nie tylko dla danego ROD i OZ, lecz może skutecznie zagrażać stabilności finansowej całego PZD.
Działkowcom winno się uświadomić, iż w przypadku
dalszego uchylania się od wydania nieruchomości, sami
indywidualnie także mogą zostać pozwani z powyższego tytułu. Z chwilą braku porozumienia na linii działkowcy – Związek co do opuszczenia gruntu, wydanie
części wspólnych ROD winno nastąpić niezwłocznie.
Okręgowe zarządy powinny dążyć do podpisania z działkowcami porozumienia, z którego wynikać będzie, że
mimo bardzo trudnej sytuacji, od chwili tej ich działania
mają charakter indywidualny i PZD nie będzie ponosił za
nie odpowiedzialności.
Dyrektor Biura OZ PZD Świętokrzyskiego
Jan Stańczyk

• OZ TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKI
Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo

sięciu lat i z dużą dozą prawdopodobieństwa można
stwierdzić, że osoby te lub ich potomkowie nie zdają sobie z tego sprawy. Ewentualna próba skontaktowania się
z tymi osobami może stanowić duży problem.
Dwa pozostałe uśpione roszczenia osób fizycznych dotyczą już większych obszarów. W przypadku ROD
„Mostki” jest to 1,17 ha. Jak udało nam się ustalić, prawo własności jednej z działek geodezyjnych przysługuje właścicielowi gospodarstwa rolnego sąsiadującego
z ogrodem. Pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców
a właścicielem doszło w latach ’80 do umowy zamiany
gruntów, jednak zmiany te nie zostały ujawnione w księdze wieczystej. Wydaje się, że dokończenie tego procesu jest jak najbardziej możliwe i OZ w ramach prac nad
regulacją stanu prawnego gruntu przystąpił już do rozwiązania tego problemu.

Problem roszczeń na terenie Okręgu Toruńsko-Włocławskiego dotyczy 21 rodzinnych ogrodów działkowych i terenu o łącznej powierzchni 23,2789 ha, na
których znajdują się 602 działki ogrodnicze. Składa się
na to 13 roszczeń „uśpionych” oraz 8 roszczeń „aktywnych”.
Roszczenia uśpione dotyczą 13 rodzinnych ogrodów
działkowych i obejmują teren o powierzchni 8,1826 ha
i 241 działek ogrodniczych. W przypadku sześciu z nich:
ROD „Niezapominajka”, „Stoczniowiec”, „Żuraw”,
„Uroczysko”, „Liliput” w Toruniu, „Pszczółka”
w Izbicy Kujawskiej, są to roszczenia osób fizycznych,
które dotyczą stosunkowo małych powierzchni:
od 0,03 ha do 0,65 ha, razem: 1,4291 ha. Prawo własności tych terenów przysługuje właścicielom od kilkudzie-
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Dużo bardziej skomplikowany jest stan prawny
w ROD „Elana” w Toruniu, którego dotyczy roszczenie o powierzchni 1,9195 ha. Po trwającym kilka lat postępowaniu sądowym prawo własności przyznano
wywłaszczonej w czasach PRL Stanisławie Wronieckiej,
która prawo to odsprzedała na wolnym rynku. Po kilku
latach wystąpiła jednak do sądu z wnioskiem o unieważnienie tej umowy. Pomiędzy właścicielami trwa sądowa
batalia, a w międzyczasie część działkowców otrzymało sądowy nakaz wydania terenu. Teren objęty roszczeniem kilkukrotnie był dewastowany. Wprawdzie sprawa
wielokrotnie zgłaszana była na policję i do Wydziału
Zieleni Urzędu Miasta, jednak nie powstrzymało to dewastacji. Prezydium OZ zdecydowało, że teren należy
opuścić, jednocześnie wystąpić na drogę sądową przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowania za utracone
mienie. W tym celu dla działkowców udało się uzyskać
preferencyjne warunki cenowe w jednej z toruńskich
kancelarii prawnych. W chwili obecnej ponad połowa
działkowców protokolarnie opuściła swoje działki, niestety próby takiego działania ze strony PZD spotkały się
z brakiem odpowiedzi. OZ pochylając się nad losem
działkowców stara się zapewnić im działki zamienne
w innych ogrodach, a także zabezpieczyć pozostałą część
ogrodu, która nie jest objęta roszczeniem.
Pozostałe cztery uśpione roszczenia dotyczą osób prawnych. W przypadku ROD „im. Elizy Orzeszkowej”
w Toruniu, OZ doszedł do porozumienia z właścicielem
terenu o powierzchni 1,2954 ha – spółką Castorama. Porozumienie to zostało aneksowane z uwzględnieniem
uwag otrzymanych ze strony Krajowej Rady. Na jego mocy likwidacji ulegnie część ogrodu, a wszyscy działkowcy jak i PZD otrzymają należne odszkodowania. Pozostała
część ogrodu dalej będzie funkcjonować, zabezpieczony
zostanie do niej dojazd, ogrodzenie, a także sieci energetyczne i wodne. Sporządzone już zostały operaty szacunkowe działek i 100% działkowców już je zaakceptowała.
Planowana wypłata odszkodowań to wiosna 2016 roku,
a opuszczenie terenu – październik 2016 r. Porozumienia
zakłada, że w przypadku jego realizacji spółka Castorama
odstąpi od jakichkolwiek roszczeń od Polskiego Związku
Działkowców. Porozumienie zostało także zawarte ze
spółką Toruńskie Wodociągi i dotyczy ROD „Koliber”
i ROD „Sami swoi” w sprawie terenu o powierzchni
0,3841 ha. Na jego mocy PZD odkupi od spółki prawo do
gruntów po cenie ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę.
Ponadto na terenach tych znajdują się urządzenia przesyłowe spółki, kwota więc ta zostanie pomniejszona o wartość służebności przesyłu ustanowionych na rzecz spółki.
OZ podjął także działania w celu uregulowania sprawy
prawa do gruntu części ROD „Oaza” w Grudziądzu
o powierzchni 0,33 ha – w tym celu podjęte zostały rozmowy ze spółką City Parking Group, oczekujemy na
przedstawienie nam warunków spółki. Z uwagi na fakt,

że siedziba firmy znajduje się w czeskiej Pradze oraz pozyskanej informacji, iż najbliższe posiedzenie rady nadzorczej tej firmy odbędzie się w połowie kwietnia,
liczymy na korzystne dla nas wiadomości na początku maja bieżącego roku.
Największym wyzwaniem jest regulacja stanu prawnego w ROD „Polder – Społem”. Ogród ten częściowo
– 1,6545 ha - zlokalizowany jest na gruncie, którego jako właściciel w księgach wieczystych ujawniona jest
Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców „Społem”, która
została zlikwidowana kilkanaście lat temu, a teren pominięty został przez syndyka masy upadłościowej. Niezbędne jest więc najpierw ustalenie komu przysługuje
prawo własności tego terenu, by następnie móc podjąć
stosowne kroki w celu unormowania tej sytuacji.
Roszczenia aktywne dotyczą 5 rodzinnych ogrodów
działkowych i obejmują teren o powierzchni 15,0963 ha
i 361 działek ogrodniczych. Najpoważniejszą i absolutnie priorytetową sprawą jest roszczenie Piotra Kulerskiego do ROD „Kolejarz”, „Zacisze”, „im. M. Kopernika” w Grudziądzu, łącznie o powierzchni 9,4416
ha. Piotr Kulerski stał się właścicielem tego terenu jako
spadkobierca po zmarłym dziadku, któremu w 1991 roku sąd wojskowy przywrócił prawo własności terenów,
na których wcześniej bo już na początku lat ’50 ubiegłego wieku, utworzono ogrody działkowe. Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski, uzyskawszy merytoryczne
wsparcie ze strony Krajowej Rady podjął rozmowy z Prezydentem Miasta Grudziądza i Wojewodą Kujawsko – Pomorskim. Naszym zdaniem jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest odkupienie przez Gminę lub
Skarb Państwa terenów należących do Piotra Kulerskiego. Na chwilę obecną nie udało się tego uzyskać, jedynie Prezydent Miasta Grudziądza zadeklarował, że
w razie likwidacji poczuwa się do obowiązku wypłaty
odszkodowań na rzecz działkowców i PZD. Piotr Kulerski złożył do Prezydenta Miasta Grudziądza wniosek o
likwidację trzech rodzinnych ogrodów działkowych, jednak Prezydent postępowanie umorzył. Po szeregu konsultacji OZ Toruńsko-Włocławskiego z Krajową Radą
PZD uznano za konieczne złożenie odwołania od tej decyzji z uwagi na nieścisłości w niej zawarte. Pełnomocnik Piotra Kulerskiego złożył ponadto w sądzie zawezwanie do próby ugodowej, w której wartość przedmiotu sporu wyznaczył na kwotę 19 534 200 zł. W dniu
17 marca 2015 r. do biura OZ w Toruniu wpłynęło także
wezwanie do wydania nieruchomości oraz do zaprzestania naruszania prawa własności. Piotr Kulerski jako termin żądanego opuszczenia i absolutnego uprzątnięcia
terenu, na którym znajdują się 202 działki ogrodnicze,
wyznaczył dzień 31 marca 2015 roku.
Pozostałe aktywne roszczenia dotyczą terenów częściowo zajmowanych przez dwa toruńskie ogrody: ROD
„Pod Topolami” i „Elana”. Od kilkunastu lat przed orga-
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nami administracji publicznej toczą się postępowania administracyjne w sprawie zwrotu tych nieruchomości na
rzecz dawnych, rzekomo wywłaszczonych właścicieli.
Akta spraw zajmują w sumie kilkanaście segregatorów, w
międzyczasie wielokrotnie zmieniał się stan prawny, osoby uprawnione i same organy administracji otwarcie przyznawały, że ogrom dokumentacji niemal paraliżuje ich
działanie. Przez ten czas zapadały rozstrzygnięcia na różnych szczeblach, zarówno korzystne jak i niekorzystne dla
PZD i działkowców. Obecnie sprawa ponownie trafiła do
pierwszej instancji, tj. Starosty Toruńskiego. OZ przez lata aktywnie uczestniczył w tych postępowaniach, składał
wnioski dowodowe i interweniował.
Podsumowując, sytuację związaną z roszczeniami
w Okręgu Toruńsko-Włocławskim należy uznać za nie-

zwykle poważną. Roszczenie Piotra Kulerskiego stanowi obecnie największe zagrożenie i trzeba zdawać sobie
sprawę, że jest to zagrożenie nie tylko w skali okręgu ale
całego Związku. Pozostałe roszczenia także nie powinny zostać zamiecione pod dywan i stąd aktywność OZ,
zwłaszcza w przypadku roszczeń osób prawnych. Te bowiem – w przeciwieństwie od osób fizycznych – z reguły dysponują ogromnym kapitałem finansowym, są
w stanie opłacić pracę prawników i wystąpić przeciwko
PZD i działkowcom. Nie można jednak lekceważyć pozostałych roszczeń i należy dążyć do sytuacji, w której
każde roszczenie, jedno po drugim zostanie wygaszone,
aż na liście roszczeń Okręgu Toruńsko-Włocławskiego
nie znajdować się będzie żadna pozycja.
Dziękuję za uwagę.
Prezes OZ PZD Toruńsko-Włocławskiego
Piotr Gadzikowski

• OZ w KALISZU
Szanowni Państwo,

uchylił decyzję Wojewody Wielkopolskiego i przekazał
do powtórnego rozpatrzenia uwłaszczenie Spółki „Polifarb”. Prawnicy Spółki „Polifarb” S.A. złożyli skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na
powyższą decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa. Wyrokiem z dnia 21 lipca 2004 roku (sygn. akt SA 3061/02)
Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa z 30.X.2002 r. i stwierdził nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów przez
Spółkę „Polifarb” S.A. łącznie z gruntami, na których
znajduje się ROD im. J. Tuwima. Okręgowy Zarząd PZD
w Kaliszu zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z zażaleniem na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wnioskiem o kasację
wyroku. Postanowieniem (sygn. akt I 02504/05) z 30 maja 2005 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie i odmówił kasacji wyroku WSA. Dalsza walka
o uchylenie decyzji uwłaszczeniowej stała się bezcelowa.
We wrześniu 2008 roku aktem notarialnym część gruntów
ROD o powierzchni 1,4642 ha od Spółki „Polifarb” S.A.
nabył biznesmen Pan Tadeusz Mazek i dokonał wpisu prawa użytkowania wieczystego do księgi wieczystej. W dniu
29 września 2009 roku Pan Tadeusz Mazek wystąpił do
PZD o wydanie gruntów. Z Panem Mazkiem zawarto porozumienie, które zatwierdziło Prezydium OZ PZD i wystąpiło do Krajowej Rady o zgodę na zawarte porozumienie. Prezydium Krajowej Rady PZD Uchwałą
Nr 199/2009 z 30.12.2009 roku wyraziło zgodę na częściową likwidację ogrodu. Pan Tadeusz Mazek wypłacił
38 działkowcom odszkodowanie w wysokości 195.232 zł
za składniki majątkowe znajdujące się na poszczególnych
działkach stanowiące ich własność, a OZ PZD w Kaliszu

Na terenie OZ PZD w Kaliszu występują dwa roszczenia „aktywne” i dwa roszczenia „uśpione”. Roszczenie
„aktywne” obejmuje ROD im. J. Tuwima w Kaliszu przy
ul. Dobrzecka 64 (nr rejestrowy A-XIII-40-1008). Posiada on powierzchnię -0, 5258 ha i liczbę użytkowanych
działek – 25. Ogród powstał w 1950 roku na gruntach
użytkowanych przez ówczesną Fabrykę Farb i Lakierów
„Ultramaryna” w Kaliszu, obecnie „Polifarb” S.A. w Kaliszu w sposób nieformalny w ramach akcji socjalnej. Pierwotnie posiadał powierzchnię – 1,99 ha, na której
użytkowano 62 działki. Polski Związek Działkowców
przejął grunty ROD im. J. Tuwima z mocy ustawy z 6 maja 1981 roku o pracowniczych ogrodach działkowych.
Brak jest jakichkolwiek dokumentów prawnych, a więc
decyzji o utworzeniu ogrodu i protokołu przekazania gruntów. W dniu 11 października 1993 roku ówczesny Wojewoda Kaliski stwierdził nabycie przez Spółkę „Polifarb”
S.A. powstałą po Fabryce Farb i Lakierów prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, łącznie z gruntami zajmowanymi przez ROD
im. J. Tuwima w Kaliszu. W wyniku odwołania się Polskiego Związku Działkowców ówczesny Prezes Urzędu
Mieszkalnictwa unieważnił decyzję Wojewody Kaliskiego i zobowiązał wówczas już Wojewodę Wielkopolskiego do ponownego rozpatrzenia uwłaszczenia. „Polifarb”
S.A. Wojewoda Wielkopolski uznał jednak decyzję Wojewody Kaliskiego za słuszną. Po kolejnym odwołaniu
Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu w 2001 roku, który
wniósł, że naruszono przepisy prawne i pozbawiono PZD
przysługujących mu uprawnień w odniesieniu do ogrodu
działkowego, Prezes Urzędu Mieszkalnictwa ponownie
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odszkodowanie w wysokości 12.976 zł za składniki majątkowe stanowiące własność PZD, a nie podlegające odtworzeniu. Zrzekł się roszczeń względem PZD z tytułu
bezumownego korzystania z gruntów działki geodezyjnej
nr 24/17 o powierzchni 1,4642 ha za okres, w którym był
użytkownikiem wieczystym, dokonał rozliczeń ze Spółką „Polifarb” S.A. w zakresie jej roszczeń w stosunku do
PZD o zapłatę uiszczonych podatków i opłat za użytkowanie wieczyste oraz roszczeń za bezumowne korzystanie
z gruntów. Wypłacił także kwotę 4.880 zł rzeczoznawcy
majątkowemu za opracowany operat szacunkowy. W wyniku spełnienia przez Pana Mazka wszystkich warunków
porozumienia, Okręgowy Zarząd po uzyskaniu zgody
i pełnomocnictwa Krajowej Rady, protokołem z dnia
31 marca 2010 roku wydał nieruchomość o powierzchni
1,4642 ha użytkownikowi wieczystemu nieruchomości
wpisanemu do księgi wieczystej KZ1A/00071923/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu. Pozostała część
ogrodu o powierzchni 0.53 ha, na której znajduje się ROD
należy do Spółki „Polifarb” S.A. w Kaliszu posiadającej
wpis prawa użytkowania wieczystego w księdze wieczystej. 24 listopada 2010 roku radca prawny firmy „Polifarb”
wystąpił do PZD z roszczeniem w kwocie 40.441,00 zł za
bezumowne korzystanie z gruntu o powierzchni 0.53 ha działka geodezyjna 24/12. 20 grudnia 2010 roku od decyzji roszczeniowej odwołał się Okręgowy Zarząd reprezentowany przez radcę prawnego, mecenasa Tomasza Ziółkowskiego. W dniu 3 lutego 2012 roku przed Sądem Rejonowym w Kaliszu V Wydział Gospodarczy odbyła się
próba ugodowa w drodze ugody sądowej. Strony stały na
swoich stanowiskach i nie doszło do ugody. Sąd Rejonowy w Kaliszu wyrokiem IC 281/13 z dnia 24.02.2014 r.
oddalił powództwo. Powód zapowiedział odwołanie od
rozstrzygnięcia. Dotychczas nie wpłynęło żadne kolejne
roszczenie w stosunku do PZD.
Kolejnym ogrodem, objętym roszczeniem „aktywnym” jest ROD „Róża” w Słupcy przy ul. Traugutta
(nr rejestrowy A XVI-19-1564). Ma on powierzchnię
– 16,2368 ha i liczbę użytkowanych działek - 414. Grunty ROD są w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców z wpisem do księgi wieczystej. Roszczenie dotyczy działek geodezyjnych nr 453/2 i 429
o łącznej powierzchni 1,2565 ha, na których jest użytkowanych 35 działek uprawowych.
Postępowanie administracyjne toczy się z wniosku Pana Józefa Harmacińskiego przeciwko Urzędowi Miasta
Słupca o zwrot wywłaszczonych decyzją Naczelnika
Miasta Słupcy z dnia 4.12.1979 roku nr ZGT 8221/82/79
nieruchomości – między innymi działek geodezyjnych
453/2 i 429 wchodzących w skład ROD „Róża” w Słupcy o łącznej powierzchni 1,2565 ha. Aktualnie sprawę
rozpatruje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt I SA/WA/1060/14) jako skargę Józefa
Harmacińskiego na decyzję Ministra Transportu, Bu-

downictwa i Gospodarki Morskiej z 13.12.2012 roku.
Roszczenie tzw. „uśpione” dotyczy ROD im. St.
Czarnieckiego w Ostrowie Wlkp. (nr rejestrowy
A-XIII-16-984). Powierzchnia ROD wynosi 5,0546 ha,
a liczba użytkowanych działek - 105. W ramach tego
grunty ROD o powierzchni 1,5006 ha są w użytkowaniu
wieczystym PZD, grunty ROD o powierzchni 1,9619 ha
w użytkowaniu zwykłym PZD, grunty ROD o powierzchni 1,5921 ha stanowią własność od 1910 roku Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP. Są
to działki geodezyjne nr 34 i 39, na których są uprawiane 34 działki. Ogród istnieje od 1908 roku. Należy wspomnieć, że w 1997 roku grunty działek nr 34 i 39 były
wystawione na sprzedaż na Giełdzie Nieruchomości we
Wrocławiu. W wyniku osobistej interwencji Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego wycofano sprzedaż gruntów z giełdy. W 2014 r.
odbyły się dwa spotkania z właścicielami gruntu, w tym
jedno na terenie ROD z udziałem działkowców, Zarządu
ROD, Prezesa OZ PZD i St. Insp. d/s terenowo – prawnych OZ z przedstawicielami Federacji Zw. Zawod.
Prac. PKP w osobach Wiceprezesa Federacji i Radcy
Prawnego Federacji. Przedmiotem spotkania była aktualna sytuacja działkowców na spornym gruncie. W wyniku negocjacji uzgodniono, że będą prowadzone dalsze
rozmowy w celu dobrego rozwiązania problemu. Przedstawiciele OZ i Zarządu ROD zwrócili się do Federacji
o nieodpłatne przekazanie spornych gruntów, na których
w większości działki uprawiają byli pracownicy PKP lub
ich bliscy. Przedstawiciele Federacji nie podjęli decyzji.
W najbliższym czasie ma dojść do kolejnego spotkania
z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych
Pracowników PKP.
Roszczenie „uśpione” dotyczy również ROD „Kolejarz” w Ostrowie Wlkp. (nr rejestrowy A-XIII-8-976).
Powierzchnia ROD to 15,3433 ha, liczba użytkowanych
działek – 302. W ramach tego grunty o powierzchni
10,1903 ha w użytkowaniu wieczystym, a grunty o powierzchni 5, 1530 ha w użytkowaniu zwykłym od 1973 r.
z wpisem do księgi wieczystej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Poznaniu. Okręgowy Zarząd PZD
w Kaliszu wystąpił do Starosty Ostrowskiego o przekazanie gruntów o powierzchni 5,1530 ha na podstawie
art.76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
z 13 grudnia 2013 roku. Trwa wygaszanie wpisu użytkowania DOKP w Poznaniu. O pozostałe grunty o powierzchni 10,1903 ha OZ wystąpił do Urzędu Miasta
o przekazanie ich zgodnie z nową ustawą i taką decyzję
uzyskał. Trwa procedura wpisu do księgi wieczystej prawa użytkowania gruntów dla PZD.
Na terenie OZ PZD w Kaliszu na 136 ROD 85 ogrodów posiada użytkowanie wieczyste z wpisem do księgi wieczystej, co stanowi 63 % wszystkich ROD.
7 ROD posiada nieduże tereny bez uregulowanego sta-
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nu prawnego, pozostałe grunty w tych ROD posiadają
użytkowanie wieczyste z wpisem do księgi. Do uregulowania stanu prawnego zgodnie z art. 76 ustawy pozostało 51 ROD oraz 7 terenów. Okręgowy Zarząd PZD
złożył 41 wniosków do urzędów miast, gmin i starostw
o przekazanie gruntów na podstawie art. 76 ustawy, co
stanowi 70,7% ROD do uregulowania oraz 3 wnioski do
terenów z 7 do uregulowania. W wyniku złożonych
wniosków dotychczas przyznano nam prawo użytkowania do gruntów15 ROD. Do 3 ROD poproszono OZ PZD

o uzupełnienie wniosków. 1 ROD na podstawie decyzji
został ujawniony w księdze wieczystej. Na złożone
wnioski nie otrzymaliśmy odpowiedzi odmownej.
W wyniku dobrej współpracy OZ PZD z samorządami z
naszego terenu uważamy, że uda nam się uzyskać prawa
użytkowania gruntów dla wszystkich ogrodów. Obecnie
Okręgowy Zarząd przygotowuje wnioski dla pozostałych
ROD do uregulowania zgodnie z art. 76 i złoży je do
właściwych urzędów do końca maja.
Prezes OZ PZD w Kaliszu
Jerzy Wdowczyk

• OZ ŚLĄSKI
Szanowni Państwo,
Roszczenia do gruntów, na których funkcjonują Rodzinne Ogrody Działkowe to ważny temat dla całego
Związku jak i jego członków. Jak wiemy historia powstawania ogrodów działkowych sięga dziesiątek, a nawet
setek lat. Ogrody działkowe powstawały w różnych warunkach organizacyjno-prawnych i w okresach funkcjonowania różnych ustrojów politycznych. Polski Związek
Działkowców przejmując w 1981 roku prowadzenie
ogrodów działkowych w Polsce nie mógł liczyć się
z problemami, ani nawet ich przewidzieć jeżeli chodzi
o stany prawne gruntów ROD. W ubiegłym wieku, kiedy funkcjonowały i powstawały ogrody działkowe władze nie przywiązywały dużej wagi do kwestii
uregulowania stanu prawnego nieruchomości ROD, stąd
w dzisiejszym systemie demokratycznym gdzie prawo
własności i jego ochrona jest zabezpieczona przez najwyższe akty prawne, PZD musi zmagać się z podmiotami roszczeniowymi, które w różnych okolicznościach
– niejednokrotnie dla zysku nabyły prawo własności do
nieruchomości, na których znajdują się dzisiejsze ogrody działkowe, a które kiedyś w dobrej wierze zostały
przejęte i prowadzone przez PZD.
Obecne badanie roszczeń do gruntów ROD wg. stanu
na dzień 10.02.2015 r. pokazuje, że jest to bardzo poważny problem w naszym okręgu, który dotyczy aż kilkudziesięciu ogrodów działkowych. Ogólnie roszczenia
(uśpione i aktywne) obejmują: 41 ROD, 2675 działek rodzinnych i powierzchnię 101,5952 ha – co stanowi 2,6%
powierzchni wszystkich gruntów ROD w naszym okręgu. W ubiegłorocznym badaniu, udział roszczeń okręgu
śląskiego (66,6571 ha) w skali kraju wynosił 6 % i był
trzecim okręgiem w Polsce za Poznaniem z największą
powierzchnią ogrodów objętymi roszczeniami.
Na chwilę obecną wynik ten niestety uległ pogorszeniu, bowiem powierzchnia ogrodów działkowych, które

są objęte aktywnymi i uśpionymi roszczeniami wzrosła
z 66,6571 ha do 101,5952 ha, czyli o 34,9381 ha. Wynika to z faktu, że na chwilę obecną Okręgowy Zarząd Śląski PZD podobnie jak inne okręgi w Polsce prowadzi
regulację stanu prawnego gruntów, na których znajdują
się Rodzinne Ogrody Działkowe zgodnie z art. 76 ustawy o ROD. Prowadzenie przedmiotowej regulacji wiąże
się z koniecznością analizy dokumentacji formalno-prawnej poszczególnych ogrodów działkowych przede
wszystkim planów zagospodarowania ROD, które pokazują aktualny stan geodezyjny ogrodów działkowych.
Przedmiotowa dokumentacja obejmuje księgi wieczyste
oraz wypisy z rejestru gruntów dla wszystkich działek
geodezyjnych, które zajmuje dany ogród działkowy. Stąd
przy prowadzonej regulacji łatwiej wykryć te nieruchomości, których właścicielem są osoby fizyczne lub prawne, a które stanowią potencjalne roszczenie.
Na chwilę obecną wystosowano około 50% wszystkich wniosków o stwierdzenie prawa użytkowania, stąd
można założyć, że dalsza analiza przedmiotowej dokumentacji wykaże inne nieruchomości, które mogą stanowić potencjalne źródło roszczenia do gruntów ROD.
Na dzień dzisiejszy PZD OZ Śląski prowadzi 10 roszczeń realizowanych na drodze sądowej lub administracyjnej, które obejmują 21,0632 ha powierzchni ROD
i 585 działek rodzinnych. Roszczenia te mają różny charakter i są kierowane w większości przypadków przez
osoby fizyczne jak i osoby prawne.
Ponad połowa – dokładnie 6 roszczeń dotyczy spraw
przeciwko osobom fizycznym, które są właścicielami
gruntów, na których znajdują się ogrody działkowe lub
próbują udowodnić swoje prawa do gruntu. Dla ROD
„Chemik” w Żorach prowadzone jest postępowanie administracyjne o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
Przy tego rodzaju postępowaniach istotne jest odszuka-
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nie dokumentów i udowodnienie zakładania ogrodu
zgodnie z celem na jaki nieruchomość została wywłaszczona. W przedmiotowej sprawie, PZD OZ Śląski w porozumieniu z Zarządem ROD od początku uczestniczył
w przedmiotowym postępowaniu celem odszukania
istotnych dokumentów dla sprawy. Wiele ważnych dokumentów, które mogą czasami rozstrzygnąć o danej
sprawie posiadają właśnie zarządy ogrodów. Ewentualnie mają wiedzę dotyczącą zakładania i funkcjonowania
danego ROD. Tak było w tym przypadku gdzie w porozumieniu z Zarządem ROD odnaleziono i zebrano informacje od byłego Dyrektora Zakładów, które urządzały
ROD „Chemik” w Żorach. Na chwilę obecną nieoficjalnie wiadomo, że decyzja organu prowadzącego postępowanie będzie pozytywna dla ogrodu działkowego.
Reasumując ważnym działaniem przy sprawach roszczeniowych jest współpraca okręgu z zarządem ROD.
Druga sprawa mająca podobny charakter dotyczy ROD
„Braci Lipskich” w Dąbrowie Górniczej. W tym przypadku osoba fizyczna próbuje udowodnić swoje prawa do
gruntów ROD. Zakładając negatywne rozstrzygniecie takiej sprawy dla Związku możemy spotkać się z kolejną
dużą sprawą dochodzenia od działkowców i PZD setek
tysięcy czy może nawet milionów złotych odszkodowania za bezumowne korzystanie jak w przypadku ROD im.
23 Lutego w Poznaniu. Dlatego ważne jest aktywne
uczestnictwo w tego rodzaju postępowaniach.
Pozostałe 4 roszczenia tj. do ROD „Skałka” w Bieruniu, „Relaks” w Tychach, „Stokrotka” w Mysłowicach, „Brynica” w Sosnowcu dotyczą spraw, gdzie
właściciel domaga się wydania nieruchomości bądź zapłaty za bezumowne korzystanie. W przedmiotowych
sprawach przede wszystkim PZD OZ Śląski stara się
ugodowo prowadzić negocjacje z właścicielem gruntu.
W pierwszej kolejności ważne jest informowanie działkowców o stanie prawnym gruntów. W niektórych sprawach zapadały wyroki o oddaleniu powództwa z uwagi
na brak legitymacji biernej PZD. Nieujawnienie danych
osobowych działkowców jest sposobem na przedłużenie
sprawy, jednak w konsekwencji należy liczyć się z koniecznością ujawnienia danych osobowych działkowców. To powoduje sytuację gdzie roszczenia mogą zostać
skierowane do indywidulanych działkowców. Z doświadczenia wynika, że jest to czas na prowadzenie negocjacji z osobą, która zgłosiła roszczenie. Tak jest
w przypadku ROD „Brynica” w Sosnowcu, ROD „Relaks” w Tychach i ROD „Skałka” w Bieruniu. Właściciele gruntów wnieśli o wydzierżawienie gruntu ROD
lub jego odkupienie. Celem rozeznania takiego wariantu, Prezydium OZ wyraziło zgodę na zlecenie operatów
szacunkowych nieruchomości. Przykładowo cena uregulowania 18 działek rodzinnych w ROD „Brynica” wyniosłaby 230 tys. zł, cena uregulowania 12 działek
w ROD „Skałka” wyniosłaby 70 tys. zł, cena uregulo-

wania 16 działek rodzinnych w ROD „Relaks” w Tychach wyniosłaby 200 tys. zł. Ewentualna ugoda co do
zakupu nieruchomości jest jakąś opcją uregulowania
roszczenia, niemniej jednak powstaje wątpliwość czy
Polski Związek Działkowców powinien podejmować takie rozwiązania w przypadku gdy są to tak znaczne kwoty. W przeciwnym wypadku PZD i działkowcy muszą
liczyć się z wydaniem terenu i likwidacją części ogrodu
bez żadnego odszkodowania. Co więcej dalej pozostaje
roszczenie za bezumowne korzystanie. Ewentualna ugoda co do zakupu nieruchomości mogłaby tą kwestię rozwiązać. Ponadto należy mieć na uwadze, że nie każdy
okręg nawet mając wariant wykupienia terenu roszczeniowego byłby w stanie pokryć koszty tego zakupu. PZD
OZ Śląski z uwagi na posiadane środki finansowe na
Funduszu Rozwoju w niektórych sytuacjach może rozważyć wykup nieruchomości.
Dla przykładu podajemy, że potencjalne roszczenie
Kompanii Piwowarskiej dotyczące ROD „Browarnik”
w Tychach może zostać uregulowana za kwotę 25 tys. zł
poprzez kupno prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 1 ha co daje atrakcyjną cenę 2,5 zł za
m2. Inna sytuacja w ROD „1000 lecia” w Rudzie Śląskiej gdzie część 22 działek rodzinnych może zostać uregulowana także za kwotę ok. 25 tyś. zł - co w stosunku
do powierzchni daje kwotę ok. 20 zł za m2. Biorąc pod
uwagę ceny nieruchomości oraz możliwość uniknięcia
likwidacji ogrodu i zapłaty za bezumowne korzystanie
wydaję się, że w niektórych sprawach zasadne jest podjęcie decyzji co do ewentualnego wykupu. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że każda sprawa ma indywidulany
charakter i nie można z góry założyć, że jest to najlepszy
sposób na regulację, bo na przykład zapłata ponad
200 tys. za uregulowanie kilkunastu działek w ROD
„Brynica”, czy ROD „Relaks” budzi już spore wątpliwości. Jeśli wziąć do tego rozmiar roszczeń w okręgu
śląskim to kwoty ewentualnego wykupu nieruchomości
przekroczyłyby pewnie kilkakrotnie posiadane środki.
Wracając do sytuacji ROD objętych roszczeniem należy wspomnieć o ważnej sprawie ROD „Relaks” w Tychach. W przedmiotowym postępowaniu sąd I instancji
oddalił powództwo z uwagi na brak legitymacji biernej
PZD. Jednak sąd II instancji uchylił wyrok, przekazał
sprawę do ponownego rozpatrzenia i stwierdził, że
w przypadku ustalenia, że PZD urządzał ogrody (a tak
jest w tej sprawie) to PZD powinien być uznany za legitymowanego biernie. W związku z powyższym może powstać bardzo niebezpieczny precedens gdzie Związek
może zostać od razu pozwany za bezumowne korzystanie w stosunku do całej zajmowanej nieruchomości (dotychczas tylko za teren ogólny). Ponadto w przedmiotowej sprawie wnioskodawcy rozszerzyli wartość roszczenia do kwoty ponad 600 tys. zł.
Pozostałe roszczenia dotyczą osób prawnych w tym
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jednej, która wykupiła teren wraz z roszczeniem. Chodzi o ROD „Baildon” w Katowicach. W tego rodzaju
sprawie negocjacje są bardzo utrudnione, gdyż podmiot
który wykupuje nieruchomość ma z góry określony cel
na jaki nabywa nieruchomość. W tej sprawie celem jest
realizacja inwestycji, więc same negocjacje dotyczą
praktycznie warunków wydania nieruchomości. Z uwagi, że na nieruchomości znajdują się działki rodzinne to
istotne było poinformowanie działkowców o powstałej
sytuacji. Z uwagi, że takim podmiotom zależy przeważnie na szybkim wydaniu przez PZD nieruchomości pojawia się szansa wynegocjowania odszkodowań dla
działkowców. Niemniej jednak nie pokryją one poniesionych przez działkowców strat, o ile podmiot zgłaszający roszczenie w ogóle będzie chciał je wypłacić.
W stosunku ROD im. Traugutta w Sosnowcu podmiotem zgłaszającym roszczenie jest Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. W tym przypadku doręczono
nakaz zapłaty, od którego wniesiono odwołanie. Sprawa
na „krótką metę” będzie miała pozytywne dla Związku
rozstrzygnięcie z uwagi na brak legitymacji biernej. Jednak na „długą metę” zawsze PZD i działkowcy staną
przed problemem wydania nieruchomości i zapłaty za
bezumowne korzystanie bądź ewentualne negocjacje co
do wykupu nieruchomości czy tymczasowego rozwiązania sporu poprzez podpisanie umowy dzierżawy.
Podobny charakter ma roszczenie Agencji Mienia Rolnego w stosunku do ROD „Jedność” w Knurowie. Natomiast jedno roszczenie dotyczące ROD „Nad
Kłodnicą” realizowane jest z wniosku Gminy Gliwice,
która uznała za nielegalne funkcjonowanie części ogrodu. W przedmiotowej sprawie stroną postępowania jest
także Kopalnia Sośnica, która zakładała ogród. Sama
sprawa ma złożony charakter, niemniej jednak pokazuje
to, że nawet nieruchomości gminne, na których znajdują się ogrody mogą być źródłem potencjalnych roszczeń.
Roszczenia „uśpione” to największy problem w naszym okręgu, bowiem dotyczą aż 31 ROD i obejmują
swoim zakresem powierzchnię równą 80,5320 ha i 2090
działek rodzinnych.
W większości przypadków podmiot mający roszczenie to osoba prawna. Dzieje się tak z uwagi, że ogrody
działkowe były budowane przez Zakłady Pracy, które po
transformacji ustrojowej przekształciły się w spółki
Skarbu Państwa, a teraz są w rękach kapitału obcego.
Wiąże się to z faktem, że obcy podmiot nie poczuwa się
do żadnej odpowiedzialności w związku z funkcjonowaniem na jego terenie ogrodu działkowego. Działalność
takiego podmiotu nastawiona jest na zysk, stąd nieruchomości na których znajdują się ogrody mogą zostać przeznaczone pod realizację zadania inwestycyjnego czy
sprzedaż.
W okręgu śląskim duży problem stanowią Rodzinne
Ogrody Działkowe położone na gruntach Jastrzęb-

skiej Spółki Węglowej. Sprawa dotyczy 8 ROD i ponad
30 ha gruntów. Sprawa jest aktualna, bowiem w ostatnich kilku miesiącach przeprowadzaliśmy negocjacje ze
spółką, jednak wszystko zmierza do tego, że spółka będzie próbowała pozbyć się problemu poprzez sprzedaż
nieruchomości – kolejne spotkanie 19 marca br.
Dużym problemem jest sprawa ROD „Kolejarz”
w Mikołowie, gdzie spółka KAZ odkupiła teren od osoby fizycznej. W tego rodzaju sprawie negocjacje są bardzo utrudnione, gdyż spółka nabyła teren pod realizację
inwestycji i wszystko sprowadza się do ustalenia warunków wydania nieruchomości. Do tego dochodzi fakt, że
spółka odkupiła roszczenie i wnosi o zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntu. Na tym przykładzie jest to
kwota ponad 3 mln złotych w stosunku do powierzchni
równej ponad 3,5 ha. Gdyby odnieść te kwoty do pozostałej powierzchni ogrodów objętych roszczeniem, a mówimy tylko o okręgu śląskim to kwoty za bezumowne
korzystanie z gruntu z pewnością przekroczyłyby jakiekolwiek możliwości finansowe Związku.
Innym aktualnym tematem jest sprawa ROD „Armak” w Sosnowcu, który w całości położony jest na
gruntach w użytkowaniu wieczystym Zakładu Armak należącego do Grupy Kapitałowej ZETKAMA. Z uzyskanych informacji oraz prowadzonych rozmów wynika, że
polityka spółki w kwestii nieruchomości zmierza do ich
sprzedaży. Na chwilę obecną z uwagi, że jest to ogród
działkowy rozmowy prowadzone są z stowarzyszeniem
ogrodowym PZD, jednak zakładając, że nie uda się uregulować tego tematu możemy stanąć w obliczu kolejnego dużego roszczenia, którego skutkiem byłaby likwidacja ponad 200 działek i ewentualna zapłata za bezumowne korzystanie z gruntu.
Pozostałe „uśpione” roszczenia w większości przypadków dotyczą stosunkowo niewielkich powierzchni i liczby działek, jednak nawet takie mogą być źródłem
kosztów jakie musiałby ponieść Związek w związku
z ich uregulowaniem. Przykład stanowi ROD im. Konopnickiej w Dąbrowie Górniczej gdzie firma deweloperska nabyła w sąsiedztwie ROD teren przeznaczony
pod budownictwo mieszkaniowe. Na nasze nieszczęście
na niewielkiej części tych nieruchomości znajduje się
w części 9 działek rodzinnych. Co prawda firma z uwagi, że jest to teren ujęty w planie zagospodarowania przestrzennego miasta jako ZD – zieleń działkowa, jest
skłonna odsprzedać prawo użytkowania wieczystego.
Jest to niewielki teren o łącznej powierzchni ok.
1500 m2, a wartość rynkowa wynosi ponad 66 tys. zł. Do
tego dochodzi fakt, że pozostała duża część ogrodu znajduje się na terenie innej spółki, która na chwilę obecną
nie zgłasza żadnych roszczeń. Przykład ten pokazuje jak
trudno czasami znaleźć rozwiązanie w sprawach roszczeń, bo z jednej strony mamy dość wysoką cenę uregulowania niewielkiej części gruntu i nawet jeżeli by ją
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zaakceptować to z drugiej strony mamy potencjalne dużo większe roszczenie i być może likwidacja ogrodu.
Duża liczba roszczeń pozostaje pod znakiem zapytania, bowiem nie są dla nich prowadzone żadne rozmowy
czy korespondencja. Zdarza się, że właściciele tych gruntów sami nie mają wiedzy o tym, że na ich nieruchomościach znajdują się ogrody działkowe. Ponadto przy
analizowaniu dokumentacji ROD w związku z prowadzoną regulacją gruntów mogą wyjść na jaw nowe potencjalne roszczenia.
Podsumowując informacje dotyczące roszczeń należy
odnieść się do tego jak ten problem widzą działkowcy.
Z doświadczenia wynika, że działkowcy dość negatywnie odnoszą się do PZD w sytuacji ujawnienia się roszczenia i zagrożenia likwidacji ogrodu. Przeważnie
kierują zapytania o podejmowane działania. Zdarza się,
że działkowcy z uwagi na to, że płacą składkę członkowska i opłaty zrzucają całą odpowiedzialność na Związek.
W niektórych przypadkach przestają regulować należne
opłaty. Podejmując działania, okręg organizuje spotkania z działkowcami w celu przedstawienia pełnej sytuacji stanu prawnego gruntów ROD i poinformowania
o ewentualnych zagrożeniach czy nawet konieczności
zejścia z terenu. Jest to niezwykle istotne, bowiem
w większości przypadków działkowcy przyjmują do
wiadomości zastały stan rzeczy i mogą odpowiednio
wcześniej przygotować się do opuszczenia terenu.
Ogólnie problem roszczeń jest bardzo istotny z punktu widzenia funkcjonowania całego Związku. Doświadczenie pokazuje, że jedno roszczenie może wyrządzić
wiele złego, więc powstaje pytanie, co by się stało w
przypadku gdyby nagle Związek musiałby się zmierzyć
z kilkoma takimi roszczeniami jakie dotknęły chociażby
ROD im. 23 Lutego w Poznaniu. Odnosząc się do finansowych skutków roszczeń łatwo stwierdzić, że przekraczają one możliwości finansowe całego Związku. Jak
dotąd oprócz poznańskiego ogrodu Związek nie poniósł
aż tak wysokich kosztów roszczenia, jednak biorąc pod
uwagę skalę roszczeń oraz nastawienie podmiotów, które celowo wykupują roszczenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowych należy liczyć się zagrożeniem
pojawienia się wielu spraw, które skumulowane mogą
doprowadzić do bardzo negatywnych skutków finansowych. W tym miejscu warto przytoczyć pojęcie Wskaźnika Płynności Finansowej i porównać sytuację PZD do
przedsiębiorstw, które funkcjonują na wolnym rynku.
Otóż, Wskaźniki płynności finansowej odzwierciedlają
zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zaciągniętych zobowiązań na określony termin. Zachowanie płynności finansowej jest podstawowym zadaniem każdej
firmy, dbającej o interesy i relacje z kontrahentami oraz
chcącymi utrzymać dobrą kondycję finansową spółki. Tu
powstaje pytanie czy Związek działając w takich realiach
byłby w stanie bez problemu uregulować należności i in-

ne koszty związane z roszczeniami jak np. kwoty za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Uściślając i odnosząc się do aktualnej sytuacji w naszym okręgu to
wartość aktywnych roszczeń wynosi prawie 720 tys. zł.
Biorąc pod uwagę obecną kondycję finansową to w przypadku gdyby te kwoty nagle stałyby się wymagalne to
Związek byłby w stanie je uregulować. Co za tym idzie
można by uznać, że płynność finansowa Związku nie byłaby zagrożona. Jednak co w sytuacji gdy dodamy do
tych 720 tys. zł np. kwotę 3 mln za bezumowne korzystanie z gruntu ROD „Kolejarz” i kilka innych, które mogą w każdym czasie zostać zgłoszone przez podmiot
mający roszczenie. Oczywiście obecnie trudno mówić
o jakiś konkretnych kwotach, ale biorąc pod uwagę doświadczenie to mogłyby być to kwoty idące w milionach
złotych. Wracając od wspomnianej płynności finansowej
to niestety z pewnością wyglądałoby to bardzo nieciekawie i wróżyło spore kłopoty. Bowiem okazałoby się, że
Związek nie jest w stanie uregulować powstałych należności.
Przy prowadzeniu przedmiotowych roszczeń okręg
stara się aktywnie brać udział w rozmowach z podmiotem mającym roszczeniem. Jest to jedyna droga do polubownego rozwiązania problemu, a przynajmniej do
ograniczenia jego ewentualnych skutków.
W przypadku upewnienia się, że roszczenia podmiotu
są słuszne tzn. oparte na rzeczywiście posiadanych prawach to jedyną drogą zachowania ogrodu czy jego części jest uzgodnienie warunków sprzedaży nieruchomości. Przy prowadzonych obecnie kilku sprawach zostały zlecone operaty szacunkowe celem rozeznania
możliwości ewentualnego wykupu nieruchomości na
której znajduje się ogród. Zdarza się, że wynegocjowana cena jest atrakcyjna, stąd rozważa się ewentualną regulację gruntów poprzez nabycie własności czy prawa
użytkowania wieczystego. Ogólnie mówiąc nabywanie
gruntów od podmiotów mających roszczenie jest jedną
z metod rozwiązania tego problemu, jednak wszystko zależy od indywidulanego charakteru danej sprawy.
W kwestii skutków jakie niosą ze sobą roszczenia zarówno osób fizycznych jak i prawnych to jest przede
wszystkim częściowa czy całościowa likwidacja ogrodów działkowych. W takim przypadku należy mieć na
uwadze przede wszystkim majątek, który znajduje się na
ogrodach. W większym zakresie jest to majątek działkowców, który niejednokrotnie przepada bez odszkodowania. Taka likwidacja ogrodu nie poprawia także
samego wizerunku Związku, bo w takich sytuacjach nasza rola ogranicza się do wydania nieruchomości.
Reasumując niezbędne jest podjęcie poszukiwania rozwiązań, które w jakimś stopniu będą mogły przeciwstawić się problemowi roszczeń. Biorąc pod uwagę skalę
roszczeń w całym kraju, należałoby się zastanowić czy
jest możliwe np. wprowadzenie aktu prawnego, który od-
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nosiłby się gruntów ROD objętych roszczeniem. Takie
rozwiązanie kompleksowo mogłoby uregulować pewne
kwestie, bo jak wiemy ogrody działkowe powstawały legalnie, natomiast w wyniku takiego a nie innego losu dziś
znajdują się na nieruchomościach obcych podmiotów.
Oczywiście to tylko jakiś pomysł, który musiałby zostać
dokładnie przeanalizowany, bowiem sytuacja prawna

gruntów ROD ma często skomplikowany charakter i powstaje wątpliwość czy w ogóle możny by stworzyć jakieś
mechanizmy obrony. Niewątpliwie ważne jest ciągłe monitorowanie stanu roszczeń i ich ewentualnych skutków
dla całego Związku oraz podejmowanie bieżących działań
w celu ich rozwiązywania.
Prezes OZ PZD Śląskiego PZD
Józef Noski

• OZ W LUBLINIE
Szanowni Państwo,
Na terenie województwa lubelskiego z końcem roku
2013 i początkiem 2014 nastąpił wzrost zgłoszonych
wniosków o zwrot gruntów. Dotyczy to przede wszystkim gruntów, do których PZD nie posiada decyzji uprawniających do użytkowania gruntu. Były to grunty
ogrodów czasowych lub zakładowych, które przejmując
w 1981 roku Polski Związek Działkowców nie otrzymał
jednocześnie decyzji o ich przekazaniu ani dokumentów
potwierdzających, że grunty te były wydzielone z przeznaczeniem na ogrody działkowe. Taki stan prawny powodował aż do wejścia w życie ustawy z 13.12.2013 r.
zgłaszanie roszczeń do gruntów, szczególnie po wejściu
w życie ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Mimo, że na terenie woj. lubelskiego problem ten nie
był znaczący i nie pociągał za sobą żądań odszkodowań
za bezumowne użytkowanie gruntu (poza wyjątkiem
w Radzyniu Podlaskim) to jednak pociągał za sobą duży nakład pracy i znaczące koszty postępowania. Wszczynane postępowania o zwrot gruntów budziły niepokój
i niezadowolenie wśród działkowców, szczególnie o
mienie znajdujące się na działkach, a także zmarnowany
wieloletni nakład pracy. Pod rządami poprzednio obowiązujących ustaw obrona przed stratami była minimalna i przeważnie bezskuteczna. Organy administracyjne
oraz sądy wszystkich szczebli w ogóle nie ustosunkowywały się do problemu pokrycia szkód powstałych przez
orzekanie zwrotu gruntu. Więcej, oddalały nagminnie
pozwy Związku i indywidualne działkowców o należne
odszkodowania za spowodowane szkody. Przed tą niekorzystną sytuacją prawną ratuje nas obecnie nowa ustawa o ROD. Zauważamy zmianę w podejściu do tych
działań zarówno w postępowaniach administracyjnych
jak i sądowych. Mamy już pierwsze przykłady propozycji układów z osobami występującymi o zwrot gruntów
w kierunku wypłaty dodatkowych kwot odszkodowań za
wywłaszczenia w miejsce zwrotu gruntu. Są też przykłady odwrotne, np. art. 229a ustawy o gospodarce nieru-

chomościami, który był dla PZD bardzo korzystny, bo
ustawa z 1949 r. o pracowniczych ogrodach działkowych
zawierała przepis uprawniający organy administracyjne
do dokonywania wywłaszczeń na rzecz ogrodów działkowych, a także zmianę celu wywłaszczenia gruntu w
czasie późniejszym, ale przepis ten został przez Trybunał
Konstytucyjny w 2014 roku uchylony. Zaczynamy się
obawiać, że przy okazji jakiejś sprawy wynikającej z postanowień art. 76 nowej ustawy o ROD będzie podjęte
działanie w kierunku uchylenia tego, tak bardzo potrzebnego przepisu.
W celu obrony interesów naszego Związku i zrzeszonych w nim działkowców powinniśmy kontynuować już
podjęte działania o:
1. utrwalenie uprawnień ogrodów do zajmowanych
gruntów przez uzyskanie decyzji potwierdzających prawo użytkowania wszystkich użytkowanych przez PZD
gruntów z wpisem uprawnień do ksiąg wieczystych,
2. urealnienia powierzchni użytkowanych gruntów
przez wyłączenie z nich rowów, dróg ogólnodostępnych,
przejść przez teren ogrodów, skosów gruntu nie nadających się do uprawy, terenów zalewowych i in.
3. wykonanie wszystkich niezbędnych prac geodezyjnych w celu utrwalenia granic ogrodów z naniesieniem ich do rejestrów gruntów i podkładów geodezyjnych, a także do planów zagospodarowania przestrzennego,
4. dalsze podejmowanie starań o nabywanie mocnych
uprawnień do gruntów w postaci własności lub wieczystego użytkowania,
5. przy roszczeniach do gruntów uświadamianie organom aspektów ekonomicznych takich działań, szczególnie przez porównywanie wysokości należnych odszkodowań z wartością gruntów i wysokością dopłat do wypłaconych wcześniej odszkodowań za wywłaszczenie,
6. śledzenie wszystkich działań odnoszących się do dotyczących nas aktów prawnych i przepisów ogólnie obowiązujących a mających znaczenie dla naszych interesów,
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7. nawiązywanie współpracy z miejscowymi samorządami, szczególnie radami dzielnic i inicjowanie
wspólnych działań, nawiązywanie współpracy z organami wymiar sprawiedliwości dla ochrony mienia i bezpieczeństwa na terenie ogrodów,

8. utrzymanie stałej informacji wewnątrz Związku o
zdarzeniach prawnych i rozstrzygnięciach administracyjnych bądź sądowych w sprawach dotyczących gruntów
ogrodów.
Prezes OZ PZD w Lublinie
Stanisław Chodak

• OZ ŁÓDZKI
Szanowni Państwo,

Przepisy obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych nie chronią PZD i działkowców przed roszczeniami cywilnymi dochodzonymi przez właścicieli
nieruchomości na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Właściciele nieruchomości, na których znajdują
się rodzinne ogrody działkowe mogą skutecznie żądać
od osoby, która włada faktycznie ich rzeczą, aby została
im wydana. Ustanowiony przez PZD tytuł prawny do
działki rodzinnej nie jest prawem rzeczowym skutecznym w stosunku do właściciela nieruchomości. Podstawą do oddalenia roszczeń właścicieli nie może być art. 5
kodeksu cywilnego (zasady współżycia społecznego, czy
korzystanie z prawa w sposób sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa), a wynika
to z tego, że prawo własności, a zwłaszcza prawo własności nieruchomości korzysta z silniejszej ochrony
prawnej. Podobnie jest w przypadku roszczeń właścicieli o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
z ich nieruchomości. Zatem wobec nieuchronnej konieczności wydania nieruchomości zajętych przez rodzinne ogrody działkowe czy zapłaty za bezumowne
korzystanie z takich nieruchomości nasuwa się wniosek
o rozważenie zasadności podejmowania działań zmierzających do polubownego załatwienia sprawy na wstępnym etapie zgłaszania roszczeń.
Okręgowy Zarząd Łódzki PZD w latach 2012-2015 tytułem samych tylko kosztów sądowych i egzekucyjnych
w sprawach o wydanie nieruchomości ich właścicielom
zapłacił ponad 19 tysięcy złotych. Stąd też między innymi w celu uniknięcia kolejnych kosztów sądowych Okręgowy Zarząd Łódzki PZD tytułem wynagrodzenia za
bezumowne korzystanie z nieruchomości, na których
znajdowały się części rodzinnych ogrodów działkowych
zapłacił kwotę 39.166,00 zł na podstawie ugody sądowej i przedsądowej, mając za punkt odniesienia treść
opinii biegłego sądowego do spraw wyceny nieruchomości.
W toku są trzy procesy o zapłatę wynagrodzenia za
bezumowne korzystanie z nieruchomości o łącznej powierzchni 1,93 ha na łączną kwotę 107.410,00 zł. Jednocześnie na terenach czterech rodzinnych ogrodów

Na obszarze objętym zakresem działania Okręgowego
Zarządu Łódzkiego PZD funkcjonuje prawie 300 rodzinnych ogrodów działkowych. Jak wynika z treści uchwały nr 59/2014 podjętej przez Prezydium Okręgowego
Zarządu Łódzkiego PZD na posiedzeniu w dniu 24 lipca 20014 r. 89 rodzinnych ogrodów działkowych nie posiada tytułu prawnego do gruntów zajmowanych przez
te ogrody.
W stosunku do tych ogrodów podejmowane są przez
Okręgowy Zarząd Łódzki PZD uregulowane przepisami
art. 76 ustawy działania polegające na występowaniu do
właściwych organów z wnioskami o wydanie decyzji administracyjnych stwierdzających prawo użytkowania
PZD do nieruchomości zajętych przez ogrody działkowe. Tylko tytuł prawny do gruntu daje gwarancję stabilnego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych
oraz gwarancję wypłaty odszkodowań dla PZD i działkowców w przypadku ich likwidacji z różnych tytułów
prawnych, w tym w przypadku utraty tytułu prawnego
do gruntu przez Skarb Państwa czy jednostkę samorządu terytorialnego.
Kierunkiem jaki wyznacza sobie Okręgowy Zarząd
Łódzki PZD w tym zakresie jest wzmożenie działań przy
gromadzeniu dokumentów niezbędnych do sprawnego
i skutecznego przeprowadzenia postępowań administracyjnych w tym trybie oraz aktywne włączenie zarządów
ogrodów działkowych do poszukiwań dokumentów źródłowych na potwierdzenie posiadania przez PZD przez
okres 30 lat nieruchomości zajętych przez ogrody działkowe, a po zakończeniu tych postępowań występowanie
do Sądów Rejonowych prowadzących księgi wieczyste
dla tych nieruchomości celem ujawniania w nich prawa
użytkowania PZD do gruntów zajętych przez te ogrody.
Natomiast w przypadkach niemożności potwierdzenia
prawa własności Skarbu Państwa do nieruchomości zajętych przez rodzinne ogrody działkowe należy występować do właściwych organów z wnioskami o przeprowadzenie postępowań sądowych o nabycie własności tych nieruchomości przez zasiedzenie, wskazując na
czynny udział PZD w takim postępowaniu.
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działkowych zlokalizowanych w Łodzi znajdują się
grunty prywatne o łącznej powierzchni 10,63 ha, na której wytyczono 203 działki rodzinne, do których właściciele nie realizują roszczeń tzw. roszczenia uśpione.
Przedstawione koszty stanowią bardzo duże obciążenie
dla okręgu i Polskiego Związku Działkowców. Proponowanym w tym zakresie kierunkiem dla stowarzyszenia
ogrodowego PZD jest uelastycznienie wyrażania zgody
przez KR PZD na zawieranie z właścicielami nieruchomości porozumień określających warunki i dogodny dla
stron termin ich wydania oraz opracowanie zasad pomocy finansowej dla działkowców likwidowanych w ten
sposób rodzinnych ogrodów działkowych bądź ich części. Realizacja takiego kierunku postępowania wymaga
zmiany zasad korzystania z Funduszu Obrony ROD i
ujęcia ugody przesądowej oraz sądowej, jako podstawy
wystąpienia o wypłatę środków, na równi z prawomocnym wyrokiem sądowym.
Wobec roszczeń do gruntów działkowcy albo wychodzą z założenia, że PZD dał im działki i powinien ponosić konsekwencje roszczeń do gruntów albo są roszczeniowo nastawieni, co przejawia się zgłaszaniem żą-

dań zapłaty odszkodowań od PZD za utracone działki w
związku z koniecznością ich wydania lub faktycznym
wydaniem. Generalnie działkowcy nie postrzegają tego
problemu jako ich dotyczącego. Tylko nieliczni wykazują zainteresowanie sprawami prawnymi swojego ogrodu działkowego. Nadal w wielu rodzinnych ogrodach
działkowych nie ma świadomości konieczności prowadzenia dokumentacji ogrodu i działek rodzinnych zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady PZD, o czym
przekonuje się Okręgowy Zarząd Łódzki PZD prowadząc sprawy rodzinnych ogrodów działkowych w postępowaniach sądowych czy administracyjnych.
W przypadku udokumentowanych roszczeń do gruntów zajętych przez rodzinne ogrody działkowe z tytułu
błędnie wytyczonych granic geodezyjnych, zdaniem
Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD, pomimo oporu
ze strony działkowców, zachodzi konieczność przywracania granic rodzinnych ogrodów działkowych do stanu
zgodnego ze stanem prawnym, nawet jeżeli wiąże się to
z poniesieniem kosztów ponownego ich ogrodzenia,
zmniejszeniem powierzchni działek rodzinnych, czy
utratą mienia przez działkowców.
Prezes Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD
Izabela Ożegalska

• OZ MAŁOPOLSKI
Szanowni Państwo,
Roszczenia finansowe do terenów zajmowanych przez
rodzinne ogrody działkowe sprowadzają się w chwili
obecnej do ogrodów na terenie Krakowa. Roszczenie
zgłoszono do terenu zajmowanego przez ROD „Wrzos”
i ROD „Kalina”. Roszczenia o wydanie terenu i o zapłatę za bezumowne korzystanie z niego wniosła Pani Jadwiga Wysoczyńska, której jako następczyni prawnej
zmarłych rodziców przywrócono prawo do wywłaszczonego przed laty terenu. W procesie, jaki toczył się przed
Sądem Okręgowym w Krakowie do sygn.I.C.648/11 Sąd
I instancji zasądził na rzecz Pani Wysoczyńskiej kwotę
152.254 zł wraz z odsetkami zwłoki oraz kosztami postępowania. Na skutek apelacji wniesionej przez obie strony sporu Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu I instancji
i w sprawie i ACa 1550/13 i orzekł, że Polski Związek
Działkowców ma zapłacić 442.613 zł. Wyrok wyegzekwowany został przez komornika sądowego, który ściągnął łącznie kwotę 653.150,83 zł. Od tego wyroku
została wniesiona skarga kasacyjna, która nie została
jeszcze rozpatrzona. Kolejnym wyrokiem Sąd I instancji
w sprawie IC.1358/11/K z dnia 01.03.2011 r. zasądził od
PZD na rzecz p. Wysoczyńskiej kwotę 14.496 zł za bezumowne korzystanie z gruntu przez okres 3 miesięcy od
marca do maja 2011 r. Od wyroku wniesiona została apelacja. Sąd Okręgowy w Krakowie na skutek apelacji

w sprawie II Ca 384/14 zmienił wyrok zasądzając na
rzecz J. Wysoczyńskiej kwotę14.216 wraz z odsetkami
zwłoki oraz koszty zastępstwa przed sądem II instancji w
kwocie 1.200 zł i nakazał ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa kwotę 2.669,12 zł. Kolejny proces z powództwa J.
Wysoczyńskiej to roszczenie o zapłatę kwoty 155.452 zł
dochodzonej w procesie o sygn. akt. I C 2227/13. Przedmiotem jego jest zapłata za bezumowne korzystanie z terenu przez okres od czerwca 2011 do września 2013 r.
Biegła wyceniła jego wartość na kwotę 130.386 zł. Opinia ta została zakwestionowana przez PZD. Proces jest w
toku. Za kolejny okres do września 2014r na wezwanie
pełnomocnika J. Wysoczyńskiej zapłacono kwotę 40.118
zł bez procesu, unikając poniesienia kosztów procesu
i odsetek za zwłokę. Następne roszczenie wniesione
przez pełnomocnika J. Wysoczyńskiej dotyczące okresu
X-XII 2014 r. Prezydium OZM postanowiło skierować
do Krajowej Rady PZD. Jest prowadzony również proces o wydanie terenu, który jest w toku (sygn.akt I C
332/09/K). ROD „Wrzos” posiada powierzchnię 2,6428
i 68 działek. ROD „Kalina to pow. 3,4782 ha i 92 działki. Przedmiotem roszczenia jest 25 działek na terenie
ROD „Kalina” i 14 działek na terenie ROD „Wrzos”.
Obecnie biegła wycenia wartość nasadzeń i infrastruktury na terenie ogrodów, co ma znaczenie dla podniesio-
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nego przez pozwanych w procesie prawa zatrzymania.
Kolejnym ogrodem krakowskim, objętym roszczeniem
jest ROD „Olsza”. Roszczenie p. Władysława Bakowskiego zostało zgłoszone do działki ewidencyjnej
nr 278/12 powierzchni 0,0903 ha. ROD „Olsza” zajmowała 0,0815 ha, a pozostałe 0,0088 ha to biegnąca przez
środek ogrodu, nie należąca do niego, asfaltowa droga
służąca okolicznym mieszkańcom. Na tym terenie nie
było części wspólnych ogrodu a było usytuowanych
5 działek w tym 1 cała a pozostałe 4 we fragmentach.
Pan Bakowski wszczął najpierw postępowanie administracyjne w trakcie którego unieważniono decyzję o wywłaszczeniu terenu. OZM wnosił odwołania, łącznie ze
skargą kasacyjną. Okazały się jednak bezskuteczne.
P. Bakowski wniósł przeciwko PZD dwa pozwy: o wydanie terenu i o zapłatę 50.929,20 zł tytułem opłaty za
bezumowne korzystanie z gruntu. W trakcie sporu działkowcy opuścili teren wydając go W. Bakowskiemu. Toczy się wobec PZD proces o zapłatę za bezumowne
korzystanie z gruntu. W sprawie tej sąd powołał biegłego. Opinia jego została zakwestionowana przez PZD.
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty
toczy się proces z powództwa Marii Lejkowskiej i Jolanty Adamczyk o wydanie terenu i o zapłatę kwoty
44.895 zł za 16 lat wstecz od 2010 r. Roszczenie to dotyczy ROD „Nowalijka II” jest skierowane wobec
PZD. Odrębnie roszczenie dotyczące wydania terenu
i zapłaty dochodzone jest od działkowców. Teren objęty
roszczeniem to pow.0,3602 ha. Na tym terenie usytuowanych było 18 działek ogrodowych. W trakcie sporu
3 działkowców zobowiązało się wydać działki. Co do
pozostałych i PZD proces toczy się nadal. Obecnie sąd
zdecydował, iż kolejny biegły wyceni wartość infrastruktury należącej do PZD i wezwał do wpłacenia zaliczki
na poczet opinii biegłego.
ROD „Panorama” i „Wiślana Dolina” – roszczenie
dotyczy wydania terenu i zapłaty za bezumowne korzystanie z niego. Powierzchnia objęta roszczeniem to
0,4936 ha na terenie ROD „Wiślana Dolina”, gdzie działki posiadało 18 działkowców oraz 0,6801 ha na terenie
ROD „Panorama” gdzie działki miało 24 działkowców.
Proces o wydanie terenu toczący się do sygn. akt. I.C.
529/08/K zakończył się umorzeniem postępowania gdyż
powódka nie wykonała nałożonego na nią przez Sąd zobowiązania do wskazania adresu 1 z działkowców. Postanowienie to i zostało przez P. Hyla zaskarżone. W
procesie o zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntu
toczącej się do sygn. akt. I.C 1178/13 powódka zażądała kwoty 556.785 zł za okres od maja 2003 r. do kwietnia 2013 r. włącznie. Biegła wyceniła wartość żądania
na kwotę 375.337 zł. Opinia została zakwestionowana
przez OZM PZD.
Roszczenie zostało zgłoszone również do gruntów
ROD „Cichy Kącik” (w tym dawny ROD „Miastopro-

jekt”) i „ROD „Krakus”. ROD „Cichy Kącik” to
2,21 ha z 60 działkami. ROD „Krakus” to 5.1862 ha ze
125 działkami. Teren tych ogrodów stanowi współwłasność Skarbu Państwa, Gminy Miejskiej Kraków oraz
wielu współwłaścicieli będących osobami fizycznymi
(także nieznanymi z miejsca pobytu) i 1 osoby prawnej
Akademii Górniczo - Hutniczej. Ogrody te funkcjonują
od lat 50-tych XX wieku. Roszczenia o zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntu oraz o wydanie terenu wnoszą współwłaściciele „mniejszościowi” i tak:
1.Tadeusz Stolfa dochodził zapłaty 18.674,64 zł za
bezumowne korzystanie z gruntu W dniu 2.02.2015 r.
Sąd i Instancji orzekając w sprawie I C 1123/11/K oddalił powództwo. Wyrok nie jest prawomocny.
2. Andrzej Jaskot dochodził uprzednio zapłaty za bezumowne korzystanie z terenu w okresie od 1.02.2001 do
31.01.2003 r. Wobec podniesienia zarzutu zasiedzenia
terenu przez PZD, sąd co do kwoty 6,882,73 zł zawiesił
postępowanie. Zasądził od PZD kwotę 66.744,47 wraz
z odsetkami i kosztami postępowania. Apelacja nie odniosła skutku. Należność uregulowano. Od wyroku została wniesiona skarga kasacyjna. Sąd Najwyższy
przekazał do OZM PZD postanowienie o przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpoznania.
3. Andrzej Jaskot w procesie o sygn. akt. I C
2623/13/K domaga się zapłaty za bezumowne korzystanie z terenu za okres od 01.01.2004 do 31 maja 2006 r.
Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego. Proces jest w toku.
4.Tadeusz Palusiński w sprawie I.C. 681/12/K domaga
się zapłaty kwoty 25.779 zł wraz z odsetkami i kosztami
procesu za okres od 1.02.2010 r do30.06.2013 r. Postępowanie jest w toku.
5.Wiesław Palusiński wyrokiem w sprawie o sygn. akt.
I.C.1217/12/K uzyskał kwotę opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu przez okres od 1.03.2002 r. do
28.02.2012 r wynoszącą 25.779 wraz z odsetkami zwłoki i kosztami postępowania. Od tego wyroku została
wniesiona apelacja.
6. W sprawie z powództwa p. Krzysztofa Hermana
o sygn. akt. I.C 1228/08/K nakazał Polskiemu Związkowi Działkowców aby wydał powodowi część wspólną
działki ewidencyjnej nr 139/9 w ROD „Cichy Kącik”.
Apelacja nie odniosła skutku. Obecnie powód wezwał
OZM do zdemontowania znajdującej się tam infrastruktury Ogrodu. W innym postępowaniu do sygn. akt. I. C
1141/11/K p. Krzysztof Herman domagał się wydania
mu działki nr 139/8.W tej sprawie postępowanie zostało
zawieszone przez Sąd.
7. Akademia Górniczo Hutnicza odkupiła w 2013 r. od
Tadeusza i Wiesława Palusińskich ich udziały we współwłasności. W 2014 roku wystąpiła przeciwko Polskiemu
Związkowi Działkowców o wydanie całego terenu obydwu ogrodów. Sąd dokonał oględzin terenu. Kolejno od-

66

były się oględziny z udziałem biegłego geodety.
Proces jest w toku. Odnośnie gruntów zajmowanych
przez ROD „Cichy Kącik” o ROD „Krakus” wniesione
zostały wnioski o nabycie własności terenu przez PZD
przez zasiedzenie.
Odnośnie roszczeń właścicieli gruntów o wydanie terenu zajmowanego przez ogrody, działkowcy odnoszą
się do tego niechętnie, nie chcąc opuszczać gruntów. Ma

to miejsce nawet w sytuacjach ewidentnych jak odnośnie ROD „Wrzos” i ROD „Kalina”. W związku z tym
stanowiskiem, zdaniem OZM PZD w przypadku wystąpienia roszczeń właścicieli którym przywrócono własność do terenu należałoby teren opuszczać i wydawać
właścicielom. W przeciwnym razie Związek narażać się
będzie na zapłatę odszkodowania za korzystanie z nie
będącego jego własnością gruntu.
Wiceprezes OZ PZD Małopolskiego
Ewa Błachut

• OZ MAZOWIECKI
Szanowni Państwo,
Warszawa od wielu lat zmaga się z problemem roszczeń wynikających zarówno z dekretu Bieruta, jak i postępowań sądowych wszczętych przez Prezydenta m.st.
Warszawy lub Skarb Państwa o wydanie nieruchomości.
Pozwy o wydanie nieruchomości masowo składane były przez Miasto w 2005r. (hurtem założono wtedy 171
spraw przeciwko PZD). Obecnie ich liczba przekroczyła 200. W uzasadnieniach pozwów wskazywano wówczas, iż gmina lub Skarb Państwa jest właścicielem
nieruchomości, a PZD włada nią bez tytułu prawnego,
lecz nie powoływano się na dekret Bieruta. Sprawy te
w zdecydowanej większości są wygrywane przez PZD.
W kilku sprawach zapadły jednak prawomocne rozstrzygnięcia nakazujące PZD wydanie nieruchomości, które
to najczęściej stanowią części wspólne ROD (alejki itp.).
Warto przy tym zauważyć, że sprawy nie rozstrzygają
kwestii odszkodowań za infrastrukturę i naniesienia.
W chwili obecnej miasto nie egzekwuje wydania tych
nieruchomości, gdyż z uwagi na ich niewielki obszar
i położenie nie mogą one być samodzielnie wykorzystywane, a poza tym zachodziłaby konieczność rozliczeń
z PZD i działkowcami. Natomiast co do zasady, w sprawach tych nie są dochodzone roszczenia związane z bezumownym korzystaniem z gruntu.
Innym przykładem roszczeń są roszczenia byłych właścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych do
nieruchomości, na których aktualnie znajdują ogrody.
Podstawy tych roszczeń są różne, najczęściej doszło do
stwierdzenia nieważność decyzji wywłaszczeniowych,
czego skutkiem jest uznanie, że Skarb Państwa nigdy nie
nabył własności gruntu przekazanego później pod urządzenie ROD tzn. przyjmuje się, że osoba występująca
z roszczeniem nigdy nie przestała być właścicielem.
Często zdarza się jednak, iż decyzje zwracające grunt byłym właścicielom są podejmowane z naruszeniem przepisów prawa np. dlatego, że byli właściciele otrzymali
już wcześniej odszkodowanie za te grunty.

Tego typu roszczenia dotyczą m.in. kompleksu ROD
na Paluchu tj. jednego z największych kompleksów
ROD w Warszawie, gdzie roszczenia rodziny Branickich
dotyczą ok.75 ha gruntu. To właśnie w tego rodzaju sprawach istnieje największe ryzyko dodatkowych roszczeń
odszkodowawczych z tytułu bezumownego korzystania
z gruntu.
Szczególnie trudna sytuacja jest również w ROD Sigma Bartycka w Warszawie, gdzie roszczenia do gruntu zgłosiło 5 spółek, a dodatkowo toczą się postępowania
o zasiedzenie przez osoby fizyczne gruntów wchodzących w skład ROD, których aktualnie właścicielem jest
m.st. Warszawa. OZM PZD zmierza do wynegocjowania
ze spółkami warunków likwidacji ROD, jednak nie
wszystkie spółki podejmują rozmowy lub dla odmiany
zmieniają swoje stanowisko negocjacyjne. Na chwilę
obecną jest to jedyny ogród na terenie Warszawy, do którego podmioty prywatne zgłosiły roszczenia finansowe z
tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (zgłoszono roszczenia na ponad 3 miliony zł, z czego uzasadnione może być blisko 1,3 mln zł).
M.St. Warszawa zgłosiło również roszczenia z tytułu
bezumownego korzystania z nieruchomości w stosunku
do ROD „Kalina” i ROD „Rosa” w Warszawie. Miasto żąda od PZD zapłaty kwoty 72.856,54 zł tytułem bezumownego korzystania z ulicy Wężyka, która położona
jest wewnątrz ogrodów. Żadne z roszczeń odszkodowawczych, wg wiedzy OZM PZD, nie zostało skierowane do rozpoznania przez sąd.
Nie mniej problematyczne są też roszczenia wynikające z Dekretu Bieruta. Dość znaczna część warszawskich ROD powstała na terenach, które m.st. Warszawa
lub Skarb Państwa pozyskało na podstawie tego Dekretu. Dlatego też roszczenia byłych właścicieli o zwrot nieruchomości (a dokładniej o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego), choć adresowane do m. st. Warszawy, to finalnie skierowane są przeciwko ROD (PZD).
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A trzeba pamiętać, że roszczeniami dekretowymi zagrożonych jest 69 rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Warszawy w granicach administracyjnych sprzed 1945r. Zagrożony obszar to około
411 ha, na których znajduje się 9875 działek ogrodowych. Sam fakt położenia ogrodu na obszarze działania
Dekretu nie oznacza automatycznie, iż są do niego zgłoszone roszczenia. Jednak należy mieć na uwadze, że
w każdym czasie mogą się pojawić, gdyż m.st. Warszawa wciąż wraca do kolejnych, nierozpoznanych od lat
wniosków o zwrot gruntów. Natomiast roszczenia w stosunku do warszawskich ROD dotyczą blisko 20 tysięcy
warszawskich działkowców i ich rodzin.
Sytuacja jest o tyle trudna, że dotychczas OZM PZD
otrzymało tylko 8 zawiadomień o toczących się postępowaniach dekretowych. Przygotowanie się do obrony
praw działkowców i Związku w sprawach dekretowych
jest praktycznie niewykonalne. Dzieje się tak dlatego, że
PZD nie było i nie jest uznawane za stronę postępowań
administracyjnych dot. zwrotu nieruchomości. Stąd też
o sprawach tych nie jest zawiadamiane. Niestety, takie
postępowanie jest zgodne z orzecznictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. OZM wielokrotnie podejmował próby uzyskania informacji na temat tego, ile
toczy się postępowań o zwrot nieruchomości, na których
zlokalizowane są ROD. Niestety, wciąż bezskutecznie
obija się o mur nieprzychylności i całkowitego lekceważenia.
Tymczasem rozpoznanie wniosku dekretowego oznaczać może wydanie decyzji ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego na rzecz byłych właścicieli.
Decyzja jest podstawą dla Miasta do zawarcia umowy
użytkowania wieczystego z tzw. byłymi właścicielami.
M.st. Warszawa wskazuje, że likwidacja będzie przeprowadzana zgodnie z przepisami ustawy o ROD w tym zakresie. Jednak przedstawiciele miasta interpretują ustawę
o ROD w błędny i bardzo niekorzystny dla działkowców
sposób. Wbrew zapisom ustawy, zdaniem urzędników
odszkodowania za naniesienia i nasadzenia na działkach
mają wypłacać byli właściciele! Oznacza to konieczność
dochodzenia odszkodowania w drodze długotrwałych
postępowań sądowych. I co ważne, w takiej sytuacji
PZD nie przysługują również nieruchomości zamienne
na odtworzenie ogrodu.
Warto zauważyć, że ponad rok temu Prezydent Warszawy powołała do życia na prośbę OZM PZD zespół
ds. współpracy m.st. Warszawy z rodzinnymi ogrodami
działkowymi. Z założenia, prace tego zespołu miały
przyczynić się do uregulowania sytuacji prawnej warszawskich ROD, w tym rozwiązania kwestii związanych
z dekretem Bieruta, nabyciem przez PZD prawa użytkowania nieruchomości w oparciu o art. 76 ustawy o ROD,
a także prowadzeniem postępowań sądowych o wydanie
gruntu ROD. Niestety w ciągu roku odbyły się tylko (!)

2 zupełnie bezproduktywne posiedzenia zespołu. Na
pierwszym omówiono sprawy, które miały być przedmiotem dalszych prac zespołu. Na kolejnym z kolei, dla
odmiany, poinformowano przedstawicieli OZM PZD,
w jaki to sposób urzędnicy warszawscy interpretują zapisy nowej ustawy o ROD. I tak też poinformowano
przedstawicieli OZM PZD, że decyzje z art. 76 ustawy
o ROD mogą być wydane do 20 stycznia 2016r. (według
urzędników terminy rozpoznania sprawy z kpa rzekomo
nie obowiązują!), a w przypadku ustanowienia prawa
użytkowania wieczystego na rzecz spadkobierców byłych właścicieli to oni mają wypłacać odszkodowania
działkowcom, a nie gmina lub Skarb Państwa. Ponadto
Miasto wycofało się z obietnic przekazania pełnej listy
roszczeń dekretowych do ROD, zasłaniając się brakiem
wiedzy w tym zakresie. Jednocześnie zasugerowano, iż
Warszawa czeka na wyjaśnienie kwestii czy działania
Rzecznika Praw Obywatelskich odnośnie ustawy o ROD
zakończą się skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie jej zgodności Konstytucją RP.
Takie postępowanie Miasta nie ułatwia współpracy
w rozwiązywaniu problemów warszawskich ogrodów.
Niestety wszelkie wnioski, prośby i sugestie płynące
z OZM PZD są całkowicie pomijane i ignorowane. OZM
złożył dotychczas w stosunku do ROD warszawskich
102 wnioski o wydanie decyzji stwierdzających nabycie
prawa użytkowania nieruchomości w trybie art. 76 ustawy o ROD i niestety żaden z nich nie został rozpatrzony.
A podkreślić trzeba, iż wydanie decyzji o użytkowaniu
nieruchomości, dałoby PZD status strony w postepowaniu dekretowym (!).
Jeśli chodzi o teren całego Mazowsza to najwięcej
roszczeń do ROD związanych jest z decyzjami unieważniającymi wywłaszczenie i przejęcie gruntu przez Skarb
Państwa. Najtrudniejsza sytuacja jest w Radomiu, gdzie
zagrożonych jest 6 ROD. W najgorszej sytuacji jest ROD
„Stokrotka”, gdzie roszczenia o wydanie gruntu mogą
doprowadzić do całkowitej likwidacji tego ogrodu.
W stosunku do części ROD „Stokrotka” zakreślono termin do 30 kwietnia 2015r. na zejście z terenu, zastrzegając, że po tej dacie naliczane będzie odszkodowanie za
bezumowne korzystanie z terenu w wysokości 15 000 zł
miesięcznie. Natomiast w stosunku do ROD „Truskawka” w Radomiu, który częściowo położony jest na gruncie należącym do prywatnej spółki – OZM prowadzi
rozmowy ugodowe. Jednak należy pamiętać, że w przypadku ich niepowodzenia roszczenia, które zgłoszono dotyczą kwoty 2 263 553,70 zł i mimo, że są one znacznie
zawyżone, to mogą prowadzić do procesu sądowego.
Roszczenia to temat, który jest w tej chwili jednym
z największych problemów i wyzwań, przed jakimi stoi
zarówno OZM jak i cały Związek. Należy przy tym podkreślić, że jak dotychczas na przestrzeni lat 2012-2015
nie toczyły się sprawy sądowe dotyczące roszczeń wła-
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ścicieli o zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntu,
wobec czego żadne odszkodowania, ani też koszty z tego tytułu nie zostały przez OZM PZD poniesione, a co za
tym idzie żadne nieruchomości nie zostały wydane.
Podkreślenia wymaga fakt, iż OZM PZD dokłada
wszelkich starań, aby na bieżąco informować działkowców o roszczeniach – w szczególności temat ten, podejmowany jest podczas narad z Prezesami zarządów ROD,
spotkań z działkowcami, w czasie walnych zebrań w
ROD, a także poprzez publikację ulotki informacyjnej
na temat roszczeń z tytułu Dekretu Bieruta, jak również
poprzez zamieszczanie materiałów na stronie internetowej Okręgu. Ponadto dodać należy, że OZM PZD pozostaje w ścisłym kontakcie z Zarządami ROD bezpośrednio dotkniętymi roszczeniami, na bieżąco przekazując wszelkie informacje w sprawie. Jednak mimo to,
część ROD dość biernie reaguje na zagrożenia związane
z roszczeniami do gruntów. Wydaje się, że dopóki sprawa nie będzie dotyczyła terenu, konkretnego ROD, dopóty trudno będzie zaangażować ten ROD w działania

obronne. Jednakże, nie można zapominać także o ROD,
które są zainteresowane i zaangażowane w walkę nie tylko swoich ogrodów, ale wszystkich zagrożonych ROD.
Na zakończenie podnieść należy, że OZM PZD podjęło działania informacyjne skierowane do środowiska
działkowców, jak i opinii publicznej właśnie poprzez
wydanie ulotki odnośnie roszczeń z tytułu Dekretu Bieruta, a także poprzez zamieszczanie materiałów informacyjnych na temat roszczeń do ROD na stronie internetowej OZM. Poza tym OZM PZD wnosi odwołania od
każdej wydanej, a niekorzystnej dla działkowców decyzji administracyjnej.
OZM podjęło również działania w zakresie monitowana urzędów, w przedmiocie przekazywania informacji
o toczących się postępowaniach dot. gruntów wchodzących w skład ROD, tak aby PZD mogło brać w nich czynny udział dla obrony praw działkowców. Na bieżąco
podejmowane są także rozmowy z władzami w celu wypracowania rozwiązania problemów roszczeń i odszkodowań dla działkowców w przypadku likwidacji ROD.
Prezes OZ PZD Mazowieckiego
Zygmunt Kasprzak

• OZ PODLASKI
Szanowni Państwo,
W 2014 roku trwały intensywne działania związane z
roszczeniem osób fizycznych obejmującym działki geodezyjne nr 499, 500 i 501 będące w użytkowaniu wieczystym PZD ROD „Zalesiany” w Niewodnicy Kościelnej. Zgodnie z nowym wpisem w miejsce właściciela – Gminy Turośń Kościelna wpisano osoby prywatne –
p. Sobocińskich. Z uwagi na fakt, iż dotychczasowe postępowanie administracyjne odbywało się z naruszeniem
prawa, tj. bez informowania użytkownika wieczystego,
Okręgowy Zarząd Podlaski wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wznowienie postępowania zakończonego decyzją administracyjną. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi wszczął na nowo postępowanie administracyjne,
w którym utrzymał poprzednią decyzję w mocy.
W związku z powyższym w dniu 21 lipca 2014 r. OZP
PZD złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie skargę na decyzję Ministra Rolnictwa.
Sprawa znajduje się aktualnie w toku. W dniu 12 listopada 2014r. właściciele w/w nieruchomości wystąpili do
Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu
Podlaskiego o zapłatę 8.500.000 zł wraz z odsetkami
z tytułu wykupu przez Związek gruntów wchodzących
w skład ROD „Zalesiany” w Niewodnicy Kościelnej. Na
rozprawie, która odbyła się w Sądzie Rejonowym w Bia-

łymstoku w dniu 14 stycznia 2015r. PZD odrzucił żądanie właścicieli.
Zarówno Prezydium OZP PZD jak i biuro OZP PZD
prowadziło działania prawne zmierzające do obrony
działkowców i ogrodów przed pozostałymi roszczeniami
zarówno osób fizycznych jak i prawnych. W Okręgu
Podlaskim od kilku lat prowadzonych jest siedem spraw
dotyczących roszczeń osób trzecich. Obejmują one siedem ogrodów: ROD im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Białymstoku, ROD im. Wojska Polskiego, ROD im.
Tysiąclecia PP w Mońkach, ROD "Kleosin" w Kleosinie, ROD "Pszczółka" w Wysokim Mazowieckim, ROD
im. 27 Lipca w Białymstoku oraz ROD "Osiedle Centrum" w Sokółce o łącznej powierzchni na dzień
01.01.2014r. wynoszącej 28,42 ha oraz 443 działki.
W przypadku ROD „Kleosin” w Kleosinie rok 2014
okazał się przełomowy. W dniu 22 lipca 2014 r. odbyła
się (w związku ze zgromadzonym materiałem dowodowym) w Starostwie Powiatowym rozprawa administracyjna po której Starosta Powiatu Białostockiego wydał
decyzje uznające iż nieruchomości oznaczone nr 371/59
o pow. 0,1351 ha, 371/57 o pow. 0,1884 ha, 371/39
o pow. 0,0847 ha oraz 371/43 o pow. 0,5114 ha za zbędne na cel wywłaszczenia oraz nakazujące zwrócić je wła-
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ścicielom. Od powyższych decyzji Okręgowy Zarząd
Podlaski PZD złożył do Wojewody Podlaskiego odwołania. Równolegle z toczącym się przed Starostwem postępowaniem trwała prowadzona przez powołanego
przez Starostwo Powiatowe rzeczoznawcę Piotra Gierasimiuka wycena wartości w/w nieruchomości oraz znajdujących się na niej składników majątkowych stanowiących własność działkowców. Również przed Urzędem Gminy Juchnowiec Kościelny toczyło się postępowanie dotyczące wydania przez ten organ decyzji
administracyjnej stwierdzającej nabycie prawa użytko-

wania do terenów stanowiących ROD „Kleosin” w Kleosinie. W dniu 17 września 2014 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny wydał decyzję odmawiającą stwierdzenia nabycia przez PZD prawa użytkowania w/w nieruchomości.
W przypadku pozostałych roszczeń sprawy znajdują
się w Starostwach Powiatowych lub w Ministerstwie Infrastruktury, które od lat nie jest w stanie wszcząć postępowania administracyjnego lub go wznowić, za każdym
razem odraczając termin jej rozpatrzenia.
Prezes OZ PZD Podlaskiego
Andrzej Bojko

• OZ PODKARPACKI
Szanowni Państwo,
Obecne roszczenia do gruntów na terenie Województwa Podkarpackiego podzielić należy na 2 grupy.
Do pierwszej w nich zaliczyć te, które niosą za sobą
obciążenie finansowe PZD tj. takie które dotyczą żądania wydania nieruchomości w rozumieniu prawa cywilnego bądź też wykupu gruntu w trybie art. 231 kc. Na
czoło tych roszczeń wysuwa się jedno z nich dotyczące
ROD Nasz Gaj w Rzeszowie - ogrodu obecnie najbardziej zagrożonego roszczeniami osób trzecich. W chwili obecnej sięga ono kwoty 130 tys. zł. Do tego doliczyć
należy ewentualne koszty sądowe, które PZD zmuszony
będzie ponieść w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia
przed Sądem. Sprawy nie ułatwia fakt, że sporny teren
znajduje się niemalże w samym środku ogrodu i zlokalizowana jest na nim znaczna część świetlicy ogrodowej.
Działkowcy zdają sobie sprawę ze skali problemu, jednakże w celu uchronienia ich oraz PZD przed skutkiem
tego roszczenia z obecnym właścicielem gruntu trwają
cały czas rozmowy mające na celu maksymalne jego złagodzenie. Z procesowego punktu widzenia sprawa, bowiem nie rokuje nadziei na jej pozytywne rozstrzygniecie dla PZD.
Nieco inny charakter ma roszczenie do gruntu na terenie ROD Malina w Rzeszowie. Spadkobiercy byłych
właścicieli, którzy odzyskali ten teren roszczą sobie pretensje do kwoty ok. 90 tys. zł stanowiącej ich zdaniem
ekwiwalent za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Sprawę w tym wypadku ułatwia położenie przedmiotowej nieruchomości, jej nieregularny kształt i ograniczona możliwość jej zagospodarowania przez właściciela. Dlatego też podjęte zostały zaawansowane rozmowy
w celu jej wykupu od właściciela przez PZD. We wstępnym porozumieniu ustalono kwotę tego wykupu oraz pozostałe warunki (w tym zrzeczenie się jego wszelkich
roszczeń wobec PZD z tytułu użytkowania nieruchomości). Problem ten przedstawiony został Zarządowi ROD

Malina w Rzeszowie i działkowcom zajmujących sporny teren. Na najbliższym walnym zebraniu problem ma
zostać przedstawiony na forum wszystkich działkowców,
w tym również zaproponowane zostanie rozwiązanie by
ogród partycypował w kosztach wykupu nieruchomości.
W przeciwnym wypadku finansowe skutki roszczeń dla
PZD, a przede wszystkim działkowców będą niewspółmiernie większe, o czym również działkowcy zostaną
poinformowani.
Co do pozostałych roszczeń rodzących skutki finansowe na dzień dzisiejszy takie zagrożenie nie występuje,
w szczególności nie zostało ono sformułowane przez żaden z podmiotów posiadających tytuł prawny do gruntu.
Sprawy ogrodów zagrożonych roszczeniami są na bieżąco monitorowane, Zarządy ROD wiedzą o potencjalnych zagrożeniach i w razie konieczności podjęte zostaną kroki w kierunku zidentyfikowania podmiotu roszczącego sobie określone prawo oraz charakteru wysuwanego żądania.
Druga grupa roszczeń na dzień dzisiejszy nie rodzi
skutków finansowych, a związana jest ona głównie z administracyjną drogą postępowania, jaką wybierają byli
właściciele lub ich spadkobiercy. Forma ich realizacji polega głównie na wystąpieniu do właściwego organu administracji z wnioskiem o zwrot nieruchomości. Na
dzień dzisiejszy wszystkie te wnioski dotyczą ROD do
których PZD posiada tytuł prawny w postaci użytkowania wieczystego. Na etapie postępowania administracyjnego taki tytuł jest przedstawiany. By zminimalizować
szansę uwzględnienia wniosków o zwrot OZP w porozumieniu z Zarządami ROD stara się również przedstawiać dokumentację ogrodu świadczącą o dacie jego
powstania oraz urządzenia. Wszystko to po to, by wykazać zgodność celu wywłaszczenia z rzeczywistym (obecnym) stanem nieruchomości. W niektórych przypadkach
przedkładane są również deklaracje i przydziały działek
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działkowców najdłużej użytkujących działki, tak by również wykazać zachowanie ustawowych terminów przewidzianych na realizację celu wywłaszczenia.
Warto również dodać, że OZ pozostaje w stałym kontakcie z organami administracji prowadzącymi te postępowania, służąc w miarę możliwości wyjaśnieniami,
posiadanymi dokumentami czy też poprzez uczestnictwo
w wyznaczanych rozprawach administracyjnych.
Nieco utrudnione pozostaje działanie OZ w przypadku
tzw. roszczeń uśpionych. W przypadku 2 ogrodów od
kilku lat brak jest jakiegokolwiek kontaktu z obecnymi
właścicielami (ROD Wieniawskiego, ROD Walter).
W przypadku ROD Walter z uwagi na znikomy areał
gruntu a także bardzo nieregularny kształt działki skala
problemu wydaje się być mniejsza.
Zupełnie nietypowym przypadkiem roszczenia do
gruntu pozostaje ROD Kolejarz w Stalowej Woli.
Ogród ten został założony na gruncie Parafii, która nigdy nie utraciła swojej własności, a PZD nigdy formalnie nie nabył tytułu prawnego do tego gruntu. Na
wniosek Zarządu ROD, OZP podjął się próby podjęcia
rozmów z obecnym proboszczem Parafii w celu uregu-

lowania statusu prawnego tego ogrodu oraz zabezpieczenia majątku działkowców. Rozmowy te zakończyły się
fiaskiem, gdyż Parafia nie zaakceptowała żadnych proponowanych rozwiązań, a od ponad roku nie odpowiada
na jakiekolwiek próby kontaktu ze strony PZD. Na wiosennym zebraniu ma zostać poruszony problem dalszego funkcjonowania ogrodu oraz zasad na jakich ma się to
odbywać.
W ocenie OZP skala problemu roszczeń wobec gruntów zajmowanych przez ROD jest poważna. Coraz częściej różne podmioty występują z roszczeniami o różnym
charakterze (mniej lub bardziej uzasadnionymi). Każdy
przypadek wymaga osobnej analizy i oceny czy "opłacalne" jest wikłanie się w spór sądowy bądź administracyjny czy też lepiej podjąć próbę polubownego załatwienia sporu. O ile bowiem postępowania administracyjne nie generują zbyt wielkich kosztów, o tyle poniesienie kosztów sądowych może okazać się zbyteczne
i niepotrzebne. Szczególnie w zakresie sporów, których
rozstrzygnięcie już na pierwszy rzut oka wydaje się być
niekorzystne dla PZD.
Członek Prezydium OZ PZD Podkarpackiego
Stefan Żyła

VI. XXV POSIEDZENIE KR PZD
1. Informacja
26 lutego 2015 roku odbyło się XXV posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki. Na
początku posiedzenia przyjęto porządek obrad oraz wybrano Komisję Uchwał i Wniosków.
Mec. Tomasz Terlecki przedstawił sytuację rejestracji
statutu PZD. Przypomniał, że statut został zakwestionowany, ponieważ podważono sposób wyboru delegatów
na Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD,
który uchwalił statut. Obecnie trwa procedura odwoławcza od decyzji referendarza sądowego i na dzień dzisiejszy obowiązuje statut uchwalony na ostatnim Krajowym
Zjeździe.
Mec. Tomasz Terlecki przedstawił wystąpienie Prezydenta Warszawy, jako organu nadzoru, w sprawie wniosków indywidualnych dotyczących uchwalonych przez
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PZD dokumentów i na

ich podstawie uchwał Krajowej Rady PZD.
Mec. Bartłomiej Piech, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej „Stop Rozbiórkom Altan” zaprezentował poprawkę, jaką do projektu ustawy wprowadziła
Komisja Senacka. Dotyczy ona trybu orzekania o zgodności parametrów altany z zapisami prawa. Komisja zdecydowała, że będzie się to odbywać w drodze postanowienia, a nie decyzji administracyjnej, jak uprzednio
uchwalił to Sejm.
Następnie na posiedzeniu poruszono temat roszczeń
byłych właścicieli do nieruchomości w Polsce. Mec. Bartłomiej Piech przedstawił trzy kluczowe kwestie istotne
dla działkowców w związku z roszczeniami: propozycję
Zrzeszenia „Dekretowiec”, senacką propozycję ustawy
reprywatyzacyjnej oraz projekt ustawy SLD w tej sprawie. Zwrócił szczególną uwagę na dotkliwość rozwiązań reprywatyzacyjnych przedstawianych przez Zrze-
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szenie „Dekretowiec”. Zrzeszenie proponuje likwidację
ogrodów działkowych w Warszawie, a tylko nielicznych
przeniesienie poza granice miasta. „Dekretowcy” absolutnie pomijają też kwestie odszkodowań dla działkowców. Ustalono, że w najbliższym czasie odbędzie się
specjalne posiedzenie Krajowej Rady poświęcone tematyce roszczeń do gruntów ROD.
Kolejnym punktem obrad były informacje członków
KR PZD w sprawie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w ROD i OZ. Relacje z przygotowań przedstawili:
Izabela Ożegalska (OZ Łódzki), Tadeusz Jarzębak (OZ
w Szczecinie), Janusz Moszkowski (OZ we Wrocławiu),
Grzegorz Oracz (OZ Mazowiecki), Sylwester Chęciński
(OZ w Poznaniu) i Józef Noski (OZ Śląski).
Obecny stan przygotowań pozwala sądzić, że walne
zebrania będą dobrze zorganizowane i zostaną przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Rela-

cje dotyczyły także przygotowań do odbycia okręgowych zjazdów delegatów. Z relacji wynika, że okręgi są
bardzo zaawansowane w przygotowania do zjazdów.
Krajowa Rada PZD zatwierdziła sprawozdanie z działalności i finansowe KR PZD za 2014 rok. Sprawozdanie finansowe KR PZD za 2014 rok zostało pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję Finansów i Budżetu KR
PZD. Obydwa dokumenty oceniła również pozytywnie
Krajowa Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu szczegółowej kontroli. Wydała ona także pozytywną ocenę
planu pracy KR PZD i preliminarzy finansowych na
2015 rok. Na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej
Krajowa Rada uchwaliła powyższe dokumenty.
W dyskusji członkowie Krajowej Rady PZD odnieśli
się do omawianych tematów i aktualnej sytuacji Polskiego Związku Działkowców.

2. Porzàdek obrad
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Informacja w sprawie rejestracji statutu PZD.
6. Informacja w sprawie prac Senatu nad ustawą dot.
altan.
7. Informacja na temat roszczeń byłych właścicieli do
nieruchomości w Polsce w oparciu o:
1) Pismo stowarzyszenia „Dekretowiec” do Senatu.
2) Propozycje Senatu.
3) Projekt ustawy reprywatyzacyjnej SLD.
8. Informacje członków KR w sprawie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w ROD i OZ.
9. Regulacje prawne dot. kosztów zarzadzania w ROD.
10. Przyjęcie projektu regulaminu ROD.
11. Realizacja art. 76 ustawy o ROD.
12. Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady w
2014 r.

13. Sprawozdanie finansowe KR PZD za 2014 r.
14. Opinia Komisji Finansów i Budżetu na temat sprawozdania finansowego KR PZD.
15. Ocena i wnioski Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
do:
1) Sprawozdania z działalności KR w 2014 r. i wykonania planu pracy na 2014 r.
2) Sprawozdania finansowego KR PZD za 2014 r.
16. Plan Pracy KR PZD na 2015 r.
17. Preliminarze finansowe KR PZD na 2015 r.
18. Opinia i wnioski Krajowej Komisji Rewizyjnej do
planu pracy i preliminarzy finansowych KR PZD na
2015 r.
19. Dyskusja.
20. Sprawy organizacyjne.
21. Podjęcie uchwał.
22. Sprawy różne.
23. Zakończenie obrad.

3. Komisja Uchwa∏ i Wniosków
1. Wincenty Kulik
Przewodniczący
2. Izabela Ożegalska
3. Tadeusz Jarzębak
4. Józef Noski

– Sudecki

5.
6.
7.
8.
9.

– Łódzki
– Szczecin
– Śląski
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Grzegorz Oracz
Sylwester Chęciński
Czesław Smoczyński
Kazimierz Michalik
Piotr Gadzikowski

– Mazowiecki
– Poznań
– Gdańsk
– Lublin
– Toruńsko-Włocławski

4. Sprawozdanie z działalnoÊci Krajowej Rady PZD w 2014 r.
Rok 2014 w był bogaty w wydarzenia mające znaczenie dla działkowców, ogrodów i Związku. Były to wydarzenia o znaczeniu pozytywnym, ale też i negatywnym.
Do najważniejszych wydarzeń należy zaliczyć wejście
w życie w dniu 19 stycznia 2014 r. ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych. Stało się to na dwa dni przed
upływem terminu wyznaczonego przez Trybunał Konstytucyjny. Wejście w życie ustawy uratowało byt ogrodów i majątek działkowców.
Negatywnych zdarzeń było więcej.
Już w styczniu NSA w ogłoszonym wyroku dotyczącym altany na indywidualnej działce zawarł definicję altany, która w sposób diametralny odbiegała od
istniejących w ROD altan od początku istnienia ogrodnictwa działkowego w Europie i Polsce. NSA określiło
altanę działkową, jako lekką drewnianą budowlę o ażurowych ścianach.
Po tym wyroku wzrosła aktywność nadzoru budowlanego i stało się jasne, że altany wszystkich polskich
działkowców są niezgodne z prawem! Naturalną konsekwencją tego stanu mogła być odmowa wypłacenia odszkodowania za altanę w przypadku likwidacji ogrodu.
Związek czekał pół roku, ale żadne ugrupowanie polityczne nie zaproponowało rozwiązania tej sprawy. Po raz
kolejny działkowcy musieli sami szukać rozwiązania
i znaleźli. Ponownie zawiązany został Komitet Inicjatywy Ustawodawczej tym razem pod nazwą „Stop Rozbiórkom Altan”. Został opracowany projekt zmiany
prawa budowlanego w ten sposób, aby zalegalizować
wszystkie altany, które były dotychczas zgodne z prawem budowlanym (wielkość). Pod projektem zebranych
zostało ponad 700 tys. podpisów. Projekt został złożony
do Marszałka Sejmu i 17 grudnia 2014 r. odbyło się jego pierwsze czytanie. Wszystkie kluby poparły projekt.
Przedstawiciele stowarzyszeń z Krosna i Przemyśla
oraz nieistniejące stowarzyszenie małopolskie wystąpili
do I Prezesa Sądu Najwyższego o zaskarżenie ustawy
o ROD z 13 grudnia 2013 r. do Trybunału Konstytucyjnego. Prezes SN przesłał te listy do Rzecznika Praw
Obywatelskich, aby zrobiła z tym to, co uważa za sto-

sowne. RPO wystąpił do Ministra Infrastruktury o opinię, ale w swoim piśmie podzielił poglądy wyrażone
w wystąpieniach stowarzyszeń. W praktyce oznacza to,
że RPO zamierza zaskarżyć część ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego i to z powodu m. in. „dyskryminacji istniejących w dniu wejścia w życie stowarzyszeń”.
Do RPO napłynęła ogromna fala wystąpień działkowców – indywidualnych i zbiorowych, w których wyrażali oburzenie, że Rzecznik Praw Obywatelskich występuje
przeciwko prawom działkowca i chce zniweczyć to, co
poparło milion polskich obywateli własnoręcznym podpisem i niemal jednogłośnie uchwalił Sejm. Minister Infrastruktury nie podzielił poglądów RPO i stwierdził, że
jest za wcześnie na pełną ocenę i że monitoruje realizację ustawy.
Pani Rzecznik nie wycofała swoich zamiarów i w opublikowanym obszernym artykule w ogólnopolskim
dzienniku jeszcze raz potwierdziła, że będzie robić to, co
uważa za stosowne.
Zagrożenie płynęło także ze strony Związku Miast Polskich, który wystąpił do Prezydenta RP o skierowanie
ustawy do Trybunału przed jej podpisaniem. Masowa reakcja działkowców, a także części burmistrzów i prezydentów miast członków tej organizacji, a następnie prowadzone rozmowy z kierownictwem ZMP doprowadziły do podpisania porozumienia z PZD o rozwoju ogrodów w miastach i wycofaniu się Związku Miast Polskich
z dążenia do zaskarżenia ustawy o ROD do Trybunału
Konstytucyjnego.
W trakcie trwania zebrań ustawowych toczyła się
w mediach otwarta nagonka na PZD. Redaktorzy prześcigali się w instrukcjach, jak wyłączyć ogród ze Związku. Im bliżej końca roku i wiadomo było, że ilość ogrodów wyłączonych będzie znikoma, tym ataki na PZD były agresywniejsze. Nie pozostawały one bez reakcji.
Działkowcy pisali do redaktorów naczelnych, do redaktorów piszących artykuły, a ponieważ redakcje nie zamieszczały tych listów, były one wszystkie publikowane
na internetowych stronach Związku.

I. NADZWYCZAJNY XI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZD
Krajowa Rada PZD uchwałą nr 1/XX/2014 z dnia 27
maja 2014 r. zwołała Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd
Delegatów PZD na dzień 23 października 2014 roku
Uchwałą nr 2/XX/2014 w sprawie wyboru delegatów
ustaliła, że w Zjeździe będą brali udział delegaci wybrani na konferencjach przedzjazdowych, w których wzięli
udział członkowie okręgowych zarządów PZD, okręgowych komisji rewizyjnych i okręgowych komisji rozjem-

czych oraz członkowie KR, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej nie będący członkami organów okręgowych. Krajowa Rada ustaliła również
klucz wyborczy.
23 października 2014 r. odbył się w Warszawie Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Głównym celem Zjazdu było uchwalenie nowego statutu
stowarzyszenia PZD, co wynikało z konieczności reali-
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zacji zapisów nowej ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o
rodzinnych ogrodach działkowych. Ze 150 delegatów
wybranych na przedzjazdowych konferencjach okręgowych w Zjeździe uczestniczyło 147, a więc frekwencja
wyniosła 98%.
Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD
uchwałą nr 2 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie
uchwalenia statutu PZD uchwalił nowy statut stowarzyszenia ogrodowego PZD, który wszedł w życie z dniem
przyjęcia.

Zjazd przyjął stanowiska w sprawie:
• Statutu Polskiego Związku Działkowców,
• Działań podejmowanych przez Rzecznika Praw
Obywatelskich prof. Irenę Lipowicz wobec obywatelskiej ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych,
• Zebrań wszystkich działkowców,
• Dalszego rozwoju ogrodów i Związku,
• Wyborów samorządowych.

II. POSIEDZENIA KRAJOWEJ RADY PZD
Zgodnie z przyjętym planem pracy winno się odbyć
6 posiedzeń KR PZD – odbyło się 7 posiedzeń.

statutowo-programowej na dzień 18 stycznia 2014
r. we wszystkich jednostkach organizacyjnych PZD,
4) nr 4/XVIII/2014 w sprawie opracowania zasad kończących formalny proces wyodrębnienia ROD
z Polskiego Związku Działkowców,
oraz 3 stanowiska:
1) w sprawie zasad rozliczania składki członkowskiej
z osobami, które złożyły rezygnację z członkostwa w
PZD,
2) w sprawie relacji medialnych dotyczących wejścia
w życie nowej ustawy o ROD,
3) w sprawie Raportu Komisji Doraźnej.

XVII posiedzenie KR odbyło się w dniu 9 stycznia
2014 r. tuż przed wejściem w życie uchwalonej 13 grudnia 2014 roku ustawy o ROD. Tematyka posiedzenia:
wdrożenie ustawy o ROD, a w szczególności interpretacja statutu PZD – stwierdzenie utraty mocy obowiązującej przepisów statutu PZD sprzecznych z ustawą o ROD
z 13 grudnia 2013 r., zmiany uchwał Krajowej Rady
PZD w sprawie Funduszu Statutowego, Funduszu Rozwoju ROD, Funduszu Oświatowego, a także przedłużenie kadencji dla organów PZD w ROD.
Podjęto 6 uchwał:
1) nr 1/XVII/2014 w sprawie interpretacji postanowień
statut PZD w świetle zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD,
2) nr 2/XVII/2014 w sprawie zmiany uchwały nr
7/V/2008 KR PZD z dnia 26 listopada 2008 roku w
sprawie Funduszu statutowego PZD;
3) nr 3/XVII/2014 w sprawie zmian w przepisach PZD
dotyczących Funduszu Rozwoju ROD PZD,
4) nr 4/XVII/2014 w sprawie zmian w przepisach PZD
dotyczących Funduszu Oświatowego PZD,
5) nr 5/XVII/2014 w sprawie przedłużenia kadencji organów PZD w ROD,
6) nr 6/XVII/2014 w sprawie zadań organizacyjnych
w związku z wejściem w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

XIX posiedzenie odbyło się w dniu 27 marca 2014 r.
Minutą ciszy uczczono pamięć Pana Zygmunta Wójcika,
zmarłego w dniu 25 marca 2014 r. Prezesa Okręgowego
Zarządu Świętokrzyskiego. Tematyka posiedzenia: Sytuacja w okręgach i ogrodach w związku z wdrażaniem
ustawy o ROD, informacja o sytuacji w Okręgu Śląskim,
realizacja Stanowiska Krajowej Rady PZD w sprawie
Raportu Komisji Doraźnej, powołanie Komisji Statutowej do opracowania projektu statutu PZD, zatwierdzenie sprawozdania z działalności KR PZD za rok 2013,
przyjęcie sprawozdania finansowego za okres od 1-18
stycznia 2014 r. oraz za rok 2013 r., preliminarzy finansowych na rok 2014, potwierdzenie istnienia i funkcjonowania jednostek terenowych z określeniem zasięgu
terytorialnego.
Podjęto 8 uchwał:
1) nr 1/XIX/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu pracy Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w 2013 r.,
2) nr 2/XIX/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Rady PZD za rok
2013,
3) nr 3/XIX/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Rady PZD na dzień
18 stycznia 2014 r.,
4) nr 4/XIX/2014 w sprawie planu pracy Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców na 2014 rok,

XVIII posiedzenie w dniach 20 i 21 lutego 2014 r.
Tematyka posiedzenia: Raport Komisji Doraźnej, znowelizowanie regulaminu ROD, dotychczasowe działania
Związku dotyczące wdrażania i obrony ustawy o ROD.
Podjęto 4 uchwały:
1) nr 1/XVIII/2014 w sprawie wniosków zawartych
w Raporcie Komisji Doraźnej,
2) nr 2/XVIII/2014 w sprawie uchwalenia regulaminu
ROD,
3) nr 3/XVIII/2014 w sprawie wyniku z działalności
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5) nr 5/XIX/2014 w sprawie zatwierdzenia preliminarza finansowego Krajowej Rady PZD na rok 2014,
6) nr 6/XIX/2014 w sprawie jednostek terenowych Polskiego Związku Działkowców,
7) nr 7/XIX/2014 w sprawie powołania komisji statutowej,
8) nr 8/XIX/2014 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
Panu Zygmuntowi Wójcikowi mandatu członka Krajowej Rady PZD,
oraz stanowisko w sprawie wyborów do Europarlamentu.

ków walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2014 r.,
4) nr 4/XIX/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców,
5) nr 5/XIX/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców
na 18 stycznia 2014 r.,
6) nr 6/XXI/2014 w sprawie udzielenia poparcia dla
obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

XX posiedzenie odbyło się w dniu 27 maja 2014 r. Na
tym posiedzeniu Krajowa Rada zwołała Nadzwyczajny
XI Krajowy Zjazd Delegatów na dzień 23 października
2014 r., którego celem miało być przyjęcie nowego statutu PZD. Jednocześnie określiła również zasady wyboru delegatów na Zjazd. Tematyka posiedzenia: Nowy
statut PZD. Wyniki dotychczasowej pracy komisji statutowej. Przygotowania do Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZD.
Podjęte zostały 3 uchwały:
1) nr 1/XX/2014 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego
XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD,
2) nr 2/XX/2014 w sprawie wyboru delegatów na Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD,
3) nr 3/XX/2014 w sprawie zmiany uchwały nr
4/XXV/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie delegatur rejonowych okręgowych zarządów PZD,
oraz 2 stanowiska:
1) w sprawie regulacji prawnych dotyczących budownictwa na terenie ROD,
2) w sprawie prac nad statutem PZD.

XXII posiedzenie KR odbyło się w dniu 25 września
2014 r. Tematyka posiedzenia: Projekt statutu PZD do
przedłożenia na XI Krajowym Zjeździe Delegatów PZD,
przygotowania do Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, sprawy, w których powinien wypowiedzeń się Zjazd. realizacja przez PZD ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, informacja na temat
poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy Prawo budowlane.
Podjęto 6 uchwał:
1) nr 1/XXII/2014 w sprawie dokooptowania Pana
Zygmunta Kacprzaka do składu Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców,
2) nr 2/XXII/2014 w sprawie przedłożenia pod obrady
XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD projektu statutu PZD,
3) nr 3/XXII/2014 w sprawie tematów, w których powinien się wypowiedzeń Nadzwyczajny XI Krajowy
Zjazd Delegatów,
4) nr 4/XXII/2014 w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców,
5) nr 5/XIX/2014 w sprawie zaopatrywania jednostek
organizacyjnych PZD w Biuletyn Informacyjny, Informator Działkowca, miesięcznik „działkowiec”
oraz inną literaturę,
6) nr 6/XIX/2014 w sprawie utrzymania mandatu komisji statutowej,
oraz 5 stanowisk
1) w sprawie realizacji ustawy z 13 grudnia 2013 r. o
ROD,
2) w sprawie odbywających się w ROD zebrań wszystkich działkowców,
3) w sprawie udziału struktur oraz indywidualnych
członków Związku w kampanii „Stop Rozbiórkom
Altan”,
4) w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD
na podstawie art. 76 ustawy o ROD,
5) w sprawie wyborów samorządowych.

XXI posiedzenie odbyło się w dniu 26 czerwca 2014 r.
Zainicjowano powstanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan”, który miał promować
obywatelski projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz niektórych innych ustaw. Komitet powstał w konsekwencji kontrowersyjnego wyroku NSA
wydanego w dniu 9.01.2014 r. stawiającego pod znakiem
zapytania legalność niemal wszystkich altan w ROD. Tematyka posiedzenia: Podsumowanie walnych zebrań
sprawozdawczych w 2014 r. Projekt nowelizacji ustawy
Prawo budowlane. Projekt statutu PZD. Roszczenia do
gruntów ROD i związane z tym działania Związku. Przyjęcie sprawozdania finansowego PZD za 2013 rok oraz
za okres od 1 – 18 stycznia 2014 r.
Podjęto 6 uchwał:
1) nr 1/XXI/2014 w sprawie skierowania do konsultacji projektu statutu PZD,
2) nr 2/XXI/2014 w sprawie dalszych działań PZD w
zakresie roszczeń do gruntów PZD,
3) nr 3/XIX/2014 w sprawie oceny przebiegu i wyni-

XXIII posiedzenie w dniu 11 grudnia 2014 r. Krajowa Rada uczciła chwilą ciszy pamięć zmarłego Pana
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Zbigniewa Rodaka (członka KR z OZ Sudeckiego). Tematyka posiedzenia: Ocena przebiegu i wyników Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD,
uchwalenie partycypacji, uchwalenie składki członkowskiej na rok 2015, dostosowanie prawa związkowego do
nowego statutu PZD, projekt regulaminu ROD, informacja w sprawie prac nad obywatelskim projektem ustawy
dotyczącym altan na działkach w ROD.
Podjęto 14 uchwał:
1) nr 1/XXIII/2014 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia Panu Zbigniewowi Rodakowi mandatu członka
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców,
2) nr 2/XXIII/2014 w sprawie powołania I Wiceprezesa PZD,
3) nr 3/XXIII/2014 w sprawie dokooptowania Pana
Edwarda Galusa do składu Krajowej Rady PZD,
4) nr 4/XXIII/2014 w sprawie określenia wysokości i
podziału środków z partycypacji,
5) nr 5/XXIII/2014 w sprawie wysokości i podziału
składki członkowskiej w PZD w 2015,
6) nr 6/XXIII/2014 w sprawie szczegółowych zasad
funkcjonowania Funduszu Statutowego,
7) nr 7/XXIII/2014 w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych w PZD wg zasad określonych

przez ustawę o rachunkowości dla jednostek mikro,
8) nr 8/XXIII/2014 w sprawie ewidencji prawa użytkowania wieczystego na potrzeby sporządzania
sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne PZD,
9) nr 9/XXIII/2014 w sprawie przeznaczenia wyniku
finansowego z działalności statutowej w jednostkach organizacyjnych PZD,
10) nr 10/XXIII/2014 w sprawie szczegółowych zasad
funkcjonowania Funduszu Oświatowego PZD,
11) nr 11/XXIII/2014 w sprawie podziału podwyższenia
opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa
do działki,
12) nr 12/XXIII/2014 w sprawie Funduszu Samopomocowego PZD i zasad jego funkcjonowania,
13) nr 13/XXIII/2014 w sprawie zasad funkcjonowania
w PZD funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD,
14) nr 14/XXIII/2014 w sprawie składu i funkcji w Pre
zydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.
Krajowa Rada PZD w 2014 roku podjęła 47 uchwał
i 11 stanowisk.

III. NARADY PREZESÓW I DYREKTORÓW BIUR OKRĘGOWYCH ZARZĄDÓW PZD
1. 21-22 stycznia 2014 r. Konferencja Krajowa Prezesów i Dyrektorów Biur Okręgowych Zarządów PZD pt.
„Wdrażanie nowej ustawy o ROD”
Udział wzięło 58 osób
Tematyka:
• System organizacyjny ogrodnictwa działkowego
według ustawy.
• Stan prawny ROD.
• Likwidacje ROD i roszczenia według ustawy.
• Przekształcenie PZD w stowarzyszenie ogrodowe
według ustawy.
• Walne zebrania sprawozdawcze w ROD w 2014 roku.
• Projekt nowego regulaminu ROD.
• Wdrożenie ustawy o ROD podstawowym zadaniem
PZD.

cy w sprawie ustawy i Związku.
• Założenia do nowego statutu PZD.
• Wystąpienie Związku Miast Polskich do KR PZD
w sprawie podjęcia rozmów nt. nowelizacji ustawy
o ROD.
3. 26 i 27 maja 2014 r. Udział wzięło 55 osób
Tematyka:
• Informacja o pracach nad statutem PZD.
• Ocena i wnioski z walnych zebrań sprawozdawczych.
• Zebrania ustawowe – postępowanie organów
Związku.
• Roszczenia do gruntów ROD. Aktualna sytuacja.
• Przygotowania do nadzwyczajnego zjazdu delegatów PZD.
• Regulacja stanu prawnego ROD w oparciu o art. 76
ustawy o ROD
• Usuwanie śmieci z terenu ROD w świetle nowych
przepisów.
• Wyrok NSA w sprawie altany na działce w ROD.
• Sprawy finansowe. Wzajemne rozliczenia.

2. 18-19 marca 2014 r. Udział wzięło 45 osób
Tematyka:
• Sytuacja w okręgach w Związku z wejściem w życie nowej ustawy o ROD.
• Sytuacja w ogrodach. Media, samorządy i działkow-
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4. 22 lipca 2014 r. Udział wzięły 43 osoby.
Tematyka:
• Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustawy o
ROD.
• Ustalenie wspólnych działań dla okręgowych zarządów i Krajowej Rady PZD w Związku z wystąpieniem RPO.

5. 17 października 2014 r. Uczestniczyło 30 osób.
Tematyka:
• Aktualna sytuacja wywołana działaniami RPO oraz
zapowiedzią PO złożenia własnego projektu w sprawie altan.
• Ustalenie wspólnych działań, jakie powinien podjąć
Związek.

IV. PRZEDŁUŻENIE KADENCJI ORGANÓW PZD
Uchwalenie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych spowodowało, iż zaistniała
nowa sytuacji prawna, która wywołała potrzebę wzięcia
odpowiedzialności za realizację jej zapisów. Dlatego też
Krajowa Rada PZD uznała, że do wdrożenia ustawy niezbędne jest doświadczenie zarządów ROD oraz pozostałych organów PZD w ROD nabyte w trakcie 4-letniej
kadencji, które pozwoli sprostać realizacji obowiązków
nałożonych w nowej ustawie. Nałożyła ona, szczególnie
na zarządy ogrodów, nowe obowiązki wymagające
przede wszystkim ścisłego przestrzegania prawa. Dotyczyło to w szczególności trybu zwołania i przeprowadze-

nia zebrań wszystkich działkowców, podczas których dokonali wyboru stowarzyszenia zarządzającego ogrodem.
Szereg odpowiedzialnych obowiązków, jakie stanęły
przed organami PZD w Związku z wejściem w życie nowej ustawy będzie wymagało znajomości dotychczas
obowiązujących przepisów i doświadczenia organizacyjnego.
Krajowa Rada PZD uznała, że wybory w ROD powinny odbyć się po decyzji działkowców dotyczącej wyboru stowarzyszenia i uchwałą nr 5/XVII/2014 z dnia
9 stycznia 2014 r. przedłużyła kadencję organów PZD
w ROD do 30 kwietnia 2015 r.

V. ZMIANA REGULAMINU ROD
Już 16 stycznia 2014 r. rozpoczęły się prace nad dostosowaniem regulaminu ROD do nowej ustawy o ROD.
Zajął się tym specjalnie do tego celu powołany przez
Prezydium KR zespół. W wyniku prac zespołu wypracowano dobry dokument, który został dostosowany do
nowej ustawy w taki sposób, by uniknąć radykalnych
rozwiązań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie ogrodów i doprowadzić do chaosu organizacyjnego. Nowy Regulamin ROD został uchwalony przez
KR PZD uchwałą nr 2/XVIII/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu rodzinnego ogrodu
działkowego”.
Po uchwaleniu nowego statutu PZD przez Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu
23 października 2014 r. nadszedł czas na rozpoczęcie
prac nad nowym regulaminem ROD. Regulamin ROD,
w przeciwieństwie do statutu PZD obowiązującego
członków PZD, skierowany jest do wszystkich osób posiadających prawo do działki w ROD, jak również innych przebywających na jego terenie.

Do opracowania regulaminu ROD Prezydium KR powołało komisję, w której składzie znaleźli się doświadczeni prezesi zarządów ROD, którzy znają najlepiej
realia życia ogrodowego. Komisja spotkała się na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2014 r., na
którym dyskutowała nad propozycjami i wnioskami do
regulaminu zgłoszonymi przez okręgowe zarządy i indywidualnych działkowców. Podstawę do pracy stanowił obecny regulamin ROD, z którego wykreślono
przepisy nie stanowiące już w świetle nowej ustawy o
ROD materii regulaminowej i wnoszono zaakceptowane
propozycje rozwiązań. Komisja powołała specjalistyczny zespół, w skład którego weszli przede wszystkim instruktorzy ogrodniczy, a którego zadaniem było dopracowanie przepisów dotyczących zagospodarowania
ROD i działek.
W najbliższym czasie komisja będzie kontynuowała
swoje prace, aby jak najszybciej opracować ten akt prawny niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ROD.
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VI. PRACE KOMISJI STATUTOWEJ I ZESPOŁU DORADCÓW
W celu wykonania obowiązku uchwalenia statutu stowarzyszenia ogrodowego wynikającego z art. 68 ustawy
z dnia z dnia 13 grudnia 2014 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, Krajowa Rada PZD uchwałą nr
7/XIX/2014 z dnia 27 marca 2014 r. powołała 14-osobową Komisję Statutową. Jako ciało doradcze służące pomocą prawną i biorące aktywny udział w pracach Prezes
PZD powołał Zespół Doradców złożony z prawników
i radców prawnych OZ i KR. W początkowej fazie prac
nad statutem, na prośbę Komisji Statutowej dokonali oni
analiz prawnych kilku głównych zagadnień, które powinny być uregulowane w statucie PZD. Te opracowania
i zaprezentowane w nich oceny prawne pozwoliły Komisji Statutowej na zastosowanie rozwiązań zgodnych
z prawem.
Zanim pierwsza wersja projektu statutu została przekazana do konsultacji do okręgowych zarządów, w ciągu 3 miesięcy na 3 wielogodzinnych posiedzeniach zarówno Komisja, jak i Zespół Doradców, rozpatrywały
setki propozycji uregulowań do statutu zgłoszonych
przez okręgowe zarządy, zarządy ogrodów oraz przez indywidualnych działkowców. W wyniku tych intensywnych prac Komisja Statutowa przygotowała pierwszą
wersję projektu statutu PZD, którą w dniu 12 czerwca
2014 r. przekazano do konsultacji w okręgowych zarządach PZD. Zgłoszone przez nie uwagi i sugestie ponownie zostały poddane dyskusji i analizie Komisji Statutowej i Zespołu Doradców, a zaakceptowane propozycje zastosowano w projekcie statutu.
Drugą wersję projektu statutu PZD skierowano do
wszystkich okręgowych zarządów PZD po jej przyjęciu
podczas XXI posiedzenia KR PZD w dniu 26 czerwca
2014 r. uchwałą nr 1/XXI/2014 w sprawie skierowania
do konsultacji projektu statutu PZD. W uchwale zwrócono się o wnikliwe przeanalizowanie projektu wśród
członków prezydiów okręgowych zarządów, na naradach
organizowanych dla prezesów zarządów ROD i innych

członków organów PZD.
Okręgowe zarządy PZD oraz ich członkowie ponownie
wnieśli propozycje zmian, które zostały przedyskutowane i zaakceptowane na wspólnym posiedzeniu Prezydium KR i Komisji Statutowej w dniu 17 lipca 2014 r.
Prezydium KR przyjęło już trzecią wersję projektu statutu PZD i skierowało do szerokich konsultacji przede
wszystkim w ogrodach i wśród działkowców. Intencją
Prezydium KR było dotarcie z projektem statutu PZD do
jak największego grona działkowców. Wydała więc broszurę z projektem statutu PZD, którą rozprowadzono do
ogrodów. Projekt statutu PZD został również zamieszczony na stronie internetowej KR PZD i okręgowych zarządów PZD.
Okręgowe Konferencje Przedzjazdowe, które odbywały się w 2014 r., w swoich stanowiskach pozytywnie oceniły projekt statutu PZD. Przeprowadzone w całym kraju
konsultacje na szeroką skalę dały efekt w postaci setek
uwag, wniosków i kolejnych propozycji zmian w projekcie, które zostały ponownie przeanalizowane przez
Prezydium KR, Komisję Statutową oraz zespół Doradców. W dniu 17 września 2014 r. na wspólnym posiedzeniu Prezydium KR PZD wraz z Komisją Statutową
przyjęto kolejną wersję projektu statutu PZD, która została przesłana do wszystkich okręgowych zarządów
i członków KR PZD.
Na XXII posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu
25 września 2014 r. została podjęta uchwała nr
2/XXII/2014 w sprawie przedłożenia pod obrady XI
Krajowego Zjazdu Delegatów PZD projektu statutu
PZD.
Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD
uchwałą nr 2 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie
uchwalenia statutu PZD uchwalił nowy statut stowarzyszenia ogrodowego PZD.
Komisja Statutowa oraz Zespół Doradców odbyły po
7 posiedzeń.

VII. ZEBRANIA USTAWOWE W ROD
Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, należało zwołać zebranie
wszystkich działkowców w celu wyboru stowarzyszenia
zarządzającego ogrodem. Obowiązek zwołania oraz
przeprowadzenia zebrań na warunkach określonych
w ustawie został nałożony na zarząd ROD, jako organ
PZD. Oznacza to, że odpowiedzialność za ich prawidłowy przebieg i zachowanie wymogów koniecznych dla
prawomocności podjętych na nich decyzji spoczął na
Związku.
Związek dołożył wszelkich starań, aby w pełni zreali-

zować zapisy ustawy: Prezydium Krajowej Rady już
8 stycznia 2014 r. podjęło uchwałę nr 4/2014 w sprawie
wprowadzenia wytycznych do przygotowania i przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców korzystających
z działek w rodzinnych ogrodach działkowych, które uzupełniło uchwałą nr 43/2014 w dniu 21 lutego 2014 r.
w sprawie uzupełnienia wytycznych w sprawie przeprowadzenia zebrania wszystkich działkowców w rodzinnych ogrodach działkowych w 2014 roku. Uchwałą
nr 39/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. wprowadzone zostały również wytyczne w sprawie sporządzenia sprawoz-
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dań finansowych na okoliczność wyodrębnienia ROD.
Opracowane zostały wzory niezbędnych dokumentów
do przeprowadzenia tych zebrań oraz stworzony szereg
dokumentów mających wspierać zarządy ROD przy
zwoływaniu i przeprowadzaniu zebrań ustawowych, jak
również przekazywaniu majątku ROD w przypadku podjęcia decyzji o wyłączeniu.
Krajowa Rada PZD już w styczniu 2014 r. zorganizowała Konferencję Krajową Prezesów i Dyrektorów Biur
Okręgowych Zarządów PZD pt. „Wdrażanie nowej ustawy o ROD”, na której jednym z głównych tematów był
obowiązek przeprowadzenia zebrań ustawowych, natomiast na naradzie, która odbyła się w dniach 26-27 maja 2014 r. prezesi i dyrektorzy biur OZ zostali przeszkoleni w sprawie postępowania organów Związku przy
organizacji i przeprowadzeniu zebrań ustawowych. Uzyskaną podczas szkolenia wiedzę przekazywali prezesom
i członkom zarządów ROD w swoich okręgach.
Krajowa Rada PZD monitorowała stan odbywających
się zebrań ustawowych na podstawie przesyłanych co tydzień przez okręgowe zarządy PZD informacji. Na ich
podstawie Prezydium KR PZD w swoich stanowiskach
okresowo podsumowywało stan odbywających się zebrań. Przypomniało również zarządom ROD o wykonaniu nowego obowiązku wynikającego z ustawy w stanowisku z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ustawowego
obowiązku zwołania w rodzinnych ogrodach działkowych zebrań wszystkich działkowców. W razie pojawiania się, wprawdzie nielicznych, niepokojących sygnałów
o naruszaniu ustawowych zasad przeprowadzania zebrań
- reagowało. W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydium KR
PZD podjęło stanowisko w sprawie dokonywania przez
okręgowe zarządy PZD oceny zgodności przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców z ustawą o ROD,
wskazując sposób postępowania okręgowych zarządów
PZD w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie zwołania i przeprowadzenia zebrań ustawowych.
Prezydium KR PZD ustaliło również zasady i proce-

durę, jaką powinny stosować okręgowe zarządy po wydaniu postanowienia o rejestracji w KRS stowarzyszenia ogrodowego powołanego na zebraniu działkowców
w celu zakończenia działalności ROD w PZD. Zasady te
zostały ujęte w uchwale nr 187/2014 z dnia 5 sierpnia
2014 r. w sprawie skreślenia ROD z Rejestru ROD KR
PZD w Związku z wyłączeniem się na podstawie ustawy
o ROD.
Rok 2014 został zakończony odbyciem 4743 (96,75%
ROD) zebrań i wyłączeniem 233 ROD.
12 miesięczny termin wyznaczony przez ustawę na odbycie zebrań wszystkich działkowców minął 18 stycznia
2015 r. Odbyły się w 4861 ROD.
W większości ogrodów działkowcy zadecydowali
o pozostaniu w PZD. Przekonało ich doświadczenie
i skuteczność Związku w obronie praw działkowców
i ogrodów, pomoc w sprawach inwestycyjnych, prawnych, finansowych, zabezpieczenie praw działkowców
przy likwidacji, bardzo istotna dla nich kwestia opłat,
która w ROD zarządzanych przez PZD jest ustabilizowana oraz poczucie bezpieczeństwa.
Na terenie 23 okręgowych zarządów działkowcy
w 243 ROD (5% ROD) skorzystali z możliwości, jakie
daje ustawa i wybrało własną drogę powołując stowarzyszenie, które będzie zarządzało ich ogrodem. W Okręgach: pilskim, świętokrzyskim i wrocławskim we wszystkich ogrodach działkowcy potwierdzili chęć pozostania
w PZD.
W wyniku przeprowadzonych zebrań ustawowych w
Polskim Związku Działkowców pozostało 4 618 ROD.
Przeprowadzenie zebrań ustawowych było bardzo
kosztowne dla PZD. Ogółem poniesione przez Związek
koszty wyniosły 6,5 mln zł. W kwocie tej około 6 mln zł
stanowią wydatki zarządów ROD poniesione przede
wszystkim na wysyłkę zawiadomień listami poleconymi
lub przesyłkami kurierskimi, czego wymagała ustawa
o ROD.
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ZEBRANIA USTAWOWE W ROD ODBYTE DO 18 stycznia 2015 r.
Lp.

Okr´gowy
Zarzàd

IloÊç ROD,
w którychodbyły
si´ zebrania

IloÊç ROD,
w których
podj´to decyzj´
o wy∏àczeniu

% wy∏àcze

ROD, które
pozostajà
w PZD

1.

Bydgoszcz

217

17

7,83%

200

2.

Cz´stochowa

61

2

3,28%

59

3

Elblàg

80

4

5,00%

76

4

Gdaƒsk

242

15

6,20%

227

5

Gorzów Wlkp.

70

1

1,43%

69

6

Kalisz

137

4

2,92%

133

7

Koszalin

90

6

6,67%

84

8

Legnica

167

3

1,80%

164

9

Lublin

179

9

5,03%

170

10

Łódzki

313

15

4,79%

298

11

Małopolski

268

21

7,84%

247

12

Mazowiecki

492

33

6,71%

459

13

Opolski

111

8

7,21%

103

14

Piła

83

0

0,00%

83

15

Podkarpacki

174

25

14,37%

149

16

Podlaski

104

7

6,73%

97

17

Poznaƒ

310

13

4,19%

297

18

Słupsk

25

2

8,00%

23

19

Sudecki

142

5

3,52%

137

20

Szczecin

174

6

3,45%

168

21

Âlàski

621

29

4,67%

592

22

Âwi´tokrzyski

79

0

0,00%

79

23

Toruƒsko-Włocławski

199

7

3,52%

192

24

Warmiƒsko-Mazurski

176

10

5,68%

166

25

Wrocław

225

0

0,00%

225

26

Zielona Góra

122

1

0,82%

121

4861

243

5,00%

4618

Razem
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VIII. POSIEDZENIA PREZYDIUM KR PZD
W 2014 r. odbyło się 29 posiedzeń Prezydium Krajowej Rady PZD – plan pracy zakładał 20 posiedzeń.
Prezydium Krajowej Rady z uwagi na szereg wydarzeń, które miały istotny wpływ na działalność całego
Związku, na każdym swoim posiedzeniu dokonywało
analizy aktualnej sytuacji działkowców, ogrodów i
Związku. W szczególności na sytuację miały wpływ:
• wejście w życie ustawy o ROD,
• list Związku Miast Polskich do Prezydenta RP z
prośbą o skierowanie ustawy o ROD do Trybunału
Konstytucyjnego,
• niekorzystne dla PZD wyroki w sprawie bezumownego korzystania z gruntów, na których znajduje się
ROD im. 23 Lutego w Poznaniu,
• wyrok NSA z dnia 9 stycznia 2014 r. stawiający pod
znakiem zapytania legalność prawie wszystkich altan w ROD w Polsce,
• powołanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
„STOP Rozbiórkom Altan”,
• opracowanie obywatelskiego projektu ustawy o
zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych
innych ustaw,
• wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zajęcie stanowiska
w sprawie rzekomej niezgodności niektórych zapisów ustawy o ROD z Konstytucją RP,
• zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem
ustawy i złożenie go wraz z podpisami w Sejmie RP,
• porozumienie pomiędzy ZMP i PZD o współpracy,
• organizacja i odbycie Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów i uchwalenie statutu PZD.

• zmian w przepisach PZD dotyczących Funduszu
Rozwoju ROD PZD,
• zmian w przepisach PZD dotyczących Funduszu
Oświatowego Polskiego Związku Działkowców,
• wprowadzenia wytycznych do przygotowania i
przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych
w rodzinnych ogrodach działkowych w 2014 r.,
• uchylenia Uchwały nr 06/92 Prezydium Krajowej
Rady PZD z 15 czerwca 1992 r. znowelizowanej
Uchwałą nr 18/92 Prezydium Krajowej Rady z dnia
9 lipca 1992 r. w sprawie wprowadzenia Systemu
Ekonomiczno-Finansowego działalności Statutowo-Gospodarczej Krajowej Rady i Wojewódzkich Zarządów Polskiego Związku Działkowców,
• zmiany niektórych zapisów Zakładowego Planu
Kont PZD w świetle zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych,
• wytycznych do realizacji art. 75 i 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
• zmiany przepisów PZD z zakresu gospodarki gruntami ROD,
• przyjęcia wytycznych w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych na okoliczność wyodrębnienia
ROD,
• uzupełnienia wytycznych w sprawie przeprowadzenia zebrania wszystkich działkowców w rodzinnych
ogrodach działkowych w 2014 r.,
• wprowadzenia wzorów dokumentów i druków do
przeprowadzenia okręgowych konferencji przedzjazdowych w 2014 r.,
• wytycznych w zakresie skreślenia ROD z Rejestru
ROD KR PZD w związku z wyłączeniem się na
podstawie ustawy o ROD,
• zmian przepisów PZD związanych z Rejestrem
ROD Krajowej Rady PZD,
• zmian w przepisach PZD związanych z wypisem z
Rejestru ROD KR PZD,
• przyjęcia wytycznych dla ROD w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych na dzień 31 grudnia 2014 r.,
• przyjęcia wytycznych dla Okręgowych Zarządów
PZD w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych na dzień 31 grudnia 2014 r.,
• wprowadzenia wytycznych określających zasady
odbywania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w 2015 r. oraz wzorów druków niezbędnych do przeprowadzenia tych zebrań,
• określenia zasad prowadzenia i funkcjonowania
Ewidencji Działek w ROD,
• dostarczania Informatora działkowca do rodzinnych
ogrodów działkowych w roku 2015,
• zaopatrywania jednostek organizacyjnych PZD i

Prezydium Krajowej Rady podjęło uchwały systemowe, które w danej dziedzinie regulowały całokształt zagadnień. Prezydium Krajowej Rady PZD przede
wszystkim musiało znowelizować uchwały systemowe
z uwagi na nową ustawę o ROD. Podjęte uchwały systemowe dotyczyły też realizacji programu Związku na lata 2011-2015 określonego na IX Krajowym Zjedzie
Delegatów PZD, realizacji planu pracy Krajowej Rady
PZD na rok 2014 przyjętego na XIX posiedzeniu Krajowej Rady PZD oraz które wynikały z bieżących potrzeb.
Do rozwiązań systemowych należy zaliczyć uchwały
w sprawie:
• przyjęcia wytycznych dla ROD w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych na dzień 18 stycznia 2014 r.,
• wzoru deklaracji członkowskiej,
• wprowadzenia wytycznych do przygotowania i
przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców
korzystających z działek w rodzinnych ogrodach
działkowych,
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•
•
•

•

członków organów PZD w Biuletyn Informacyjny w
roku 2015 oraz finansowania kosztów jego wydania,
dostarczania miesięcznika „działkowiec” do rodzinnych ogrodów działkowych w roku 2015,
zasad udzielania i zwrotu pożyczek z Funduszu Samopomocowego Polskiego Związku Działkowców,
rezerwy oraz wysokości oprocentowania w roku
2015 pożyczek udzielonych z Funduszu Samopomocowego PZD na inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodach działkowych,
zasad udzielania dotacji z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w
ROD, nadzoru ich wydatkowania oraz rozliczania.

Prezydium Krajowej Rady PZD podejmowało decyzje
w sprawach udzielenia pożyczek dla ROD z Funduszu
Samopomocowego, dotacji na inwestycje i remonty
w ROD, przyznania środków z Funduszu Obrony ROD
w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi i sądowymi, dotacji na usuwanie skutków powodzi, likwidacji części lub całości ROD, przyznania
odznaczeń związkowych, regulacji stanu prawnego gruntów ROD, rejestracji, połączeń i skreśleń oraz zmiany
statusu ROD w Rejestrze ROD, rozpatrywało odwołania
od uchwał prezydiów OZ, odwoływało członków okręgowych zarządów PZD, stwierdzało nieważność uchwał
prezydiów OZ, dokonywało oceny działalności ROD
i OZ na podstawie wyników kontroli zespołów kontrolnych Krajowej Rady PZD i Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD wydając jednostkom organizacyjnym stosowne
zalecenia.
Prezydium Krajowej Rady PZD podjęło w 2014 r. 279
uchwał, 8 stanowisk, 1 apel, 1 oświadczenie i 5 komunikatów.

Przed każdym posiedzeniem Krajowej Rady PZD, Prezydium Krajowej Rady PZD przyjmowało materiały informacyjne, projekty uchwał, apeli i stanowisk, które
miały być następnie przedstawione do decyzji Krajowej
Radzie PZD.

Wejście w życie ustawy o ROD, weryfikacja przepisów związkowych, wdrażanie ustawy o ROD
wała na stronie internetowej:
- umowa przeniesienia praw do działki,
- wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki,
- umowa dzierżawy działkowej,
- deklaracja członkowska,
- oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po
zmarłym współmałżonku,
- wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po
zmarłym działkowcu.

PZD zakończył w powodzeniem walkę o obywatelski
projekt ustawy o ROD, który był efektem kompromisu
pomiędzy Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD a wszystkimi ugrupowaniami politycznymi. Ustawa o ROD została podpisana przez
Prezydenta RP w dniu 18 grudnia 2013 r., a weszła w życie 19 stycznia 2014 r.
Spowodowało to konieczność dostosowania przepisów
obowiązujących w PZD do zgodności z nową ustawą. W
tym celu statut PZD został zweryfikowany i w wyniku
tego wykreślono z niego te przepisy, które były niezgodne z ustawą o ROD. 21 lutego 2014 r. Krajowa Rada
PZD uchwaliła nowy regulamin ROD. Dostosowane do
zapisów ustawowych zostały również inne dokumenty
ważne dla funkcjonowania ogrodów i Związków takie,
jak dotyczące:
– Funduszu Oświatowego PZD,
– Funduszu Statutowego PZD,
– Funduszu Rozwoju ROD PZD,
– Zakładowego Planu Kont,
– przepisów PZD z zakresu gospodarki gruntami ROD,
– przepisów PZD związanych z Rejestrem ROD Kra
jowej Rady PZD,
– wpisowego,
– szkolenia nowych działkowców.
Krajowa Rada PZD ze wzmożoną aktywnością przystąpiła do wdrażania ustawy o ROD i wprowadziła szereg nowych regulacji i wzorów dokumentów zgodnych z
oczekiwaniami działkowców i pomocnych zarządom
ROD w bieżącej działalności.

Krajowa Rada PZD opracowała również szereg wzorów dokumentów ułatwiających pracę zarządom ROD
w związku z nową ustawą o ROD:
– druki do sporządzenia sprawozdań finansowych na
dzień 18 stycznia 2014 r. (wraz z wytycznymi),
– druki na zebrania wszystkich działkowców (wraz z
wytycznymi), a w tym: wzór zawiadomienia, wzór
regulaminu zebrania,
– druki do sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający wyodrębnienie ROD (wraz z wytycznymi),
– druki do sporządzenia sprawozdań finansowych na
dzień 31 grudnia 2014 r. (wraz z wytycznymi),
– 3 rodzaje uchwał zarządu ROD o wypowiedzeniu
umowy dzierżawy działkowej,
– uchwała w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki,
– uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie
umowy dzierżawy działkowej,
– uchwała w sprawie stwierdzenia wstąpienia w prawa do działki.

Krajowa Rada PZD przygotowała następujące wzory
dokumentów skierowane dla działkowców i opubliko82

IX. OD BATALII DO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY PZD
ZE ZWIĄZKIEM MIAST POLSKICH
20 grudnia 2013 roku, a więc 2 dni po podpisaniu przez
Prezydenta RP ustawy o ROD, Związek Miast Polskich
skierował do niego list, w którym podważył konstytucyjność zapisów nowej ustawy o ROD i zwrócił się
z prośbą o skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Oliwy do ognia dodał dyrektor Biura ZMP, który zapowiedział, że jeżeli Prezydent nie skieruje ustawy do
TK, to zrobi to ZMP.
Biuro Krajowej Rady PZD opracowało analizę wystąpienia Prezesa ZMP do Prezydenta RP w sprawie skierowania ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD do Trybunału Konstytucyjnego, w której odniesiono się do
zgłoszonych zastrzeżeń.
Prezydium Krajowej Rady PZD przyjęło w dniu 12 lutego 2014 r. w sprawie wystąpienia ZMP do Prezydenta
RP o skierowanie ustawy z dnia 13.12.2013 r. o ROD do
TK, w którym stwierdziło, że ta inicjatywa jest działaniem nieuzasadnionym i szkodliwym społecznie. Uznało, iż jest to kolejny przejaw aktywności środowisk
dążących do odebrania działkowcom ustawowych gwa-

rancji ich prawa i usunięcia ich z terenów użytkowanych
przez ich rodziny od pokoleń.
Prezydium Krajowej Rady PZD, po zapoznaniu się
z argumentacją ZMP przedstawianą na poparcie wystąpienia o zmianę ustawy o ROD, podjęło stanowisko
w dniu 19 marca 2014 r. w sprawie inicjatywy ZMP dotyczącej nowelizacji ustawy o ROD. Uznało argumentację ZMP za nieprzekonującą i błędną. Jednocześnie
podkreśliło, iż PZD jest gotów do podjęcia natychmiastowego dialogu i współpracy z ZMP.
22 sierpnia 2014 r. zostało podpisane porozumienie
w sprawie współpracy pomiędzy ZMP i PZD, które podpisał Prezes PZD – Pan E. Kondracki, członek Prezydium KR PZD – P. Zdzisław Śliwa i Prezes ZMP – P. Ryszard Grobelny. Obie strony zapowiedziały, że w swoich działaniach będą uwzględniały zapisy ustawy
o ROD, zgodnie z którymi ogrody mają służyć nie tylko
działkowcom, ale też mieszkańcom lokalnych społeczności. Porozumienie wyciszyło ponad półroczny zaogniony konflikt na linii ZMP i PZD.

X. WYSTĄPIENIE RPO DO MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Infrastruktury i Rozwoju z pismem z dnia 20 czerwca 2014 r.
o zajęcie stanowiska w sprawie rzekomej niezgodności niektórych zapisów ustawy o ROD z Konstytucją RP.
Prezydium Krajowej Rady PZD przyjęło w dniu 17 lipca 2014 r. stanowisko w sprawie zaangażowania autorytetu RPO w próbę podważenia zapisów ustawy o ROD.
Prezydium KR PZD uznało, iż jest to kolejna próba podważenia bezpieczeństwa prawnego ogrodów działkowych w Polsce. Argumenty przytoczone przez RPO nie
znajdują oparcia w rzeczywistości, a sugestie co do niekonstytucyjności ustawy o ROD stoją w sprzeczności
z poglądami uznanych konstytucjonalistów, którzy zabierali głos podczas prac legislacyjnych nad tym aktem.
Krajowa Rada PZD opracowała również w dniu 25 lipca 2014 r. szczegółową analizę wystąpienia RPO do Mi-

nistra Infrastruktury i Rozwoju, a dnia 29 lipca 2014 r.
zwróciła się z pismem do RPO i Ministra Infrastruktury
i Rozwoju.
Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 5 sierpnia 2014 r.
przyjęło stanowisko w sprawie wystąpienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju do RPO, w którym wyraziło
uznanie dla wyważonego i obiektywnego stanowiska na
temat regulacji zawartych w ustawie o ROD zaprezentowanego w przedmiotowym wystąpieniu.
Uczestnicy Krajowych Dni Działkowca wystosowali
w dniu 6 września 2014 r. list do RPO w obronie ustawy
o ROD.
Pomimo takich działań RPO nie wycofał się ze swojego stanowiska oraz wypowiedzi medialnych, w których kwestionuje konstytucyjność obywatelskiej ustawy
o ROD.

XI. DZIAŁALNOŚĆ RADCÓW PRAWNYCH W BIURZE KR PZD
Obsługa prawna świadczona przez radców prawnych
KR PZD w 2014 r., obok bieżącej pomocy prawnej,
świadczonej zarówno na rzecz KR PZD, jak i jednostek
terenowych PZD, skupiona była na pracach związanych
z procesem wdrażania ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r.
o ROD. Osobnym aspektem były również działania
związane z zainicjowaniem przez PZD kolejnego pro-

jektu obywatelskiego w sprawie zamiany ustawy prawo
budowlane oraz niektórych innych ustaw – Stop Rozbiórkom Altan.
Bieżąca obsługa prawna przybierała formę porad
prawnych, sporządzania opinii prawnych, opracowywania projektów aktów prawa wewnętrznego oraz reprezentowania PZD przed sądami i urzędami. Radcowie
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prawni podejmowali również działania we współpracy
z poszczególnymi wydziałami Biura KR PZD, w szczególności prezydialnym, gospodarki gruntami oraz wydziałem księgowym. Dotyczyło to zarówno spraw
indywidualnych, jak i opracowywania rozwiązań systemowych i aktów prawa wewnętrznego. Analogiczne
działania były podejmowane wobec niektórych jednostek terenowych PZD. Ponadto radcowie prawni KR
PZD wielokrotnie uczestniczyli w charakterze referentów w naradach i szkoleniach m.in. dla członków władz
krajowych i jednostek terenowych, kierowników i dyrektorów biur OZ, księgowych oraz osób odpowiedzialnych za kwestie terenowo prawne i inwestycyjne.
W ramach prowadzonej obsługi prawnej radcowie prawni uczestniczyli również w charakterze referentów oraz
konsultantów w posiedzeniach KR PZD i Prezydium
KR PZD.
Jak wskazano powyżej, w minionym roku szczególne
znaczenie w działalności radców prawnych KR PZD
miały kwestie prac związanych z wdrażaniem zapisów
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wśród nich
wymienić można m.in. weryfikację zapisów dotychcza-

sowego statutu pod kątem zgodności z nową ustawą
o ROD, uczestnictwo w pracach nad nowym statutem
PZD (w tym obsługa komisji statutowej oraz Krajowego
Zjazdu Delegatów) regulaminem ROD, opracowywanie
oraz weryfikacja szeregu uchwał wykonawczych.
W 2014r. istotny obszar aktywności radców prawnych
KR PZD stanowiły również działania związane z przygotowaniem obywatelskiego projektu ustawy Stop Rozbiórkom Altan. Byli oni zaangażowani w działania PZD
związane z procesem powołania komitetu inicjatywy
ustawodawczej, a następnie wypełnieniem przez komitet
wymogów proceduralnych podczas kampanii promocyjnej, procesu rejestracji projektu obywatelskiego w Sejmie i jego procedowania. W ramach tych działań przygotowywali stanowiska PZD wobec propozycji zmian
zgłaszanych do projektu obywatelskiego przez stronę
rządową oraz reprezentowali Komitet podczas prac
w Parlamencie. Radcowie prawni KR PZD byli również
odpowiedzialni za prezentowanie w mediach stanowisk
PZD na kwestie objęte m.in. regulacjami ustawy o ROD
oraz obywatelskiego projektu ustawy Stop Rozbiórkom
Altan.

XII. ODWOŁANIA OD UCHWAŁ PREZYDIÓW OZ
Prezydium Krajowej Rady PZD, po zaopiniowaniu
przez komisję prawną Krajowej Rady PZD, rozpatrzyło
w 2014 r. 73 odwołania od uchwał prezydiów OZ, w tym
nie uwzględniło odwołania, a więc utrzymało w mocy
rozstrzygnięcie prezydium OZ w 32 sprawach, uchyliło
38 zaskarżonych uchwał i stwierdziło nieważność
3 uchwał.
Prezes Związku rozpatrzył 4 podania o wniesienie
skargi w trybie nadzwyczajnym, z tego w 3 przypadkach
odmówił wniesienia skargi, a w 1 przypadku wniósł

skargę w trybie nadzwyczajnym do Krajowej Komisji
Rozjemczej PZD na prawomocne orzeczenie Okręgowej
Komisji Rozjemczej.
Prezydium Krajowej Rady PZD rozpatrzyło w trybie
nadzwyczajnym 5 spraw, z czego w 2 przypadkach
uwzględniło odwołanie i uchyliło zaskarżone uchwały,
postanowienia bądź orzeczenia, w 2 przypadkach nie
uwzględniło podań o wniesienie skarg w trybie nadzwyczajnym, a w 1 przypadku zmieniło pouczenie w swojej
uchwale.

XIII. SKARGI
W 2014 r. do Krajowej Rady PZD wpłynęło 905 skarg
i zapytań od indywidualnych działkowców, członków organów PZD oraz samych organów PZD. Skargi dotyczyły walnych zebrań sprawozdawczych, sposobu rozliczania zużytej wody i energii elektrycznej oraz odcięć
tychże mediów na działkach, powoływania i pracy zarządów komisarycznych w ROD, sporów sąsiedzkich
(nieprawidłowości w zagospodarowaniu działek, samowolne zmiany granic działek, utrzymywania zwierząt na
działkach), niewłaściwego prowadzenia dokumentacji,
wjazdu na teren ROD, stałego zamieszkiwania na działkach, budownictwa ponadnormatywnego, opłat, nieprawidłowości w zakresie działania zarządów ROD, braku

reakcji organów PZD na wystąpienia działkowców, prowadzenia działalności gospodarczej w ROD, postępowania w razie śmierci lub rozwodu działkowca. Krajowa
Rada PZD rozpatrując wpływające skargi i zapytania podejmowała działania w celu ich zbadania, wyjaśnienia
i załatwienia. Na część z nich Krajowa Rada PZD udzieliła odpowiedzi bezpośrednio, jednakże większość spraw
wymagała zbadania przez właściwy okręgowy zarząd
PZD lub jego interwencji. W sprawach tego wymagających OZ przeprowadzały kontrolę w ogrodach, a wyniki i stanowisko w sprawie, a także podejmowane decyzje
przekazywały zainteresowanym i Krajowej Radzie.
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XIV. TELEFONICZNE PORADY PRAWNE
Telefoniczny dyżur prawny, który pełnią pracownicy
Krajowej Rady PZD w każdy piątek, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony działkowców oraz
członków organów PZD. Cotygodniowy dyżur prawny
pełni w Krajowej Radzie PZD na zmianę 5 pracowników, którzy są do tego odpowiednio przygotowani i posiadają szeroki zakres wiedzy dot. PZD, a także w rozwiazywaniu różnego rodzaju problemów występujących
w ROD. Dyżury odbywają się w każdy piątek pod specjalnie uruchomianym w tym dniu i dla tego celu numerem telefonu (22 101-34-54). Dyżur trwa 5 godzin, co
w skali roku daje łącznie 260 godzin porad prawnych.
W razie otrzymania niepokojącego sygnału od działkowca, podejmowana jest interwencja we właściwym okręgowym zarządzie PZD. W 2014 r. pytania dotyczyły
głównie nowej ustawy o ROD, a w szczególności przeniesienia praw do działki, dzierżawy działkowej, zasad
zwoływania i odbywania zebrań wszystkich działkow-

ców, konieczności wysyłania zawiadomień o zebraniach
ustawowych za pośrednictwem listów poleconych bądź
przesyłek nadanych pocztą kurierską, obowiązku zgłaszania przez zarząd ROD do organów nadzoru budowlanego ponadnormatywnego budownictwa w ROD, rozdzielenia członkostwa w PZD od prawa do działki, likwidacji i regulacji stanów prawnych ROD. Inne pytania
dotyczyły m.in.: walnych zebrań, opłat, wpisowego,
składki członkowskiej, szkoleń dla kandydatów na działkowców, postępowania osób bliskich w razie śmierci
działkowca, konfliktów sąsiedzkich, zagospodarowania
i granic działek, możliwości wspólnego nabywania prawa do działki przez konkubentów, możliwości wjazdu
na teren ROD pojazdem mechanicznym, zasad usuwania drzew lub krzewów z działek. W przypadku powtarzających się pytań z jednego zakresu spraw, na stronie
internetowej KR PZD publikowana jest porada prawna
wyjaśniająca dany problem.

XV. ZAPYTANIA E-MAILOWE
Wśród korespondencji wpływającej do Krajowej Rady
PZD pytania natury prawnej kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej z roku na rok stanowią coraz
większy odsetek spraw rejestrowanych w KR PZD. Ta
forma uzyskania odpowiedzi na pytania zyskuje na popularności wśród działkowców i członków organów
PZD, gdyż jawi się im jako łatwa, szybka i bezpośrednia
forma kontaktu z KR PZD. W 2014 r. zapytania dotyczyły przede wszystkim nowej ustawy o ROD, a szczególnie: zawierania i wypowiadania umów dzierżawy działkowej, organizacji i przeprowadzania zebrań wszystkich
działkowców, przenoszenia praw do działki i związanych
z tym kwestii podatkowych oraz wzorów dokumentów

dotyczących tych spraw. Część e-maili dotyczyła bieżącego funkcjonowania ROD: opłat, szamb, spalania na
działkach, używania kosiarek, usytuowania śmietników,
przebywania na działce osób trzecich pod nieobecność
działkowca, wliczania powierzchni tarasu do powierzchni zabudowy altany, ekwiwalentu za niewykonane parce
na rzecz ogrodu. Jeszcze inne e-maile dotyczyły m.in.:
możliwości umorzenia zaległych opłat i nakładania kar
na działkowców, wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym, usuwania drzew z terenu działki, prowadzenia działalności gospodarczej w ROD, dopuszczalnej
powierzchni działki oraz przesłania archiwalnych statutów PZD lub regulaminów ROD.

XVI. KONTAKTY KR – NTA
Członkowie Prezydium KR PZD oraz pracownicy biura KR uczestniczyli w posiedzeniach plenarnych OZ,
okręgowych konferencjach przedzjazdowych, a także w
naradach z prezesami zarządów ROD i uroczystościach
okręgowych.
W Krajowej Radzie zostało przeprowadzone szkolenie
z zakresu nowej ustawy o ROD dla przedstawicieli okręgów, którzy następnie prowadzili szkolenia dla zarządów
ROD.
Krajowa Rada organizowała narady dla prezesów i dyrektorów biur OZ, głównych księgowych OZ oraz dla
pracowników biur OZ – terenowo-prawnych, inwesty-

cyjnych i ogrodniczych.
Prezydium KR PZD zdecydowało o powołaniu spośród członków Prezydium opiekunów dla niektórych
OZ, których zadaniem była pomoc w realizowaniu bieżących zadań oraz wymiana i upowszechnianie doświadczeń Związku. Opiekunowie przydzieleni zostali
następującym Okręgom: Gorzów Wlkp. – Marian Pasiński; Elbląg – Antoni Kostrzewa; Gdańsk – Tadeusz Jarzębak; Małopolski – Janusz Moszkowski; Słupsk
– Zdzisław Śliwa. Opiekunowie uczestniczyli w posiedzeniach organów zarządzających OZ, a także przedstawiali propozycje rozwiązania poszczególnych spraw
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w OZ w oparciu o własne doświadczenia w tym zakresie. Dla jednego okręgu ustanowiony został doradca: OZ
Podkarpacki – Jan Stańczyk (Dyrektor Biura OZ Świę-

tokrzyskiego). Opiekunowie i doradca składali pisemne
relację z pobytu w OZ o dokonanych ustaleniach oraz
uzgodnieniach dot. dalszych działań okręgów.

XVII. KRAJOWE DNI DZIAŁKOWCA
Prezydium Krajowej Rady PZD na swoim posiedzeniu w dniu 9 lipca 2014 r. powołało 12-osobowy Komitet Organizacyjny Krajowych Dnia Działkowca Warszawa 2014, którego Przewodniczącym został Pan Eugeniusz Kondracki – Prezes PZD.
Krajowe Dni Działkowca odbyły się 4 września na terenie ROD „Rakowiec” w Warszawie. Blisko 600 działkowców uczestniczyło w krajowych obchodach swojego
święta.
Dużą część uroczystości poświęcono na wręczanie odznaczeń związkowych, nagród i dyplomów laureatom
konkursu „ROD Roku 2014” i „Wzorowa Działka Roku
2014”. Nagrodzeni zostali także laureaci konkursów koszy dożynkowych, działkowych wypieków oraz win
i nalewek, a także wystawcy wyrobów działkowych.
W obchodach krajowych dożynek wziął udział Minister Jerzy Pietrewicz z Ministerstwa Gospodarki i poseł

Dariusz Dziadzio.
Podczas Krajowych Dni Działkowca przyjęty został
List otwarty uczestników do RPO w obronie obywatelskiej ustawy o ROD oraz Apel do działkowców i zarządów ROD o kontynuowanie solidarnej ochrony wspólnych praw użytkowników działek i ustawy o ROD.
Atmosfera była uroczysta i radosna, a same Krajowe
Dni Działkowca znakomicie zorganizowane.
Należy również wspomnieć, iż Prezydium Krajowej
Rady PZD na swoim posiedzeniu w dniu 21 lipca 2014 r.
zwróciło się z Apelem do wszystkich zarządów ROD
i okręgowych zarządów PZD o zorganizowanie w tym
roku uroczystych obchodów Dni Działkowca. Szczególnym powodem do świętowania miało być wejście w życie ustawy o ROD, która uratowała ogrody i zachowała
prawa działkowców.

XVIII. KRAJOWE KONKURSY
2014” i przyznane zostały puchary, dyplomy, zestawy
wydawnictw związkowych na wyposażenie bibliotek
ogrodowych, tablice okolicznościowe oraz nagrody pieniężne w wysokości 4.000 zł.

Krajowa Rada PZD była inicjatorem i organizatorem
niżej wymienionych konkursów krajowych:
– „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2014”,
– „Wzorowa Działka Roku 2014”.
Uroczyste podsumowanie konkursów miało miejsce
podczas uroczystych obchodów Krajowych Dni Działkowca zorganizowanych przez Krajową Radę PZD.

Wyróżnienia w poszczególnych dziedzinach otrzymały następujące Ogrody:
➢ROD „Pod Skałką” w Nowej Rudzie – OZ Sudecki
– za działalność statutową,
➢ROD im. S. Sempołowskiej w Pile – OZ Piła – za
aktywność w obronie Związku,
➢ROD „Formet” w Bydgoszczy – OZ Bydgoszcz
– za działalność oświatową,
➢ROD „Kolejarz” w Kostrzynie nad Odrą – OZ Gorzów Wlkp. – za inwestycje i remonty infrastruktury ROD,
➢ROD „Łagiewniki” w Łodzi – OZ Łódzki – za zagospodarowanie ROD,
➢ROD „Leśna Dolina” w Kwidzynie – OZ Gdańsk –
za zagospodarowanie działek,
➢ROD „Źródełko” w Oleśnie – OZ Opolski – za działalność na rzecz ochrony środowiska,
➢ROD „Związkowiec” w Tarnobrzegu – OZ Podkarpacki – za bezpieczeństwo w ROD,
➢ROD „Tulipan” w Bolesławcu – OZ Legnica – za
promocję ROD
Wyróżnionym Ogrodom przyznane zostały dyplomy,

Krajowy Konkurs „Rodzinny Ogród Działkowy Roku
2014”
Najlepszym Rodzinnym Ogrodem Działkowym Roku
2014 (I miejsce) został ROD „Rakowiec” w Warszawie – OZ Mazowiecki. Temu Ogrodowi przyznany został tytuł: „Najlepszy Ogród Działkowy Roku 2014”,
puchar Prezesa PZD, dyplom, tablica okolicznościowa,
zestaw wydawnictw związkowych na wyposażenie biblioteki ogrodowej oraz nagroda pieniężna w wysokości
5.000 zł.
Laureatami konkursu zostały następujące Ogrody:
➢ROD „Biała Róża” w Zabrzu – OZ Śląski,
➢ROD „Zagajnik” w Poznaniu – OZ Poznań,
➢ROD im. ks. K. Niesiołowskiego w Pleszewie – OZ
Kalisz,
➢ROD „Pierwiosnek” w Oławie – OZ Wrocław,
➢ROD „50-lecia ZZK” w Ełku – OZ Warmińsko –
Mazurski.
Laureatom konkursu nadany został tytuł „ROD Roku
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puchary, tablice okolicznościowe, zestawy wydawnictw
związkowych na wyposażenie bibliotek ogrodowych
oraz nagrody pieniężne w wysokości 2.000 zł.

w tym konkursie to:
➢Danuta i Ryszard Prusakowie – dz. nr 129 w ROD
im. S. Sempołowskiej w Pile – OZ Piła,
➢Romana i Tadeusz Kietlińscy – dz. nr 60 w ROD
„Miś” w Rumiankowie – OZ Toruńsko – Włocławski,
➢Mirosława i Eugeniusz Fiedoruk – dz. nr 30 w ROD
„Pszczółka” w Białej Podlaskiej – OZ Lublin,
➢Marianna i Zbigniew Grabarczykowie – dz. nr 96
w ROD „Kaprala Benedy” w Bydgoszczy – OZ
Bydgoszcz,
➢Maria i Jerzy Ornowscy – dz. nr. 109 w ROD im.
Wojska Polskiego w Białymstoku – OZ Podlaski
Otrzymali oni dyplomy, nagrody pieniężne w wysokości 500 zł oraz wydawnictwa związkowe i prenumeratę
miesięcznika „działkowiec”.
Pozostali uczestnicy, których działki brały udział w
konkursie otrzymali dyplomy uczestnictwa, wydawnictwa związkowe oraz prenumeratę miesięcznika „działkowiec”. Byli to:
➢Bogdan Bolesław Topoła – dz. nr 747 w ROD
„Przyszłość” w Namysłowie – OZ Opolski,
➢Elżbieta i Władysław Romańscy – dz. nr 64 w ROD
„50–lecia ZZK” w Ełku – OZ Warmińsko – Mazurski,
➢Maria i Jan Królik – dz. nr 274 w ROD „Poświętne”
we Wrocławie – OZ Wrocław,
➢Elżbieta i Jan Korenik – dz. nr 301 A w ROD „Zorza” w Ziemnicach – OZ Legnica,
➢Małgorzata i Czesław Krakowscy – dz. nr 144
w ROD „Biała Róża” w Zabrzu – OZ Śląski,
➢Helena Siedlecka – dz. nr 200 w ROD „Magnolia”
w Szczawnie Zdroju – OZ Sudecki,
➢Krzysztof Wieczorek – dz. nr 4 w ROD „Kadzielnia” w Kielcach – OZ Świętokrzyski,
➢Urszula i Jan Ledemann – dz. nr 277 w ROD im.
płk. Dąbka w Rumii – OZ Gdańsk,
➢Helena i Zbysław Rapior – dz. nr 3 w ROD im. gen.
W. Sikorskiego w Rawiczu – OZ Poznań,
➢Jadwiga i Jan Jajko – dz. nr 92 D w ROD „Siarkopol” w Tarnobrzegu – OZ Podkarpacki,
➢Barbara Jagiełłowicz – dz. nr 445 w ROD „Rakowiec” w Warszawie – OZ Mazowiecki.

Pozostałe zgłoszone do konkursu Ogrody otrzymały
dyplomy i zestawy wydawnictw związkowych na wyposażenie bibliotek ogrodowych. Były to następujące
Ogrody:
➢ROD im. Roosevelta w Poznaniu – OZ Poznań,
➢ROD „Słonecznik” w Jastrzębiu Zdroju – OZ Śląski,
➢ROD „Pszczółka” w Białej Podlaskiej – OZ Lublin,
➢ROD im. T. Kościuszki w Gorlicach – OZ Małopolski,
➢ROD „Miś” w Rumiankowie – OZ Toruńsko – Włocławski,
➢ROD „Złote Piaski” w Siedlcach – OZ Mazowiecki.
Krajowy Konkurs „Wzorowa Działka Roku 2014”
Laureaci, których działki otrzymały tytuł „Wzorowa
Działka Roku 2014” to:
➢Maria i Roman Podemscy – dz. nr 195 w ROD „Relaks” w Jarocinie – OZ Kalisz,
➢Maria i Jan Szymczykowie – dz. nr 118 w ROD
„Słonecznik” w Jastrzębiu Zdroju – OZ Śląski,
➢Irena i Kazimierz Pyrkosz – dz. nr 10 N w ROD
„Nowalijka” w Gorzowie Wlkp. – OZ Gorzów,
➢Bogumiła i Waldemar Jędrzejczakowie – dz. nr 33 w
ROD im. A. Mickiewicza w Mosinie – OZ Poznań,
➢Maria i Ryszard Obuchowicz – dz. nr 275 w ROD
im. 1000-lecia w Człuchowie – OZ Słupsk,
➢Stanisława i Zygmunt Szymusiak – dz. nr 151 w
ROD „Raków” w Psarach – OZ Wrocław,
➢Maria i Stanisław Fedko – dz. nr 45 w ROD „Góra
Zabełecka” w Nowym Sączu – OZ Małopolski,
➢Elżbieta i Janusz Cywińscy – dz. nr 247 w ROD „Sady Żoliborskie” w Warszawie – OZ Mazowiecki.
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne w wysokości 1.000 zł oraz wydawnictwa związkowe i prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.
Użytkownicy, których działki otrzymały wyróżnienia

XIX. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA
Działalność oświatowa w PZD jest ważną dziedziną,
którą zajmują się właściwie wszystkie struktury Związku i tysiące ludzi, w tym działacze społeczni na szczeblu
krajowym ogrodowym i okręgowym, społeczni instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej, a także kadra
zawodowa zatrudniona w okręgowych zarządach, Krajowej Radzie i Wydawnictwie „działkowiec”. Działalność
oświatowa ma długoletnie tradycje w ogrodnictwie dział-

kowym. Tradycje te sięgają okresu kiedy rodził się ruch
ogrodnictwa działkowego w Polsce. Działalność oświatowa kontynuowana jest przez Związek. Jest ona niezbędna przede wszystkim, gdyż uprawa działki wymaga
przynajmniej znajomości podstaw prawnych funkcjonowania ogrodu, ale również podstaw wiedzy ogrodniczej.
Obecnie jest to szczególnie ważne ze względu na znaczne stosowanie w ogrodnictwie nawozów mineralnych i
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różnych ich mieszanek, a przed wszystkim środków
ochrony roślin. Związek stara się odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. Wiele systemów jest wypracowanych od
lat i usankcjonowanych praktyką. Jednak zmiany w systemie funkcjonowania ogrodów, zmieniająca się wciąż
rola działki w rodzinie działkowca wymagają stałego doskonalenia tych systemów i metod oraz dostosowania ich
do współczesnych zasad zagospodarowania i użytkowania działek. Generalną zasadą jest takie zagospodarowa-

nie i użytkowanie działki, aby służyła wypoczynkowi
i zdrowiu rodziny, która ją użytkuje, a również sąsiadów
i środowisku. W dobie ogromnej podaży różnych preparatów chemicznych z zakresu nawożenia ochrony roślin
nie jest to zadanie ani łatwe, ani proste. Stąd niezbędne
jest stałe docieranie z wiedzą, z informacją w tych sprawach do działkowców. Tym problemem zajmuje się
Związek, wszystkie jego struktury, w tym Wydawnictwo
„działkowiec”.

Narada instruktorów ogrodniczych OZ
Krajowa Rada PZD zorganizowała w dniach 30-31
stycznia 2014 r. naradę dla pracowników okręgowych
zarządów PZD. Wśród zaproszonych byli również instruktorzy ds. ogrodniczych. Naradzie przewodniczył
Prezes PZD, który omówił kontynuacje bytu prawnego
PZD po wejściu w życie ustawy o ROD. W naradzie brali udział prawnicy KR PZD prezentujący poszczególne
tematy. Zasadniczym tematem była aktualna sytuacja
oraz zadania dla wszystkich struktur PZD w związku z
wdrażaniem postanowień ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych. Omówiony został
system organizacyjny ogrodnictwa działkowego, przekształcenia PZD w stowarzyszenie ogrodowe oraz projekt nowego regulaminu ROD. W bloku tematycznym

dla instruktorów ogrodniczych Prezes PZD Eugeniusz
Kondracki przedstawił zadania służby instruktorskiej
w nowej formule prawnej PZD. Redaktorzy Wydawnictwa „działkowiec” zaprezentowali propozycje wydawnicze dla działkowców oraz zasady współpracy kadry
instruktorskiej OZ, Społecznej Służby Instruktorskiej
PZD z redakcją „działkowca” i Wydawnictwem „działkowiec”. Tematem szczególnym było szerokie dotarcie
wydawnictw i służb ogrodniczych do działkowców
z wiedzą ogrodniczą oraz odwrotnie – po zbadaniu potrzeb w tym zakresie działkowców. Narada dostarczyła
nowych impulsów do pracy instruktorów i pozwoliła na
wypracowanie metod działania tych służb w nowych warunkach prawnych.

Konferencja naukowa na temat ogrodnictwa działowego w SGGW
W czerwcu ubiegłego roku naukowcy z SGGW przy
współpracy również Krajowej Rady zorganizowali konferencję naukową na temat stanu obecnego i przyszłości
ogrodów działkowych w dużych miastach ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ogrodnictwa działkowego
na środowisko przyrodnicze i szeroko pojętą ekologię.
W konferencji uczestniczył Prezes PZD, który wygłosił referat na temat roli, znaczenia, rozwoju i przyszłości
ogrodów działkowych w Polsce. Myślą przewodnią referatu było pokazanie ogromnego, pozytywnego znaczenia ogrodów działkowych, zwłaszcza w dużych miastach, dla środowiska, dla społeczeństwa miast, poprzez
przywracanie gruntów najczęściej zdegradowanych

przyrodzie i człowiekowi. Generalny wniosek, który
można było wyprowadzić, to był taki, że ogrody są potrzebne i będą się rozwijały. Przeważały referaty pozytywne, ale również nieliczni naukowcy prezentowali
stanowiska krytyczne. W konferencji uczestniczyła ponadto kadra instruktorska i kierownicza Okręgowego Zarządu Mazowieckiego, a także działacze z tego Okręgu.
Konferencja wskazała na potrzebę organizowania zarówno badań w tym zakresie jak też i konferencji ale także większego zaangażowania ze strony Związku i pełniejszego pokazywania roli ogrodów działkowych dla
środowiska i społeczeństwa.

Konferencja COSTA w Warszawie na SGGW
COSTA jest to międzynarodowa organizacja naukowców zajmujących się problematyką gospodarki przestrzennej, obiektami terenów zielonych, ich rozwojem,
a także znaczeniem prowadzonych poszczególnych działań w tym zakresie dla środowiska i społeczeństwa.
W konferencji uczestniczył Prezes PZD, a także radcy
prawni oraz kadra ogrodnicza i zarządcza Okręgowego
Zarządu Mazowieckiego. Na zlecenie Związku podczas
konferencji referat wygłosił prof. dr hab. Kazimierz

Wiech, członek kolegium redakcyjnego „działkowca”,
autor wielu książek z dziedziny ogrodnictwa działkowego. Referat był zgodny z tematyką konferencji i omawiał
ekologiczne walory ogrodów działkowych w Polsce. Referat wywołał duże zainteresowanie wśród uczestników.
Zadawano pytania zarówno z dziedziny dotyczącej tematu referatu, jak również z dziedziny funkcjonowania
ogrodnictwa działkowego zwłaszcza z podstaw prawnych funkcjonowania tego ruchu. Na wszystkie pytania
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odpowiedzi udzielał autor, ale również przedstawiciele
Związku. Szczególną informacją podczas konferencji był
referat przedstawicielki Stanów Zjednoczonych na temat
powstawania w tym kraju ogrodów miejskich, co w praktyce można przedstawić jako wykorzystywanie każdego
wolnego kawałka ziemi w mieście na tworzenie ogrodów wspólnotowych, w których ludzie uprawiają przede
wszystkim warzywa. Jest to trend, który występuje również w Europie i w Polsce, a przede wszystkim w Warszawie. Dowodzi to tylko, jak ogromne jest zapotrzebowanie na ogrodnictwo działkowe.
Rodzinne ogrody działkowe są najdoskonalszym spełnieniem tych idei, którymi od blisko 200 lat kierują się
ludzie w miastach zakładając ogrody działkowe. W warunkach polskich należy zwrócić uwagę na cel jaki przyświeca ludziom zakładającym te mini ogródki w mia-

stach. W Stanach Zjednoczonych jest to na pewno metoda na wyprodukowanie swoich własnych warzyw wolnych od chemii, ale także na tworzenie się kontaktów
towarzyskich i czynne, pożyteczne spędzanie wolnego
czasu. W Polsce uprawy na działkach zajmują również
poważne miejsce. Możliwe, że w Polsce większe znaczenie mają jednak więzi społeczne, które powstają
w takich miejscach. Dlatego można stwierdzić, że rodzinne ogrody działkowe są już takimi obiektami spełniającymi oczekiwania realizowane poprzez ruchy
ogrodów miejskich. Należy wyprowadzić wniosek z tego, że na działkach w ogrodach rodzinnych większą
uwagę należałoby zwrócić na uprawę warzyw i owoców,
na uprawy ekologiczne. I ten kierunek będzie też dominował w działalności oświatowej Związku.

Literatura ogrodnicza dla ogrodów i instruktorów społecznych
Krajowa Rada stara się docierać z wiedzą do działkowców różnymi metodami. Zawsze jednak w tak wielkiej
organizacji są to metody pośrednie. Jedną z tych metod
jest wyposażanie bibliotek ogrodowych i instruktorów
społecznych Społecznej Służby Instruktorskiej w literaturę ogrodniczą. W ubiegłym roku Krajowa Rada przekazała do bibliotek ogrodowych i instruktorów SSI 8000
egzemplarzy różnej literatury ogrodniczej o wartości ponad 100 000 zł. Koszty pokryte zostały z funduszu
oświatowego Krajowej Rady. Należy podkreślić wartość
i znaczenie tej literatury, gdyż to są książki opracowane
przez autorów, którzy od lat współpracują ze Związkiem
i są znanymi specjalistami w swoich dziedzinach. Są to
ekolodzy, nawożeniowcy, sadownicy, kwiaciarze, ochroniarze, warzywnicy, projektanci terenów zielonych. Najczęściej są to naukowcy z różnych ośrodków naukowych
w kraju. Jest to potężny zespół ludzi liczący około

200 osób, którzy poza wiedzą naukową posiadają ogromną wiedzę na temat ogrodnictwa działkowego i potrafią,
pisząc broszury i książki dla działkowców, którzy nie są
fachowcami w tej dziedzinie, przedstawiać to w formach
dostosowanych do ich potrzeb i możliwości odbiorczych.
Dlatego wartość tej literatury jest znacznie większa niż
analogiczne pozycje występujące na rynku wydawniczym. Problem obecnie polega na tym, żeby ta literatura trafiała do pojedynczych działkowców, była czytana i
miała zastosowanie w uprawach i prowadzeniu działek.
Obecnie w dobie Internetu, dla wszystkich, którzy nim
się posługują, czy szukają łatwego dostępu dla różnorakiej informacji, wydawanie tej literatury ma nadal
ogromne znaczenie i jest potrzebne. Wiedza ta musi być
absolutnie dostosowana do potrzeb działkowca, a nie
profesjonalnego ogrodnika, gdyż w praktyce jest to zupełnie inna wiedza.

Instruktorzy pracują nad regulaminem ROD
W 2014 roku został wydany nowy regulamin ROD.
Było to spowodowane wejściem w życie nowej ustawy
o ROD i w konsekwencji regulamin trzeba było dostosować do jej zapisów.
Regulamin jest to zbiór przepisów obowiązujących
wszystkich działkowców niezależnie od tego, czy są
członkami Związku, czy nie. Ważną dziedziną w regulaminie jest zagospodarowanie i prowadzenie działki.
Udział instruktorów w tej dziedzinie, jak również
wszystkich specjalistów z dziedziny ogrodnictwa działkowego poczynając od Krajowej Rady przez wszystkie
struktury miał niezwykle ważne znaczenie. W związku
z uchwaleniem nowego statutu przez Nadzwyczajny

XI Krajowy Zjazd Delegatów zaistniała potrzeba opracowania nowego regulaminu, który by odpowiadał wymogom statutu i ustawy. Tutaj również do współpracy zostali zaproszeni instruktorzy działający w okręgach, a także działacze posiadający doświadczenie ogrodnicze.
To tylko dowodzi potrzeby prowadzenia szerokiej
oświaty ogrodniczej w Związku, nastawionej przede
wszystkim na działkowców, ale również kształcenia Społecznej Służby Instruktorskiej i również zatrudniania zawodowej kadry ogrodniczej. Regulamin skierowany
został do szerokiej konsultacji i będzie uchwalony
w 2015 roku.
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Plansze ogrodnicze
W trakcie kadencji Krajowa Rada PZD w ramach działalności oświatowej dla działkowców wydała 19 plansz
szkoleniowych dla działkowców:
➢6 dotyczących ochrony roślin, w tym doboru preparatów do zwalczania chorób i szkodników; ekologicznych sposobów ochrony i rozpoznawania
szkodników i chorób
➢7 dotyczących cięcia krzewów owocowych i ozdobnych w różnych fazach wzrostu rośliny i pory roku
➢6 dotyczących ekologii, m. in. współrzędnej uprawy

warzyw, zasad kompostowania.
Plansze te zostały wydrukowane w nakładzie 16000
egz. każda i rozesłane do rodzinnych ogrodów działkowych z przeznaczeniem na tablice ogrodowe. Koszt wydania pokrywany był ze środków funduszy oświatowych
okręgowych zarządów PZD. Plansze cieszyły się ogromnych zainteresowaniem ze strony działkowców, gdyż w
przystępny i praktyczny sposób przybliżały omawianą
tematykę.

Miesięcznik „działkowiec” dla nowych członków
Zgodnie z uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD
każdy nowy członek Polskiego Związku Działkowców
w ramach wpisowego otrzymuje roczną prenumeratę
miesięcznika „działkowiec”. Jest to kolejny stopień, po
szkoleniach wstępnych, edukacji ogrodniczej dla osób,
które nie miały do tej pory do czynienia z ogrodnictwem
działkowym. „działkowiec” niezwykle dużą wagę przywiązuje do właściwych, odpowiednich dla małej powierzchni działki sposobów ochrony roślin, stosowania

zasad BHP, a także doboru karłowych odmian drzew
owocowych i ozdobnych. Jest to niezwykle ważne
w ogrodach działkowych, gdzie na niewielkich powierzchniach działek gospodaruje czasem nawet kilkaset
do kilku tysięcy osób.
W skali roku Związek obsługuje w ten sposób ok.
50 000 osób. W skali miesiąca rotacja nowych członków
wynosi ok. 3000–4000 osób.

Porady ogrodnicze
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom działkowców
i ogrodów Krajowa Rada PZD co miesiąc publikuje na
swoich stronach internetowych aktualne porady ogrodnicze. Dotyczą one bieżących prac do wykonania na działce – w warzywniku, sadzie, części ozdobnej, jak również
szerszych porad aranżacyjnych i modernizacyjnych rabat,
kącików wypoczynkowych, całych działek. Zamieszczane informacje mają charakter praktyczny i instruktażowy,
często wynikają z potrzeb zgłaszanych przez działkowców do KR PZD. Szczególnie dużo miejsca poświęca się
szeroko rozumianej modernizacji, gdyż poprawa wizerun-

ku działek, a tym samym rodzinnych ogrodów działkowych, jest obecnie sprawą priorytetową.
Dodatkowo ogrody działkowe, które wyraziły chęć
otrzymywania comiesięcznych porad ogrodniczych do
celów publikacji na swoich stronach internetowych, systematycznie i bezpłatnie dostają je od KR PZD. Nowe
ogrody zapraszane są do takiej współpracy – wystarczy
zgłosić taką potrzebę. Jednoczenie, w okręgach PZD raz
w tygodniu, udzielane są telefoniczne porady ogrodnicze. Korzystają z nich ci działkowcy, którzy potrzebują
pilnego rozwiązania swoich problemów ogrodniczych.

Miesięcznik „działkowiec” w służbie działkowców
Pomimo bogatego rynku prasy ogrodniczej miesięcznik „działkowiec” nadal pozostaje najlepiej przystosowanym pismem poradnikowym dla działkowców. To
profesjonalne pismo dla nieprofesjonalistów. W sposób
bardzo przystępny łączy praktykę działkową z nowoczesnymi osiągnięciami i trendami w ogrodnictwie. Redakcja miesięcznika ściśle współpracuje z KR PZD, aby jak
najlepiej zrealizować potrzeby i oczekiwania działkowców. Autorami wielu porad w miesięczniku są naukowcy i praktycy z różnych ośrodków naukowych, prezentujący różne dziedziny ogrodnictwa, medycyny, budownictwa. Są to osoby ściśle współpracujące z działkowcami, aktywnie angażujące się szkolenia ogrodnicze

i poradnictwo organizowane przez PZD. To samo dotyczy członków Kolegium Redakcyjnego, planującego
każde z wydań pisma.
Poza stałymi działami w miesięczniku pojawiły się nowe rubryki, np. modernizacja działki, Budujemy, Ogród
w praktyce, Inspiracje, Zdrowie, W kuchni, Bądź eko
– wszystko to, aby jak najlepiej odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby czytelników pisma.
„działkowiec” dużo miejsca poświęca modernizacji
i urządzaniu działki. Nie są to łatwe tematy, ale bardzo
potrzebne, gdyż większość działek była aranżowana
w latach 70. i bezwzględnie konieczna jest zmiana ich
wizerunku i poprawa funkcjonalności. „działkowiec”
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podpowiada jak to zrobić, za ile i w jakiej kolejności oraz
co można zrobić samemu, a do czego potrzebny będzie
specjalista (np. konstruktor lub architekt).
Założenia poprawy funkcjonalności i wizerunku działek realizowane są również w konkursach organizowanych przez redakcję: „Moja Działka” i „Mój Ogród”,
ogłaszanych już od majowego wydania miesięcznika. Ich
celem jest propagowanie dobrych wzorów zagospodarowania działek i ogrodów.
W związku ze wzrostem świadomości dotyczącej zdro-

wego stylu życia, coraz więcej miejsca w „działkowcu”
poświęca się również na profilaktykę zdrowotną, zdrowe
odżywianie, hortiterapię (leczenie ogrodem), zachętę do
uprawy zdrowych (własnych) warzyw i owoców, tak aby
czytelnicy w pełni mogli korzystać z dobroczynnego
wpływu działki na życie całej ich rodziny. Miesięcznik
zaprasza do współpracy wszystkich działkowców, w tym
instruktorów SSI, aby na łamach pisma dzielili się swą
wiedzą i doświadczeniem.

„Mój Ogródek”
Jest to miesięcznik, który ukazuje się na rynku już od
roku. Jego głównym założeniem jest pomagać, radzić
i inspirować zarówno w edukacji ogrodniczej, jak
i zdrowotnej, kulinarnej i prawnej. Łącznie z „działkowcem” stanowi pełen zakres tematyki ogrodniczej.
Różnorodność podejmowanych zagadnień w każdym numerze wpływa na wyjątkowość tego magazynu, wypełniając tym samym istniejącą do tej pory niszę na rynku.
Jest to pismo polskie, które może poszczycić się specjalistycznym doborem autorów – fachowców w swojej
dziedzinie, mającymi zarówno zaplecze naukowe, jak i
doświadczenie praktyczne, bardzo cenione w dzisiejszych czasach. Autorami są tu też instruktorzy ogrodniczy PZD, którzy doskonale rozumieją problemy i potrzeby działkowców.

W piśmie prezentowane są działki, osiągniecia ogrodnicze a także pomysły z zakresu małej architektury, zawarte
pod hasłem WASZE LISTY, WASZA RADY. Tematy tworzone są razem z działkowcami, w oparciu o ich listy, porady i spotkania. Dzięki temu jest to pismo żywe –
odpowiadające na realne potrzeby działkowców.
W miesięczniku istnieje również rubryka kulinarna –
moje przepisy, ciesząca się ogromnym powodzeniem
wśród działkowców, którzy przedstawiają tu swoje potrawy i wypieki z uprawianych na działkach owoców i
warzyw.
„Mój Ogródek” ma również swój fanpage na Facebooku, którego liczba polubień – fanów, wciąż wzrasta. Ten
nośnik pozwala dotrzeć do młodych działkowców, zaczynających dopiero przygodę z ogrodnictwem.

Przedstawiona w skrócie działalność oświatowa KR
z uwzględnieniem szerokiej współpracy z okręgami, Wydawnictwem „działkowiec”, środowiskami działkowców
i działowcami stanowi pewien system wypracowany
w drodze długoletniej działalności ruchu ogrodnictwa
działkowego i PZD. W systemie tym daje się zauważyć
wykorzystywanie doświadczeń w tej dziedzinie z różnych poziomów funkcjonowania Związku. Można śmiało stwierdzić, ze jest to działalność wielokierunkowa
i dobrze dostosowania do potrzeb działowców uwzględ-

niająca też współczesną rolę ogrodnictwa działowego
w Polsce, a także znaczenie działki dla rodziny działkowej. Nie jest to jednak system zamknięty i to bardzo dobrze. Będzie się on dalej rozwijał i odpowiadał na rozwój
ogrodnictwa działkowego, rozwój miast i społeczne potrzeby w tej dziedzinie. Rolą Związku jest dbanie, aby
oświata ogrodnicza miała dobre umocowanie w działalności Krajowej Rady i wszystkich struktur Związku, była doceniana, realizowana a także rozwijana.

XX. WYBORY DO EUROPARLAMENTU
Prezydium Krajowej Rady PZD podjęło stanowisko
w dniu 27 marca 2014 r. w sprawie wyborów do Europarlamentu, w którym zaapelowało o udział w wyborach

i oddanie głosu na tych kandydatów, którzy dali się poznać jako prawdziwi sojusznicy ogrodnictwa działkowego.

XXI. WYBORY SAMORZĄDOWE
Krajowa Rada PZD podjęła w dniu 25 września 2014 r.
stanowisko w sprawie wyborów samorządowych, w którym zaapelowała o udział w wyborach i głosowanie na

ludzi, którzy nie zawiedli w przeszłości działkowców
i ogrodów, i którzy nie tylko znają, ale i rozumieją ich
problemy. Zwróciła się do struktur Związku o nawiąza-
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nie współpracy z ugrupowaniami politycznymi i komitetami wyborczymi.
Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD
przyjął stanowisko w dniu 23 października 2014 r. w
sprawie wyborów samorządowych, w którym zaapelował o udział w wyborach i głosowanie na wiarygodnych
kandydatów, gdyż wynik wyborów zaważy na stosunku
przyszłych władz lokalnych wobec działkowców i ROD.
Wyniki odbytych w listopadzie 2014 r. wyborów samorządowych pokazały, że działkowcy uzyskali w nich
znaczną ilość mandatów oraz objęli wiele funkcji we
władzach gmin, powiatów, miast i województw. Łączna
liczba mandatów uzyskanych przez działkowców to 418.
Na funkcje zostało ich wybranych 79, a do rad różnych
szczebli - 339. Objęte funkcje przez działkowców to:
– 2 wicemarszałków,

– 2 wiceprzewodniczących sejmiku województwa,
– 3 starostów i 3 wicestarostów,
– 3 przewodniczących i 6 wiceprzewodniczących rady
powiatu,
– 4 prezydentów i 3 wiceprezydentów,
– 14 burmistrzów i 4 wiceburmistrzów,
– 16 przewodniczących i 13 wiceprzewodniczących rady miasta,
– 4 przewodniczących i 1 wiceprzewodniczący rady
gminy,
– 1 wójt.
Wynik wyborczy przedstawicieli ruchu działkowego
w wyborach samorządowych to dowód dojrzałości,
świadomości i odpowiedzialności kandydatów, struktur
Związku i działkowców, ale także uznania społecznego,
jakim cieszy się cały Związek.

XXII. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
Polski Związek Działkowców jest członkiem Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych
z siedzibą w Luksemburgu, w którym zrzeszonych jest
14 krajów członkowskich, głównie europejskich.
W dniach 28 lutego-1 marca 2014 r. w Luksemburgu
odbyło się zgromadzenie ogólne Międzynarodowego
Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych, w którym
Polski Związek Działkowców reprezentował Prezes PZD
Eugeniusz Kondracki. Było to statutowe posiedzenie,
którego porządek obrad obejmował m. in. zatwierdzanie
sprawozdania z działalności zarządu Office International za rok 2013, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły i przyjęcie preliminarza finansowego
na rok 2014. Poza tym delegaci dyskutowali na tematy
ważne dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Europie,
a przede wszystkim, jakie działania podjąć w celu przybliżenia władzom i społeczeństwu idei ogrodnictwa
działkowego. Office International włącza się w inicjatywy służące temu celowi m.in. biorąc udział w programie
Cost Action: „Miejskie ogrody działkowe w europejskich miastach – przyszłość, wyzwania, doświadczenia”.
W ten międzynarodowy projekt aktywnie zaangażowany
jest też Polski Związek Działkowców, którego przedsta-

wiciele uczestniczyli już w organizowanej w roku 2013
w Poznaniu konferencji międzynarodowej, a także podczas konferencji organizowanej w ramach tego programu
przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 11-12 kwietnia 2014 r.
W dniach 28-30 sierpnia 2014 r. w Utrechcie w Holandii odbywał się Kongres Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych. W kongresie uczestniczyli przedstawiciele polskich działkowców na czele
z Prezesem PZD – P. Eugeniuszem Kondrackim. Przez
3 dni przedstawiciele 14 europejskich związków dzielili
się swoimi doświadczeniami związanymi z ogrodnictwem
działkowym. Podczas Kongresu odbyła się prezentacja
działalności medialnej PZD. Została ona bardzo dobrze
przyjęta i wywołała duże zainteresowanie, gdyż okazało
się, że żaden inny związek europejski nie prowadzi działalności medialnej na tak szeroką skalę.
Krajowa Rada PZD na swojej stronie internetowej prowadzi zakładkę w języku angielskim, gdzie zamieszczane są artykuły przygotowane i przetłumaczone przez
pracowników biura KR, w których poruszane są najważniejsze problemy i wydarzenia, jakie mają wpływ na sytuację PZD i ogrodnictwa działkowego w Polsce.

XXIII. ZAKŁADKA NA STRONIE INTERNETOWEJ PZD „W SPRAWIE USTAWY
– działkowcy pytają, a prawnicy związku odpowiadają
W związku z licznie kierowanymi do KR PZD pytaniami natury prawnej odnośnie zapisów nowej ustawy
o ROD, Krajowa Rada PZD postanowiła uruchomić specjalną zakładkę na stronie internetowej PZD pod nazwą:
„W sprawie USTAWY – działkowcy pytają, a prawnicy
Związku odpowiadają”. Zakładka została podzielona na
8 sekcji tematycznych. Łącznie znalazło się na niej aż

113 pytań z udzielonymi odpowiedziami przez 27 prawników zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Zakładka
cieszyła się ogromną popularnością wśród działkowców
i struktur Związku. Ostatecznie Krajowa Rada PZD opublikowała wybrane odpowiedzi w publikacji pt. „Ustawa o ROD w pytaniach i odpowiedziach”.
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XXIV. WYDAWNICTWA
Krajowa Rada PZD w 2014 r. zredagowała i wydała
dla działkowców, zarządów ROD i okręgowych zarządów następujące pozycje:
1. Biuletyn Informacyjny – 8 numerów, nakład po
9 000 egzemplarzy każdy numer, koszty statutowe
OZ i KR PZD,
2. Informator Działkowca – 12 numerów, nakład po
16 000 egzemplarzy każdy numer, koszty budżetowe KR PZD,
3. Miesięcznik „działkowiec” dla zarządów ROD
– 12 numerów, koszty Funduszu Oświatowego
KR PZD,
4. Gazetę działkową „Zielona Rzeczpospolita” – 2 numery (kwiecień i sierpień) – nakład 200 000 egzemplarzy każdy numer, koszty budżetowe KR PZD
5. ulotkę „RAZEM czy osobno”, w której przedstawione zostały korzyści z pozostania w PZD - nakład
200 000 egzemplarzy, koszty budżetowe KR PZD
6. broszurę „Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia

2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych” – nakład 100 000 egzemplarzy, koszty budżetowe KR
PZD
7. broszurę „Ustawa o ROD w pytaniach i odpowiedziach” – nakład 100 000 egzemplarzy, koszty budżetowe KR PZD
8. „Regulamin ROD” uchwalony przez KR PZD
w dniu 21 lutego 2014 r. – nakład 100 000 egzemplarzy, koszty budżetowe KR PZD
9. ulotkę z Listem uczestników Krajowych Dni działkowca do RPO Prof. Ireny Lipowicz w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – nakład
50 000 egzemplarzy, koszty budżetowe KR PZD
10.plansze z Apelem uczestników Krajowych Dni
Działkowca do wszystkich działkowców i zarządów
ROD – nakład 16 000 egzemplarzy, koszty budżetowe KR PZD,
11.projekt statutu PZD – nakład 9 000 egzemplarzy,
koszty budżetowe KR.

XXV. SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI GRUNTAMI REALIZOWANE W 2014 ROKU
Uchwały sysytemowe badania przeprowadzone w zakresie gospodarki gruntami w 2014
Prezydium KR PZD i Krajowa Rada PZD przeprowadziła szereg badań związanych z gospodarką gruntami.
Zbadała:
1. Powierzchnię działek użytkowanych w ROD na
dzień 31.12.2013 r., stanowiących podstawę przygotowania preliminarzy finansowych.
2. Stan posiadania ROD w strukturach PZD na dzień
31.12.2013 r.
3. Stan roszczeń do gruntów ROD na dzień
30.04.2014 r., w tym roszczenia realizowane na drodze

sądowej bądź administracyjnej.
4. Usuwanie śmieci z terenów ROD w świetle nowych
przepisów.
5. Realizację planów inwestycji i remontów w ROD
przyjętych przez OZ PZD na 2013 rok.
6. Realizację art. 76 ustawy o ROD przez okręgowe
zarządy PZD.
7. Zobowiązania Związku z tytułu likwidacji ROD.
8. Dotacje na realizację inwestycji i remontów dla ROD
udzielone przez OZ PZD w poszczególnych kwartałach.

Stan posiadania PZD w 2014 r.
Krajowa Rada PZD przeprowadziła w 2014 r. coroczną analizę stanu posiadania PZD, na dzień 31.12.2013 r.,
na podstawie danych przekazanych przez OZ PZD w formie ankiet stanu organizacyjnego. Prezydium KR PZD
w dniu 10.04.2014 r. przyjęło stan posiadania PZD,
w zakresie badanych kryteriów:
Liczba ROD – 4926
w tym liczba ROD stałych: miejskich wynosi 4103,
podmiejskich – 761,
w tym liczba ROD czasowych: miejskich wynosi 58,
podmiejskich – 4,
Powierzchnia ROD – 43 236,9705 ha
w tym powierzchnia ROD stałych: miejskich wynosi

35 828,6247 ha, podmiejskich – 7240,7044 ha,
w tym powierzchnia ROD czasowych: miejskich wynosi 159,9014 ha, podmiejskich – 7,7400 ha,
Liczba działek – 963 351
w tym liczba działek w ROD stałych: miejskich wynosi 831 302, podmiejskich - 128 025,
w tym liczba działek w ROD czasowych: miejskich
wynosi 3727, podmiejskich – 297,
Powierzchnia działek – 33 913,0022 ha
w tym powierzchnia działek w ROD stałych: miejskich
wynosi 28 416,5310 ha, podmiejskich – 5384,5816 ha,
w tym powierzchnia działek w ROD czasowych: miejskich wynosi 105,8896 ha, podmiejskich – 6,0000 ha,
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Liczba terenów – 7 526
w tym liczba w ROD stałych: miejskich wynosi 6543,
podmiejskich – 907,

w tym liczba w ROD czasowych: miejskich wynosi 72,
podmiejskich – 4.

XXVI. REJESTR ROD W 2014
W 2014 r. Krajowa Rada PZD uzgadniała dane organizacyjno-prawne ROD zawarte w programie Rejestr
ROD, na podstawie danych wprowadzonych przez OZ
PZD i przesłanych dokumentów formalno-prawnych.
Zadaniem programu, który funkcjonuje w PZD od
2010 r. było zapewnienie pełnej i przejrzystej dla całego
kraju bazy danych dotyczących rodzinnych ogrodów
działkowych oraz umożliwienie korzystania z niej nie
tylko przez KR PZD, ale również przez OZ PZD, które
w każdej chwili mogą sprawdzić dane organizacyjno-prawne ogrodów ze swojego terenu i w razie potrzeby
dokonać ich aktualizacji. Z uwagi na nowe, rozbudowane funkcje programu oraz konieczność skonfrontowania
zastanego stanu gruntów ROD z rzeczywistym program
Rejestr ROD w dalszym ciągu jest wdrażany. Wdrażanie programu związane jest również z ciągle zmieniającym się stanem prawnym gruntów ROD, zwłaszcza

danych ewidencyjnych. To wymusza liczne, bieżące aktualizacje danych organizacyjno-prawnych ROD.
Na dzień 31.12.2014 r. Krajowa Rada rozpatrzyła dane w stosunku do 3692 ROD, co stanowi 74,95%
wszystkich ROD. Z czego KR PZD zaakceptowała dane
w stosunku 1919 ROD, których udział w liczbie wszystkich ROD wynosi 38,96%. W 2014 r. Krajowa Rada
PZD głównie rozpatrywała dane organizacyjno-prawne
tych ROD, gdzie miały miejsce likwidacje, nabycia i służebności oraz liczne aktualizacje danych ewidencyjnych.
Głównymi przeszkodami w możliwości akceptowania
danych przez KR PZD były niezgodności wprowadzonych danych z danymi zawartymi w „starym” programie
Rejestr ROD, niezgodności z posiadaną dokumentacją
formalno-prawną, niekompletna dokumentacja formalno- prawna oraz błędy techniczne.

XXVII. AKTUALIZACJA ZAŚWIADCZEŃ DLA JEDNOSTEK LOKALNYCH WPISANYCH
DO KRAJOWEGO REJESTRU URZĘDOWEGO PODMIOTÓW GOSPODARKI
NARODOWEJ W 2014 R.
W 2014 r. w Krajowej Radzie PZD kontynuowano proces aktualizacji zaświadczeń REGON rodzinnych ogrodów działkowych, wpisanych do Krajowego Rejestru
Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej.
Dokonano aktualizacji, o które wnioskowały okręgowe
zarządy w zakresie:
1. Rejestracji 5 ROD:
– nowoutworzonych - ROD im. Heweliusza w Gdańsku /OZ Gdańsk/ i „Stokrotka” w Żarach /OZ Śląski/,
– utworzonego ROD im. E. Plater w Szczecinie,
w wyniku podziału ROD „1 Maja”
– oraz nadanie numeru ROD „Pod Dębami” w Zegrzu
/OZ Mazowiecki/ i ROD „Maki” w Lublinie /OZ
Lublin/. Była to rejestracja formalna ogrodów funkcjonujących.
2. Skreśleń numerów REGON: Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej oraz 16 ROD, które przestały funkcjonować w związku z całkowitą likwidacją lub zostały włączone do innych ogrodów oraz ogrodów figurujących w
Rejestrze ROD z powierzchnią „0” /które zostały zlikwi-

dowane lub przyłączone do innego ogrodu przed 2010 r./
3. Zmian adresowych 26 ROD - w związku z nadaniem przez miasta lub gminy numerów porządkowych
nieruchomości oraz Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD /zmiana siedziby/.
W listopadzie 2014 r. wdrożono w Urzędzie Statystycznym nowy system informatyczny rejestru REGON,
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29.08.2014 r. - w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń,
oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania
służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. 2014. poz. 1353), wprowadzającego m.in. nowy wniosek RG-OP, zastępujący dotychczasowe wnioski: RG-1 o wpis lub zmianę wpisu
w Rejestrze REGON i RG-2 o skreślenie z Rejestru
REGON. Wzory druku oraz zasady wypełniania nowego
wniosku przekazano do wszystkich jednostek terenowych PZD.
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XXVIII. REGULACJA STANU PRAWNEGO GRUNTÓW ROD W 2014
• W 2014 r. Prezydium KR PZD rozpatrywało wnioski okręgowych zarządów PZD w sprawie nabycia
tytułu prawnego do gruntów ROD, obciążenia gruntów ROD ograniczonymi prawami rzeczowymi, likwidacji prawnej ROD w zw. z realizacją roszczeń
osób trzecich do gruntów ROD oraz rejestracji i
skreślenia ROD z Rejestru ROD.
• W sprawie nabycia tytułu prawnego do gruntów
ROD, Prezydium KR PZD podjęło 6 uchwał. Wyraziło zgodę na nabycie prawa użytkowania (nieodpłatnego) do 2,6598 ha, użytkowania wieczystego
(nieodpłatnego) do 18,5176 ha i własności do
0,0172 ha. Łącznie, wyraziło zgodę na nabycie prawa do 21,1946 ha powierzchni gruntów. 19,4247 ha
powierzchni gruntu PZD otrzymał jako teren zamienny w związku z likwidacją w części ROD.
W pozostałych przypadkach nabycie gruntu związane było z regulacją stanu prawnego gruntów zajmowanych bez tytułu prawnego.
• W zakresie obciążenia gruntu PZD ograniczonymi

prawami rzeczowymi, Prezydium KR PZD podjęło
16 uchwał. W 14 przypadkach wyraziło zgodę na
ustanowienie służebności przesyłu na gruntach
ROD, a w 2 przypadkach -obciążenie gruntu ROD
służebnością przejazdu i przechodu. W zdecydowanej większości przypadków służebność przesyłu była związana z przesyłem energii elektrycznej.
• W związku z realizacją roszczeń osób trzecich do
gruntów ROD Prezydium KR PZD podjęło 6
uchwał. W 4 przypadkach podjęło uchwały w sprawie likwidacji części ROD, a w 2 przypadkach - całości ROD. Łącznie likwidacji prawnej uległo
9,6356 ha powierzchni ROD i 256 działek rodzinnych.
• Prezydium podjęło uchwały w sprawie zarejestrowania w Rejestrze ROD 1 ROD - ROD „Heweliusza” w Gdańsku. Prezydium podjęło uchwały
w sprawie skreślenia z Rejestru ROD 7 ROD. W
przypadku 1 ROD dokonano zmiany statusu.
Usankcjonowano połączenia 3 ROD.

XXIX. DZIAŁANIA PROCEDURALNE KR PZD W ZWIĄZKU Z WYŁĄCZENIEM ROD
ZE STRUKTUR PZD W 2014 R. NA PODSTAWIE USTAWY O ROD Z DNIA 13.12.13 R.
W 2014 r. rozpoczął się proces tworzenia nowych stowarzyszeń ogrodowych, wyodrębnionych ze struktur
PZD, wynikający z art. 69 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r.
Nie wszystkie ROD, które podjęły decyzję o wyłączeniu się ze struktur PZD zostały zarejestrowane w KRS
w 2014 r.
W stosunku do stowarzyszeń, które uzyskały osobowość prawną z dniem wpisu do KRS, okręgi rozpoczęły
procedurę, w celu skreślenia ROD z Rejestru ROD KR
PZD, kompletując stosowną dokumentację, zgodnie
z uchwałą Prezydium KR PZD nr 187/2014 z dnia

05.08.2014 r.
Prezydium Krajowej Rady PZD, w miarę wpływu
przedmiotowych dokumentów dokonuje ich analizy i podejmuje działania w zakresie skreślenia ogrodu z Rejestru ROD KR PZD, w związku z zaprzestaniem funkcjonowania ROD w ramach struktur PZD. Zakończeniem
bytu prawnego w Polskim Związku Działowców wyodrębnionego stowarzyszenia jest skreślenie numeru
REGON z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów
Gospodarki Narodowej prowadzonego w Urzędzie Statystycznym.

XXX. BADANIE – STAN ROSZCZEŃ DO GRUNTÓW ROD
W związku z narastającym problemem roszczeń do
gruntów ROD oraz skutkami dla PZD i działkowców,
Krajowa Rada PZD zbadała aktualny stan roszczeń do
gruntów ROD na dzień 30 kwietnia 2014 r., a także dokonała charakterystyki spraw roszczeniowych w celu ustalenia skali tego zjawiska oraz wynikających z niego
zagrożeń w celu przyjęcia dalszych kierunków działania.
Dokonana ocena stanu roszczeń do gruntów ROD wykazała, że stan roszczeń do gruntów ROD w dalszym ciągu utrzymuje się na wysokim poziomie. Roszczeniami
objętych jest 303 ROD o powierzchni 1 120,6901 ha i

liczbie działek rodzinnych – 26 561, z czego ponad połowa roszczeń realizowana jest na drodze sądowej lub
administracyjnej. Najwięcej ROD objętych roszczeniami
występuje na terenie OZ PZD Mazowieckiego, Małopolskiego, w Poznaniu i Śląskiego. Wśród roszczeń najczęstsze są roszczenia osób fizycznych i samorządów.
Każda sprawa roszczeniowa ma zapewnioną obsługę
prawną PZD. Właściciele gruntów ROD bądź ich następcy prawni najczęściej występują o ich wydanie, aczkolwiek w 14% spraw wnoszą również o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Sprawy sądowe
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i administracyjne kończą się różnymi rozstrzygnięciami.
W 59% spraw roszczeniowych, Związek liczy na pozytywne rozstrzygnięcie z czego w 30% spraw widzi możliwość zastosowania art. 25 i art. 26 ustawy o ROD, które
w przypadku likwidacji ROD w związku z roszczeniami osób trzecich gwarantują PZD i działkowcom co najmniej prawo do odszkodowania za ich majątek ogrodowy. Trudno jednak przewidzieć, jakie będą ostateczne
rozstrzygnięcia sądów i organów administracji w tych
sprawach. Doświadczenia są różne.
Po zapoznaniu się z badaniem roszczeń do gruntów
ROD Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu
26.06.2014 r. podjęła uchwałę, w której wyraziła swoje
ogromne zaniepokojenie sytuacją ROD związaną z roszczeniami. Uznała, że roszczenia w dalszym ciągu utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Szczególnie
zaniepokoiła KR PZD sytuacja ROD w największych
okręgach, która może skutkować dla całego Związku.

sie. W pierwszej kolejności, realizując zapisy uchwały
Prezydium KR PZD uznało za konieczne zorganizowanie narady dla inspektorów ds. terenowo - prawnych poświęconej problematyce roszczeń. Taka narada odbyła
się 10-11 września 2014 r. Wśród omawianych zagadnień była ocena stanu roszczeń, ocena sposobu prowadzenia spraw roszczeniowych przez poszczególne OZ
PZD oraz rozwiązania prawne, które winny być wykorzystywane do obrony ROD i działkowców z ROD, objętych roszczeniami (art. 25 i 26 ustawy o ROD). Podkreślono konieczność przedstawiania na posiedzeniach
Prezydium OZ PZD opinii prawnych, uzasadniających
przyjęcie konkretnych kierunków postępowania w sprawach roszczeniowych oraz obowiązek informowania
o roszczeniach zarządów ROD i działkowców. Podczas
narady została podjęta również dyskusja, w jaki sposób
winna zostać przeprowadzona przez OZ PZD likwidacja
prawna całości/ części ROD, którą kończy stosowna
uchwała Prezydium KR PZD. W przypadku zarzutu bezumownego korzystania z nieruchomości przez PZD
i działkowców, zaakcentowano znaczenie podpisywania
porozumień z podmiotami mającymi roszczenia w zakresie warunków wydania terenu oraz wzajemnego zrzeczenia się roszczeń.

W związku z tym, Krajowa Rada PZD zobowiązała
Prezydium Krajowej Rady PZD do wypracowania metod
i mechanizmów dotyczących prowadzenia spraw gospodarki gruntami w okręgach, szczególnie spraw roszczeniowych na miarę potrzeb występujących w tym zakre-

XXXI. SYTUACJA ROD WARSZAWSKICH
W 2014 r. sytuacja prawna warszawskich ogrodów uległa zdecydowanemu pogorszeniu. W związku z tym,
Krajowa Rada PZD podejmowała szereg działań mających na celu obronę ROD i działkowców w Warszawie.
W szczególności uczestniczyła w spotkaniach tzw. „Komisji Warszawskiej” składającej się z 28 przedstawicieli ROD, która została powołana przez Prezydium OZM
do obrony interesów warszawskich ROD zagrożonych
roszczeniami m. st. Warszawy, zwłaszcza związanymi
z Dekretem Bieruta. KR PZD wzięła również udział
w spotkaniu Zespołu ds. współpracy m. st. Warszawy powołanego zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy do
spraw współpracy Miasta Warszawy z rodzinnymi ogrodami działkowymi. Zorganizowała również spotkanie
z pracownikami OZM w celu ustalenia kierunków działań Okręgowego Zarządu PZD w zakresie obrony ROD

położonych na terenie m. st. Warszawy. W związku
z tym, że w 2014 r. zostały wszczęte pierwsze postępowania administracyjne związane z realizacją roszczeń z „Dekretu Bieruta” Krajowa Rada PZD na bieżąco monitorowała stan spraw. Poza tym, KR PZD krytycznie odniosła się do postulatów Stowarzyszenia „Dekretowiec”, aby
około 500 ha gruntów ROD w Warszawie zostało bezpośrednio wydanych na rzecz „dekretowców”, a pozostałe
700 ha gruntów ROD sprzedanych deweloperom (a ogrody przeniesione poza granice Warszawy). Działania Stowarzyszenia „Dekretowiec”, dążącego do likwidacji ROD
w Warszawie omawiane były na posiedzeniach Prezydium
KR PZD i KR PZD. KR PZD informowała o sytuacji na
stronie internetowej, w Biuletynie Informacyjnym i w Zielonej Rzeczpospolitej. Informacje te przekazywane były
także podczas narad krajowych.

XXXII. ŚRODKI PRZEKAZANE Z FUNDUSZU OBRONY ROD W 2014 R.
W 2014 roku Prezydium Krajowej Rady PZD podjęło
decyzje o przekazaniu środków z Funduszu Obrony
ROD na pokrycie stwierdzonych prawomocnymi wyrokami zobowiązań PZD z tytułu bezumownego korzystania z gruntów, kosztów sądowych oraz innych zobowiązań pozostających w bezpośrednim związku z nimi,
w tym również wynikających z działań na podstawie za-

jęcia komorniczego. Środki z Funduszu Obrony ROD
w łącznej wysokości 874. 628,34 złote, odnoszą się do:
ROD im. 23-lutego w Poznaniu (z powództwa Beaty Nowińskiej), ROD im. Złotowska II w Poznaniu (z powództwa Michał Handkowski i inni), ROD „Wrzos” i ROD
„Kalina” w Krakowie (z powództwa Jadwigi Wysoczyńskiej).
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XXXIII. REGULACJA STANU PRAWNEGO GRUNTU ROD
NA PODSTAWIE ART. 76 USTAWY O ROD
Od kilkudziesięciu lat PZD musi udowadniać swój tytuł prawny do gruntów, zajętych przez ogrody. A wszystko to za sprawą władz publicznych i zakładów pracy, od
których PZD w pełnym zaufaniu przyjął grunty, nie mając wiedzy o wadliwej dokumentacji formalno-prawnej.
Regulacja stanu prawnego gruntów ROD, zawsze była działaniem priorytetowym wszystkich struktur Związku. W stosunku do ponad 27 tys. ha gruntów, PZD posiada prawo użytkowania wieczystego.
Aktualnie dzięki unormowaniom prawnym wynikającym z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku, PZD podejmuje aktywne działania w zakresie regulacji stanu
prawnego dla ROD o nieuregulowanym stanie prawnym.
Kwestia dotyczy blisko 14 tys. ha. PZD nie jest w stanie
wylegitymować się tytułem prawnym do ogrodów, które powstały przed 1981 rokiem i były zakładane przez
gminy i zakłady pracy, od których PZD w wielu przypadkach otrzymał tylko szczątkowe dokumenty dotyczące praw do gruntów. Unormowania wynikające z art. 76
ustawy o ROD dają PZD możliwość swoistego „zasiedzenia” nieruchomości zajmowanej przez ROD i uzyskania tytułu prawnego w postaci użytkowania. Jest to
możliwe wyłącznie w odniesieniu do gruntów ROD, będących własnością jednostek samorządu terytorialnego
bądź Skarbu Państwa oraz spełniających jedną z przesłanek wymienionych w art. 76 ust. 1 pkt. 1- 4 ustawy.
Aby uzyskać taką decyzję, muszą zostać spełnione
pewne warunki. Koniecznym jest, aby ogród funkcjonował na gruncie będącym własnością Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego i spełniał co najmniej
jedną z przesłanek wynikających z art. 76 ustawy o
ROD, a mianowicie:
1) był wpisany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako zieleń działkowa (na dzień
19.01.2014 r.)
2) istniał co najmniej 30 lat (czyli był założony przed
19.01.1984 r.), a nabycie do niego własności przez Skarb
Państwa nastąpiło w związku z zakładaniem ROD bądź
jego funkcjonowaniem np. gdy Skarb Państwa pozyskał
grunt w wyniku wywłaszczenia w celu urządzenia na nim
rodzinnego ogrodu działkowego.
3) istniał co najmniej 30 lat (czyli był założony przed
19.01.1984 r.), a nabycie do niego własności przez jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w związku z
funkcjonowaniem na nim ROD np. gdy gmina uzyskała
własność do nieruchomości zajętej przez ROD na skutek
komunalizacji
4) ogród posiada lokalizację stałą bądź uzyskał status
stały na podstawie ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych.
Aby pomóc ogrodom w regulacji stanu prawnego

gruntów ROD Prezydium KR PZD w dniu 12 lutego
2014 roku Uchwałą nr 21/2014 przyjęło wytyczne
w tej sprawie (treść uchwały opublikowana w BI
nr 2/2014 r.). W wytycznych tych została określona dokładna procedura regulacji stanu prawnego gruntów całości/ części ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD.
Co do zasady podejmowanie działań związanych z regulacją stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76
ustawy o ROD należy do Okręgowych Zarządów PZD.
Konieczne jednak w tych działaniach było wsparcie zarządów ROD, które najlepiej znają sytuację prawną
ogrodów i są w posiadaniu dokumentów, które pozwolą
uregulować stan prawny.
PZD korzystając z dobrodziejstwa ustawy o ROD niezwłocznie przystąpił do potwierdzania praw do gruntów,
zajętych przez ROD. W działania te włączyły się wszystkie jednostki organizacyjne PZD tj. zarządy ROD, okręgowe zarządy oraz Krajowa Rada PZD. W pierwszej
kolejności kompletowana jest dokumentacja na potwierdzenie spełnienia co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art. 76 ustawy o ROD, a następnie składane są wnioski o wydanie decyzji potwierdzającej prawo PZD do gruntu ROD. Jak pokazuje praktyka, uregulowanie sytuacji prawnej ROD na podstawie ustawy
o ROD nie jest prostym zadaniem. Krajowa Rada PZD
na posiedzeniu w dniu 25 września 2014 r. zapoznała się
z postępem działań w zakresie regulacji stanu prawnego
przy zastosowaniu art. 76 oraz podjęła w tej sprawie stanowisko.
Na terenie kraju 22 okręgowe zarządy (oprócz Elbląga,
Gorzowa Wlkp., Legnicy i Zielonej Góry, które mają
uregulowane stany prawne gruntów ROD) wytypowały
1 791 ROD o powierzchni blisko 11 tys. ha, w stosunku
do których zastosowanie będzie miał art. 76 ustawy
o ROD.
Do końca 2014 roku PZD złożył wnioski o regulacje
stanu prawnego 735 ROD o powierzchni 4694 ha.
Właściciele gruntu (gminy/Skarb Państwa) rozpatrzyli w 2014 roku sprawy, potwierdzając na rzecz
PZD nieodpłatne prawo użytkowania do nieruchomości w stosunku do 64 ROD o powierzchni ponad
364 ha.
Zatem niektóre organy władzy publicznej bez zbędnej
zwłoki, rozpatrują sprawy i potwierdzają na rzecz PZD,
w formie decyzji istniejący stan faktyczny. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że ogrody na tych terenach funkcjonują od dziesiątek lat a Związek przejął teren i go
zagospodarował w dobrej wierze. Dzięki przyjętym w
ustawie o ROD rozwiązaniom prawnym, Związek aktywnie działa w zakresie normowania stanów prawnych
do gruntów, uzyskując decyzje potwierdzające na rzecz
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PZD prawo użytkowania do gruntu ROD. Kolejne wnioski już są przygotowywane. Miejmy nadzieje, że współpraca z gminami będzie układała się dobrze i uda nam
się skutecznie doprowadzić do uregulowania pozostałych terenów rodzinnych ogrodów działkowych. Szczególnie liczymy na duże miasta, takie jak Warszawa,
Wrocław, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Katowice, Lublin,

Bydgoszcz, do których wpłynęło dużo wniosków o regulację stanu prawnego na podstawie art. 76. Szczególnie trudna jest sytuacja w Warszawie i Krakowie,
bowiem w Warszawie do uregulowania jest stan prawny
99 ROD o pow. ponad 670 ha, a w Krakowie - 72 ROD
o pow. blisko 320 ha. Ustawa o ROD naprawdę działa,
ma dobre rozwiązania prawne, które Związek realizuje.

WYKAZ ROD,
którym na wniosek PZD ustanowiono prawo użytkowania w oparciu o art. 76
ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD (na dzień 31.12.2014 r.)
Lp
1

OZ PZD
BYGDOSZCZ

L.p.

Nazwa ROD

MiejscowoÊç

KALISZ

Gmina/Skarb
Paƒstwa

1

Borowianka

Tuchola

1,9261

Tuchola

2

Pałuczanka

˚nin

3,2800

˚nin

3

Stokrotka

Âwiecie

1,4753

Âwiecie

4

Befana

Bo˝enkowo

10,1740

Osielsko

5

Budowlani

Bo˝enkowo

9,0811

Osielsko

6

Zacisze

Bo˝enkowo

6,3268

Osielsko

7

Chmielniki

Pràdocin

4,1500

Nowa Wielka WieÊ

8

Energetyk

Bo˝enkowo

9

Pod Orłem

Pràdocin

5,3899

Nowa Wielka WieÊ

10

Szuwarek

Pràdocin

1,2600

Nowa Wielka WieÊ

11

Rekreacja

Tryszczyn

3,1000

Koronowo

12

Zofiówka

Inowrocław

1,1091

Skarb Paƒstwa

13

Nasycalnia

Solec Kujawski

4,0040

Solec Kujawski

Razem
2

Powierzchnia
ha

17,3960

Osielsko

68,6723
1

Kolejarz

Pon´tów Górny

1,4900

Skarb Paƒstwa

2

Wspólnota

Turek

11,1000

Skarb Paƒstwa

3

Relaks

Koło

9,7091

Skarb Paƒstwa

4

Bonanza

Kalisz

3,0988

Kalisz

5

Energetyk II

Konin

8,1283

Skarb Paƒstwa

6

Gwarek

Konin

5,5832

Skarb Paƒstwa

7

Ceramik

Kalisz

2,0487

Kalisz

8

Kolejarz

Ostrów Wlkp.

9,9428

Ostrów Wlkp.

Razem

51,1009
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3

KOSZALIN

1

E. Gierczak

Koszalin

13,8414

2

J. Fałata

Koszalin

3,0045

Koszalin

3

A.Mickiewicza

Czaplinek

9,2877

Czaplinek

4

Kolejarz

Koszalin

4,6977

Koszalin

5

Ikar

Mirosławiec

6

E. Gierczak

Kołobrzeg

1,1319

Kołobrzeg

7

Urz´dowy

Drawsko-Pomorskie

2,7043

Drawsko
Pomorskie

8

Budowlani

Kołobrzeg

5,7300

Kołobrzeg

9

Flora

Szczecinek

2,3500

Szczecinek

Razem
4

LUBLIN

MAŁOPOLSKI

1

Traktorek

Lublin

2,9100

Lublin

2

Robotnik

Lublin

2,7100

Lublin

3

Maki

Lublin

16,1589

Lublin

4

Pionier

Lublin

8,1998

Lublin

5

Młynarz

Lublin

7,0808

Lublin

6

Piastowski

Lublin

1,9961

Lublin

39,0556
1

Krokus

Miechów

1,6013

Miechów

2

Miechowity

Miechów

7,5433

Miechów

3

Włosaƒ

Włosaƒ

9,6600

Mogilany

Razem
6

MAZOWIECKI

18,8046
1

Krubin

Ciechanów

0,4603

Ciechanów

2

Sona

Ciechanów

40,2576

Ciechanów

3

Transportowiec

Stefanowo

5,0442

Lesznowola

Razem
7

OPOLSKI

45,7621
1

PrzyszłoÊç

Grodków

2

Brzeg

Brzeg

3

Relaks

Kędzierzyn-Koêle

1,9366

K´dzierzyn-Koêle

4

Kolejarz

Kluczbork

2,6011

Kluczbork

5

Zgoda

Biała

1,1794

Biała

Razem
8

PODLASKI

Skarb Paƒstwa

53,7631

Razem
5

11,0156

Skarb Paƒstwa

1,5315
11,0215

Skarb Paƒstwa
Brzeg

18,2701
1

Drzewiarz

Czarna Białostocka

2,6213

Skarb Paƒstwa

2

Wojska Polskiego

Białystok

1,1472

Białystok

Razem

3,7685
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9

PODKARPACKI

1

Relax

Nowa Sarzyna

Razem
10

0,8437

Nowa Sarzyna

0,8437

POZNA¡

1

Nad Stawem

Poznaƒ

3,9840

Poznaƒ

2

Michała Drzymały

Poznaƒ

2,0173

Poznaƒ

3

Pomet

Poznaƒ

5,9149

Poznaƒ

4

Dębinka

Poznaƒ

3,9151

Poznaƒ

5

Im. J. Mazurka

Poznaƒ

19,2816

Poznaƒ

6

Tramwajarz

Poznaƒ

2,9976

Poznaƒ

7

Adama Mickiewicza

Poznaƒ

1,4364

Poznaƒ

8

Przylesie

Poznaƒ

1,0670

Poznaƒ

9

Lotnictwa Polskiego

Poznaƒ

8,5458

Poznaƒ

Razem

49,1597

11

SUDECKI

1

Stokrotka

Âwidnica

2,6686

Âwidnica

12

SZCZECIN

1

Relaks

Mrze˝ynko

6,8688

Trzebiatów

13

ÂLÑSKI

1

MiłoÊç

Rydułtowy

1,9597

Rydułtowy

14

ÂWIĘTOKRZYSKI

1

Bratek

Rudki

3,100

15

WARMIŃSKOMAZURSKI

1

Tulipan

Orzysz

0,8423

ŁĄCZNIE

64

Nowa Słupia
Skarb Paƒstwa

364,6400

XXXIV. BADANIE – USUWANIE ŚMIECI Z TERENÓW ROD
W 2014 r. Krajowa Rada PZD zbadała jak zarządy
ROD i działkowcy radzą sobie ze zmianą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system
usuwania śmieci zaczął obowiązywać z dniem 1 lipca
2013 r. Przez cały ubiegły rok KR PZD wdrażała w ROD
jego rozwiązania. Kilkakrotnie występowała do Ministra
Środowiska o interpretację ustawy śmieciowej, publikowała informację na stronie internetowej PZD oraz Biuletynach Informacyjnych. Wreszcie, w dniu 11.07.2013 r.
Prezydium KR PZD w drodze uchwały nr 182/2013
przygotowało wytyczne dla zarządów ROD i ogrodów
objętych ustawą śmieciową. Po niespełna roku funkcjonowania nowelizacji ustawy „śmieciowej” na podstawie
informacji OZ PZD, KR PZD ustaliła, że nowe zasady
wywozu śmieci objęły 2661 ROD o pow. 24476,0534 ha
i liczbie działek rodzinnych – 589 790, które są położone na terenie 499 gmin (miejskich i wiejskich). Stanowi
to 54% wszystkich ROD. Nowy system gospodarowa-

nia odpadami na terenie ROD zmienił się diametralnie.
Ustawa śmieciowa wywołuje ogromne emocje wśród
działkowców. Jest ona dyskutowana niemal na każdym
walnym zebraniu członków ROD, gdyż sprawia wiele
problemów w ogrodach. Największym problemem
w ROD okazał się wzrost kosztów wywozu śmieci, który jest spowodowany wyższymi stawkami wywozu
śmieci, zawyżonymi normami gromadzenia odpadów
oraz zbyt częstym ich wywozem. Mimo wielu problemów zarządy ROD i działkowcy, przy pomocy okręgowych zarządów PZD podejmują liczne próby zmniejszenia opłat za wywóz śmieci z terenów ROD. W wielu
przypadkach działania te przynoszą rezultaty. Informacja
z badania została przedstawiona na stronie internetowej
PZD i Biuletynie Informacyjnym OZ PZD w formie Komunikatu KR PZD z dnia 6.06.2014 r. pt. „Nowe zasady
wywozu śmieci z terenów ROD. Jak zarządy ROD
i działkowcy radzą sobie z problemami?”
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XXXV. LIKWIDACJE ROD W 2014 ROKU ORAZ ZOBOWIĄZANIA
Z TYTUŁU LIKWIDACJI ROD
ROD należy wskazać:
➢inwestycje drogowe - 31,1918 ha
➢inne cele publiczne, jak budowa wałów przeciwpowodziowych, lotnisk, linii kolejowych czy urządzeń
do przesyłania płynów, pary oraz gazów - 2,7976 ha
➢inne, w tym likwidacje prawne 28,3111 ha
➢likwidacje w związku z nierealizowaniem celu wynikającego z ustawy o ROD, tj. tereny niezagospodarowane przez ROD, na których nie znajdował się
majątek Związku i działkowców – 30,868 ha.
W 2014 r. Prezydium KR PZD nie podejmowało decyzji w zakresie likwidacji ROD w odniesieniu do ogrodów z terenu działania następujących okręgów: częstochowskiego, elbląskiego, gorzowskiego, łódzkiego, małopolskiego, słupskiego, wrocławskiego i zielonogórskiego.
W 2014 roku jedynie OZ Śląski PZD w Katowicach
na mocy umów przejął na siebie obowiązek zakupu
gruntu i odtworzenia ROD. Miało to miejsce w przypadku dwóch likwidacji (ROD „Biała Róża” w Zabrzu
i ROD „Świt” w Katowicach). Łącznie OZ Śląski PZD
otrzymał na ten cel kwotę 234 640 zł.

W 2014 roku w Krajowej Radzie PZD zarejestrowanych było 204 wnioski w sprawie likwidacji całości bądź
części rodzinnych ogrodów działkowych. Prezydium
Krajowej Rady PZD podjęło uchwały likwidacyjne
w odniesieniu do 93 ROD o powierzchni 93,1685 ha,
z czego 50,8876 ha było w użytkowaniu PZD, a 42,2809 ha
w użytkowaniu wieczystym PZD. Pozostałe wnioski będą rozpatrywane przez Prezydium Krajowej Rady
w 2015 roku, bądź w latach następnych, niezwłocznie po
przesłaniu dokumentów przez okręgowe zarządy PZD.
Kwestie likwidacji ROD są procesami długotrwałymi.
Od przesłania do KR PZD informacji o rozpoczęciu likwidacji ROD do ich zwieńczenia uchwałą Prezydium
KR PZD mija niekiedy kilka lat. Z uwagi na powyższe,
nie wszystkie wnioski znajdujące się w KR PZD zostały rozpatrzone w 2014 roku.
Ogółem likwidacją objętych zostało 1 632 działek rodzinnych. W 7 przypadkach likwidacje objęły całe ogrody. Powyższe likwidacje miały miejsce w okręgu
gdańskim (2 ROD), mazowieckim (3 ROD) i poznańskim (2 ROD).
Biorąc pod uwagę cel, na który zostały zlikwidowane

XXXVI. PEŁNOMOCNICTWA W ZAKRESIE GOSPODARKI GRUNTAMI
Zgodnie z kompetencjami wynikającymi, że statutu
PZD Prezes PZD wraz z innym członkiem Prezydium
Krajowej Rady PZD w 2014 roku udzielił 58 pełnomocnictw w formie aktu notarialnego dla przedstawicieli
okręgowych zarządów, związanych z dokonywaniem
czynności prawnych w zakresie gospodarki gruntami,
a związanych z rozwiązaniem umów użytkowania wieczystego, ustanowieniem na gruntach PZD służebności
przesyłu, ustanowieniem na rzecz PZD prawa użytkowa-

nia lub użytkowania wieczystego. Czynności te były następstwem podejmowanych przez Prezydium KR PZD
decyzji w sprawie nabycia, zbycia i obciążenia majątku
trwałego PZD. Ponadto dla przedstawicieli OZ PZD
udzielono 118 pełnomocnictw w zwykłej formie pisemnej w zakresie postępowań administracyjnych i wieczysto-księgowych, dotyczących nieruchomości, na których
zlokalizowane są ROD.

XXXVII. INWESTYCJE I REMONTY W ROD
Zgodnie z uchwałą nr 44/2011 Prezydium KR PZD z
dnia 30 marca 2011 roku w sprawie sporządzania sprawozdań z planu i realizacji inwestycji i remontów w ROD,
w 2014 roku Krajowa Rada PZD dokonała analizy przesłanych przez okręgowe zarządy PZD sprawozdań z realizacji planów inwestycji i remontów w ROD przyjętych
przez okręgowe zarządy PZD w 2013 roku. Jednocześnie
powyższy materiał został przedstawiony na posiedzeniu
Prezydium KR PZD w dniu 9 lipca 2014 r.
Krajowa Rada PZD ustaliła, iż w 2013 roku w 1687
ROD zrealizowano 2097 zadań remontowo – inwestycyjnych. Oznacza to, iż zadania przeprowadzono w 34%

ogrodów działkowych funkcjonujących w Polsce.
Przeprowadzenie wszystkich zadań kosztowało
50.574.648 zł. Zadania polegające na remontach i modernizacji istniejącej infrastruktury wykonano na łączną
kwotę 30.316.207 zł., zaś na zadania związane z budową
nowej infrastruktury w ROD wydatkowano środki w wysokości 20.258.441 złotych.
W 97% zadania inwestycyjno - remontowe zostały zrealizowane przy udziale środków finansowych: ROD,
okręgowych zarządów PZD i Krajowej Rady PZD, a jedynie w 3% zadań zostało sfinansowanych ze środków
zewnętrznych, pochodzących przede wszystkim z dota-
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cji od jednostek samorządu terytorialnego.
W badanym okresie wybudowano bądź wyremontowano następującą infrastrukturę w ROD:
• 125 476 m² ogrodzeń,
• 289 bram i furtek,
• 81 hydroforni i innych urządzeń,
• 73 pompy wodne,
• 591 punktów czerpalnych wody,
• 97 451 mb sieci wodociągowej,
• 132 126 mb sieci energetycznej,
• 4 285 m² biur,
• 12 162 m² świetlic,
• 2 024 m² budynków gospodarczych,
• 88 188 m² dróg i alej ogrodowych,
• 7 471 m² parkingów,
• 3 555 m² pasów zieleni, 304 mb kanalizacji sanitarnej i 34 sanitariaty,
• 4 473 m² ogrodów jordanowskich i placów zabaw,
Poza ww. pracami, zrealizowano szereg innych zadań
o charakterze inwestycyjno – remontowym, takich jak:
budowa rowów odwadniających, wykonanie nowych ta-

blic informacyjnych, a także opracowanie nowych planów zagospodarowania ogrodów.
Szczegółowe dane dotyczące inwestycji i remontów
w ROD w 2014 roku będą oceniane przez Prezydium
Krajowej Rady PZD i opublikowane w 2015 roku.
Z uwagi na to, iż wiele ogrodów nie posiada jeszcze
podstawowej infrastruktury takiej jak sieć wodociągowa, energetyczna, czy budynki administracyjne, Krajowa
Rada PZD podejmuje szereg działań zachęcających zarządy ROD do podejmowania inicjatyw inwestycyjno
– remontowych, poprzez przyjęcie szczegółowych wytycznych w zakresie przeprowadzania w ogrodzie budowy bądź modernizacji infrastruktury ogrodowej,
udzielanie ogrodom wsparcia finansowego w formie pożyczek z Funduszu Samopomocowego i dotacji z Funduszu Rozwoju ROD oraz gdy zajdzie taka potrzeba
– z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych, jak i poprzez propagowanie powyższych zadań na stronie internetowej PZD, w Biuletynie
Informacyjnym oraz w miesięczniku działkowiec.

XXXVIII. DOTACJE ZWIĄZKU DLA ROD
PZD w 2014 roku przekazał na rzecz 676 rodzinnych
ogrodów działkowych środki finansowe w formie dotacji
w wysokości ponad 5,3 miliona złotych. Okręgowe Zarządy PZD przeznaczają środki dla ROD, które podejmują się realizacji zadań inwestycyjnych związanych z
budową nowej lub modernizacją istniejącej ogólnoogrodowej infrastruktury. Warto jednak potrzebami ogrodów
zainteresować także włodarzy gmin. Obecne unormowania prawne zawarte w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o

ROD, dają podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD, a w szczególności na
budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, o ile
wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD
przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności
lokalnej do ROD. Zarządy ROD i działkowcy musza wykazać aktywność w tej sprawie i korzystać z unormowań
prawnych jakie daje ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku
o rodzinnych ogrodach działkowych.

XXXIX. DOTACJE DLA ROD NA USUWANIE SKUTKÓW PODTOPIEŃ
W wyniku występujących lokalnych zalań lub podtopień, niektóre rodzinne ogrody działkowe doznały strat
w infrastrukturze ogrodowej oraz w majątku i nasadzeniach działkowców. Dla struktur Związku najważniejszym działaniem było udzielenie pomocy ogrodom przy
usuwaniu szkód i doprowadzeniu infrastruktury ogrodowej do stanu przed zalaniem – podtopieniem, aby działkowcy mogli normalnie funkcjonować. W 2014 roku
z Funduszu przeznaczonego na usuwanie klęsk żywiołowych w ROD, Prezydium KR PZD udzieliło wsparcia
dla 11 ROD w kwocie 104 753 zł.

Polski Związek Działkowców posiada doświadczenie
jak uporać się ze zjawiskiem powodziowym, gdyż już w
latach ubiegłych powodzie, zalania i podtopienia nie
omijały terenów rodzinnych ogrodów działkowych. Jedynie wspólne zaangażowanie i solidarność występujące wśród społeczności działkowej pozwoliły wielu
ogrodom na uporanie się ze skutkami powodzi.
W latach 2010-2014 Krajowa Rada łącznie udzieliła
w tym zakresie wsparcia dla 165 ROD w łącznej kwocie
2 050 755 złotych.
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XL. POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ PZD DLA ROD
Z FUNDUSZU SAMOPOMOCOWEGO PZD W 2014 R.
Zarządy ROD w 2014 r. skierowały 9 wniosków o pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD. Prezydium
Krajowej Rady PZD po ich rozpatrzeniu podjęło decyzje
o przyznaniu pożyczek dla 8 ROD na łączna kwotę

273 300 zł. W stosunku do jednego ROD decyzja nie zapadła z uwagi na uchybienia formalno-prawne i konieczność uzupełnienia dokumentacji, czego ROD w 2014 r.
nie uzupełnił.

XLI. NARADY 2014 R.
Krajowa Rada PZD zorganizowała w dniach 30-31
stycznia 2014 r., naradę dla pracowników okręgowych
zarządów PZD zatrudnionych na stanowiskach inspektorów ds.; terenowo-prawnych, inwestycyjnych oraz
ogrodniczych. Zasadniczym tematem była aktualna sytuacja oraz zadania dla wszystkich struktur PZD w związku z wdrażaniem postanowień ustawy z dnia 13 grudnia
2013 roku o rodzinnych ogrodach działowych. Omówiony został system organizacyjny ogrodnictwa działkowego, przekształcenia PZD w stowarzyszenie ogrodowe
oraz projekt nowego regulaminu ROD. W bloku tematycznym dla instruktorów ogrodniczych przedstawiono
zadania służby instruktorskiej w nowej formule prawnej
PZD oraz propozycje wydawnicze dla działkowców.
Omawiane były również tematy merytoryczne, związane z gospodarką gruntami, a w szczególności:
• rola i zadania instruktorów terenowo-prawnych OZ
PZD we współpracy z ROD i kształtowaniu dobrego wizerunku Związku. Pomoc i skuteczne działanie. Jakie wyzwania dla pracowników OZ PZD
czekają w związku z wejściem z życie nowej ustawy o ROD?
• stan prawny gruntów ROD - czy dalej warto regulować, mając na uwadze unormowania wynikające z
art. 76 ustawy o ROD,
• sposoby regulacji tytułu prawnego PZD do gruntów
ROD (w tym ujawniania praw w KW),
• zabezpieczenia istnienia ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

• obrona ogrodów i działkowców przed roszczeniami,
• znaczenie stanu prawnego gruntów ROD po wejściu
życie ustawy o ROD,
• znaczenie danych organizacyjno-prawnych w Rejestrze ROD w świetle nowych regulacji prawnych zawartych w projekcie ustawy o ROD,
• znaczenie polityki inwestycyjno-remontowej,
• współpraca z zarządami ROD.
Kolejna narada, która odbyła się w dniach 10 i 11
września 2014 r skierowana była do inspektorów terenowo-prawnych zatrudnionych w OZ PZD. Wśród omawianych zagadnień była ocena działań OZ w postępowaniach roszczeniowych oraz znaczenie unormowań
prawnych wynikających z art. 25 i art. 26 ustawy o ROD
w związku z roszczeniami do gruntów ROD. Analizowane były procedury likwidacyjne i warunki ustawowe
wynikające z nowych unormowań prawnych w przypadku likwidacji na cel publiczny, cel komercyjny i na podstawie tzw. spec ustaw. W ramach podejmowanych
działań w zakresie regulacji stanu prawnego do gruntów
ROD, ustalono niezbędne działania i omówiono występujące problemy związane z realizacją art. 76 ustawy o
ROD, które mają na celu potwierdzenie na rzecz PZD
przez właściciela gruntu (gminę/ Skarb Państwa) tytułu
prawnego do nieruchomości. Omówiono również procedurę kończąca formalny proces związany z wyodrębnieniem się ROD ze struktur PZD. Określono niezbędne
działania w celu zakończenia bytu prawnego tych jednostek w ramach PZD i ich wykreślenie z rejestru ROD.

XLII. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
Podstawy prawne
Krajowa Rada PZD działalność finansową w 2014 r.
prowadziła zgodnie z ustaleniami zawartymi w Ustawie
o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013
r., statutem i uchwałami PZD.

Działania finansowe wynikały z planu pracy i znajdowały zabezpieczenie finansowe w zatwierdzonym przez
Krajową Radę PZD preliminarzu finansowym na 2014 r.
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Finansowanie działalności statutowej
Podstawowym źródłem finansowania działalności Krajowej Rady PZD była składka członkowska, której wysokość i podział, zgodnie ze statutem PZD, ustaliła
Krajowa Rada PZD w drodze Uchwały nr 2/XV/2013 z
dnia 14 listopada 2013 r. Wysokość składki ustalono na

poziomie 19 groszy od metra kwadratowego. Do Krajowej Rady PZD trafiła zgodnie z podziałem 1/3 z części
należnej OZ i KR PZD po uwzględnieniu 5% odpisu na
Fundusz Obrony ROD, 65% zebranej składki pozostało
do wyłącznej dyspozycji ROD.

Koszty działalności statutowej
Koszty KR PZD dotyczyły realizacji zadań statutowych tj. wydatków związanych z organizowaniem i odbywaniem posiedzeń Krajowej Rady PZD, Prezydium,
komisji statutowych, Krajowej Komisji Rewizyjnej
i Krajowej Komisji Rozjemczej, wydatków związanych
z naradami i odprawami organizowanymi przez KR PZD
dla Prezesów, dyrektorów biur, głównych księgowych,
instruktorów ogrodniczych, inspektorów ds. inwestycji
i terenowo - prawnych okręgowych zarządów PZD.
W ramach działalności statutowej Krajowa Rada PZD finansowała konkursy krajowe jak np.:
– Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2014,
– Wzorowa Działka Roku 2014,
w których uczestniczyli działkowcy i ogrody z całego
kraju, natomiast koszty te były związane z lustracją ogrodów i działek, posiedzeniami komisji, a przede wszystkim z nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi, które
trafiały do ogrodów i działkowców. Znaczące koszty
Krajowa Rada ponosiła na komunikowanie się z ogrodami i działkowcami poprzez wydawanie gazety „Zielona Rzeczpospolita”, biuletynów informacyjnych, informatorów działkowca, plansz szkoleniowych, instrukcji,
ulotek, broszur, a także redagowanie i prowadzenie strony internetowej.
Sprawne i prawidłowe funkcjonowanie Związku, realizacja zadań statutowych, komunikowanie się ze
wszystkimi jednostkami PZD, wymagało od KR PZD
prowadzenia biura i ponoszenia kosztów administracyjnych. Koszty te związane były z opłatami za: telefony,

faksy, dostęp do Internetu, opłaty pocztowe i kurierskie,
jak również koszty związane z wynajmem powierzchni
biurowych, zużyciem energii i zakupem materiałów biurowych. Prawidłowe funkcjonowanie biura wymagało
ponoszenia kosztów związanych z zatrudnianiem specjalistycznej kadry do obsługi prawnej, inwestycyjnej, gospodarki gruntami, finansowo-księgowej, kadrowej
i administracyjnej.
Część pracowników Krajowej Rady PZD swoje zadania wykonywała bezpośrednio w terenie, dlatego też były ponoszone wydatki związane z kosztami podróży
służbowych.
Jak każdego roku, kierując się trudną sytuację finansową w okręgowych zarządach i ogrodach, na podstawie
wniosków, Prezydium KR PZD przeznaczyło z budżetu
KR PZD środki na wsparcie finansowe w ramach dotacji dla OZ PZD i ROD.
Udzielone dotacje z budżetu KR PZD wyniosły
– 68.000,00 zł, z czego:
1/ OZ Piła – 40.000,00 zł.
2/ OZ Poznań – 20.000,00 zł
3/ ROD „ Góra Zabełecka” Nowy Sącz – 6.000,00 zł.
4/ ROD Powstańców Wlkp. Koźmin Wielkopolski
– 2.000,00 zł
Z budżetu Krajowej Rady PZD zasilono rezerwę budżetową w kwocie – 950.000,00 zł. oraz Fundusze celowe:
– Fundusz Rozwoju w kwocie – 200.000,00 zł
– Fundusz Obrony w kwocie – 200.000,00 zł
– Fundusz Oświatowy w kwocie – 100.000,00 zł

Fundusz Rozwoju ROD
Dla środków Funduszu Rozwoju prowadzono wyodrębnioną ewidencję finansowo-księgową zgodnie z Zakładowym Planem Kont, a środki finansowe znajdowały
się na odrębnym rachunku bankowym. Środki Funduszu
podlegały kontroli przez Krajową Komisję Rewizyjną,

rozliczaniu i zatwierdzaniu przez Prezydium i Krajową
Radę PZD. Sporządzano oddzielne sprawozdanie finansowe W ciężar Funduszu Rozwoju księgowano jedynie
koszty obsługi bankowej.

Fundusz Oświatowy
Podstawowym źródłem finansowania Funduszu
Oświatowego w Krajowej Radzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, były wpływy z wpisowego, które stanowiły 85,72% wszystkich przychodów na Funduszu

Oświatowym.
Do ważnych źródeł finansowania Funduszu Oświatowego należy zaliczyć odsetki bankowe, które stanowią
8,15% wpływów Funduszu.
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Środki znajdujące się na Funduszu Oświatowym przeznaczane były głównie na dostarczanie literatury fachowej z zakresu ogrodnictwa działkowego do nowych

członów Związku oraz na wyposażenie bibliotek ogrodowych na szerzenie wiedzy ogrodniczej poprzez szkolenia
Służby Instruktorskiej.

Fundusz Samopomocowy
Zgodnie z Uchwałą nr 6/XIX/2002 z dnia 14 maja
2002 r. w sprawie Funduszu Samopomocowego PZD,
Krajowa Rada PZD Uchwałą nr 4/XXIII/2002 z dnia
10 października 2002 r. utworzyła w Polskim Związku
Działkowców Fundusz Samopomocowy, który powstał
z 5% odpisu z części składki należnej OZ i KR PZD.
W 2014 r. podstawowym źródłem finansowania tego
funduszu były:
– odsetki bankowe
– dsetki od pożyczek
Ponadto zgodnie z zasadami zawartymi w w/w uchwałach na Fundusz ten trafiały środki ze spłacanych pożyczek.
W 2014 r. z Funduszu Samopomocowego udzielono
pożyczki dla 8 ROD z 6 OZ, łącznie udzielono pożyczek
na sumę 273.300,00 zł z przeznaczeniem na:
– budowę i modernizację infrastruktury w ROD,

– wykonywanie remontów infrastruktury ogrodowej,
– usunięcie zniszczeń w infrastrukturze ogrodu powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, a przekraczających możliwości finansowe ROD.
Funduszem zarządza Krajowa Rada PZD poprzez swoje Prezydium. Decyzja o udzieleniu pożyczki podejmowana była w formie uchwały, która określała jej
wysokość, cel na jaki została przyznana, ilość rat i ich
wysokość. Środki Funduszu zgodnie z w/w uchwałą są
gromadzone na oddzielnym koncie bankowym i prowadzona jest do niego wyodrębniona ewidencja finansowo-księgowa. Fundusz Samopomocowy PZD funkcjonował
w oparciu o roczny plan i sprawozdanie, które po zbadaniu przez Krajową Komisję Rewizyjną są analizowane i przyjmowane przez Prezydium KR PZD i zatwierdzane przez Krajową Radę.

Fundusz Obrony ROD
Fundusz Obrony ROD funkcjonuje w PZD w oparciu
o Uchwałę nr 5/XIII/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie utworzenia w Polskim Związku Działkowców
Funduszu Obrony ROD oraz Uchwałę nr 198/2009 Prezydium KR PZD z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zasad funkcjonowania Funduszu Obrony ROD.
Podstawowym źródłem finansowania tego Funduszu
był 5% odpis ze składki członkowskiej należnej OZ i KR
PZD, co stanowi 79,60% wpływów w 2014 r. Fundusz

został zasilony tytułem odpisu ze środków budżetowych
KR PZD oraz z tytułu odsetek bankowych. Wydatki Funduszu w 2014 r. to przede wszystkim zobowiązania z tytułu bezumownego korzystania z gruntów stwierdzone
prawomocnymi wyrokami sądowymi, które w 2014 r.
stanowiły 89,08% wydatków Funduszu, oraz środki
przekazane do OZ w Poznaniu jako refundacja kosztów
komorniczych dot. ROD im. 23 Lutego w Poznaniu.

Środki Budowy Centralnego Domu Działkowca
Każdego roku przedstawiamy historię powstania Społecznego Komitetu Budowy Domu Działkowca, który
powstał z realnej potrzeby posiadania własnej siedziby,
gdzie Związek, jego członkowie i działacze mogliby realizować zadania wynikające ze statutu PZD. Realizacja
tego celu nie była i nadal nie jest łatwa. Od lat Związek
nie z własnej winy prowadzi walkę o istnienie rodzinnych ogrodów działkowych, zatem sprawy siedziby, które też mają swoich przeciwników, schodzą na dalszy
plan. Jedno jest pewne - inicjatywa, która powstała przed
laty była słuszna i Krajowa Rada dołoży wszelkich starań, aby Związek miał własny „Dom Działkowca”.
Warto przytoczyć w kilku zdaniach historię powstania
funduszu, stan aktualny i pełne rozliczenie środków Budowy Centralnego Domu Działkowca.
Uchwałą nr 7/84 Plenum Krajowej Rady PZD z dnia
30 marca 1984 r. w sprawie „Budowy i gromadzenia

środków na budowę Centralnego Ośrodka Szkolenia
Działkowców”, postanowiło przystąpić do zbierania
środków na budowę Centralnego Ośrodka Szkolenia
Działkowców.
Uchwałą nr 3/86 II KR PZD został powołany Komitet
Budowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Działkowca,
Uchwałą nr 19/86 z 25 listopada 1986 r. KR PZD w sprawie ustalenia programu wykorzystania Centralnego Domu Działkowca Krajowa Rada PZD zmieniła dotychczasową nazwę tego obiektu na Centralny Dom Działkowca w Warszawie. W oparciu o w/w dokumenty od 1984 r.
do 1991 r. jednostki PZD oraz indywidualni działkowcy
dokonywali wpłat z przeznaczeniem na budowę CDD.
Przez cały ten okres zebrane środki były gromadzone na
odrębnym rachunku bankowym i lokowane na korzystnych lokatach. Wpłaty od działkowców i OZ przekazywane przez Okręgowe Zarządy na konto CDD przed
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denominacją wynosiły – 243.785.435,27 zł. a środki
wpłacone przez KR PZD – 126.570.000,00 zł. Należy
zwrócić uwagę, że w okresie tym w naszym Państwie zachodziły zmiany ekonomiczne, duża inflacja, a następnie
denominacja złotego, co w końcowym efekcie ma
wpływ na przedstawione poniżej dane. Wpływy i wydatki środków na CDD od początku istnienia funduszu do
października 2003 r. podane są w PLN po denominacji
i przedstawiają się w następujący sposób:
1. Wpłaty z okręgowych zarządów, rodzinnych ogrodów działkowych i indywidualnych działkowców wyniosły - 24.378,54 zł
2. Wpłaty KR PZD – 12.657,00 zł
3. Odsetki od lokat – 1.580.967,58 zł
Wpływy razem – 1.618.003,12 zł
Koszty
1. Związane z obsługą bankową – 1.459,42 zł
2. Za wykonanie dokumentacji – 543,70 zł
Razem koszty – 2.003,12 zł
Stan środków na 21 października 2003 roku wynosił
– 1.616.000 zł.
Prawidłowość zarządzania środkami finansowymi
i poprawność zapisów w księgach finansowych oraz stan
środków od początku istnienia funduszu do 21 października 2003 roku potwierdziła Krajowa Komisja Rewizyjna PZD, przeprowadzając szczegółową kontrolę, żądając
równocześnie dostarczenia z banku pisemnego potwier-

dzenia środków finansowych na koncie. Bank Gospodarki Żywnościowej pismem z 21 października 2003 r. potwierdził stan środków w kwocie 1.616.000 zł.
W tym czasie działania Krajowej Rady PZD były skierowane na obronę rodzinnych ogrodów działkowych.
Związek znalazł się w określonej sytuacji, co spowodowało, iż Prezydium Krajowej Rady PZD Uchwałą nr
114/2003 z października 2003 r. postanowiło sprawy budowy Centralnego Domu Działkowca przekazać spółce
Dom Działkowca Polskiego Spółka z o.o., której jedynym właścicielem jest Polski Związek Działkowców,
przekazując na ten cel ze środków Społecznego Komitetu Budowy Centralnego Domu Działkowca kwotę –
1.600.000 zł i dodatkowo 300.000 zł z funduszu inwestycyjnego Krajowej Rady PZD.
Pozostała kwota ze środków CDD - 16.000 zł jest przetrzymywana na wydzielonym rachunku bankowym Krajowej Rady PZD, wartość ta zmieniła się jedynie o wpływy z tytułu odsetek i koszty związane z prowadzeniem
rachunku bankowego i na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 43.297,06 zł. Spółka ponosi niewielkie koszty
związane z jej funkcjonowaniem. Zarząd spółki nie pobiera wynagrodzenia. Bezpośredni nadzór i kontrole nad
działalnością spółki sprawuje Prezydium KR PZD. Sprawozdanie finansowe za 2014 r. wykazuje stan środków
na koncie spółki na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie
2.562.226,47 zł.

Działalność systemowa
Pracownicy Wydziału finansowo-księgowego brali
udział w przeprowadzanych kontrolach w OZ i ROD w
2014 r. Wyniki kontroli omawiane były na Prezydium
KR PZD, które wydało stosowne zalecenia pokontrolne.
Kontrole zostały przeprowadzone w:
1/ OZ Gorzowie Wielkopolskim
2/ OZ Małopolskim
3/ OZ Toruńsko-Włocławskim
4/ OZ w Poznaniu
5/ OZ Śląskim
6/ OZ w Lublinie
Wydział księgowości zorganizował i przeprowadził naradę szkoleniowo - instruktażową z głównymi księgowymi OZ PZD w dniach 28-29 stycznia 2014 r.
Tematyka narady dotyczyła m.in.:
– omówienie wytycznych do sprawozdań finansowych ROD i OZ na 18 stycznia 2014 r.
– nadzór nad działalnością finansową w ROD w tym
obowiązki Głównych Księgowych OZ PZD w zakresie lustracji i instruktażu.
– funkcjonowania Ośrodków Finansowo-Księgowych
działających przy OZ, ich roli i znaczenia dla ROD.
Rok 2014 był rokiem szczególnym dla pionu finansowo-księgowego w związku z wejściem w życie ustawy o

ROD z 13 grudnia 2013 r. powstał obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych na dzień 18 stycznia
2014 r. Wszystkie jednostki PZD zgodnie z wytycznymi
Prezydium KR PZD wywiązały się z tego obowiązku.
Ponadto działalność finansowa Krajowej Rady PZD
obejmowała:
– prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Zakładowym Planem Kont PZD,
– prowadzenie wyodrębnionej ewidencji dla funduszy
celowych tj. Funduszu Rozwoju, Funduszu Oświatowego, Funduszu Obrony ROD, Funduszu Samopomocowego i CDD,
– prowadzenie wyodrębnionej ewidencji dla środków
przeznaczanych na usuwanie skutków powodzi,
a także ich rozliczanie,
– sporządzanie preliminarzy i sprawozdań finansowych KR PZD,
– sporządzanie zbiorczych preliminarzy i sprawozdań
finansowych z Okręgowych Zarządów PZD,
– sporządzanie zbiorczych preliminarzy i sprawozdań
finansowych z ROD,
– sporządzenie sprawozdania finansowego PZD.
Poszczególne sprawozdania finansowe podlegały badaniu przez Krajową Komisję Rewizyjną, były przedsta-
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wiane na Prezydium Krajowej Rady PZD i zatwierdzane zgodnie ze statutem PZD przez Krajową Radę PZD.
Taka sama procedura dotyczyła preliminarzy finansowych. Sporządzanie sprawozdań i preliminarzy odbywało się zgodnie z wytycznymi i na drukach zatwierdzonych przez Prezydium KR PZD, co w zdecydowany
sposób ułatwiło prawidłowe wykonanie sprawozdań jednostkowych w ROD i OZ PZD, a następnie zbiorczych
sprawozdań z ROD sporządzanych przez OZ PZD,
zbiorczych sprawozdań z okręgowych zarządów i ro-

dzinnych ogrodów działkowych sporządzanych w Krajowej Radzie, oraz sprawozdanie Związku będącego sumą
wszystkich wyżej wymienionych sprawozdań.
Wejście w życie nowej ustawy z 13 grudnia 2013 roku
o rodzinnych ogrodach działkowych wymagało dostosowanie wielu przepisów PZD, w tym również Zakładowego Planu Kont. Prezes Związku powołał zespół, który
podjął prace i w krótkim czasie ukaże się nowoopracowany Zakładowy Plan Kont PZD.

XLIII. POLITYKA KADROWA
Prowadzenie polityki kadrowo - płacowej w jednostkach organizacyjnych Polskiego Związku Działkowców
należy do ważnych zadań Krajowej Rady PZD. W 2014 r.
na posiedzeniach Prezydium Krajowej Rady dokonywana była ocena struktury biur i zatrudnienia w biurach
okręgowych zarządów PZD, jej zgodności z uchwałą nr
90/2006 Prezydium Krajowej Rady PZD w dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie organizacji i prowadzenia biur
w okręgowych zarządach Polskiego Związku Działkowców. Przedmiotem posiedzeń Prezydium KR PZD była
również zmiana Regulaminu Zakładowego Systemu Wynagradzania pracowników zatrudnionych w KR i OZ
PZD. Tematyka zatrudnienia w biurach OZ, kwalifikacji pracowników, potrzeb kadrowych, zasad prowadzenia
akt osobowych pracowników oraz przestrzegania prawa
pracy w OZ była również omawiana na naradach z prezesami i dyrektorami biur oraz głównymi księgowymi
OZ PZD, a także była badana podczas wszystkich kon-

troli działalności OZ przez pracowników biura KR PZD.
Krajowa Rada PZD informowała o zmianach w obowiązujących przepisach Kodeksu pracy, interpretowała
obowiązujące w PZD uchwały dotyczące funkcjonowania biur w ROD i OZ. Na bieżąco udzielała szeregu wyjaśnień i porad dotyczących zatrudnienia w biurach okręgowych zarządów PZD oraz ROD, rozliczania i udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i rodzicielskich.
Ponadto zgodnie z obowiązującymi uchwałami Prezes
PZD podejmował decyzje w sprawie zatrudnienia i wynagradzania kadry kierowniczej OZ PZD, określał ich
zakresy obowiązków, czynności i odpowiedzialności,
a także zgodnie z uchwałą nr 175/2009 Prezydium KR
PZD z 28.10.2009 r. w sprawie świadczeń pieniężnych
przyznawanych w jednostkach terenowych PZD przyznawał świadczenia pieniężne funkcyjnym członkom
prezydiów okręgowych zarządów PZD.

XLIV. ODZNACZENIA ZWIĄZKOWE
W 2014 r. Komisja Odznaczeń Związkowych Krajowej Rady PZD zajmowała się analizą wniosków zgłoszonych przez okręgowe zarządy PZD o nadanie odznaczeń związkowych, opiniowała pozytywnie lub zwracała wnioski do OZ celem uzupełnienia, a także przygotowywała odpowiednie wystąpienia na posiedzenia Pre-

zydium Krajowej Rady PZD.
W 2014 r. na podstawie wniosków Komisji Prezydium
Krajowej Rady PZD przyznało łącznie 285 odznak „Za
Zasługi dla PZD” oraz 727 złotych odznak „Zasłużonego Działkowca”.

ZESTAWIENIE ODZNAK PRZYZNANYCH PRZEZ PREZYDIUM KR PZD W 2014 R.
Lp

OZ PZD

Złota odznaka

Za Zasługi dla PZD

1.

Bydgoszcz

68

24

2.

Cz´stochowa

7

7

3.

Elblàg

15

22

4.

Gdaƒsk

18

5
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5.

Gorzów Wlkp.

11

18

6.

Kalisz

17

11

7.

Koszalin

30

5

8.

Legnica

40

5

9.

Lublin

16

1

10.

Łódzki

26

13

11.

Małopolski

5

3

12.

Mazowiecki

61

33

13.

Opole

11

6

14.

Piła

19

5

15.

Podlaski

24

-

16.

Poznań

45

11

17.

Podkarpacki

30

22

18.

Słupsk

13

-

19.

Sudecki

17

3

20.

Szczecin

40

27

21

Âlàski

94

26

22.

Âwi´tokrzyski

26

9

23.

Toruƒsko-Włocławski

29

8

24.

Warmiƒsko-Mazurski

19

7

25.

Wrocław

8

2

26.

Zielona Góra

38

12

Razem:

727

285

XLV. JUBILEUSZE ROD
Rok 2014 był kolejnym rokiem uroczystych obchodów
jubileuszy założenia rodzinnych ogrodów działkowych.
Podobnie jak w latach poprzednich również i w roku
2014 na ręce Prezesa PZD z całego kraju napłynęły zaproszenia na uroczystości z okazji powstania ogrodu
działkowego. W 2014 r. jubileusze obchodziło łącznie
87 ROD. Jubileusze obchodziły:
– 190-lecie ROD im. Powstańców Wielkopolskich
w Koźminie,
– 105-lecie ROD im. T. Kościuszki w Katowicach,
– 90-lecie: ROD im. Ks. K. Niesiołowskiego w Pleszewie, ROD im. 3-go Maja w Ostrowie Wielkopolskim,
– 85-lecie ROD „ Maja - Wolność” w Częstochowie,

– 80-lecie ROD „Irys” w Rudzie Śląskiej, ROD
„Lech” w Bydgoszczy,
– 75-lecie ROD im. J. Waszyngtona w Warszawie,
– 65-lecie ROD im. St. Staszica w Krotoszynie, ROD
„Pod Lipami” we Wrześni, ROD „Żwirki i Wigury”
w Warszawie.
Ponadto 16 ROD obchodziło jubileusz 60-lecia założenia ogrodu, 2 ROD jubileusz 55-lecia, 15 ROD jubileusz 50-lecia, 4 ROD jubileusz 45 lecia, 3 ROD jubileusz
40-lecia, 11 ROD jubileusz 35-lecia, 23 ROD jubileusz
30-lecia i 2 ROD jubileusz 25-lecia.
Z okazji jubileuszy założenia wszystkim rodzinnym
ogrodom działkowym Prezes PZD ufundował okolicz-
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nościowe puchary oraz dyplomy.
Zgodnie z uchwałą nr 163/2014 Prezydium KR PZD z
9 lipca 2014 r. wszystkie ogrody działkowe, które obchodziły w 2014 r. jubileusze otrzymały zestawy książek z przeznaczeniem dla działaczy i działkowców wy-

różniających się w działalności ogrodu. Wartość książek
dla jubileuszowego ogrodu wynosiła od 400 zł z okazji
25-lecia do 1000 zł dla ROD z okazji powyżej 80-lecia
założenia.

XLVI. REJESTR CZŁONKÓW ORGANÓW PZD
Zgodnie ze Statutem PZD oraz uchwała Nr 12/2008
Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 24 stycznia 2008 r.
w sprawie Rejestru Członków Organów PZD Krajowa
Rada PZD prowadzi rejestr członków organów okręgo-

wych i krajowych. Przekazywane przez OZ zmiany
w Rejestrze na bieżąco są wprowadzane zarówno w dokumentacji papierowej jak i elektronicznej.

5. Plan Pracy Krajowej Rady Polskiego Zwiàzku Działkowców
na 2015 rok
I. POSIEDZENIA KRAJOWEJ RADY PZD
Ilość posiedzeń w roku – 6 oraz według potrzeb
Tematy wynikające ze statutu PZD
1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności KR
PZD w 2014 r.
2. Przyjęcie planu pracy KR PZD na rok 2015.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Krajowej Rady PZD za 2014 r.
1) Sprawozdania finansowego z działalności statutowej,
2) Sprawozdania finansowego Funduszu Samopomocowego
3) Sprawozdania finansowego Funduszu Rozwoju
4) Sprawozdania finansowego Funduszu Oświatowego
5) Sprawozdania finansowego z Funduszu Obrony
4. Uchwalenie preliminarza finansowego Krajowej Rady PZD na 2015 r. w tym:
1) Preliminarza finansowego działalności statutowej,
2) Preliminarza finansowego Funduszu Samopomocowego
3) Preliminarza finansowego Funduszu Rozwoju
4) Preliminarza Finansowego Funduszu Oświatowego
5) Preliminarz Funduszu Obrony ROD

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZD za
2014 r.
1) Sprawozdania finansowego z działalności statutowej,
2) Sprawozdania finansowego Funduszu Samopomocowego
3) Sprawozdania finansowego Funduszu Rozwoju
4) Sprawozdania finansowego Funduszu Oświatowego
5) Sprawozdania finansowego z Funduszu Obrony
6. Uchwalenie preliminarza finansowego PZD na
2015 r. w tym:
1) Preliminarza finansowego działalności statutowej,
2) Preliminarza finansowego Funduszu Samopomocowego
3) Preliminarza finansowego Funduszu Rozwoju
4) Preliminarza Finansowego Funduszu Oświatowego
5) Preliminarz Funduszu Obrony ROD
7. Ustalenie wysokości składki członkowskiej w PZD
na 2016 r. oraz zasad jej podziału (analizy finansowe w
tym zakresie)

Tematy merytoryczne
1. Ocena sytuacji działkowców, ogrodów i Związku na
tle wydarzeń wewnętrznych i zewnętrznych.
2. Wdrożenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13.12.2013 r.
3. Projekt obywatelski „Stop rozbiórkom altan”. Procedowanie w Parlamencie.

4. Kampania sprawozdawczo-wyborcza w PZD
w 2015 r.
5. Ustawowe zebrania wszystkich działkowców – ocena wykonania obowiązku ustawowego.
6. Wyniki wyborów samorządowych. Działkowcy na
funkcjach.
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7. Uchwalenie nowego regulaminu ROD.
8. Rejestracja statutu PZD.
9. Weryfikacja uchwał systemowych KR PZD w
związku z wejściem w życie nowego statutu PZD.
10.Zwołanie XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.
11.Ustalenie ilości delegatów na Krajowy Zjazd wybieranych na okręgowych zjazdach delegatów PZD.
12.Przyjęcie dokumentów na XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD, w tym sprawozdania za kadencję, projektu programu działania, projektów uchwał i stanowisk.
13.Ocena przebiegu i wyników okręgowych zjazdów
delegatów. Wnioski do dalszego działania Związku.
14.Ocena przebiegu i wyników walnych zebrań spra-

wozdawczo-wyborczych w ROD w 2015 r.
15.Wdrożenie postanowień nowego statutu PZD.
16.Ocena wdrażania ustawy o ROD w ogrodach i
okręgach.
17.Promocja PZD. Działania na rzecz działkowców i
ogrodów.
18.Realizacja art. 76 ustawy o ROD.
19.Roszczenia do gruntów ROD.
20.Realizacja programu, uchwał i stanowisk przyjętych przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD.
21.Oświata ogrodnicza. Szkolenie działkowców, instruktorów SSI. Organizacja i koszty szkoleń.

II. POSIEDZENIA PREZYDIUM KR
Planowane jest odbycie 20 posiedzeń Prezydium KR oraz według potrzeb
Sprawy finansowe
1. Przyjęcie sprawozdania finansowego KR PZD za
2014 r.:
1) Sprawozdania finansowego z działalności statutowej,
2) Sprawozdania finansowego Funduszu Rozwoju
ROD.
3) Sprawozdania finansowego Funduszu Oświatowego.
4) Sprawozdania finansowego Funduszu Samopomocowego.
5) Sprawozdania finansowego Funduszu Obrony
ROD.
2. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych poszczególnych OZ PZD za 2014 r.
3. Zatwierdzenie zbiorczego sprawozdania finansowego z ROD za 2014 r.
4. Przyjęcie sprawozdania finansowego PZD za 2014 r.
5. Przyjęcie preliminarza finansowego KR PZD na
2015 r., w tym:
1) Preliminarza finansowego działalności statutowej,
2) Preliminarza finansowego Funduszu Rozwoju ROD.

3) Preliminarza finansowego Funduszu Oświatowego.
4) Preliminarza Finansowego Funduszu Samopomocowego.
5) Preliminarza Funduszu Obrony ROD.
6. Zatwierdzenie poszczególnych preliminarzy finansowych OZ PZD na 2015 r.
7. Zatwierdzenie zbiorczego preliminarza finansowego ROD na 2015 r.
8. Uchwalenie wysokości oprocentowania pożyczek
z Funduszu Samopomocowego na 2016 rok
9. Uchwalenie Zakładowego Planu Kont PZD.
10.Przyjęcie planu kontroli jednostek PZD na 2015 r.
11. Ocena funkcjonowania oraz sytuacji finansowej
okręgowych zarządów PZD na podstawie przeprowadzonych lustracji i kontroli – wydawanie zaleceń pokontrolnych.
12.Gospodarowanie funduszami celowymi w Związku – Funduszem Rozwoju ROD i Funduszem Oświatowym PZD na podstawie sprawozdań finansowych i
analiz.

Tematy merytoryczne
1. Ocena sytuacji działkowców, ogrodów i Związku
na tle wydarzeń wewnętrznych i zewnętrznych.
2. Wdrożenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13.12.2013 r.
3. Projekt obywatelski „Stop rozbiórkom altan”. Procedowanie w Parlamencie.
4. Kampania sprawozdawczo-wyborcza w PZD
w 2015 r.
5. Ustawowe zebrania wszystkich działkowców
– ocena wykonania obowiązku ustawowego.
6. Wyniki wyborów samorządowych. Działkowcy na

funkcjach.
7. Przyjęcie nowego regulaminu ROD.
8. Rejestracja statutu PZD.
9. Weryfikacja uchwał systemowych KR PZD
w związku z wejściem w życie nowego statutu PZD.
Przyjęcie projektów uchwał KR PZD.
10.Świadczenia i nagrody w ROD.
11.Przyjęcie projektów dokumentów na XII Krajowy
Zjazd Delegatów PZD, w tym sprawozdania za kadencję,
projektu programu działania, projektów uchwał i stanowisk.
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12.Ocena przebiegu i wyników okręgowych zjazdów
delegatów. Wnioski do dalszego działania Związku.
13.Ocena przebiegu i wyników walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w 2015 r.
14.Wdrożenie postanowień nowego statutu PZD.
15.Ocena wdrażania ustawy o ROD w ogrodach
i okręgach.
16.Promocja PZD. Działania na rzecz działkowców
i ogrodów.
17.Realizacja art. 76 ustawy o ROD.
18.Roszczenia do gruntów ROD.
19.Realizacja programu, uchwał i stanowisk przyjętych przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD.
20.Oświata ogrodnicza. Szkolenie działkowców, instruktorów SSI. Organizacja i koszty szkoleń.

21.Decyzje o skreśleniu z Rejestru ROD ogrodów wyłączonych i zarejestrowanych w KRS.
22.Odwołania od uchwał prezydiów OZ w sprawach
statutowo organizacyjnych.
23.Krajowe Dni Działkowca. Termin, organizacja.
24.Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursów krajowych.
25.Regulamin Zakładowego Systemu Wynagradzania
pracowników zatrudnionych w instancjach okręgowych
i Krajowej Radzie Polskiego Związku Działkowców.
26.Struktura biur i zatrudnienie w okręgowych zarządach PZD. Ocena i wnioski.
27.Rejestr Członków Organów PZD. Informacja
o zmianach w rejestrach prowadzonych przez KR i OZ.
28.Nadawanie odznaczeń i wyróżnień związkowych.

Gospodarka Gruntami
1. Badanie stanu prawnego gruntów ROD (w tym
ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego).
2. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia
lub obciążenia majątku trwałego PZD.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie regulacji stanu
prawnego gruntów ROD w tym na podstawie art. 76
ustawy o ROD.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie skreśleń ROD
z Rejestru ROD w związku z wyłączeniem się ROD ze
struktur PZD na podstawie ustawy o ROD.
5. Rozpatrywanie wniosków w zakresie likwidacji
ROD.
6. Rozpatrywanie wniosków o dotacje dla ROD na inwestycje i remonty i ich rozliczanie.
7. Rozpatrywanie wniosków ROD o udzielenie pożyczki z Funduszu Samopomocowego.
8. Rozpatrywanie wniosków ROD o pomoc finansową z Funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w ROD i ich rozliczanie.
9. Ocena realizacji inwestycji w ROD oraz źródeł ich
finansowania za 2014 r.
10.Aktualizacja danych formalno-prawnych ROD
w Rejestrze ROD z wykorzystaniem programu komputerowego obsługującego ten Rejestr.
11. Przyjęcie powierzchni pod działkami użytkowany-

mi wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
12. Stan organizacyjny ROD na koniec 2014 r.
13. Aktualizacja w GUS zaświadczeń numeru REGON
dla ROD - w zakresie: nadania numeru, wykreślenia,
zmiany danych.
14.Przygotowywanie dokumentów do sporządzenia
pełnomocnictw notarialnych do czynności wynikających
z decyzji Prezydium KR PZD oraz wydawanie pełnomocnictw w zwykłej formie pisemnej do czynności administracyjnych.
15.Weryfikacja przepisów PZD w zakresie gospodarki gruntami w świetle nowej ustawy o ROD.
1) likwidacje na cel publiczny.
2) likwidacje na cel komercyjny.
3) likwidacje w związku ze spec ustawami.
4) likwidacje prawne w związku z roszczeniami do
gruntów ROD.
5) zasady nabywania gruntów przez PZD – art. 9 ust.
o ROD.
6) procedury w zakresie inwestycji i remontów
w ROD.
7) zasady funkcjonowania funduszy celowych PZD
oraz uchwały wykonawcze w tym zakresie.
8) procedury w zakresie czasowego zajęcia terenu
ROD.

III. DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA KR PZD
1. Współpraca z działkowcami wybranymi do rad
i sejmików oraz na funkcje w samorządzie.
2. Współpraca z samorządami i ich organizacjami.
3. Współpraca z partiami politycznymi i klubami par-

lamentarnymi.
4. Inicjowanie współpracy z organami administracji
państwowej w celu tworzenia warunków dla istnienia
i rozwoju ogrodów działkowych.
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IV. DZIAŁALNOŚĆ PRAWNA
1. Prowadzenie sprawy rejestracji statutu PZD.
2. Wdrożenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
3. Dostosowanie prawa związkowego do nowej ustawy o ROD: statut PZD, regulamin ROD, ustawodawstwo
związkowe.
4. Monitorowanie prawa zewnętrznego mającego
wpływ na funkcjonowanie ogrodów i Związku.
5. Monitorowanie orzecznictwa sądowego i admini-

stracyjnego mającego związek z zagadnieniami odnoszącymi się do działkowców, ogrodów i Związku.
6. Opracowywanie materiałów prawnych do publikacji w mediach związkowych.
7. Prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych,
których stroną jest PZD.
8. Bieżąca obsługa prawna KR PZD oraz innych jednostek PZD w zakresie wynikających z zadań zlecanych
przez kierownictwo PZD.

V. OŚWIATA OGRODNICZA
1. Szkolenie działkowców i instruktorów SSI.
2. Otwarte prelekcje na tematy ogrodnicze.
3. Współpraca ze Społeczną Służbą Instruktorską. Inicjowanie działań.
4. Współpraca z OZ, placówkami państwowymi i naukowymi.
5. Współpraca z mediami związkowymi i zewnętrz-

nymi.
6. Badanie potrzeb działkowców w zakresie ogrodnictwa.
7. Prace nad zagospodarowaniem i modernizacją
ogrodów i działek.
8. Prezentowanie ogrodnictwa działkowego na zewnątrz.

VI. WYDAWNICTWA NA POTRZEBY ROD, AKTYWU I DZIAŁKOWCÓW
1. Biuletyn Informacyjny – 6 numerów, nakład każdego numeru 5 700 egz., finansowany z budżetów KR
PZD i OZ PZD.
2. Informator Działkowca – 9 numerów, nakład 1 numeru 10 700 egz., finansowany z budżetu KR PZD.
3. „Zielona Rzeczpospolita” – 3 numery, nakład po
150 000 egz., finansowana z budżetu KR PZD.
4. Ekologiczne metody ochrony roślin – broszura, autor prof. K.Wiech, nakład 15 000 egz., finansowana
z Funduszu Oświatowego KR PZD.
5. Statut PZD – nakład 50 000 egz., finansowany z budżetu KR PZD.
6. Regulamin ROD – nakład 100 000 egz., finanso-

wany z budżetu KR PZD.
7. Zakładowy plan kont PZD – nakład 20 000 egz., finansowany z budżetu KR PZD.
8. Plakat „Krajowe Dni Działkowca 2015” nakład
15 000 egz., finansowany z budżetu KR PZD.
9. Zbiór przepisów PZD – nakład 20 000 egz., finansowany z budżetu KR PZD.
10.Kalendarz na 2016 r.
11.Broszury, ulotki wydawane zgodnie z decyzjami
Prezydium KR PZD.
12.Inne działania według występujących potrzeb i decyzji Prezydium KR PZD.

VII. DZIAŁALNOŚĆ MEDIALNA
1. Prowadzenie i doskonalenie strony internetowej
KR PZD.
2. Współpraca z OZ w zakresie kształtowania i prowadzenia wspólnej polityki medialnej.
3. Wprowadzenie i promowanie nowych i nowoczesnych form i metod informowania działkowców i społeczeństwo o rozwoju i problemach ogrodnictwa działkowego w Polsce według zasady „pełna informacja do
działkowców”.
4. Współpraca z mediami poprzez przekazywanie informacji, organizowanie konferencji prasowych, wypowiadanie się w sprawach, które występują w mediach.

5. Pomoc OZ i zarządom ROD we współpracy z mediami lokalnymi poprzez przekazywanie bieżących informacji do jednostek terenowych Związku (pozycje
wydawnicze KR, narady, posiedzenia organów krajowych, informacje tematyczne i zbiorcze).
6. Poszerzanie i pozyskiwanie grona współpracowników mediów związkowych z ROD, OZ, placówek naukowych.
7. Kontynuowanie informowania struktur, działkowców i społeczeństwa poprzez wydawanie komunikatów
na tematy aktualnych, ważnych problemów Związku
i w Związku.
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8. Współpraca z konkretnymi mediami w interesie
Związku i działkowców, zwłaszcza z „działkowcem” i
„Moim Ogródkiem”.
9. Współpraca mediów związkowych z jednostkami
terenowymi.
10.Kontynuowanie rozwoju i doskonalenia mediów

związkowych.
11.Przygotowywanie materiałów wewnętrznych do
wszystkich mediów związkowych.
12.Opracowywanie merytoryczne wszystkich pozycji
wydawniczych.

VIII. NARADY, KONFERENCJE
1. Narady prezesów i dyrektorów biur OZ – w miarę
potrzeb (co najmniej raz na kwartał) wynikających z sytuacji zewnętrznej oraz wdrażania postanowień ustawy
o ROD. Narady 2 dniowe.
2. Narady głównych księgowych OZ – 2 narady dwudniowe.
3. Z pracownikami terenowo-prawnymi – w sprawie
stanu prawnego gruntów ROD i jego regulacji, Rejestru
ROD, likwidacji ROD, regulacji na postawie art. 76,

wprowadzonych nowych rozwiązań systemowych obowiązujących w Związku. Narada 2 dniowa.
4. Z pracownikami inwestycyjnymi – w sprawie zagospodarowania, modernizacji i rozwoju ROD oraz zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD,
wprowadzonych nowych rozwiązań systemowych obowiązujących w Związku. Narada 2 dniowa.
5. Z instruktorami ogrodniczymi OZ. Narada 2 dniowa.

IX. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Ocena współpracy PZD z Międzynarodowym Biurem
Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w Luksemburgu.

Wnioski. Decyzje.

X. KOMISJE KRAJOWEJ RADY PZD
Według własnych planów pracy, tematyki posiedzeń
KR PZD oraz potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji

oraz funkcjonowania jednostek organizacyjnych Związku i PZD.
Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r.

6. Uchwały
UCHWAŁA Nr 1/XXV/2015
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie zasad organizacji sektorów w rodzinnych ogrodach działkowych
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie statutu PZD, postanawia:
§1
Sektor jest pomocniczą jednostką organizacyjną ROD
obejmującą oznaczony obszar ogrodu lub teren ROD
i członków PZD z tego obszaru (terenu).

§2
1. W ROD, w których na podstawie decyzji zarządu
ROD zamiast walnego zebrania ma odbyć się konferencja delegatów, zarząd ROD jest zobowiązany do powołania sektorów.
2. Powołanie sektorów i ich likwidacja odbywa się na
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podstawie uchwały zarządu ROD.
§3
1. Prawo udziału w zebraniu sektora mają wyłącznie
członkowie PZD mający prawo do działek na obszarze
sektora.
2. Pierwsze zebranie sektora zwołuje zarząd ROD.
Zebranie prowadzi wyznaczony członek zarządu ROD.
§4
1. Zebrania w sektorach zwołuje zarząd ROD w porozumieniu z ich przewodniczącymi.
2. Zebrania zwoływane są i przeprowadzane na zasadach określonych przez statut PZD dla walnych zebrań.
3. Do kompetencji zebrania członków sektora należy:
1) opiniowanie sprawozdań z działalności zarządu i
komisji rewizyjnej,
2) opiniowanie rocznego planu pracy,
3) opiniowanie projektów uchwał dotyczących wysokości i przeznaczenia opłat działkowych,
4) wybór ze swego grona delegata (delegatów) na
konferencję delegatów ROD w liczbie określonej przez
zarząd ROD. Delegat zachowuje mandat na konferencję,
na którą został wybrany.
§5
1. Przewodniczący sektora wybierany jest na pierwszym zebraniu sektora na okres kadencji organów PZD
w ROD.
2. Przewodniczący sektora reprezentuje sektor przed
zarządem ROD.
3. Przewodniczący sektora może być członkiem zarządu ROD. Przewodniczącym sektora nie może być
członek komisji rewizyjnej ROD.
4. Przewodniczący sektora:
1) kieruje sektorem,
2) przewodniczy zebraniu sektora,

3) zapewnia łączność członków sektora z zarządem
ROD,
4) przekazuje zarządowi ROD wnioski dotyczące infrastruktury w sektorze oraz w sprawach dotyczących
funkcjonowania ROD.
§6
1. Mandat przewodniczącego sektora wygasa przed
upływem kadencji w razie:
1) likwidacji sektora,
2) utraty członkostwa w PZD,
3) utraty prawa do działki w sektorze, któremu przewodniczy,
4) odwołania.
2. W razie wygaśnięcia mandatu z przyczyn określonych w ust. 1 zarząd ROD zwołuje w ciągu dwóch miesięcy zebranie sektora w celu wyboru nowego
przewodniczącego sektora.
§7
1. W przypadku niewywiązywania się z obowiązków
lub działania na szkodę PZD zarząd ROD ma prawo odwołać przewodniczącego sektora.
2. Uchwała o odwołaniu przewodniczącego sektora
powinna zawierać uzasadnienie i pouczenie o prawie odwołania się od tej uchwały do prezydium okręgowego
zarządu PZD w terminie 14 dni o daty jej otrzymania.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o odwołaniu.
§8
Istniejące na terenie ROD w dniu wejścia w życie
uchwały koła stają się sektorami w rozumieniu niniejszej uchwały.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I WICEPREZES
/-/Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 2/XXV/2015
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie skierowania do konsultacji projektu regulaminu ROD
Po zapoznaniu się z przedłożonym projektem regulaminu ROD, Krajowa Rada postanawia skierować ten dokument do wszystkich okręgów, aby w trybie pilnym przeprowadziły nad nim we własnym zakresie konsultacje.
Wszystkie okręgowe zarządy powinny zorganizować

na swoim obszarze powyższe konsultacje w sposób
sprawny i umożliwiający jak najszerszemu gronu osób
wyrażenie swojej opinii na temat zapisów zawartych w
projekcie regulaminu ROD. W szczególności należy
uzyskać ocenę projektu z ogrodów działkowych, aby za-
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równo organy ROD, jak i indywidualnie działkowcy mogli się wypowiedzieć co do proponowanych rozwiązań
regulaminowych. Równocześnie – za pośrednictwem OZ
– Krajowa Rada zwraca się do aktywu okręgowego o
włączenie się w prace nad nowym regulaminem i nadsyłanie swoich propozycji i ocen. Niezwykle cenny będzie zwłaszcza udział w tych konsultacjach ze strony
organów rewizyjnych PZD.

Dlatego też Krajowa Rada zachęca wszystkie struktury Związku oraz działkowców do przeanalizowania projektu regulaminu i zgłaszania swoich wniosków. Szeroki
udział w konsultacjach pozwoli przyjąć jak najlepszy regulamin ROD, który przyczyni się do sprawnego funkcjonowania i dalszego rozwoju ogrodów działkowych
dla dobra działkowców i ich rodzin.

I WICEPREZES
/-/Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR 3/XXV/2015
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu pracy
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców na 2014
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie statutu PZD postanawia zatwierdzić
sprawozdanie z wykonania planu pracy Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców na 2014 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwalenie i wejście w życie nowej ustawy o ROD,
która nałożyła na PZD obowiązki wskazując równocześnie termin ich realizacji, ukierunkowało działalność Krajowej Rady PZD w roku 2014. Zupełnie nowe zasady
dotyczące ustanawiania prawa do działki, zmiany użytkownika działki całkowicie odmieniły działania zarządów
ROD, bowiem dotychczasowe zasady funkcjonowały w
Związku ponad 30 lat. Podejmowane więc przez Krajową
Radę PZD działania skierowane były przede wszystkim
na wdrożenie zapisów ustawy. Wśród nich wymienić trzeba weryfikację zapisów dotychczasowego statutu pod kątem zgodności z nową ustawą o ROD, nowelizację
regulaminu ROD, wielomiesięczne prace nad nowym statutem uchwalonym podczas Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, prace nad nowym regulaminem ROD, opracowywanie oraz weryfikacja szeregu
uchwał regulujących funkcjonowanie organów Związku
oraz merytoryczne wsparcie przy zwoływaniu i przeprowadzaniu zebrań ustawowych.
Niezależnie od wdrażania ustawy, Krajowa Rada PZD
zainicjowała opracowanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowane i niektórych innych ustaw, co okazało się konieczne w następstwie

niekorzystnego wyroku NSA wprowadzającego absurdalną definicję altany.
Krajowa Rada PZD stwierdza, że rok 2014, który upłynął pod znakiem wielkiej pracy i wysiłku, jaki został
włożony przede wszystkim we wdrażanie nowej ustawy
o ROD, zakończył się sukcesem. Działkowcy jak nigdy
dotąd w historii Związku docenili jego działania podejmowane w ich obronie dając temu wyraz w decyzjach
o pozostaniu ROD w PZD podejmowanych na zebraniach ustawowych ROD. Działkowcy z 95% ogrodów
obdarzyli Związek ogromnym zaufaniem, którego nie
możemy zawieść.
Krajowa Rada PZD uznaje, że podstawowym i nadrzędnym celem jej działalności będzie nadal podejmowanie wszelkich możliwych inicjatyw, które uchronią
ogrody przed czyhającymi niebezpieczeństwami, również tymi, których dziś nie da się przewidzieć, jak również będą wpływać na rozwój ogrodnictwa działkowego
i pozwolą na beztroskie korzystanie z uroków działek.
Krajowa Rada PZD wypełniła postawione zadania
określone w planie pracy na rok 2014 i podjęła tematy
merytoryczne mające znaczenie dla codziennego funkcjonowania ogrodów i ich przyszłości, mimo skupienia
sił na wdrażaniu ustawy o ROD. Krajowa Rada PZD, jej
Prezydium, a także biuro wypełniły wiele zadań wynikających z codziennej pracy całego Związku, zdarzeń
nadzwyczajnych, dobrze i skutecznie wypełniając swoje obowiązki.

I WICEPREZES
/-/Tadeusz JARZĘBAK
Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r.
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UCHWAŁA NR 4/XXV/2015
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie planu pracy
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców na 2015 rok
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie statutu PZD postanawia:
§1
Przyjąć plan pracy Krajowej Rady Polskiego Związku

Działkowców na 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I WICEPREZES
/-/Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 5/XXV/2015
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 7/XIII/2009 Krajowej Rady PZD
w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród za pracę społeczną
w rodzinnych ogrodach działkowych
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, postanawia co następuje:
§1
1. Traci moc uchwała nr 7/XIII/2009 Krajowej Rady
PZD w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród
za pracę społeczną w rodzinnych ogrodach działkowych.

2. Nagrody przyznane na podstawie uchwały, o której
mowa w ust 1, a nie wypłacone do dnia podjęcia niniejszej uchwały, podlegają wypłaceniu na dotychczasowych
warunkach.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
/-/Marian PASIŃSKI
Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r.
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VII. PREZYDIUM KR PZD
1. Uchwały
UCHWAŁA Nr 36/2015
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 lutego 2015 r.
w sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej
w rodzinnych ogrodów działkowych
W celu zrekompensowania utraconych korzyści i poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem zadań statutowych na rzecz Związku przez członków
organów PZD w ROD oraz nagrodzenia osób szczególnie zasłużonych w działaniach na rzecz ROD, Prezydium
Krajowej Rady PZD w związku z art. 13 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych, postanawia, co następuje:
§1
Niniejsza uchwała określa zasady ustalania wysokości
oraz przyznawania:
1) świadczeń pieniężnych z tytułu działania w organach ROD w celu zrekompensowania utraconych korzyści i poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem zadań statutowych na rzecz Związku przez
członków organów PZD w ROD zwanych dalej „świadczeniami”,
2) nagród finansowych, stanowiących pieniężną formę uznania zasług uprawnionego w zakresie wzorowego i skutecznego wykonywania pracy społecznej
i obowiązków statutowych na rzecz ROD, a w szczególności zaangażowania w realizowanie zadań, których stopień trudności wymagał znacznego nakładu pracy,
zwanych dalej „nagrodami”.
§2
1. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale
świadczenie może zostać przyznane osobie będącej:
1) członkiem zarządu ROD,
2) członkiem komisji rewizyjnej ROD.
2. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale nagroda może zostać przyznana osobie będącej:
1) członkiem zarządu ROD,
2) członkiem komisji rewizyjnej ROD,
3) instruktorem Społecznej Służby Instruktorskiej,
4) członkiem PZD pracującym społecznie na rzecz
ROD, w szczególności w ramach komisji problemowej
powołanej przez organ ROD.
§3
Środki finansowe przeznaczone na świadczenia i nagrody pokrywane są w całości ze środków pochodzących
z opłat ogrodowych uiszczanych przez działkowców z
przeznaczeniem na zarządzanie ROD i pozostających w

dyspozycji zarządu ROD.
§4
1. Środki finansowe przeznaczone na świadczenia i
nagrody w rodzinnym ogrodzie działkowym powinny
być zaplanowane w preliminarzu finansowym uchwalonym przez walne zebranie członków (Konferencję Delegatów) ROD
2. Wysokość środków finansowych zaplanowanych
w preliminarzu finansowym na świadczenia i nagrody
nie może przekraczać wysokości środków, które zarząd
ROD jest zobowiązany przekazywać w skali rocznej
w ramach partycypacji w finansowaniu działalności na
rzecz ROD prowadzonej przez jednostki okręgowe i jednostkę krajową.
3. Decyzje o podziale środków przeznaczonych na
świadczenia i nagrody podejmuje zarząd ROD w formie
uchwały po zasięgnięciu opinii komisji rewizyjnej ROD.
§5
1. Decyzję o przyznaniu osobie uprawnionej świadczenia na dany rok kalendarzowy podejmuje na okres do
12 miesięcy zarząd ROD w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii komisji rewizyjnej ROD.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 i 2, powinna zawierać w szczególności powołanie podstawy prawnej,
imię i nazwisko osoby uprawnionej do pobierania świadczenia, funkcję pełnioną w organach ROD, wysokość
przyznanego świadczenia oraz terminy jego wypłaty.
3. Przy przyznawaniu świadczenia zarząd ROD powinien uwzględnić w szczególności pełnioną funkcję i wynikający z niej stopień odpowiedzialności, aktywność i
zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,
kontakty z innymi organami PZD i działkowcami, a także czas przeznaczany na wykonywanie społecznych obowiązków.
4. Prawo do świadczenia wygasa z chwilą zaprzestania pełnienia funkcji uprawniającej do pobierania tego
świadczenia.
5. Świadczenie nie przysługuje za okres, w którym
wbrew postanowieniom statutu nie odbyło się posiedzenie organu, którego członek otrzymuje świadczenie.
6. W okresie otrzymywania świadczenia, osoby
uprawnione nie mogą pobierać wynagrodzenia wypłaca-
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nego przez PZD z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli świadczona praca mieści się w zakresie
wykonywanych funkcji, z tytułu której pobierane jest
świadczenie.
§6
1. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje zarząd
ROD w formie uchwały.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności powołanie podstawy prawnej, imię
i nazwisko uprawnionego, przesłanki o których mowa w
§ 1 pkt 2, wysokość przyznanej nagrody oraz termin jej
wypłaty.
§7
1. Łączna wysokość środków wypłaconych przez zarząd ROD na świadczenia i nagrody nie może przekroczyć wysokości środków przekazanych przez zarząd
ROD z tytułu partycypacji, o której mowa w § 4 ust. 2.
2. Świadczenia lub nagrody nie wypłaca się, a wypłacona podlega niezwłocznemu zwrotowi, jeżeli została
przyznana niezgodnie z postanowieniami niniejszej

uchwały. Decyzję o wstrzymaniu lub zwrocie świadczenia lub nagrody podejmuje - w drodze uchwały – prezydium właściwego okręgowego zarządu.
§8
Świadczenie oraz nagrody rozlicza się i dokumentuje
na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991
roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§9
1. Traci moc uchwała 143/2007 Prezydium Krajowej
Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu działania w organach rodzinnych ogrodów
działkowych.
2. Świadczenia przyznane na podstawie uchwały zarządu ROD podjętej w oparciu o uchwałę wskazaną w
ust. 1, a nie wypłacone do dnia podjęcia niniejszej
uchwały, podlegają wypłaceniu na dotychczasowych warunkach do końca okresu, na który je przyznano.
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
/-/Marian PASIŃSKI
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Warszawa, dnia 17 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 104/2015
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 14 kwietnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont
stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców
Prezydium Krajowej Rady PZD postanawia:
§1
Zatwierdzić Zasady Rachunkowości i Zakładowy Plan
Kont Polskiego Związku Działkowców, zwany dalej Zakładowym Planem Kont PZD, w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Z dniem wejścia w życie Zakładowego Planu Kont

PZD zatwierdzonego niniejszą uchwałą traci moc obowiązującą Zakładowy Plan Kont PZD wprowadzony
uchwałą nr 212/2008 Prezydium Krajowej Rady PZD z
dnia 15 grudnia 2008 r.
§3
Zakładowy Plan Kont PZD zatwierdzony niniejszą
uchwałą wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

SKARBNIK
/-/Marian PASIŃSKI
Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r.
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2. Stanowiska
STANOWISKO
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 lutego 2015 r.
w sprawie kosztów zarządzania w ROD
W związku z licznymi zapytaniami, które wpływają do
Krajowej Rady PZD od zarządów ROD i okręgowych
zarządów w sprawie opłat ogrodowych, które mają
uchwalić walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze
w ROD, Prezydium Krajowej Rady PZD przedstawia
poniższe wyjaśnienia.

dziły środki – od działkowców, z dotacji zewnętrznych,
od okręgu, czy KR PZD, a także z innych źródeł np.
z wykorzystania majątku ROD) i wydatkowane cele
– np. inwestycja, remont. Trzeba także przedstawić zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w
podziale na pozycje określone w ust. 2 tego artykułu.
Z pytań można wywnioskować, że wiele trudności
sprawia określenie, co składa się na koszty zarządzania
w danym ogrodzie (art. 33 ust. 2 pkt 5 ustawy o ROD).
Przedstawiamy poniżej, jak należy ustalać tę część
opłaty ogrodowej.
Na koszty zarzadzania w danym ogrodzie będą się
składały wszystkie koszty ponoszone z tytułu funkcjonowania organów stowarzyszenia PZD w tym ROD,
a więc walnego zebrania, zarządu i komisji rewizyjnej.
W skład kosztów dotyczących funkcjonowania organów stowarzyszenia będą wchodzić:
1. Koszty związane z odbyciem walnego zebrania
– koszty zaproszeń, wynajem sali itd.
2. Koszty posiedzeń zarządu ROD, komisji rewizyjnej ROD, powołanych przez zarząd komisji problemowych.
3. Koszty dokumentowania pracy organów stowarzyszenia – w tym administracyjne (druki, materiały),
4. Koszty prowadzenia ewidencji działek.
5. Koszty utrzymania pomieszczeń zarządu – biura,
budynków administracyjnych.
6. Koszty administracyjne – opłaty telekomunikacyjne, znaczki, powielanie inne związane z pracą biurową.
7. Koszty osobowe – wynikające z umów o pracę i cywilno-prawnych oraz uchwały dot. świadczeń i nagród.
8. Inne koszty, np. zakup sprzętu (w tym biurowego
np. faks, ksero, oprogramowanie do komputera) niezbędnego do prawidłowego prowadzenia spraw ogrodu wynikającego z praktyki, potrzeb, specyfiki danego ROD
i wymagań zewnętrznych.
Po ustaleniu i zsumowaniu tych kosztów, przewidywanych na dany rok, dzieli się uzyskaną sumę przez ilość
metrów pod użytkowanymi działkami i w ten sposób
otrzymujemy wysokość części opłaty ogrodowej przeznaczonej na zarządzanie przypadającej na 1 m2 działki.
Do tej kwoty doliczamy 0,07 zł partycypacji uchwalonej przez KR PZD i uzyskujemy całą kwotę opłaty, jaką
działkowiec wnosi od metra działki z przeznaczeniem na
zarządzanie w stowarzyszeniu ogrodowym PZD.
W skład kosztów zarzadzania nie będą wchodziły takie
koszty, które powinny być kwalifikowane do innych ka-

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, a w ślad
za nią statut PZD, określiła wszystkie opłaty, jakie wnosi działkowiec, jako opłaty ogrodowe. Zgodnie z art. 33
ust. 1 ustawy, każdy działkowiec ma obowiązek uczestniczenia w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD.
W art. 33 ust. 2 ustawy wymienione są przykładowe rodzaje kosztów, jakie składają się na koszty funkcjonowania ROD. Przykładowe, bo użyto zwrotu „w szczególności”, a więc katalog tych kosztów nie jest zamknięty, ale też nie wszystkie wymienione muszą występować
w każdym ogrodzie. Przykładem może być inwestycja.
Jeśli w ogrodzie nie jest prowadzona ani zaplanowana
inwestycja, działkowiec nie ponosi z tego tytułu kosztów, jeśli woda jest z własnego ujęcia nie ma potrzeby
ustalania tzw. ubytków, które były podstawą do uchwalania dotychczasowej opłaty wodnej.
Ustawa używa też zwrotu „opłaty ogrodowe”, a więc
walne nie musi uchwalić jednej opłaty ogrodowej zawierającej wszystkie składniki – może, ale nie musi. Na
przykład, gdy w ROD nie wszyscy mają podłączony do
działki prąd, to można uchwalić oddzielną opłatę ogrodową – opłatę energetyczną, bo będą nią obciążeni tylko
ci, którzy posiadają przyłącze energii elektrycznej. Podobnie z wodą, gdy jest od dostawcy zewnętrznego,
można uchwalić osobną opłatę ogrodową – opłatę wodną. W takich przypadkach powyższe opłaty można ustalić kwotowo od działki. Walne zebranie może także
uchwalić oddzielną opłatę ogrodową na usuwanie śmieci z terenu ROD. Jest to obecnie dość wysoki koszt dla
każdego ROD i działkowcy powinni wiedzieć ile ogród
musi zapłacić za te usługi.
Samo konstruowanie opłaty ogrodowej winno odbywać się według podziału na tytuły wymienione w ustawie, bo takie też ma być rozliczenie wydatków, jakie
zarząd jest obowiązany udostępnić działkowcom nie
później niż do 1 lipca następnego roku.
W tym rozliczeniu, zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy, należy przedstawić wpływy i wydatki w ROD za ubiegły
rok w podziale na źródła pochodzenia (od kogo pocho-
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tegorii (art. 33 ust. 2 ustawy o ROD pkt 1 – 4), a więc nie
związane z zarządzaniem, ale z funkcjonowaniem ROD,
np.:
• koszty utrzymania infrastruktury ROD – to są wydatki na konserwację;
• ubezpieczenie domu działkowca – to są wydatki

kwalifikowane razem z innymi opłatami publicznoprawnymi;
• wydatki na energię i wodę do celów ogólnych – powinno to być odpowiednio obliczone i zakwalifikowane do wydatków związanych z kosztami infrastruktury ogólnej.
Prezydium Ktajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 17 lutego 2015 r.

Stanowisko
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie odrzucenia poprawki rozszerzającej działanie obywatelskiej ustawy Stop Rozbiórkom Altan
na obiekty przekraczające normy zapisane dla altan działkowych
Prezydium Krajowej Rady PZD, jako reprezentant
przeszło miliona działkowców-członków PZD oraz inicjator kampanii społecznej, której efektem było złożenie
do Sejmu RP obywatelskiego projektu ustawy Stop Rozbiórkom Altan, stanowczo sprzeciwia się propozycjom
rozszerzenia ochrony prawnej zapisanej w przedmiotowej ustawie na obiekty przekraczające normatywy przewidziane dla altan działkowych. Zdaniem Prezydium KR
PZD rozwiązanie takie byłoby sprzeczne z intencjami
przeszło 700 000 obywateli, którzy podpisali się pod projektem obywatelskim. Co więcej, uważamy, że poprawka ta wręcz mogłaby zagrozić głównemu celowi
inicjatywy, tj. niezwłocznemu usunięciu luki w prawie,
która dała podstawy do zakwestionowania legalności altan budowanych od pokoleń przez rodziny działkowców.
Prezydium Krajowej Rady PZD pragnie podkreślić, że
występując z inicjatywą ustawodawczą działkowcy
świadomie podjęli decyzję o ograniczeniu jej działania
do obiektów o wymiarach zapisanych dotychczas w prawie budowlanym dla altan. Za taką koncepcją przemawiało szereg argumentów, wśród których najważniejszymi były:
– przekonanie, iż budując obiekty zgodne z normami
ustanowionymi dla altan, działkowcy mieli pełne
prawo uważać, że działają zgodnie z przepisami prawa;
– świadomość, że ograniczenie takie zwiększa szansę
projektu na uzyskanie szybkiej akceptacji w Parlamencie, dzięki czemu krzywdzący dla działkowców
proceder wyburzania altan „normatywnych” zostanie niezwłocznie zablokowany;
– powszechny wśród działkowców szacunek dla prawa, z którym kłóciły się działania osób wznoszą-

cych obiekty przekraczające normy zapisane dla altan;
– doświadczenia wskazujące, że tzw. altany „ponadnormatywne” budowały głównie osoby działające z pełną świadomością łamania prawa, zwykle
z zamiarem wykorzystywania działki w ROD na cele mieszkaniowe lub komercyjne, a więc niezgodnie z jej przeznaczeniem.
Niezależnie od powyższego wskazać należy, że poprawki do projektu obywatelskiego rozszerzające jego
działanie na wszelkie obiekty wzniesione na terenie
ROD, postawiłyby pod znakiem zapytania konstytucyjność ustawy.
Jak wielokrotnie podkreślał PZD, wbrew błędnie stosowanemu przez niektóre media i polityków określeniu
„legalizacji”, projekt obywatelski nie wywołuje tego
skutku w stosunku do altan „normatywnych”. Zdaniem
PZD pod rządami dotychczasowej ustawy Prawo budowlane, działkowcy mieli prawo wznosić budowle identyczne do obiektów, które nowa ustawa definiuje po
pojęciem „altany działkowe”. Przepis przejściowy projektu obywatelskiego, wykluczający możliwość rozbiórki altan „normatywnych” wzniesionych przed wejściem
w życie ustawy, ma na celu jedynie usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, a nie legalizację tych obiektów.
W tej sytuacji rozszerzenie działania ustawy na faktyczne samowole budowlane – czyli tzw. altany „ponadnormatywne” – musiałoby zrodzić pytanie o to, dlaczego
przypadki samowoli budowlanych w ROD, mają być
traktowane w sposób odmienny od samowoli na innych
terenach. Realnym stałoby się podważenie konstytucyjności takiego przepisu. Rozszerzenie działania projektu
Stop Rozbiórkom Altan na altany „ponadnormatywne”
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mogłoby zatem doprowadzić do zniweczenia jego głównego celu, jakim było zabezpieczenie przed negatywnymi konsekwencjami nieprecyzyjnych przepisów
działkowców, którzy nigdy nie działali z intencją naruszenia prawa.
Z powyższych względów, Prezydium Krajowej Rady
PZD apeluje do Senatu RP o przyjęcie ustawy uchwalo-

nej przez Sejm 6 lutego 2015 r. w niezmienionym kształcie. Decyzja posłanek i posłów o odrzuceniu poprawki
mającej rozszerzyć działanie ustawy na samowole budowlane była bowiem zgodna z interesami działkowców
i rodzinnych ogrodów działkowych oraz w pełni oddawała wolę 700 000 obywateli, którzy złożyli do Sejmu
projekt Stop Rozbiórkom Altan.
Prezydium Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r.

3. Komunikaty
KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD
w sprawie sprzątania śmieci na terenach ROD
Krajowa Rada przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (z późn. zm.) właściciele nieruchomości, jak
również jej użytkownicy wieczyści i użytkownicy mają
obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie
swojej nieruchomości poprzez zbieranie, a następnie pozbywanie się zebranych odpadów komunalnych.
W celu realizacji tych obowiązków każdy rodzinny
ogród działkowy powinien być wyposażony w kontener
na śmieci w liczbie odpowiadającej potrzebom ogrodu.
Najlepiej, aby na terenie ogrodów były osobne pojemniki na śmieci zmieszane i posegregowane, w tym odpady
zielone. Obecnie segregowanie śmieci nie jest obowiązkowe, ale jest zalecane m.in. ze względu na ochronę środowiska oraz niższe koszty ich wywozu. O to powinny
zadbać zarządy ROD!
Działkowcy powinni przede wszystkim pamiętać o odpowiednim składowaniu śmieci, w miejscach specjalnie
do tego przeznaczonych. Śmieci nie powinny być porozrzucane, wyrzucane poza ogrodzenie czy też przechowywane zbyt długo w altanach. Zabroniona jest również
tzw. turystyka śmieci czyli ich wywożenie poza obszar
nieruchomości, na której one powstały czyli np. do domowych śmietników. Tam gdzie obowiązuje segregacja
śmieci działkowcy powinny pamiętać o wyrzucaniu
śmieci do pojemników o odpowiednich kolorach.
Na osoby, które nie dostosują się do tych obowiązku
mogą zostać nałożone kary grzywny. Wysokość kar w
tym zakresie uregulowana jest w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. (z późn.
zm.) w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykro-

czeń.100 zł grzywny będzie musiała zapłacić osoba, która nie będzie zbierała powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Taka sama kara grozi za
niewyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do
zbierania odpadów komunalnych.
KR PZD przypomina, że utrzymanie czystości w ogrodzie nie tylko poprawia estetykę ROD i komfort uprawniania działek. To także szacunek wobec wszystkich
działkowców i okolicznych mieszkańców. Zadbany
ogród to wizytówka jego użytkowników, jak i całego
Polskiego Związku Działkowców. Działkowcy, jako Ci,
którzy są ściśle związani z przyrodą i ekologią, powinni
szczególnie szanować zasady współżycia społecznego.
Niestety w mediach pojawiają się sygnały, że nie we
wszystkich ogrodach działkowcy należycie dbają o czystość i składowanie śmieci w przeznaczonych do tego
kontenerach. Warto zatem przypomnieć, aby działkowcy
tych ogrodów wraz z wiosennymi porządkami zadbali
także o segregację i wywóz odpadów. Rodzinne ogrody
działkowe mają bowiem służyć im samym. Dużo lepiej
się odpoczywa w pięknym, uporządkowanym, zielonym
otoczeniu.
Krajowa Rada PZD zwraca się z prośbą do wszystkich
zarządów ROD i działkowców o dbałość o porządek na
działkach i częściach wspólnych ogrodu. Działkowcy
powinni zwrócić też uwagę na czystość terenu bezpośrednio sąsiadującego z ROD. Niestety często zdarza się,
że są oni niesłusznie oskarżani o jego zaśmiecanie, co
niepotrzebnie szkaluje ich dobra opinię. Wszelkie problemy w tym zakresie należy zgłaszać zarządom ROD
lub Straży Miejskiej.
Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r.
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VIII. STAN ORGANIZACYJNY PZD
Komunikat
KOMUNIKAT PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD
O STANIE POSIADANIA PZD NA DZIEŃ 31.12.2014 R.
Krajowa Rada PZD przeprowadziła coroczną analizę
stanu posiadania PZD, na dzień 31.12.2014 r., na podstawie danych przekazanych przez OZ PZD w formie ankiet stanu organizacyjnego.
Z przedmiotową analizą zapoznało się Prezydium KR
PZD w dniu 31.03.2015 r. przyjmując poniższe dane w
zakresie badanych kryteriów:

III. Liczba działek – 945 883
w tym liczba działek w ROD stałych: miejskich wynosi 818 683, podmiejskich – 123 339,
w tym liczba działek w ROD czasowych: miejskich
wynosi 3564, podmiejskich – 297,
IV.Powierzchnia działek – 33 321,9022 ha
w tym powierzchnia działek w ROD stałych: miejskich
wynosi 28 033,5805 ha, podmiejskich – 5180,5621 ha,
w tym powierzchnia działek w ROD czasowych: miejskich wynosi 101,7596 ha, podmiejskich – 6,0000 ha,

I. Liczba ROD – 4846
w tym liczba ROD stałych: miejskich wynosi 4059,
podmiejskich – 726,
w tym liczba ROD czasowych: miejskich wynosi 57,
podmiejskich – 4,

V. Liczba terenów – 7 441
w tym liczba ROD stałych: miejskich wynosi 6480,
podmiejskich – 885,
w tym liczba ROD czasowych: miejskich wynosi 72,
podmiejskich – 4,

II. Powierzchnia ROD – 42 396,8157 ha
w tym powierzchnia ROD stałych: miejskich wynosi
35 284,2866 ha, podmiejskich – 6948,3584 ha,
w tym powierzchnia ROD czasowych: miejskich wynosi 156,4307 ha, podmiejskich – 7,7400 ha,

Prezydium Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców

Warszawa dnia 2.04.2015 r.
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Tabela 1.
Stan organizacyjny okręgowych zarządów PZD wg województw wg stanu na dzień 31.12 2014 r.
Lp.

Okr´gowy

OZ Woj.

Zarzàd PZD

Województwo

Liczba

Powierzchnia

Liczba

Powierzchnia

Liczba

ROD

ROD

dzia∏ek

Dzia∏ek

terenów

w ha

w ha

1.

Legnica

166

1 703,2749

39 002

1 380,4672

318

2.

Sudecki

143

2 326,7319

55 285

1 597,3419

593

3.

Wrocław

226

2 346,7090

57 953

1 856,4256

420

535

6 376,7158

152 240

4 834,2347

1331

1

DOLNOÂLÑSKIE

4.

Bydgoszcz

212

1 674,6546

32 200

1 237,0577

233

5.

Toruƒ-Włoc∏.

195

1 146,1918

24 220

904,1895

247

KUJAW.-POMORSKIE

407

2 820,8464

56 420

2 141,2472

480

LUBELSKIE

174

1 390,4036

32 079

1 081,9950

229

2
6.

3

Lublin

7.

Gorzów Wlkp.

70

724,9095

16 302

586,0200

103

8.

Zielona Góra

122

1401,6453

29 067

1 146,0998

222

LUBUSKIE

192

2 126,5548

45 369

1 732,1198

325

Łódzki

ŁÓDZKIE

314

2 049,3078

45 851

1 573,6452

424

10. 6

Małopolski

MAŁOPOLSKIE

261

1 348,0300

30 383

1 039,6850

348

11. 7

Mazowiecki

MAZOWIECKIE

483

3 718,9356

83 320

2 856,4996

579

12. 8

Opolski

OPOLSKIE

105

1 629,4661

38 513

1 317,8954

289

13. 9

Podkarpacki

PODKARPACKIE

206

1 563,8783

34 781

1 322,2283

272

PODLASKIE

104

1 051,7737

21 920

783,7914

118

4
9.

5

14. 10 Podlaski
15.

Gdaƒsk

237

2217,9432

51 324

1 772,3278

346

16.

Słupsk

24

560,9145

12 054

467,4381

71

261

2 778,8577

63 378

2 239,7659

417

59

449,2287

8 642

309,1043

79

620

3 941,0106

96 016

3 332,2870

905

679

4 390,2393

104 658

3 641,3913

984

79

819,0155

18 879

614,1490

147

80

545,5756

10 648

405,2619

105

173

1 776,9056

39 212

1 391,1465

241

253

2 322,4812

49 860

1 796,4084

346

137

926,0781

21 066

741,6872

189

83

706,2220

16 139

568,1802

98

312

2 731,7610

56 388

2 056,0725

384

532

4 364,0611

93 593

3 365,9399

671

11

POMORSKIE

17.

Cz´stochowa

18.

Âlàski
12

ÂLÑSKIE

19. 13 Âwi´tokrzyski
20.

ÂWIĘTOKRZYSKIE

Elblàg

21.
14 Warm.-Mazurski
22.

Kalisz

23.

Piła

24.

Poznaƒ
15

WARMIŃ.-MAZUR.

WIELKOPOLSKIE

25.

Koszalin

88

1 076,3683

22 537

916,3564
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26.

Szczecin

173

2 569,8805

52 102

2 064,5497

353

261

3 646,2488

74 639

2 980,9061

481

4846

42 396,8157

945 883

33 321,9022

7441

16

ZACH.-POMORSKIE
Ogółem
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Tabela 2.
Liczba jednostek organizacyjnych (zarządów ROD) wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
Lp.

Okr´gowy
Zarzàd PZD

1.

Bydgoszcz

2.

Ogółem

Razem

Stałe
miejskie podmiejskie

Razem

Czasowe
miejskie podmiejskie

212

210

126

84

2

2

0

Cz´stochowa

59

57

33

24

2

2

0

3.

Elblàg

80

80

50

30

0

0

0

4.

Gdaƒsk

237

237

208

29

0

0

0

5.

Gorzów Wlkp.

70

70

67

3

0

0

0

6.

Kalisz

137

136

119

17

1

1

0

7.

Koszalin

88

88

82

6

0

0

0

8.

Legnica

166

166

152

14

0

0

0

9.

Lublin

174

169

149

20

5

5

0

10. Łódzki

314

312

253

59

2

2

0

11. Małopolski

261

255

214

41

6

6

0

12. Mazowiecki

483

471

314

157

12

8

4

13. Opolski

105

105

81

24

0

0

0

83

83

79

4

0

0

0

15. Podkarpacki

206

198

190

8

8

8

0

16. Podlaski

104

103

83

20

1

1

0

17. Poznaƒ

312

312

254

58

0

0

0

18. Słupsk

24

24

24

0

0

0

0

19. Sudecki

143

143

143

0

0

0

0

20. Szczecin

173

173

160

13

0

0

0

21. Âlàski

620

611

598

13

9

9

0

79

77

74

3

2

2

0

23. Toruƒsko-Włocławski

195

184

149

35

11

11

0

24. Warmiƒsko-Mazurski

173

173

148

25

0

0

0

25. Wrocław

226

226

222

4

0

0

0

26. Zielona Góra

122

122

87

35

0

0

0

Ogółem

4846

4785

4059

726

61

57

4

14. Piła

22. Âwi´tokrzyski
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Tabela 3.
Powierzchnia Rodzinnych Ogrodów Działkowych (w ha) wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
Lp.

Okr´gowy
Zarzàd PZD

Ogółem

1.

Bydgoszcz

1 674,6546

2.

Cz´stochowa

3.

Elblàg

4.

Gdańsk

5.

Stałe
miejskie

podm.

1 671,5970

943,5608

728,0362

3,0576

3,0576

0

449,2287

444,8587

221,6331

223,2256

4,3700

4,3700

0

545,5756

545,5756

305,9826

239,5930

0

0

0

2 217,9432

2 217,9432

1 965,3297

252,6135

0

0

0

Gorzów Wlkp.

724,9095

724,9095

713,1688

11,7407

0

0

0

6.

Kalisz

926,0781

925,4385

760,3373

165,1012

0,6396

0,6396

0

7.

Koszalin

1 076,3683

1 076,3683

1 018,5225

57,8458

0

0

0

8.

Legnica

1 703,2749

1 703,2749

1 471,9714

231,3035

0

0

0

9.

Lublin

1 390,4036

1 371,9516

1 219,3222

152,6294

18,4520

18,4520

0

10. Łódzki

2 049,3078

2 047,7078

1 606,6478

441,0600

1,6000

1,6000

0

11. Małopolski

1 348,0300

1 336,3144

1 036,8583

299,4561

11,7156

11,7156

0

12. Mazowiecki

3 718,9356

3 681,6756

2 369,2268

1312,4488

37,2600

29,5200 7,7400

13. Opolski

1 629,4661

1 628,9066

1 357,8964

271,0102

0,5595

0,5595

0

706,2220

706,2220

624,8349

81,3871

0

0

0

15. Podkarpacki

1 563,8783

1 526,2072

1 493,9072

32,3000

37,6711

37,6711

0

16. Podlaski

1 051,7737

1 048,4670

721,1884

327,2786

3,3067

3,3067

0

17. Poznań

2 731,7610

2 731,7610

2 034,8919

696,8691

0

0

0

560,9145

560,9145

477,0172

83,8973

0

0

0

19. Sudecki

2 326,7319

2 326,7319

2 326,7319

0

0

0

0

20. Szczecin

2 569,8805

2 569,8805

2 396,1634

173,7171

0

0

0

21. Âlàski

3 941,0106

3 918,5986

3 837,4886

81,1100

22,4120

22,4120

0

22. Âwiętokrzyski

819,0155

818,2870

778,8982

39,3888

0,7285

0,7285

0

23. Toruƒ.-Włocł.

1 146,1918

1 123,7937

950,4581

173,3356

22,3981

22,3981

0

24. War.-Mazurski

1 776,9056

1 776,9056

1 419,3867

357,5189

0

0

0

25. Wrocław

2 346,7090

2 346,7090

2 282,3071

64,4019

0

0

0

26. Zielona Góra

1 401,6453

1 401,6453

950,5553

451,0900

0

0

0

42 396,8157 42 232,6450 35 284,2866 6 948,3584

164,1707

14. Piła

18. Słupsk

Ogółem

Razem
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Razem

Czasowe
miejskie
podm.

156,4307 7,7400

Tabela 4.
Liczba działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
Lp.

Okr´gowy
Zarzàd PZD

Ogółem

Razem

Stałe
miejskie podmiejskie

Razem

Czasowe
miejskie podmiejskie

32 200

32 108

21 989

10 119

92

92

0

8 642

8 509

4 466

4 043

133

133

0

1.

Bydgoszcz

2.

Cz´stochowa

3.

Elblàg

10 648

10 648

6 838

3 810

0

0

0

4.

Gdaƒsk

51 324

51 324

47 958

3 366

0

0

0

5.

Gorzów Wlkp.

16 302

16 302

15 989

313

0

0

0

6.

Kalisz

21 066

21 047

17 466

3 581

19

19

0

7.

Koszalin

22 537

22 537

21 430

1 107

0

0

0

8.

Legnica

39 002

39 002

34 974

4 028

0

0

0

9.

Lublin

32 079

31 624

28 653

2 971

455

455

0

10. Łódzki

45 851

45 811

37 822

7 989

40

40

0

11. Małopolski

30 383

30 295

25 032

5 263

88

88

0

12. Mazowiecki

83 320

82 560

58 347

24 213

760

463

297

13. Opolski

38 513

38 503

32 951

5 552

10

10

0

14. Piła

16 139

16 139

14 317

1 822

0

0

0

15. Podkarpacki

34 781

33 887

32 962

925

894

894

0

16. Podlaski

21 920

21 843

17 417

4 426

77

77

0

17. Poznaƒ

56 388

56 388

42 370

14 018

0

0

0

18. Słupsk

12 054

12 054

10 595

1 459

0

0

0

19. Sudecki

55 285

55 285

55 285

0

0

0

0

20. Szczecin

52 102

52 102

49 113

2 989

0

0

0

21. Âlàski

96 016

95 384

93 938

1 446

632

632

0

22. Âwiętokrzyski

18 879

18 838

18 294

544

41

41

0

23. Toruƒ.-Włocławski

24 220

23 600

19 423

4 177

620

620

0

24. Warmiƒ.-Mazurski

39 212

39 212

35 072

4 140

0

0

0

25. Wrocław

57 953

57 953

56 965

988

0

0

0

26. Zielona Góra

29 067

29 067

19 017

10 050

0

0

0

Ogółem

945 883

942 022

818 683

123 339

3 861

3 564

297

126

Tabela 5.
Powierzchnia działek Rodzinnych Ogrodów Działkowych (w ha) wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
Lp.

Okr´gowy
Zarzàd PZD

1.

Bydgoszcz

2.

Ogółem

Razem

Stałe
miejskie
podmiejs.

Razem

Czasowe
miejskie podmiej.

1 237,0577

1 232,4357

831,5350

400,9007

4,6220

4,6220

0

Cz´stochowa

309,1043

305,3243

157,8615

147,4628

3,7800

3,7800

0

3.

Elblàg

405,2619

405,2619

255,0033

150,2586

0

0

0

4.

Gdaƒsk

1 772,3278

1 772,3278

1 636,5548

135,7730

0

0

0

5.

Gorzów Wlkp.

586,0200

586,0200

576,1700

9,8500

0

0

0

6.

Kalisz

741,6872

741,0872

614,0383

127,0489

0,6000

0,6000

0

7.

Koszalin

916,3564

916,3564

867,9604

48,3960

0

0

0

8.

Legnica

1 380,4672

1 380,4672

1 207,0917

173,3755

0

0

0

9.

Lublin

1 081,9950

1 068,5950

918,1199

150,4751

13,4000

13,4000

0

10. Łódzki

1 573,6452

1 572,4852

1 188,3152

384,1700

1,1600

1,1600

0

11. Małopolski

1 039,6850

1 034,9850

832,7713

202,2137

4,7000

4,7000

0

12. Mazowiecki

2 856,4996

2 843,3696

1 902,4500

940,9196

13,1300

13. Opolski

1 317,8954

1 317,6162

1 125,1052

192,5110

0,2792

0,2792

0

568,1802

568,1802

501,3972

66,7830

0

0

0

1 322,2283

1 299,6760

1 273,3406

26,3354

22,5523

22,5523

0

783,7914

780,4847

567,7263

212,7584

3,3067

3,3067

0

17. Poznaƒ

2 056,0725

2 056,0725

1 427,5292

628,5433

0

0

0

18. Słupsk

467,4381

467,4381

402,3543

65,0838

0

0

0

19. Sudecki

1 597,3419

1 597,3419

1 597,3419

0

0

0

0

20. Szczecin

2 064,5497

2 064,5497

1 949,7697

114,7800

0

0

0

21. Âlàski

3 332,2870

3 312,8227

3 249,8692

62,9535

19,4643

19,4643

0

22. Âwi´tokrzyski

614,1490

613,6258

591,2689

22,3569

0,5232

0,5232

0

23. Toruƒ.-Włocław.

904,1895

883,9476

733,4485

150,4991

20,2419

20,2419

0

24. Warmin.-Mazurski

1 391,1465

1 391,1465

1 088,5457

302,6008

0

0

0

25. Wrocław

1 856,4256

1 856,4256

1 806,8956

49,5300

0

0

0

26. Zielona Góra

1 146,0998

1 146,0998

731,1168

414,9830

0

0

0

14. Piła
15. Podkarpacki
16. Podlaski

Ogółem

33 321,9022 33 214,1426 28 033,5805 5 180,5621
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7,1300 6,0000

107,7596 101,7596 6,0000

Tabela 6.
Liczba terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
Lp.

Okr´gowy
Zarzàd PZD

1.

Bydgoszcz

2.

Cz´stochowa

3.

Ogółem

Razem

Stałe
miejskie podmiejskie

Razem

Czasowe
miejskie podmiejskie

233

230

136

94

3

3

0

79

77

46

31

2

2

0

Elblàg

105

105

72

33

0

0

0

4.

Gdaƒsk

346

346

312

34

0

0

0

5.

Gorzów Wlkp.

103

103

99

4

0

0

0

6.

Kalisz

189

188

167

21

1

1

0

7.

Koszalin

128

128

120

8

0

0

0

8.

Legnica

318

318

302

16

0

0

0

9.

Lublin

229

224

203

21

5

5

0

10. Łódzki

424

422

353

69

2

2

0

11. Małopolski

348

341

298

43

7

7

0

12. Mazowiecki

579

565

376

189

14

10

4

13. Opolski

289

289

255

34

0

0

0

98

98

94

4

0

0

0

15. Podkarpacki

272

260

250

10

12

12

0

16. Podlaski

118

118

97

21

0

0

0

17. Poznaƒ

384

384

312

72

0

0

0

18. Słupsk

71

71

64

7

0

0

0

19. Sudecki

593

593

593

0

0

0

0

20. Szczecin

353

353

334

19

0

0

0

21. Âlàski

905

896

878

18

9

9

0

22. Âwi´tokrzyski

147

145

141

4

2

2

0

23. Toruƒsko-Włocławski

247

228

188

40

19

19

0

24. Warminsko-Mazurski

241

241

207

34

0

0

0

25. Wrocław

420

420

416

4

0

0

0

26. Zielona Góra

222

222

167

55

0

0

0

Ogółem

7441

7365

6480

885

76

72

4

14. Piła
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IX. ROSZCZENIA DO GRUNTÓW ROD
Komunikat
KOMUNIKAT
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie aktualnego stanu roszczeń do gruntów ROD
W związku z narastającym problemem roszczeń do
gruntów ROD oraz coraz bardziej dotkliwymi skutkami
dla PZD i działkowców Krajowa Rada PZD po raz kolejny zbadała stan roszczeń do gruntów ROD.
Badanie KR PZD przeprowadzone na podstawie informacji uzyskanych od OZ PZD wykazało, że na dzień
10.02.2015 r. roszczeniami objętych jest 338 ROD o
powierzchni 1211,7796 ha i liczbie działek rodzinnych
- 28901. W ogóle roszczenia nie wystąpują na terenie
OZ PZD w Elblągu, Koszalinie, Legnicy, Słupsku
i w Zielonej Górze.
Roszczenia, które są realizowane na drodze sądowej lub administracyjnej obejmują 171 ROD o powierzchni 605,0214 ha i liczbie działek rodzinnych
– 14 248. Występują one na terenie 16 OZ PZD (nie występują one na terenie OZ PZD w Elblągu, Gorzowie
Wlkp., Koszalinie, Legnicy, w Opolu, w Słupsku, Szczecinie, Sudeckiego,Warmińsko-Mazurskiego i Zielonej
Górze).
Najwięcej roszczeń do gruntów ROD realizowanych
na drodze sądowej bądź administracyjnej jest na terenie
OZ PZD:
1) Mazowieckiego (58 ROD o pow. 343,6886 ha i
liczbie działek rodzinnych – 7722)
2) Małopolskiego (34 ROD o pow. 54,0443 ha i liczbie działek rodzinnych – 1507)
3) w Poznaniu (13 ROD o pow. 40,8181 ha i liczbie
działek rodzinnych – 876)
Roszczenia, które nie są realizowane na drodze sądowej lub administracyjnej obejmują 167 ROD o powierzchni 606,7582 ha i liczbie działek rodzinnych
– 14 653. Występują one na terenie 20 OZ PZD (nie występują one na terenie OZ PZD w Elblągu, Koszalinie,
Legnicy, w Lublinie, w Słupsku i Zielonej Górze).
Najwięcej roszczeń, które nie są realizowane na drodze
sądowej i administracyjnej znajduje się na terenie OZ
PZD:
1) Mazowieckiego (55 ROD o pow. 342,9290 ha
i liczbie działek rodzinnych – 8437)
2) Śląskiego (30 ROD o pow. 80,5320 ha i liczbie
działek rodzinnych – 2090)
3) w Szczecinie (10 ROD o pow. 37,9977 ha i liczbie
działek rodzinnych – 819).

Wśród podmiotów zgłaszających roszczenia do gruntów ROD najwięcej roszczeń (pod kątem powierzchni
objętej roszczeniem) mają:
• samorządy (98 roszczeń do pow. 583,7593 ha i liczbie działek rodzinnych – 13526),
• osoby fizyczne (185 roszczeń do pow. 346,6846 i
liczbie działek rodzinnych - 8444)
• osoby prawne (51 roszczeń do pow. 143,4106 ha i
liczbie działek rodzinnych – 3757),
• Agencja Mienia Wojskowego i Wojskowa Agencja
Mieszkaniowa (13 roszczeń do pow. 57,8304 ha i
liczbie działek rodzinnych – 1232),
• PKP S.A. (13 roszczeń do pow. 42,1919 ha i liczbie
działek rodzinnych – 1070),
• związki wyznaniowe (10 roszczeń do pow. 25,4824
ha i liczbie działek rodzinnych – 663),
• Agencja Nieruchomości Rolnych (7 roszczeń do pow.
9,4507 ha i liczbie działek rodzinnych – 198) i
• inne np. Lasy Państwowe, Szkoły Wyższe, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych (11 roszczeń do pow.
46,1026 ha i liczbie działek rodzinnych – 1015).
W stosunku do niektórych ROD roszczenia zostały
zgłoszone przez kilka podmiotów do tej samej powierzchni lub innej powierzchni w ramach jednego
ROD.
W stosunku do 22,6010 ha i 644 działek rodzinnych,
wchodzących w skład 11 ROD roszczenia zostały wykupione przez podmioty, nie będące prawowitymi właścicielami lub spadkobiercami właścicieli gruntów ROD.
W OZ PZD prowadzone są 204 sprawy sądowe i administracyjne. Obejmują one 171 ROD. 103 sprawy prowadzone są w postępowaniach sądowych, a 101 spraw w
postępowaniach administracyjnych. Sprawy roszczeniowe mają zapewnioną obsługę prawną radców prawnych/
prawników zatrudnionych w PZD. Tylko 5 spraw zostało zleconych do obsługi zewnętrznym kancelariom.
Liczba ROD, które są zagrożone procesami o bezumowne korzystanie z nieruchomości jest znacznie większa. Potencjalnie zagrożony jest każdy ROD, który leży
na gruncie prywatnym. A na gruntach, będących własnością bądź w użytkowaniu wieczystym osób trzecich łącznie położonych jest 279 ROD o pow. 1050,1692 ha
i liczbie działek rodzinnych – 17361.
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W postępowaniach sądowych i administracyjnych zapadają różne rozstrzygnięcia. Niektóre sprawy rozpatrywane są przez sądy/ organy administracji kilku instancji.
Wiele spraw toczy się od wielu lat. W 53% sprawach
roszczeniowych, okręgowe zarządy PZD liczą na pozytywne rozstrzygnięcie. Z czego, w 40% sprawach roszczeniowych widzą możliwość zastosowania art. 25
i art. 26 ustawy o ROD, które w przypadku likwidacji
ROD w związku z roszczeniami osób trzecich gwarantują PZD i działkowcom co najmniej prawo do odszkodowania za ich majątek ogrodowy. Trudno jednak przewidzieć, jakie będą ostateczne rozstrzygnięcia sądów i organów administracji w tych sprawach. Doświadczenia są
różne. W stosunku do 9,32% powierzchni ROD objętej
roszczeniami PZD będzie mógł powoływać się na tytuł
prawny, który mu przysługuje do gruntu ROD.

Stan roszczeń do gruntów ROD na dzień 10.02.2015 r.
w porównaniu ze stanem roszczeń na dzień 30.04.2014 r.
zwiększył się. Liczba ROD, objęta roszczeniami wzrosła
o 35, powierzchnia o 91,0895 ha, a liczba działek rodzinnych o 2340. W tym okresie zostały ujawnione/ zgłoszone
nowe roszczenia do 60 ROD oraz zakończyły się sprawy
roszczeniowe w stosunku do 25 ROD. Sprawy te zakończyły się zarówno pozytywnymi rozstrzygnięciami (w stosunku do 12 ROD), jak i negatywnymi (w stosunku do
5 ROD). Dodatkowo w zakresie 4 ROD, objętych roszczeniami udało się uregulować stan prawny dzięki art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, gdzie PZD
uzyskał tytuł prawny do gruntu ROD w postaci użytkowania. A 4 ROD objęte roszczeniami wyłączyły się ze struktur PZD na podstawie ustawy o ROD.
Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 20.03.2015 r.
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Częstochowa

Gdańsk

3

Bydgoszcz

1

2

OZ PZD

Lp.

Na Wzgórzu

Morena

Chłapowskiego

3

4

Przyjaźń

4

2

Gwarek

3

Rębiechowo

Mickiewicza

2

1

Pokój

Pod Murowańcem

2

1

Słonecznik

Nazwa

1

Lp.

Gdynia

Gdańsk

Gdańsk

Gdańsk

Częstochowa

Częstochowa

Częstochowa

Częstochowa

Murowaniec

Bydgoszcz

Miejscowość

1984

1978

1978

1982

1979

1979

1933

1954

1981

1980

Rok
utworz.

1,9720

5,0511

5,0041

74

141

138

1131

1269

72,5974
48,2234

565

168

439

43,5524

6,6245

18,0005

97

380

15,1577
4,4200

168

212

Liczba
działek

7,4300

7,7277

Powierzchnia (ha)

ROD

1,9720

0,0432

0,9470

28,8268

6,1532

5,3710

0,0506

0,1232

0,6084

10,3306

2,6029

7,7277

Powierzchnia
objęta
roszczeniem
(ha)

74

0

30

699

41

26

0

3

12

248

36

212

Liczba
działek
objęta
roszczeniem

roszczenia obejmują

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba prawna

Podmiot
zgłaszający
roszczenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zgłoszona zasądzona

wartość roszczenia

Zestawienie rodzinnych ogrodów działkowych objętych roszczeniami, które są realizowane na drodze sądowej
lub administracyjnej według stanu na dzień 10.02.15 r.

TABELA 1. (ROSZCZENIA AKTYWNE)
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Kalisz

Lublin

4

5

Ikar

Węglinek

2

3

Kolejarz

1

Juliana Tuwima

2

Chopina

7

Róża

Wiarus

6

1

Sikorskiego

5

Świdnik

Lublin

Zamość

Kalisz

Słupca

Gdańsk

Gdynia

Gdynia

1980

1978

1966

1950

1972

1977

1950

1975

8,7058

27,6900

239

239

90

439

16,7626
3,3900

25

0,5258

414

2206

88,6637
16,2368

405

39

278

15,9485

1,4846

10,9800

6
24
26
8
8
40
6
18
20

0,2030
0,7777
0,8331
0,3165
0,3167
1.2144
0,2878
0,6081
0,6479

11

2

0,0730
0,5314

3

90

57

25

32

872 0,00

0

39

30

0,1030

3,3900

1,7823

0,5258

1,2565

34,1642

0,1088

1,4846

0,7818

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoby fizyczne

osoby fizyczne

osoba fizyczna

osoby fizyczne

PKP S.A.

osoba prawna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

0,00

40000,00

40000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5

Lublin

Sad

Piastowski

6

7

Elmont

Tulipan

5

8

Pionier

4

Lublin

Lublin

Milejów

Lublin

Lublin

1984

1982

1983

1980

1953

2,7853

2,3400

9,6500

5,5225

8,1998

79

94

158

102

253

2
2
3

0,1445
0,1345
0,3552

3
2
7
9
4
2

0,0704
0,2857
0,1944
0,0750
0,0302

9

0,1815
0,0489

5

0,1881

89

2,3400

25

7

0,2946

0,6000

4

0,0854

6

2

0,1115

0,2200

2

4

0,0270

0,1271

osoba fizyczna

osoby fizyczne

osoby fizyczne

osoby fizyczne

osoby fizyczne

osoby fizyczne

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoby fizyczne

osoby fizyczne

osoby fizyczne

osoby fizyczne

osoby fizyczne

osoby fizyczne

osoby fizyczne

osoby fizyczne

osoby fizyczne

osoby fizyczne

osoby fizyczne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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7

6

Małopolski

Łódzki

Sad

11

Cichy Kącik

Krakus

Olsza

Panorama

2

3

4

Demeter

3

1

Ariadna

2

Sielanka

Łącznościowiec

10

1

Stary Gaj

9

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Łódź

Łódź

Łódź

Milejów

Lublin

Lublin

1979

1961

1954

1954

1982

1984

1954

1983

1980

1979

2,4246

2,3463

5,1862

2,2112

6,9200

1,4700

36

89

125

0,7285

0,0815

5,1862

2,2112

5,0642

286
60

3,1300

0,5759

1,3583

15,2168

0,2200

0,1189

26

5

125

60

149

100

49

490

6

0

0

0,2752

15

0,3596
0

8

0,1944

0,1748

9

0,1967

186

51

49

1861

96,6108
1,3583

158

137

312

9,6500

7,4674

11,2100

3

0,0750

50929,20
osoba fizyczna 556758,00

osoba fizyczna

osoby fizyczne
osoba prawna

osoby fizyczne 159858,73
osoba prawna

107408,00

20000,00

0,00

osoba fizyczna
osoby fizyczne

60000,00

4970,00

22438,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoby fizyczne

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoby fizyczne

osoby fizyczne

osoba fizyczna

osoba fizyczna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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7

Małopolski

Wrzos

Nowalijka II

im. Lewińskiego

BudostalZjednoczenie

Tamel

Kolejarz

7

8

9

10

11

12

Szarotka

Zieleniewski II

Piast-Czyżyny

Drożdżownia

Nad Wątokiem

Ogniotrwałe

Przegorzały

Dąbie

Grzegórzki

Jarzynka

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Węzła PKP

Kalina

6

13

Wiślana Dolina

5

Dobczyce

Kraków

Kraków

Kraków

Skawina

Tarnów

Kraków

Kraków

Kraków

Nowy Sącz

Nowy Sącz

Nowy Sącz

Tarnów

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

1984

1962

1955

1968/1988

1951

1982

1977

1971

1954/1969

1988

1945

1945

1968

1972

1938

1981

1979

1979

1979

6,4990

3,2892

5,1626

1,3169

2,1498

9,2700

2,0735

10,9254

5,3094

4,5881

8,9434

8,6203

9,8500

2,1446

8,0327

2,6108

2,6433

3,4782

3,3269

190

114

127

28

56

219

58

273

166

128

221

192

258

67

191

72

68

92

95

0,9000

3,2892

0,1400

1,3169

2,1498

0,1260

2,0735

0,4618

1,3500

1,5170

0,5655

4,0567

0,1076

0.5395

0,1464

0,9600

0,3993

0,6734

0,4936

8

114

4

28

56

8

58

18

38

40

22

98

2

34

5

46

17

22

18

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba prawna

osoba fizyczna

osoba prawna

osoby fizyczne

osoby fizyczne

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44895,00

osoba fizyczna 169947,00

osoba fizyczna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Małopolski

8 Mazowiecki

7

Pokój

Rakowiec

Waszyngtona

1

2

3

Pratulińska

Pasternik

34

4

Zielony Gaj

33

Pod Giewontem

30

Zabłocie-Bagry

Nad Dłubnią

29

32

Morawica

28

Wanda

Mistrzejowice II

27

31

Mistrzejowice I

Krokus

25

26

Kombatant

24

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Wielka Wieś

Kraków

Kraków

Kraków

Kościelisko

Kraków

Kraków

Kraków

Kraków

Nowy Targ

Kraków

1954

1940

1927

1954

1982

1981

1968

1965

1984

1971

1984

1982

1972

1980

1983

12,5800

15,2500

19,9800

249

390

520

142

4647

182,8829
6,1900

105

149

67

449

27

250

396

67

101

50

61

4,2604

5,9433

2,5619

16,5690

0,8200

8,8938

20,0000

3,0735

4,1616

2,2600

1,9370

12,5800

15,2500

19,9800

6,1900

54,0443

0,6600

5,9433

1,4193

4,2110

0,8200

0,2745

0,3500

3,0735

4,1616

2,2600

1,9370

249

390

520

142

1 507

19

149

33

120

27

18

10

67

101

50

61

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

osoba fizyczna

związek
wyznaniowy

osoba prawna

osoba fizyczna

Wojskowa
Agencja
Mieszkaniowa

osoba fizyczna

osoba fizyczna

związek
wyznaniowy

związek
wyznaniowy

osoba prawna

związek
wyznaniowy

0,00

0,00

0,00

0,00

982387,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137

8 Mazowiecki

Budowlani II

Siekierki MHZ

17

Warszawa

15 Uprawa-Budowlani

16

Warszawa

Jedność

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

14

Warszawa

Warszawa

Kinowa

Augustówka I

10

Warszawa

13

Kalina

9

Warszawa

CPN

Rosa

8

Warszawa

12

Arkadia

7

Warszawa

Idzikowskiego

Stolica

6

Warszawa

11

Sobieskiego

5

1955

1955

1955

1955

1953

1954

1954

1954

1956

1953

1953

1953

1950

3,1000

1,2000

6,8200

9,1000

5,9000

1,9600

6,6500

13,5000

1,6600

2,3000

8,8900

4,7000

12,0000

59

22

117

136

111

52

151

243

47

53

177

98

270

3,1000

1,2000

6,8200

9,1000

5,9000

59

22

117

136

111

51

131

5,0500
1,8900

20

243

1,6000

13,5000

47

7

0,2692

1,6600

9

177

98

0,6700

8,8900

4,7000

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

osoba fizyczna
(dekret Bieruta);
samorząd

osoba fizyczna
(dekret Bieruta)

samorząd

osoba fizyczna
(dekret Bieruta)

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

10,2586

270

osoba fizyczna
(dekret Bieruta);
samorząd

1,7414

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72856,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Mechanizacja

Imielińska

Ogrodnik

Spartański

27

28

29

Prasa - Stegny

23

26

Energomontaż
Północ

22

Wodociągowiec

Energetyk

21

25

Hutnik-Studio

20

Siekierki I

WUZETEM
Mazowsze

19

24

Zgoda

18

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

1963

1960

1959

1956

1956

1956

1955

1955

1955

1955

1955

1955

1,5500

4,5500

8,0000

1,6200

1,9800

4,0000

2,6300

4,4800

2,0000

2,8000

4,2200

2,8000

42

126

192

32

47

85

90

116

48

61

102

55

1,5500

4,5500

42

126

177

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

0,6200
7,4300

osoba fizyczna
(dekret Bieruta);
samorząd

samorząd
1,0000

1,9800

samorząd

3,0000

samorząd
osoba fizyczna
(dekret Bieruta);
samorząd

47

90

1,0000

2,6300

samorząd

116

4,3159

osoba fizyczna
(dekret Bieruta);
samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

osoba fizyczna
(dekret Bieruta);
samorząd

48

61

102

55

0,1641

2,0000

2,8000

4,2200

2,8000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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8 Mazowiecki

Wilanówka

Wilga

FSO Białołęka
Dworska

Sigma-Bartycka

Kaloria

Drogowiec

38

39

40

41

42

43

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Pod Skarpą

Warszawa

Augustówka II

37

Warszawa

45

Malborska

36

Warszawa

Warszawa

Paluch Miejski

35

44 Dworzec Gdański

Tramwajarz

34

Warszawa

Warszawa

Obrońców Ochoty

33

Warszawa
Warszawa

Siekierki II

31

Warszawa

32 Kępa Służewicka

Latawiec-Emeryci

30

1955

1936

1955

1955

1982

1980

1988

1985

1983

1977

1974

1974

1966

1964

1964

1964

4,2000

3,4000

3,0000

5,0000

5,6500

5,0000

9,0000

6,3800

8,0000

28,1200

36,2500

3,3600

2,4000

3,6000

18,7000

5,3300

103

75

54

87

201

96

235

100

246

765

1048

112

66

101

400

128

4,2000

1,6100

3,0000

4,6200

1,8800

0,9100

2,2800

6,3800

4,9000

26,3500

36,2500

3,3600

2,4000

0,2700

15,6800

5,3300

103

32

54

80

35

28

67

100

119

716

1 048

112

66

7

320

128

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd,
osoba prawna
(PODMIOT,
KTÓRY
WYKUPIŁ
ROSZCZENIE)

osoba fizyczna

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd,
osoba prawna

osoby fizyczna

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Bilonik

54

Hutnik II

Raj

1

2

10 Podkarpacki

Przemysława

1

Pelcowizna

Stokrotka

53

58

Dalia

52

Gaj

Leśnicy

51

57

Zelmot

50

Wilanów

Jutrzenka

49

56

Klaudyny

48

FSO Białołęka
Dworska

Warszawianka

47

55

Syrena

46

Piła

9

8 Mazowiecki

Gorzyce

Jarosław

Rogoźno

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Radom

Radom

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

1978

1982

1964

1964

1972

1971

1960

1955

1978

1977

1953

1953

1929

1960

1964

1967

9,1800

243

123

386

17,4761
5,6249

386

10585

432,73
17,4761

228

867

380

133

41

262

290

119

166

76

72

178

123

8,4000

31,0000

15,0000

5,9600

2,1000

10,2900

11,5800

4,9200

6,4500

2,7200

2,2800

7,0000

5,2300

0,2328

0,0222

1,1739

1,1739

343,69

0,0494

0,0723

9,7207

5,9600

0,0470

1,5000

9,6400

4,9200

6,4500

2,7200

0,8900

6,6600

5,2300

15

0

30

30

7 722

2

3

133

2

30

200

119

166

76

20

170

123

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

osoba prawna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

samorząd

osoba fizyczna

osoba fizyczna
(dekret Bieruta)

osoba fizyczna

osoba fizyczna

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

0,00

2480,00

0,00

0,00

80905,54

0,00

0,00

4860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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12

11

Poznań

Podlaski

2 Armii WP

Camping

Złotowska II

Wichrowa

3

4

5

Tysiąclecia Państwa
Polskiego

5

2

Osiedle Centrum

4

Żwirki i Wigury II

Kleosin

3

1

Piasta Kołodzieja

Kępa

6

2

Malina

5

Zalesiany

Kabanos

4

1

Nasz Gaj

3

Poznań

Poznań

Poznań

Poznań

Poznań

Mońki

Sokółka

Kleosin

Białystok

Niewodnica
Kościelna

Dębica

Rzeszów

Rzeszów

Rzeszów

1989

1978

1969

1982

1960

1966

1982

1981

1965

1979

1980

1979

1979

1968

16,0753

49,0000

49,6000

24,5000

342

983

1092

638

705

980

41,4229
24,6500

105

443

86

208

3,1896

17,5300

3,7492

7,8455

138

1273

60,9988
9,1086

165

347

95

300

8,5300

12,6771

3,6600

21,3268

0,1230

4,4442

4,5220

7,1004

7,5110

25,5500

2,1000

10,2700

3,7492

0,3222

9,1086

11,8634

0,1236

0,1382

0,9500

10,3966

3

121

90

100

130

389

65

60

86

40

138

330

8

12

22

273

osoba fizyczna

osoby fizyczne

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna,
osoba prawna
(PODMIOTY,
KTÓRE
WYKUPIŁY
ROSZCZENIA)

0,00

1800000,00

0,00

0,00

0,00

8500000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8500000,00

224828,00

0,00

92348,00

0,00

130000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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13

Śląski

Skałka

Relaks

Nad Kłodnicą

Stokrotka

1

2

3

4

Mysłowice

Gliwice

Tychy

Bieruń

Leszno

K.Świerczewskiego

13

Poznań

Wagowo

Mostostal

10

Poznań

WagowoII

Gaj

9

Poznań

12

im.23 Lutego

8

Poznań

Poznań

im.J.Łukaszewicza

7

Poznań

11 im. H.Dąbrowskiego

im. MC Skłodowskiej

6

1984

1963

1977

1977

1963

1988

1930

1954

1980

1970

1931

1919

4,7077

21,4746

2,4400

130

420

82

117

4852

213,4026
4,6000

65

335

100

87

125

238

78

64

2,2163

22,0400

4,6305

2,7000

5,8000

8,0955

2,0029

2,0921

0,2407

2,2084

0,4840

0,2050

40,8181

2,2163

0,3621

4,6305

2,7000

5,8000

0,3136

0,4203

0,6747

12

55

16

12

876

65

11

100

87

125

0

20

24

osoba fizyczna

samorząd

osoba fizyczna

osoba fizyczna

zwiazek
wyznaniowy

inne
(Nadleśnictwo)

inne (ZUS)

inne (Uniwersytet )
Przyrodniczy

inne (Uniwersytet
Przyrodniczy)

osoba fizyczna
(PODMIOT,
KTÓRY
WYKUPIŁ
ROSZCZENIE)

osoby fizyczne

osoba fizyczna

30000,00

12728,63

623640,00

12000,00

3044164,00

0,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

1032264,00

209900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1032264,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1032264,00

0,00

0,00

143

14

Świętokrzyski

Skałka

Zacisze I

Zacisze II

4

5

Chemik

10

3

Braci Lipskich

9

Narcyz

Jedność

8

2

Brynica

7

Malina

Traugutta

6

1

Baildon

5

1982

1945

1960

1945

Kielce

Kielce

Kielce

Kielce

Kielce

Żory

1984

1968

1982

1977

1961

1984

Dąbrowa Górnicza 1969

Knurów

Sosnowiec

Sosnowiec

Katowice

8,5581

17,4500

8,3052

34,7757

145

427

231

772

354

2292

89,4023
14,9382

133

506

207

102

329

266

4,4000

17,5000

6,4400

3,3400

16,1500

8,3500

25
50
20

1,1800
1,8996
0,6573

40
11

0,2088

40
2,1549

1,3088

0

0

0,2816

0,0396

10

33

585

17

350

5

18

48

52

0,2409

0,7420

21,0632

0,4928

12,2600

0,9920

0,5710

2,7709

0,8384

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

Agencja
Nieruchomości
Rolnych

osoba fizyczna

osoba prawna

osoba prawna
(PODMIOT,
KTÓRY
WYKUPIŁ
ROSZCZENIA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

719572,34

0,00

0,00

5644,06

0,00

35559,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Wrocław

Energetyk

Złocień

Mieczyk

1

2

3

Kolejarz

5

M. Kopernika

3

Zacisze

Elana

2

4

Pod Topolami

1

Winnica I

7

LICZBA ROD - 171

Wrocław

Wrocław

Wrocław

Grudziądz

Grudziądz

Grudziądz

Toruń

Toruń

Ostrowiec
Świętokrzyski

Kielce

1979

1979

1978

1953

1981

1949

1966

1983

1975

1982

390
1027

37,5359

517

14,9357

17,3935

120

1672

70,1143
5,2067

210

66

107

1274

10,5307

2,3853

5,3688

51,2623

15

5856

257,7372
0,5672

231

3696

8,1328

165,5772

45
40

1,4145
1,8557

605,0214

7,5865

1,8397

2,5799

3,1669

14,5340

3,1105

0,4000

14 248

232

70

90

72

361

78

17

107

45

1,5887

5,3688

25

4

0,6758

0,1200

359

50

1,1358
11,9881

20

60

0,1388

2,0000

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

33 236 466

0,00

0,00

0,00

0,00

19534200,00

19534200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 032 526

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Warszawa, dnia 10.03.2015 r.

przygotował WGG

Roszczeń do gruntów ROD, które są realizowane na drodze sądowej lub administracyjnej nie ma na terenie OZ PZD w Elblągu, Gorzowie Wlkp., Koszalinie, Legnicy, Opolskiego,
Słupsku, Sudeckiego, Szczecinie, Warmińsko-Mazurskiego i Zielonej Górze

16

15 Toruńsko-Wł.

im. Żeromskiego

6
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Bogatka

Jana z Kolna

Kaszubianka

Zaspa

1

2

3

4

Gdańsk

3

Elanex

1

Relaks

Nazwa

2 Częstochowa

Lp.

1

OZ PZD

Bydgoszcz

1

Lp.

Gdańsk

Kartuzy

Gdynia

Bogatka

Częstochowa

Świecie

1977

1959

1945

1979

1969

1969

Miejscowość Rok
utworz.

11,2966

15,5200

3,9284

317

343

122

245

89

3,3880
10,4600

89

435

14,4963
3,3880

435

14,4963

Powierzchnia (ha)

0,6610

0,8562

3,9284

10,4600

0,5600

0,5600

0,0590

0,0590

20

30

122

245

19

19

2

2

brak

brak

brak

brak

brak

brak

roszczenia obejmują
tytuł
Liczba Powierz.
Liczba prawny
działek
objęta
działek
PZD
roszczeniem objęta
do
(ha)
roszcze- gruntu
niem
ROD
objętego
roszczeniem

ROD

PKP S.A.

związek
wyznaniowy

PKP S.A.

osoba prawna

osoba prawna

osoba fizyczna

podmiot
zgłaszający
roszczenia

użytkowaie
wieczyste 2007 r.

własność 1993 r.

użytkowanie
wieczyste 21.02.2011 r.

użytkowanie
wieczyste 5.08.2009 r.

użytkowanie
wieczyste 1991 r.

własność od 5.04.1991 r.

rodzaj i data uzyskania
przez podmiot
zgłaszający roszczenie
tytułu prawnego
do gruntu ROD

Zestawienie rodzinnych ogrodów działkowych objętych roszczeniami, które nie są realizowane na drodze sądowej
lub administracyjnej według stanu na dzień 10.02.15 r.

TABELA 2. (ROSZCZENIA „UŚPIONE”)
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7

6

5

Małopolski

Łódzki

Kalisz

Kościuszki

Kalina

Dąbie

3

4

Reymona

4

2

Aster

3

Nad Rudawą

Relaks

2

1

Pigwa

Kolejarz

2

1

Stefana
Czarneckiego

Chopin

Okrętowiec

1

4 Gorzów Wlkp. 1.

5

Kraków

Kraków

Gorlice

Kraków

Łódź

Łódź

Łódź

Łódź

Ostrów Wielk.

Ostrów Wielk.

Gorzów

Gdynia

1955

1979

1983

1980

1945

1977

1980

1983

1945

1908

1970

1986

5,1626

3,4782

5,6450

127

92

183

97

1258

63,3800
4,4476

323

318

462

16,3700

9,9000

31,3100

155

407

20,3979
5,8000

302

15,3433

105

461

17,4906
5,0546

461

1305

53,5951
17,4906

278

12,3901

0,1400

0,1100

0,2101

0,0298

10,6260

1,2500

1,9400

7,3400

0,0960

6,7451

5,1530

1,5921

0,2539

0,2539

23,6706

7,7650

4

8

4

1

203

30

50

120

3

132

98

34

7

7

591

174

brak

brak

brak

brak

brak

brak

użytk.

brak

brak

brak

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoby fizyczne

osoba fizyczna

PKP S.A.

inne (Federacja
Związków
Zawodowych
Pracowników
PKP)

użytko- osoba fizyczna
wanie

użytko- osoba fizyczna
wanie
wieczyste

własność 23.08.2007 r.

własność 14.01.1992 r.

własność 14.01.1992 r.

własność 26.11.2004 r.

własność od 1945 r.

własność od 1977 r.

własność 5.03.2003 r.

własność 7.01.2011 r.

użytkowanie od 1973

własność 1910 r.

użytkowanie wieczyste

własność*
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8

Mazowiecki

Obrońców Pokoju

Żwirki i Wigury

Piwonia

7

8

9

Warszawa

25-lecia PRL

Perkuna

Kolejarz

Czerniaków

Zbarz

Mieszka I

14

15

16

17

18

19

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Gostynin

Płock

Płock

Radom

Radom

Ostrołęka

Kraków

13 Górnik-EnergetykNauczyciel

Saska Kępa

Przylesie

6

12

Kaprys

5

Olszynka

Kościuszki

4

11

Ogrodnik

3

Koło II ERG

Jonatan

2

10

Czeczotka

Wrzos

1

5

1960

1955

1955

1953

1953

1953

1953

1953

1954

1953

1952

1952

1902

1982

1985

1962

1985

1978

1976

1979

3,8600

6,2100

14,3000

4,8000

8,7300

1,3700

17,4200

10,5000

3,6600

16,5500

2,2900

12,6400

9,7800

8,4100

7,1900

22,9500

3,2000

4,8800

101

172

298

134

218

27

380

180

68

380

71

314

289

99

202

533

81

124

1307

567

21,3767
50,4000

68

2,6433

3,8600

6,2100

13,7100

2,1700

8,7300

1,3700

17,4200

10,5000

1,3600

16,5500

0,9900

12,6400

1,6800

8,4100

1,1700

9,9700

0,8300

0,3700

1,0000

0,7259

0,2360

101

172

292

60

218

27

380

180

25

380

22

314

50

99

33

235

23

12

33

26

9

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba prawna

osoba fizyczna

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność 11.09.2001 r.

własność 16.11.1993 r.

własność 21.02.2003 r..
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8 Mazowiecki

Wodniak

Wola

Wyczółki

Wilanów

Promyk

Raj

Ursynów

Gaj

Relaks Paluch

Cyklamen

Starzyńskiego

Zachęta

Pod Lasem

Ugory

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Pelcowizna

23

25

Wał Wiślany

22

9-go Maja

Bohaterów
Westerplatte

21

24

Elektromontaż

20

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

1979

1979

1977

1979

1974

1972

1972

1971

1971

1971

1970

1967

1966

1965

1964

1964

1964

1963

4,5000

10,0000

5,5000

19,7600

5,5100

2,7400

31,0000

13,0000

17,5000

5,8400

15,0000

3,6000

2,9000

6,8000

5,8100

8,4000

7,2400

21,5600

4,1200

118

215

163

584

166

77

867

316

464

122

380

94

77

161

82

228

179

629

89

0,0410

0,4200

5,3700

19,7600

5,5100

2,7400

28,7000

13,0000

17,5000

0,3500

14,4300

0,0600

2,9000

6,8000

5,8100

0,0500

0,7700

21,5600

1,0800

3

14

158

584

166

77

795

316

464

7

364

2

77

161

82

2

15

629

23

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

osoba fizyczna

Agencja
Mienia
Wojskowego

osoba fizyczna

samorząd

samorząd

osoba fizyczna

samorząd

Agencja
Mienia
Wojskowego

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *
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8 Mazowiecki

Forty Leonidasa

Klamrowa

Sowińskiego

Śnieguliczki

Warneńczyka

Wypoczynek

43

44

45

46

47

48

Sigma-Bartycka

Jeziorko
Czerniakowskie

Sierakowo

Truskawka

Słomin

51

52

53

54

55

Żerań FSO

Rzodkiewka

42

50

Za Rowem

41

Zremb

Fort Dębe

40

49

Zachęta II

39

Słomin

Radom

Raciąż

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Zegrze

Dębe

Warszawa

1979

1979

1977

1984

1982

1955

1971

1971

1956

1973

1938

brak
danych

1989

1989

1989

1984

1982

259
12869

519,8900

107

115

22

201

124

107

279

265

140

85

618

199

12

131

53

163

13,6200

4,0400

5,1800

0,7000

5,6500

7,0000

4,5000

10,5900

11,8700

5,3400

4,5000

25,0000

7,7300

0,5900

5,1600

3,0000

5,5000

342,9290

2,9300

0,3269

0,3800

0,7000

0,7311

6,7500

2,6200

1,9200

11,8700

5,3300

4,5000

19,6700

7,3700

0,5900

5,1600

3,0000

3,2900

8437

75

12

1

22

50

118

61

47

265

134

85

484

199

12

131

53

93

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

osoba fizyczna

osoba prawna

osoba fizyczna

samorząd

osoba prawna
(PODMIOT,
KTÓRY
WYKUPIŁ
ROSZCZENIA)

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

samorząd

Agencja Mienia
Wojskowego

Agencja Mienia
Wojskowego

samorząd

własność*

własność*

własność*

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *

własność *
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10

Opolski

9 WarmińskoMazurski

Kolejarz

Ikar

Ceramik

3

4

5

Szarotka

6

Relaks

Swoboda

5

2

Witaminy

4

Kopernika

Cyranka

3

1

Krokus

2

1 Mikołaja Kopernika

1978

1960

1980

1984

1983

1957

1968

Tułowice

1968

Polska Nowa Wieś 1983

Nysa

Kędzierzyn-Koźle 1982

Kędzierzyn-Koźle 1946

Morąg

Nowe Miasto
Lubawskie

Nowe Miasto
Lubawskie

Probark

Stary Olsztyn

Korsze

20,9029

1,4598

5,5148

2,1643

481

27

145

64

1152

1552

62,4776
45,7447

122

61

138

77

940

214

9,0409

2,3326

4,9705

3,8700

35,7000

6,5636

10
5

0,1800

27

50

57

59

0,2766

1,4598

1,8085

1,9366

2,0968

638

98

7,9323
27,9120

24

61

138

77

26

214

1,1086

2,3326

4,9705

3,8700

1,1344

6,5636

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

osoba fizyczna

osoba prawna

Wojskowa a
Agencja
Mieszkaniow

PKP S.A.

Agencja
Mienia
Wojskowego

PKP S.A.

samorząd

osoba fizyczna

samorząd

samorząd

inne
(Skarb Państwa)

Agencja
Nieruchomości
Rolnych

PKP S.A

własność 1.03.1973 r.

użytkowanie
wieczyste 5.12.1990 r.

użytkowanie
wieczyste 18.01.2000 r.

użytkowanie
wieczyste 1990 r.

użytkowanie
wieczyste 1999 r.

użytkowanie
wieczyste 15.01.1999 r.

własność 1993 r.

własność 2012 r.

własność*

własność*

użytkowanie
wieczyste 1998 r.

własność1998 r.

użytkowanie
wieczyste 1957 r.

151

Podlaski

Poznań

14

Podkarpacki

12

13

Piła

11

Urodzaj

Poznań

Białystok

2

Marii Skłodowskiej
-Curie

3

Wysokie
Mazowieckie

Białystok

Stalowa Wola

Rzeszów

Rzeszów

Chodzież

Wagrowiec

Ujście

Poznań

Pszczólka

2

1972

1950

1945

1966

1970

1969

1955

1980

1980

1982

1964

1964

Strzelce Opolskie 1978

Prudnik

1 im.O.Kopczyńskiego

Wojska Polskiego

Kolejarz

1

3

Wieniawskiego

2

Drogowiec

3

Walter

Wachowiaka

2

1

Huty Szkła Ujście

Oaza

7

1

Kolejarz

6

14,2000

364

45

655

28,8684
2,9107

177

310

6,9312

13,8578

168

1034

39,8699
8,0794

93

500

3,7500

20,2384

441

818

32,9940
15,8815

103

367

4,9596

14,2764

348

2163

88,6400
13,7580

233

61

10,1835

2,6700

0,9990

0,3783

5,2673

0,0875

1,7592

3,4206

4,2240

3,7500

0,4502

0,0238

0,9929

0,3549

0,1180

0,5200

11,0551

0,6268

2,6700

25

9

116

2

49

65

111

93

15

3

30

7

4

19

306

37

61

osoba prawna

osoba fizyczna

osoba prawna

osoby fizyczne

PKP S.A.

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

osoba fizyczna

osoba fizyczna

inne (Lasy
Państwowe)

osoba fizyczna

Agencja
Mienia
Wojskowego

związek
wyznaniowy

osoba fizyczna

użytko- osoba fizyczna
wanie

brak

brak

brak

brak

brak

własność 24.01.1969 r.

własność przed 1945 r

własność przed 1966 r.

własność 16.07.2004 r.

własność przed 1969 r.

własność 1955 r.

własność 31.05.2005 r.

własność 23.10.2012 r.

użytkowanie
wieczyste 15.04.2009 r.

własność 19.07.2007 r.

użytkowanie
wieczyste 28.10.2004 r.

własność 1971-1989 r.

użytkowanie
wieczyste 1964 r.
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16

15

Szczecin

Sudecki

im.Wł.Reymonta

im. A. Mickiewicza

5

6

Korab

2

Trojan

4

Jawor

Szafran

3

1

Podzamcze

2

Przyjaźń

Bogdanka

4

1

im.C.Ratajskiego

3

Szczecin

Drawno

Lądek Zdrój

Kłodzko

Wałbrzych

Kowary

Mosina

Poznań

Poznań

Poznań

1981

1980

1963

1945

1977

1971

1960

1938

1953

1987

21,8400

215

261

3557

142,7033
12,6900

367

108

2566

14,7374

4,8980

94,7305

516

945

41,8714
28,3374

203

126

56

151

10,3307

6,0020

2,4235

6,0045

2,0000

0,8300

10,5398

1,7215

0,5000

1,6000

6,7183

4,2959

1,0800

1,3000

0,4886

0,0500

36

17

97

30

14

33

20

118

37

32

15

0

samorząd

Agencja
Mienia
Wojskowego

Agencja
Nieruchomości
Rolnych

inne
Politechnika
Wrocławska)

osoba
fizyczna
(PODMIOT,
KTÓRY
WYKUPIŁ
ROSZCZENIA)

związek
wyznaniowy

osoba fizyczna

użytkoAgencja
wanie Nieruchomości
Rolnych

własność 1991 r.

własność 15.04.1982 r.

własność 27.05.1990 r.

własność 1.07.1996 r.

własność 1996 r.

(własność 1.09.2005 r.

własność 29.03.2011 r.

własność przed 1945 r.

własność przed 1945 r.

inne (Instytut
użytkowanie
Technologiczno- wieczyste 27.04.2010 r.
Przyrodniczy)

użytko- osoby fizyczne
wanie

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak
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17

16

Śląski

Szczecin

Relaks

Przyjaźń

7

8

Jaworznik

Beskid

Kolejarz

Górnik

Radość

1

2

3

4

5

Bartoszewo

Port Centralny

6

10

Owoc Naszej Pracy

5

Selfa

Ostrówek

4

9

Nad Jeziorem

3

Dąbrowa Gór.

Zabrze

Mikołów

Bielsko Biała

Rogoźnik

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Mrzeżyno

Szczecin

Stargard
Szczeciński

Szczecin

Szczecin

1988

1945

1955

1945

1965

1983

1982

1966

1984

1947

1954

1983

1968

10,0000

7,5500

5,7100

6,3900

586

231

115

140

96

4035

213,6465
3,4000

160

55

1036

140

590

542

442

594

8,3000

1,4000

52,5600

7,3765

32,8400

26,8700

18,5000

31,2700

0,0060

0,0900

3,6600

0,2800

0,0100

37,9977

1,7100

0,5200

0,3700

0,5077

8,8700

1,0300

0

1

76

15

1

819

45

27

14

10

155

23

442

8

0,3267

18,5000

42

3,3333

osoba fizyczna

samorząd

Wojskowa
Agencja
Mieszkaniowa

PKP S.A.

PKP S.A.

inne (Port
Świnoujście)

Agencja
Nieruchomości
Rolnych

samorząd

brak

brak

brak

brak

brak

osoba fizyczna

osoba prawna

osoba prawna
(PODMIOT,
KTÓRY
WYKUPIŁ
ROSZCZENIA)

osoba prawna

osoba fizyczna

użytkownie osoba fizyczna
wieczyste

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

1993- własność

2003- użytk. wieczyte

2013- własność

1994- użytk. wieczysty

2011- własność

własność 1976 r.

własność 11.09.2006 r.

własność 22.08.1994 r.

własność 22.06.1995 r.

użytkowanie
wieczyste 14.11.2001 r.

użytkowanie
wieczyste 1963 r.

własność 1950 r.

własność 1991 r.

własność 1993 r.
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17

Śląski

Armak

Browarnik

Górnik

Bratek

Gajówka

Majówka

Nowalijka

Słonecznik

8

9

10

11

12

13

14

15

Zacisze

Storczyk

Zgoda

Sielanka

Nasza Przyszłość

Plon

Konopnickiej

17

18

19

20

21

22

23

Stokrotka

Sarni Stok

7

16

Fakop

6

1945

1983

1982

1987

1912

Dabrowa
Górnicza

Gliwice

Gliwice

Bytom

Bytom

Mszana

1981

1945

1948

1932

1935

1979

Jastrzębie Zdrój 1977

Jastrzębie Zdrój 1967

Jastrzębie Zdrój 1971

Jastrzębie Zdrój 1982

Jastrzębie Zdrój 1961

Jastrzębie Zdrój 1977

Jastrzębie Zdrój 1973

Zabrze

Tychy

Sosnowiec

Bielsko Biała

Sosnowiec

5,1400

1,5500

8,7000

9,2100

8,8300

7,7500

31,3200

3,2015

5,6000

12,2000

1,4000

4,1000

3,3100

7,5500

1,3000

7,2000

6,0400

2,4600

105

70

210

272

267

166

774

86

166

276

47

139

103

231

40

188

101

127

3,4288

0,7027

8,7000

1,3448

0,0182

6,0097

0,0454

3,2015

5,6000

12,2000

1,3633

3,7842

3,0310

0,0673

2,9988

7,2000

5,6201

1,4458

91

27

210

36

3

159

1

86

166

276

46

139

77

0

25

188

101

74

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

osoba prawna

PKP S.A.

osoba prawna

związek
wyznaniowy

osoba prawna

osoba prawna

osoba prawna

osoba prawna

osoba prawna

osoba prawna

osoba prawna

osoba prawna

osoba prawna

osoba prawna

osoba prawna

osoba prawna

Agencja
Mienia
Wojskowego

osoba prawna

brak danych w KW w,
wypisie jako władajacy

2000 - użytkowanie
wieczyste

1963 użytkowanie
wieczyste

1972 własność

1977 - użytk. wieczyste

1980 - użytk. wieczyste

1980 - użytk. wieczyste

1980 - użytk. wieczyste

1980 - użytk. wieczyste

1980 - użytk. wieczyste

1980 - użytk. wieczyste

1980 - użytk. wieczyste

1980 - użytk. wieczyste

2003- własność

1993- użytk. wieczyste

1974- użytk. wieczyste

2000- własność

2005- użytk. wieczyste
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18 Świętokrzyski

Przyszłość

28

Relaks

Społem

Tulipan

1

2

3

Wypoczynek

Rezeda II

27

30

Nad Olzą

26

Kwiat Wrzosu

Dębianka

25

29

Witaminka

24

1956

1942

1964

czasowy,
b.d.

1946

1971

Jędrzejów

Kielce

Ostrowiec
Świętokrzyski

1957

1970

1977

Tarnowskie Góry 1972

Katowice

Zabrze

Katowice

Cieszyn

Katowice

Pyskowice

1,4983

10,6329

35

295

260

5248

193,3141
9,5256

73

85

208

117

25

29

175

5,7500

2,0300

12,6602

4,3200

1,2000

0,9324

6,5100

35

3

0,0327
1,4983

30

4

2090

24

24

9

117

25

29

55

9

0,6618

0,1176

80,5320

2,8173

0,7124

0,2472

1,7921

1,2000

0,8997

1,8993

0,1564

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

Agencja
Nieruchomości
Rolnych

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba prawna

osoba prawna

osoba prawna

osoba prawna

inne
(Nadleśnictwo)

osoba prawna

związek
wyznaniowy

Agencja
Nieruchomości
Rolnych

osoba prawna
( PODMIOT,
KTÓRY
WYKUPIŁ
ROSZCZENIA)

własność 29.12.1994 r.

własność 21.03.2000 r.

własność przed 1970 r.

użytkowanie
wieczyste 5.12.1990 r.

1972 użytkowanie
wieczyste

1995 użytkowanie
wieczyste

2003 użytkowanie
wieczyste

b.d w KW- zarząd

1977 użytkowanie
wieczyste

2004 własność

1998 własność

2014 własność
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19 ToruńskoWłocławski

Niezapominajka

Oaza

Stoczniowiec

Polder Społem

Żuraw

Uroczysko

Koliber

4

5

6

7

8

9

Elana

2

3

Elizy Orzeszkowej

Zacisze I

5

1

Kolejarz

4

Lubicz

Toruń

Toruń

Toruń

Toruń

Grudziądz

Toruń

Toruń

Toruń

Kielce

Skarżysko
- Kamienna

1985

1984

1983

1978

1977

1977

1950

1966

1948

1968

1954

1,6858

1,3721

9,0652

3,5314

12,6619

7,2371

2,4627

51,2623

33

28

222

103

348

171

78

1274

98

1105

41,8847
4,9780

427

88

17,4500

2,7779

0,1265

0,0300

0,6459

1,6545

0,0700

0,3300

0,2840

1,9195

1,2954

5,6638

0,5755

2,7779

6

2

18

40

11

12

10

60

40

190

30

88

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

własność 2006 r.

użytkowanie
wieczyste 5.12.1990 r.

1.06.2003 r.
użytkowanie wieczyste

osoba prawna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba prawna

osoba fizyczna

osoba prawna
(PODMIOT,
KTÓTY
WYKUPIŁ
ROSZCZENIE)

osoba fizyczna

prawo własności, 2004 r.

prawo własności, 2000 r.

prawo własności,
data nieznana

prawo własności, 1979 r.

prawo własności, 2000 r.

prawo użytkowania
wieczystego, 2005 r.

prawo własności,
data nieznana

osoba fizyczna prawo własności, 2008 r.
(PODMIOT,
KTÓTY
WYKUPIŁ
ROSZCZENIE)

osoba prawna
(PODMIOT,
KTÓTY
WYKUPIŁ
ROSZCZENIE)

osoba prawna

PKP S.A.
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Wrocław

Relaks

3

Liczba ROD - 167

Gądowianka

2

Sami Swoi

13

Nad Widawą

Pszczółka

12

1

Mostki

11

1980

1983

Oleśnica

Wrocław

Wrocław

Lublicz

1975

1965

1979

1983

Izbica Kujawska 1983

Mostki

Toruń

41,1157

11,023

9,4165

837

288

188

361

2602

116,0439
20,6762

46

29

138

34

2,2350

3,0000

15,0600

1,4924

606,7582

24,5256

5,8570

2,5400

16,1286

8,1826

0,2576

0,2900

1,1700

0,1092

14653

480

140

63

277

241

6

11

20

5

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

Agecja
Mienia
Wojskowego

PKP S.A.

Agecja
Mienia
Wojskowego

osoba prawna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

osoba fizyczna

Warszawa, dnia 12 marca 2015 r.

przygotował WGG

* brak danych
Roszczeń do gruntów ROD, które nie są realizowane na drodze sądowej lub administracyjnej nie ma na terenie OZ PZD w Elblągu, Koszalinie, Legnicy,
Lublinie, Słupsku i Zielonej Górze

20

Liliput

10

własność 31.12.2003 r.

użytkowanie
wieczyste 05.12.1990 r.

własność 02.12.2002 r.

prawo użytkowania
wieczystego 2004 r.

prawo własności, 1963 r.

prawo własności,

prawo własności,
data nieznana

X. REGULACJA STANU PRAWNEGO GRUNTÓW ROD
NA PODSTAWIE ART. 76 USTAWY O ROD
1. Informacja
Informacja w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD wg stanu na dzień 31.03.2015 r.
Na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 26 lutego
br przedstawiono wyniki działań w zakresie regulacji
stanu prawnego gruntów ROD. Krajowa Rada PZD
w tym dniu podjęła stanowisko w sprawie regulacji stanu
prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych, które w całości prezentujemy poniżej.
Proces regulacji stanu prawnego jest na bieżąco
monitorowany. Na dzień 31 marca 2015 r. okręgowe
zarządy PZD wytypowały 1794 ROD o powierzchni

blisko 11 tys. ha, które kwalifikują się do objęcia
art. 76 ustawy o ROD. Złożono już wnioski dotyczące
946 ROD o powierzchni ponad 6136 ha, a więc do
56% powierzchni podlegającej regulacji. Do końca
marca br. właściciele gruntu (gminy/Skarb Państwa)
pozytywnie rozpatrzyli sprawy 120 ROD o powierzchni bliskiej 660 ha. Pozostałe wnioski czekają na
rozpatrzenie. PZD przygotowuje kolejne wnioski oraz
monituje organy administracji w sprawie przyspieszenia
procedury ich rozpatrywania.

WYKAZ ROD,
którym na wniosek PZD ustanowiono prawo użytkowania w oparciu o art. 76
ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD ( na dzień 31.03.2015)
Lp
1

OZ PZD
BYGDOSZCZ

L.p.

Nazwa ROD

MiejscowoÊç

Powierzchnia
ha

Gmina/Skarb
Paƒstwa

1

Borowianka

Tuchola

1,9261

Tuchola

2

Pałuczanka

˚nin

3,2800

˚nin

3

Stokrotka

Âwiecie

1,4753

Âwiecie

4

Befana

Bo˝enkowo

10,1740

Osielsko

5

Budowlani

Bo˝enkowo

9,0811

Osielsko

6

Zacisze

Bo˝enkowo

6,3268

Osielsko

7

Chmielniki

Pràdocin

4,1500

Nowa Wielka WieÊ

8

Energetyk

Bo˝enkowo

17,3960

Osielsko

9

Pod Orłem

Pràdocin

5,3899

Nowa Wielka WieÊ

10

Szuwarek

Pràdocin

1,2600

Nowa Wielka WieÊ

11

Rekreacja

Tryszczyn

3,1000

Koronowo

12

Zofiówka

Inowrocław

1,1091

Skarb Paƒstwa

13

Nasycalnia

Solec Kujawski

4,0040

Solec Kujawski

14

Pólko

Pieczyska

1,9848

Skarb Paƒstwa

15

Pod Borem

Pràdocin

7,0215

Skarb Paƒstwa

Razem

77,6786
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2

CZ¢STOCHOWA

1

Aniołów

Cz´stochowa

1,2453

Cz´stochowa

2

Tysiàclecia

Cz´stochowa

0,6933

Cz´stochowa

3

Park Piastów

Cz´stochowa

2,5415

Częstochowa

4

Cz´stochowianka

Cz´stochowa

1,2993

Cz´stochowa

5

Malwa

Cz´stochowa

0,5966

Cz´stochowa

6

Przyjaêƒ

Cz´stochowa

17,9341

Cz´stochowa

7

Pokój

Cz´stochowa

3,8336

Cz´stochowa

8

Narutowicza

Cz´stochowa

3,9124

Cz´stochowa

Razem
3

GDA¡SK

32,0561
1

Henryka
Sucharskiego

Wejherowo

Razem
4

KALISZ

KOSZALIN

Wejherowo

0,7938
1

Kolejarz

Pon´tów Górny

1,4900

Skarb Paƒstwa

2

Wspólnota

Turek

11,1000

Skarb Paƒstwa

3

Relaks

Koło

9,7091

Skarb Paƒstwa

4

Bonanza

Kalisz

3,0988

Kalisz

5

Energetyk II

Konin

8,1283

Skarb Paƒstwa

6

Gwarek

Konin

5,5832

Skarb Paƒstwa

7

Ceramik

Kalisz

2,0487

Kalisz

8

Kolejarz

Ostrów Wlkp.

9,9428

Ostrów Wlkp.

9

Nad Zalewem

Ruszów k/Koła

7,9500

Kościelec

10

Malinka

Turek

7,1521

Turek

11

RadoÊç
Transportowca

Turek

3,3058

Turek

12

Mimoza

Kalisz

1,8233

13

Na Skarpie

Kalisz

3,4756

14

Dziewiarz

Kalisz

7,1314

Razem
5

0,7938

81,9391
1

E. Gierczak

Koszalin

15,0125

Skarb Paƒstwa

2

J. Fałata

Koszalin

3,0045

Koszalin

3

A.Mickiewicza

Czaplinek

9,2877

Czaplinek

4

Kolejarz

Koszalin

4,6977

Koszalin

5

Ikar

Mirosławiec

11,0156

Skarb Państwa

6

E. Gierczak

Kołobrzeg

1,1319

Kołobrzeg

7

Urz´dowy

DrawskoPomorskie

2,7043

Drawsko
Pomorskie
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8

Budowlani

Kołobrzeg

5,7300

Kołobrzeg

9

Flora

Szczecinek

2,3500

Szczecinek

10

E. Gierczak

Białogard

0,6677

Białogard

11

Kolejarz

Szczecinek

2,6624

12

H. Sienkiewicza

Szczecinek

14,1530

Razem
6

LUBLIN

72,4173
1

Traktorek

Lublin

2,9100

Lublin

2

Robotnik

Lublin

2,7100

Lublin

3

Maki

Lublin

16,1589

Lublin

4

Pionier

Lublin

8,1998

Lublin

5

Młynarz

Lublin

7,0808

Lublin

6

Piastowski

Lublin

1,9961

Lublin

7

Relaks

Włodawa

10,2178

Włodawa

8

Polna

Włodawa

4,0095

Włodawa

9

HarnaÊ

Lublin

1,7902

Lublin

10

Akademicki

Elizówka

1,7022

Lublin

11

Tulipan

Lublin

5,1586

Skarb Paƒstwa

12

Teresa

Terespol

8,8292

Skarb Paƒstwa

Razem
7

ŁÓDZKI

70,7631
1

Kopiec

Radomsko

1,9068

Radomsko

2

Danuta

Radomsko

1,0184

Radomsko

Razem
8

MAŁOPOLSKI

2,9252
1

Krokus

Miechów

1,6013

Miechów

2

Miechowity

Miechów

7,5433

Miechów

3

Włosaƒ

Włosaƒ

9,6600

Mogilany

Razem
9

MAZOWIECKI

18,8046
1

Krubin

Ciechanów

0,4603

Ciechanów

2

Sona

Ciechanów

40,2576

Ciechanów

3

Transportowiec

Stefanowo

5,0442

Lesznowola

4

Semafor

Piastów

1,5430

Skarb Państwa

5

CPN

Wola Mrokowska

2,4100

Skarb Państwa

6

Polana

Kuleszówka

2,7700

Piaseczno

7

Peonia

Michałów-Reginów

4,8706

Wieliszew

Razem

57,3557
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10

OPOLSKI

1

PrzyszłoÊç

Grodków

1,5315

Skarb Państwa

2

Brzeg

Brzeg

11,0215

Brzeg

3

Relaks

K´dzierzyn-Koêle

2,1643

K´dzierzyn-Koêle

4

Kolejarz

Kluczbork

2,6011

Kluczbork

5

Zgoda

Biała

1,1794

Biała

6

40-lecia

Strzelce Opolskie

0,2856

Strzelce Opolskie

7

Złocień

Niemodlin

1,7519

Niemodlin

8

Metalchem

K´dzierzyn Koêle

1,8464

K´dzierzyn Koêle

9

Synteza

K´dzierzyn Koêle

1,6392

K´dzierzyn Koêle

10

PrzyszłoÊç

Namysłów

12,7221

Namysłów

11

Malwa

Gorzów Âlàski

1,4643

Gorzów Âlàski

12

1-go maja

Ozimek

0,2140

Ozimek

13

Ceramik

Tułowice

0,2966

Tułowice

Razem
11

PODLASKI

38,7179
1

Drzewiarz

Czarna Białostocka

2,6213

Skarb Paƒstwa

2

Wojska Polskiego

Białystok

1,1472

Białystok

Razem
12

PODKARPACKI

3,7685
1

Relax

Nowa Sarzyna

2

Im. H. Wieniawskiego Rzeszów

Razem
13

POZNAŃ

0,8437

Nowa Sarzyna

0,2654

Rzeszów

1,1091
1

Nad Stawem

Poznaƒ

3,9840

Poznaƒ

2

Michała Drzymały

Poznaƒ

2,0173

Poznaƒ

3

Pomet

Poznaƒ

5,9149

Poznaƒ

4

D´binka

Poznaƒ

3,9151

Poznaƒ

5

Im. J. Mazurka

Poznaƒ

19,2816

Poznaƒ

6

Tramwajarz

Poznaƒ

2,9976

Poznaƒ

7

Adama Mickiewicza

Poznaƒ

1,4364

Poznaƒ

8

Przylesie

Poznaƒ

1,0670

Poznań

9

Lotnictwa Polskiego

Poznaƒ

8,5458

Poznaƒ

10

Im. Idziego Âwitały

Szamotuły

1,0772

Szamotuły

11

Im. O. Kopczyńskiego Poznaƒ

1,3979

12

èwirki i Wigury

Poznaƒ

1,9248

13

Na Glince

Kostrzyn

5,6900

14

Im. H. Sawickiej

Kostrzyn

3,4600

Razem

62,7096
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14

SUDECKI

1

Stokrotka

Âwidnica

2,6686

Âwidnica

2

Trojan

Làdek Zdrój

0,9926

Làdek Zdrój

3

Predom Termet

Âwiebodzice

1,9750

Âwiebodzice

4

Mieszko

Wałbrzych

4,4285

Wałbrzych

10,0647
15

SZCZECIN

1

Relaks

Mrze˝yno

2

Im. M. Konopnickiej Stargard
Szczeciƒski

6,8688

Trzebiatów

5,9195

Stargard

12,7883
16

ÂLÑSKI

1

MiłoÊç

Rydułtowy

1,9597

Rydułtowy

2

1-go Maja

Łaziska Górne

2,0970

Skarb Paƒstwa

3

Kolejarz

Mikołów

1,1442

Mikołów

5,2009
17

ÂWI¢TOKRZYSKI

1

Bratek

Rudki

3,1000

Nowa Słupia

18

TORU¡SKO - WŁOCŁAWSKI

1

Chemik

Grudziądz

0,1101

Grudziàdz

2

Âwit

Grudziądz

0,0572

Grudziàdz

0,1673
19

WARMI¡SKO-MAZURSKI

1

Tulipan

Orzysz

0,8423

2

NowoÊç

Dàbrówno

1,9300

3

Mamry

W´gorzewo

3,8940

Skarb Paƒstwa

6,6663
¸ÑCZNIE

120

559,0261

2. Stanowisko KR PZD
STANOWISKO
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie
art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
Działania związane z regulacją stanu prawnego gruntów ROD są od lat zadaniami priorytetowymi dla
wszystkich struktur Związku. PZD dzięki tym działaniom w latach ubiegłych uzyskał prawo użytkowania
wieczystego do ponad 27 tys. ha gruntów. W stosunku

do blisko 3 tys. ha gruntów Związek posiada ujawnione
prawo użytkowania w księgach wieczystych. Powyższe
sprawia, że do blisko 14 tys. ha gruntów PZD nie jest
w stanie wylegitymować się tytułem prawnym. Natomiast działkowcy od dziesiątek lat użytkują je w dobrej
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wierze i przejęli je od władz publicznych w pełnym zaufaniu.
Podjęcie kolejnej batalii w zakresie regulacji stanu
prawnego gruntów ROD stało się możliwe, dzięki ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r., o rodzinnych ogrodach
działkowych. Przyjęte w niej unormowania prawne przyznają stowarzyszeniom ogrodowym, w tym PZD możliwość swoistego zasiedzenia prawa użytkowania
nieruchomości zajętych przez ROD, a stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Ustawodawca przyjął, że stwierdzenie nabycia
prawa użytkowania ma następować w drodze decyzji,
która stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej.
Zgodnie z ustawą o ROD decyzja ta ma na celu potwierdzenie istniejącego stanu faktycznego, a nie ustanawianie nowego prawa. Zatem nie wprowadza się nią nowych
zasad korzystania z gruntu przez PZD i działkowców
w tym opłat za użytkowanie.
Od wejścia w życie 19 stycznia 2014 r., ustawy o ROD
minął ponad rok. W tym czasie dzięki zaangażowaniu
wszystkich struktur PZD, do właścicieli gruntów
(gmin/Skarbu Państwa) zostały złożone wnioski w stosunku do 808 ROD o powierzchni blisko 5300 ha. Jednocześnie w tym czasie działkowcy mogli się przekonać,
że ustawa „działa” z korzyścią dla nich, gdyż PZD uzyskał decyzje na mocy których potwierdzone zostało na
rzecz PZD prawo użytkowania w stosunku do 83 ROD
o powierzchni blisko 430 ha.
Z powyższego jednak widać, że uprawnione organy
władzy publicznej rozpatrzyły i wydały decyzje w stosunku do 8% powierzchni, co do której OZ wystąpiły
z wnioskami o regulację. Zatem nie wszystkie organy
wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego lub
starostowie reprezentujący Skarb Państwa podejmują
szybkie działania w tym względzie. Czy urzędnikom zależy, aby działkowcy pozostawali bez żadnej ochrony
prawnej? A może brak rozpatrzenia wniosku i wydania
decyzji powodowany jest zamiarem podjęcia działań
w zakresie likwidacji ROD ? Czy urzędnicy nie spieszą
się z rozpatrywaniem wniosków dając sobie czas do 2016 r.,
a do tego czasu podejmą decyzje o likwidacji ogrodów?
Czemu działkowcy muszą nadal drżeć o swój byt i swoje mienie znajdujące się na terenie ROD, które z ogromnym wysiłkiem wypracowali, niekiedy przez pokolenia
rodzin działkowych? Co stoi na przeszkodzie aby działkowcy między innymi z Bydgoszczy, Częstochowy, Rzeszowa, Szczecina, Katowic, Chorzowa, Zabrza, Bielsko-Białej, Gliwic Bytomia, Poznania, Torunia, Włocławka, Warszawy, Krakowa, Wrocławia mogli uzyskać
potwierdzenie prawa do zajmowanych od dziesiątek lat
terenów ?
Mimo tych trudności PZD nadal będzie podejmować
przewidziane prawem działania i wzmożone wysiłki w
obronie ROD składając kolejne wnioski o regulację sta-

nu prawnego gruntów ROD. W stosunku do już złożonych wniosków będzie żądać ich rozpatrzenia, a w przypadku braku działań ze strony urzędników będzie
korzystać z prawa wniesienia skargi na bezczynność organu.
Krajowa Rada PZD uznaje, że w wielu przypadkach
konieczna jest bezpośrednia rozmowa przedstawicieli
Związku z włodarzami gmin w celu przedstawienia w
tym względzie argumentów prawnych i społecznych, dla
których warto uregulować stan prawny gruntów ROD.
Wiele pracy pozostaje także w kwestii złożenia kolejnych wniosków, które muszą być dobrze przygotowane,
na podstawie zgromadzonej dokumentacji. Zadanie to
nie należy do łatwych i prostych, gdyż w wielu wypadkach należy pozyskać, odszukać lub odtworzyć pewne
dokumenty. Mamy nadzieję, że bezpośrednia w tym
względzie współpraca z zarządami ROD i samymi działkowcami może przynieść pozytywne rezultaty, gdyż są
oni w wielu przypadkach skarbnicą wiedzy i znają historię powstawania ogrodu.
Te działania są konieczne aby zgodnie z art. 76 ustawy
o ROD wykazać, że w dniu wejścia w życie tej ustawy
ogród spełniał jedną z czterech przesłanek (teren ROD
przeznaczono w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod ogród działkowy, albo ROD funkcjonuje ponad 30 lat, a nabycie własności gruntu przez
Skarb Państwa czy też gminę nastąpiło w związku z zakładaniem bądź funkcjonowaniem na nim ogrodu, albo
ogród, w chwili wejścia w życie ustawy o pracowniczych
ogrodach działkowych z 1981 r. miał ustaloną lokalizację stałą, albo przekształcił się z ogrodu czasowego
w stały na mocy przepisów tejże ustawy).
Krajowa Rada PZD uznaje, że istotą sprawy w tych
działaniach jest również wytypowanie wszystkich przypadków ROD, których tereny spełniają choćby jedną
z przesłanek wymienionych w art. 76 ustawy o ROD.
Nie można bowiem dopuścić aby dana w ustawie możliwość regulacji stanu prawnego gruntu ROD, została
niewykorzystana. Wymaga to ze strony osób prowadzących ten temat zaangażowania, staranności ale także merytorycznej wiedzy.
Na terenie kraju 22 okręgowe zarządy (oprócz Elbląga,
Gorzowa Wlkp., Legnicy, Zielonej Góry, które mają uregulowane stany prawne gruntów ROD) wytypowały
1791 ROD o powierzchni blisko 11 tys. ha, w stosunku
do których zastosowanie będzie mieć art. 76 ustawy
o ROD.
W stosunku do 90 -100 % powierzchni podlegającej
regulacji wnioski złożyły następujące OZ : w Bydgoszczy, w Częstochowie, Opolski, w Pile, Podkarpacki, Sudecki, w Słupsku, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski,
we Wrocławiu.
Na poziomie 30 do 89 % powierzchni podlegającej regulacji wnioski złożyły następujące OZ: w Kaliszu,
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w Koszalinie, w Lublinie, Mazowiecki, Podlaski, w Poznaniu, Śląski, Toruńsko-Włocławski.
Najniższy procent, na poziomie do 29% złożonych
wniosków ma OZ: w Gdańsku, Łódzki, w Krakowie,
w Szczecinie.
Krajowa Rada PZD stwierdza, że ustawa dała dobre
warunki prawne aby kwestię gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym rozwiązać, potwierdzają to uzyskane już decyzje przyznające na rzecz PZD prawo
użytkowania. Okręgi, które na niskim lub średnim poziomie dotychczas złożyły wnioski winny niezwłocznie

przystąpić do działania i zwiększyć aktywność w tym
względzie. Nie wolno nam tej szansy zmarnować, poprzez opieszałe działania, czy brak należytego zaangażowania. Po raz kolejny konieczny jest zbiorowy wysiłek, zaangażowanie kadry, która merytorycznie poprowadzi temat. Do tych działań należy włączyć wszystkie
struktury Związku i działkowców, gdyż proces regulacji
stanu prawnego gruntów ROD nie może ulec zahamowaniu, a wręcz przeciwnie winien przyspieszyć. Bowiem
dzięki tym działaniom zabiegamy o zachowanie ROD
i spokojny byt, blisko 300 tys. rodzin działkowych.
Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r.

XI. KONKURSY KRAJOWE PZD
1. Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015
UCHWAŁA NR 99/2015
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego
„Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015”
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie §140 ust. 1 Statutu PZD,
postanawia:
§1
l. Ogłosić na rok 2015 konkurs krajowy pn: „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015”.
2. Regulamin konkursu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. Do udziału w konkursie Prezydia okręgowych zarządów PZD zgłaszają rodzinne ogrody działkowe, które były laureatami w konkursach okręgowych w roku
2014.
2. Prezydium okręgowego zarządu PZD, na terenie
którego znajduje się więcej niż 50 000 działek może
zgłosić do konkursu 2 rodzinne ogrody działkowe.
3. Laureaci konkursów krajowych mogą być zgłaszani przez okręgowe zarządy po 3-letniej karencji.
4. Termin zgłaszania ogrodów do konkursu upływa
z dniem 30 maja 2015 r.
§3
1. Do udziału w konkursie nie mogą być zgłaszane rodzinne ogrody działkowe:
a) w których działki posiadają altany ponadnormatywne, występują zjawiska zamieszkiwania oraz przypadki
zameldowania na terenie działek w ROD,
b) brak planów zagospodarowania zatwierdzonych
przez Prezydium OZ PZD.

§4
Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:
1) uchwałę Prezydium okręgowego zarządu PZD
(nr. uchwały i data) z pełną nazwą rodzinnego ogrodu
działkowego, jego położeniem, liczbą terenów, łączną
powierzchnią w ha i liczbą działek, a także numerem pod
którym ogród jest zarejestrowany w Rejestrze ROD Krajowej Rady PZD,
2) pisemną informację o rodzinnym ogrodzie działkowym, która będzie ujmowała wszystkie działy zawarte
w regulaminie konkursu krajowego i da możliwość komisji na właściwą ocenę ogrodu.
3) wyposażenie rodzinnego ogrodu działkowego w infrastrukturę oraz tereny ogólne, wypoczynkowe (place
zabaw dla dzieci, place do użytku ogólnego, aleje spacerowe z ich wyposażeniem, np. ławki ogrodowe itp.),
4) materiał fotograficzny przedstawiający zagospodarowanie ogrodu i działek, w tym bramy wjazdowe do
ogrodu, Dom Działkowca lub świetlicę i budynki administracyjno-gospodarcze, tereny użytku ogólnego i rekreacyjne ogrodu, drogi, aleje ogrodowe oraz parkingi,
najlepiej zagospodarowane działki w ogrodzie z podaniem ich numerów oraz nazwisk użytkowników, życie
w ogrodzie (w tym imprezy ogrodowe, Dni Działkowca, Dzień Dziecka, integracyjne itp.). Materiał fotograficzny winien być dobrej jakości wykonany w sposób
umożliwiający jego wykorzystanie do publikacji.
Wskazane jest, aby był wykonany przez dobrego fo-
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tografa i przekazany w formie elektronicznej.
§5
Brak załączenia do zgłoszenia dokumentów wymienionych w §4 uchwały skutkuje nie przyjęciem zgłoszenia rodzinnego ogrodu działkowego do konkursu.
§6
l. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD dokona
oceny materiałów w oparciu o przesłane zgłoszenia
w terminie do 30 czerwca 2015 r.
2. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD sporządzi ze swojej pracy protokół wraz z wnioskami na potrzeby Prezydium Krajowej Rady PZD.
3. Prezydium Krajowej Rady PZD na podstawie protokołu z pracy Komisji i wniosków:
1) dokona rozstrzygnięcia konkursu, ustali listę laureatów, w tym ROD który otrzymał tytuł „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015” oraz ogrody
wyróżnione w poszczególnych dziedzinach
2) przyzna tytuły:
a) ogrodowi, który uzyskał najwyższą ocenę w konkursie tytuł: „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015”
b) pozostałym 5 laureatom tytuł: „ROD Roku 2015”
oraz wyróżnienia dla ogrodów w poszczególnych dziedzinach, tj. 1) Działalność Statutowa, 2) Aktywność ROD
w obronie Związku, ogrodów i Ustawy o ROD, 3) Dzia-

łalność oświatowa, 4) Inwestycje i remonty infrastruktury ROD, 5) Zagospodarowanie ROD, 6) Zagospodarowanie działek, 7) Działalność na rzecz ochrony środowiska, 8) Bezpieczeństwo w ROD, 9) Promocja ROD.
§7
1. „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015”
otrzyma puchar Prezesa PZD, dyplom, tablicę okolicznościową oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł.
2. Rodzinne ogrody działkowe, które zdobyły tytuły
„ROD Roku 2015” otrzymują puchary, dyplomy, tablice
okolicznościowe oraz nagrody pieniężne w wysokości
4000 zł.
3. Rodzinne ogrody działkowe, które otrzymały wyróżnienia w poszczególnych dziedzinach otrzymują puchary, tablice okolicznościowe oraz nagrody pieniężne
w wysokości 2000 zł.
§8
Wszystkie rodzinne ogrody działkowe biorące udział
w konkursie otrzymają zestaw wydawnictw związkowych na wyposażenie bibliotek ogrodowych.
§9
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie uroczystości Krajowych Dni Działkowca Roku 2015 oraz opublikowane w miesięczniku „działkowiec” i Biuletynie
Informacyjnym PZD.

WICEPREZES
/-/Wincenty Kulik

PREZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 31 marca 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Prezydium KR PZD
z dnia 31.03.2015r.

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO
„RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2015”
I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
l. Dokumentacja organizacyjna ogrodu:
a) walnych zebrań i zebrań zarządu ROD za rok 2014,
b) protokoły, uchwały, decyzje, zgodność dokumentacji i podejmowanych uchwał
z przepisami statutu PZD i regulaminu ROD,
c) ilość nowych użytkowników działek, dokumentacja wpisowego i jego podział
oraz zabezpieczenie rocznej prenumeraty „działkowiec”
2. Zgodność planu zagospodarowania ROD ze stanem faktycznym
(ze szczególnym uwzględnieniem ilości bram i furtek)
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0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.

3. Dokumentacja członków Związku (rejestr członków ROD, deklaracje członkowskie,
decyzje przydziału działek, prawidłowo wypełnione karty rejestracyjne
C – zabezpieczenie rejestru i przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych)
4. Komisje problemowe w ogrodzie (liczba działających komisji-należy wziąć pod uwagę
co najmniej trzy takie komisje, dokumentacje pracy komisji oraz efekty ich pracy)
5. Realizacja regulaminowego wymogu pracy członków Związku na rzecz ogrodu
w roku 2014 (ilość godzin uchwalonych przez walne zebranie a ilość godzin
przepracowanych łącznie oraz zebrany ekwiwalent za niewykonane prace (w zł.)
6. Wyposażenie ogrodu działkowego w sprzęt ogrodniczy i mechaniczny (wymienić jaki).
Łączna ilość punktów do uzyskania

0-10 pkt.
0-10 pkt.

0-10 pkt.
0-10 pkt.
80 pkt.

II. AKTYWNOŚĆ ROD W OBRONIE ZWIĄZKU, OGRODÓW I USTAWY O ROD
1.
a)
b)
c)
d)

Udokumentowana aktywność ROD w obronie Związku i ogrodów:
działalność Zarządu ROD i Komisji Statutowych
Stanowiska Walnych zebrań
Podpisy zebrane przez ROD (ilość)
Kontakty z parlamentarzystami, przedstawicielami władzy państwowej
i samorządowej, organizacjami społeczno-politycznymi i związkami zawodowymi
e) Stanowiska w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego
Łączna ilość punktów do uzyskania

0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-20 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
60 pkt.

III. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA
1.Organizowanie szkoleń z zakresu wiedzy ogrodniczej i organizacyjnej dla działkowców, w tym:
a) Szkolenia tj. wykłady, pogadanki, prelekcje
- ilość szkoleń i uczestników
0-10 pkt.
b) Pokazy praktyczne – ilość pokazów i uczestników
0-10 pkt.
2. Propagowanie i rozprowadzanie literatury związkowej, w tym:
a) miesięcznika „działkowiec” w roku 2014 – prenumerata miesięcznika dla instruktorów
ogrodowych SSI PZD i członków organów ROD
0-10 pkt.
b) rozprowadzanie przez zarząd ROD w roku 2014 literatury związkowej
na potrzeby działkowców
0-10 pkt.
c) prowadzenie biblioteki ogrodowej
0-10 pkt.
3. Działalność instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD
– liczba instruktorów ogrodowych przypadających średnio na 100 działek w ROD
0-10 pkt.
4. Prowadzenie kroniki ogrodowej
0-10 pkt.
Łączna ilość punktów do uzyskania

70 pkt.

IV. INWESTYCJE I REMONTY INFRASTRUKTURY ROD
1. Przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie inwestycji i remontów prowadzonych przez
zarząd ROD zgodnie ze statutem PZD i uchwałą nr 69/99 Prezydium KR PZD
z dnia 28 października 1999 r. w oparciu o uchwałę walnego zebrania
2. Bieżąca konserwacja urządzeń i infrastruktury ogrodu
3. Prowadzenie Otwartego i Długofalowego Programu Rozwoju
i Modernizacji ROD oraz jego realizacja

0-10 pkt.
0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania

30 pkt.
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0-10 pkt.

V. ZAGOSPODAROWANIE ROD
l. Zagospodarowanie przestrzenne ogrodu (zgodność zagospodarowania ogrodu
z planem zagospodarowania)
2. Infrastruktura ROD (stan techniczny),w tym:
a) ogrodzenie zewnętrzne
b) bramy i furtki
c) tablica z nazwą ogrodu i jej estetyka
d) drogi i alejki ogrodowe ich stan i funkcjonalność
e) parkingi i miejsca postojowe i ich oddzielenie zielenią
izolacyjną od działek
f) obiekty kubaturowe występujące na terenie ROD, tj. dom działkowca, świetlica,
budynki gospodarcze
g) nawadnianie ogrodu (sposób nawadniania)
h) sieć energetyczna i jej rozprowadzenie po ogrodzie
(wyprowadzenie poza altany podliczników)
i) sanitariaty, ich stan i odizolowanie od działek sąsiednich
3. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów ogólnych (należy podać rodzaj placów
ogólnych i placów rekreacyjnych oraz ich wyposażenie)
4. Stan i wykorzystanie tablic informacyjnych w ogrodzie – aktualność zamieszczanych
w nich materiałów i ogłoszeń
Łączna ilość punktów do uzyskania

0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
120 pkt.

VI. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK
l. Wyposażenie działek (stan techniczny, zgodność z regulaminem ROD):
a) altany (ich prawidłowe usytuowanie jeżeli nie zaistnieją inne przesłanki,
powierzchnia i wysokość oraz estetyka)
b) zachowanie odległości nasadzeń trwałych od granic działek
c) szklarnie i tunele foliowe
d) elementy małej architektury na działkach (murki, pergole, trejaże, itp.)
e) powszechność stosowania kompostowników- ich usytuowanie oraz wykorzystanie
na działkach zgodnie z regulaminem ROD
2. Estetyka i funkcjonalność działek
3. Pielęgnacja drzew i krzewów (cięcie, prześwietlanie, odnawianie)
4. Modernizacja działek – realizacja programu
Łączna ilość punktów do uzyskania

0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
80 pkt.

VII. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
l. Występowanie naturalnych pasów izolacyjnych w sąsiedztwie dróg komunikacyjnych
lub innych źródeł zanieczyszczeń
2. Udokumentowane przez zarząd ROD badania gleby
3. Utrzymywanie czystości w ogrodzie, na działkach i na terenach przylegających
bezpośrednio do ogrodu
4. Udokumentowane rozwiązanie składowania i usuwania śmieci (umowy)
5. Ekologia w ogrodzie (budki lęgowe, karmniki dla ptaków, pszczoły murarki ekologiczne
sposoby ochrony roślin, stosowanie nawozów naturalnych, kompostowniki na działkach)
6. Inicjatywy w ROD prowadzące do zmniejszania ilości śmieci poprzez zagospodarowanie
odpadów roślinnych (np. skoszonej trawy itp.) oraz usuwanych gałęzi z drzew i krzewów
Łączna ilość punktów do uzyskania

0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
60 pkt.
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VIII. BEZPIECZEŃSTWO W ROD
l. Udokumentowana współpraca z policją, strażą miejską
2. Polisy ubezpieczeniowe majątku Związku
3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz przestrzeganie przepisów ogólnych
i związkowych w tym zakresie
4. Układ komunikacyjny w ogrodzie umożliwiający swobodny dojazd
do każdej działki pojazdów służb ratowniczych
5. Inne formy zapewnienia bezpieczeństwa w ogrodzie (wymienić jakie)

0-10 pkt.
0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania

50 pkt.

0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.

IX. PROMOCJA ROD
1.„ROD otwarty”- wymienić i opisać metody realizacji hasła
2. Ogrodowe Dni Działkowca i inne imprezy (wymienić jakie) z udziałem społeczności
lokalnej organizowane na terenie ogrodu
3. Współpraca ROD z placówkami edukacyjno-dydaktycznymi, tj. szkołami,
przedszkolami oraz innymi placówkami opiekuńczo- wychowawczymi
4. Udział ROD w imprezach i uroczystościach miejskich, lokalnych i środowiskowych
(wystawy, festyny itp.)
5. Intenyswność i udokumentowana współpraca ROD z mediami lokalnymi
(TV, radio, prasa, Internet)

0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania

50 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania

600 pkt.

0-10 pkt.
0-10 pkt
0-10 pkt.
0-10 pkt.

Ponieważ materiały ilustracyjne będą publikowane oraz wykorzystywane do promowania rodzinnych ogrodów
działkowych i Związku winny być one dobrej jakości oraz sporządzone wyłącznie na nośnikach elektronicznych.

2. Wzorowa Działka Roku 2015
UCHWAŁA NR 100 / 2015
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego „Wzorowa Działka Roku 2015”
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 140 ust.1 Statutu PZD,
postanawia:
§1
1. Ogłosić na rok 2015 konkurs krajowy pn. „Wzorowa Działka Roku 2015”.
2. Regulamin konkursu stanowi załącznik Nr 1 do
uchwały.
§2
1. Do udziału w konkursie Prezydia okręgowych zarządów PZD zgłaszają działki, które są laureatami
w konkursach okręgowych w 2014 roku.
2. Prezydium Okręgowego Zarządu PZD, na terenie
którego znajduje się więcej niż 50 tysięcy działek, może

zgłosić do konkursu dwie działki. Działka będąca laureatem w konkursie krajowym może startować z zachowaniem 3-letniej karencji.
3. Termin zgłaszania działek do konkursu upływa
z dniem 30 maja 2015 r.
(decyduje data stempla pocztowego).
§3
Zgłoszenie działki do konkursu winno zawierać:
1) uchwałę prezydium okręgowego zarządu PZD
w sprawie wyników konkursu w 2014 roku:
a) numer działki oraz nazwę i adres ROD, na terenie
którego jest położona,
b) nazwisko i imię jej użytkownika wraz z adresem
korespondencyjnym.
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2) Materiał zdjęciowy obejmujący:
a) zagospodarowanie działki, w tym jej widok ogólny,
b) altanę,
c) część produkcyjną działki,
d) część wypoczynkową działki,
e) elementy małej architektury
f) inny materiał ilustracyjny uznany przez działkowca jako pomocny przy ocenie działki.
Materiał fotograficzny winien być dobrej jakości
wykonany w sposób umożliwiający jego wykorzystanie do publikacji. Wskazane jest, aby był wykonany
przez dobrego fotografa i przekazany w formie elektronicznej.
§4
Brak załączenia do zgłoszenia dokumentów, o których
mowa w § 3 skutkuje nie przyjęciem działki do konkursu.
§5
1.Członkowie Komisji Konkursowej KR PZD na podstawie przesłanych materiałów, w terminie do 30 czerwca 2015 r. dokonają oceny działek zgłoszonych do
konkursu
2.Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD sporzą-

dzi protokół wraz z wnioskami na potrzeby Prezydium
Krajowej Rady PZD.
§6
Prezydium Krajowej Rady PZD na podstawie protokołu Komisji i wniosków dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę jego laureatów oraz wyróżnienia
w konkursie.
§7
Użytkownicy:
1. laureaci konkursu (8 działek) otrzymają nagrody
rzeczowe o wartości 1000 zł.,
2. wyróżnionych 5 działek otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 500 zł.
3. wszystkich działek biorących udział w konkursie
otrzymują dyplomy, a także roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec” oraz wydawnictwa związkowe.
§8
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie Krajowych Dni Działkowca Roku 2015 oraz opublikowane
w miesięczniku „działkowiec” i Biuletynie Informacyjnym PZD.

WICEPREZES
/-/Wincenty Kulik

PREZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 31 marca 2015 r.

Załącznik nr 1do uchwały Prezydium KR PZD
z dn. 31.03.2015 r.

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO
„WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2015"
1. Rozplanowanie i urządzenie działki
(ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie terenu)
2. Estetyka działki (ład i porządek, ogrodzenie i urządzenia na działce zgodne
z regulaminem ROD)
3. Trawnik i jego utrzymanie
4. Część ozdobno-wypoczynkowa, w tym:
a) bogaty dobór roślin ozdobnych
b)urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne
5. Część produkcyjna działki, w tym:
a) Sadownicza (różnorodność drzew i krzewów owocowych, przestrzeganie odległości
nasadzeń od granic działki, prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie,
zdrowotność)
b)Warzywnicza (bogaty dobór gatunków, w tym ziół)
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0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.

0-10 pkt.
0-10 pkt.

6. Mała architektura na działce
a) płotki, murki, trejaże, pergole, oczka i zbiorniki wodne
b)inne elementy małej architektury
7. Estetyka i stan techniczny altany
a) wymiary altany i jej stan techniczny zgodne z regulaminem ROD
b)wykorzystanie altany zgodnie z regulaminem ROD
c) estetyka altany
8. Posiadanie na działce kompostownika i jego wykorzystanie
9. Ekologia na działce
(budki lęgowe, karmniki dla ptaków, ekologiczne sposoby ochrony roślin, stosowanie
nawozów naturalnych)
Łączna ilość punktów do uzyskania

0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.

0-10 pkt.
140 pkt.

* Ponieważ materiały ilustracyjne będą publikowane oraz wykorzystywane do promowania rodzinnych ogrodów
działkowych i Związku winny być one dobrej jakości.
** Stwierdzenie nie przestrzegania postanowień regulaminu ROD w zakresie zagospodarowania działki oraz nieopłacenie składki członkowskiej i innych opłat w 2014 roku na rzecz ogrodu w ustalonych terminach skutkuje dyskwalifikacją uczestnictwa w konkursie.

XII. INFORMACJE
1. Prezydent Warszawy chce pogn´biç działkowców
Nieprzychylność władz Warszawy względem działkowców i ogrodów rykoszetem odbija się na ogólnopolskim stowarzyszeniu - Polskim Związku Działkowców,
które zrzesza nie tylko dwadzieścia tysięcy stołecznych
działkowców, ale blisko milion działkowców z całej Polski. Już nie tylko sprawa roszczeń i chęć wyrzucenia
ROD ze stolicy budzą zastrzeżenia co do obiektywizmu
i dobrej woli prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz względem środowiska działkowego. Wybory wygrane, więc nawet zachowanie pozorów nie jest już potrzebne.
W październiku ubiegłego roku Związek, spełniając
obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, uchwalił - w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - nowy statut oraz złożył do sądu wniosek o zmianę
wpisu w KRS wraz z uchwalonym statutem. Przez wiele miesięcy członkowie PZD, prawnicy i działkowcy
tworzyli zapisy statutu tak, by były one zgodne z treścią
ustawy o ROD. Wszystkie propozycje podlegały szerokiej konsultacji całego środowiska działkowego.
Wielomiesięczna praca miała swoje zwieńczenie podczas Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów
PZD. Choć minęły już blisko cztery miesiące procedura
rejestracji przedłuża się i do dnia dzisiejszego nie doko-

nano odpowiedniego wpisu w rejestrze. Wszystko przez
zastrzeżenia, jakie zgłosili urzędnicy Hanny Gronkiewicz - Waltz - co do trybu przyjęcia nowego statutu oraz
niektórych jego zapisów. Ku uciesze wrogów PZD to
właśnie nieprzychylna działkowcom, ogrodom i PZD
prezydent Warszawy jest organem nadzorującym Związek. Pozornie nieistotny fakt – ot zwykła zwłoka, a jednak w przypadku działkowych spraw oddalanie ważnych
spraw i rozstrzygnięć w czasie stało się pewną normą albo i nawet rutyną. Wszak skoro można działkowcom życie uprzykrzyć, to czemu by nie spróbować tego zrobić?
Doszukiwanie się błędów proceduralnych wygląda na
celowe chwytanie się pretekstów, by bezboleśnie, a najlepiej bez zbytniego rozgłosu, przejąć tereny ogrodów
działkowych w stolicy. Jeśli zaś dodatkowo uda się przy
tym osłabić pracę struktur PZD i rozczłonkować zdolność do mobilizacji całego środowiska, które skupi się
na kilku problemach, zamiast na jednym, to będą to już
tylko dodatkowe profity. Nie dziwi więc chyba nikogo,
że działkowcy czują się kolejny raz atakowani, bo w tej
sytuacji trudno nie odnieść takiego wrażenia. Statut jest
strukturom działkowym niezwykle potrzebny, bo jest
swego rodzaju konstytucją, która normuje pracę i zarządzanie ogrodami.
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Absurdalne zastrzeżenia
Prowadzący sprawę referendarz wydał postanowienie,
w którym odmówił zarejestrowania zmiany statutu, choć
jednocześnie dokonał rejestracji zmian, które wynikają z
tego statutu. Uzasadnienie nie wyjaśnia tej sprzeczności,
wskazując jedynie, że bezpośrednią przyczyną odmowy
było uznanie argumentu prezydenta Warszawy jakoby
nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów nie był uprawniony do dokonywania zmiany statutu PZD ze względu
na nieprawidłowy wybór delegatów. Z takim orzeczeniem nie zgodził się Związek, który zaskarżył to postanowienie do sądu. Każdy kto, zna specyfikę działania
organizacji działkowej wie, iż z całą pewnością to sami
działkowcy wybrali swoich delegatów na Krajowy Zjazd
Delegatów, który uchwalił statut.
Co więcej, po głębszej analizie prawnej okazuje się, że
powody, jakie podała prezydent Warszawy są w rzeczywistości zupełnie bezzasadne. Zjazd był bowiem zwołany i przeprowadzony zgodnie z dotychczasowym statutem, który – co wymowne – był uchwalony w 2006 roku w dokładnie takim samym trybie, jak nowy statut,
a następnie był zbadany i zarejestrowany przez sąd.
A zatem ostatni zjazd był organizowany na podstawie
zapisów statutowych zaakceptowanych już wcześniej

przez sąd. Urasta więc do rangi absurdu, że zapisy uznane wcześniej za właściwe i zgodne z prawem są dzisiaj
podważane i sugeruje się, jakoby były niewłaściwe. Tym
bardziej, iż to ta sama ustawa nakazała PZD uchwalić
nowy statut na zasadach uregulowanych w dotychczasowym, a więc zarejestrowanym, statucie. Takie działanie
jest niezrozumiałe, a najgorsze jest w tym wszystkim to,
że negatywne skutki decyzji referendarza sądowego ponosi organizacja społeczna, która chroni i dba o interesy
nie kilkunastu czy kilkudziesięciu członków, ale prawie
miliona osób i ich rodzin.
W skardze, jaką PZD złożyło w sądzie, zwrócono też
uwagę na inną - wspomnianą już - niekonsekwencję.
Otóż referendarz dokonał m.in. wpisów polegających na
zmianie nazwy dwóch funkcji w organie reprezentującym PZD - sekretarza Polskiego Związku Działkowców
oraz Skarbnika Polskiego Związku Działkowców. Jak na
ironię zmiana nazwy tych funkcji wynika bezpośrednio
z kilku zapisów zakwestionowanego statutu. Tym samym odmówiono rejestracji nowego statutu, a jednocześnie zarejestrowano zmiany wynikające z tego statutu.
Dodatkowo potwierdza to wadliwość orzeczenia referendarza.

Działkowcy kontrują
Wśród działkowców kolejny raz zawrzało. Do Krajowej Rady PZD nieustannie płyną z całej Polski listy oburzenia i protestów. Coraz częściej i głośniej mówi się też
o tym, że następujące po sobie działania skierowane
przeciwko PZD, działkowcom i ogrodom nie dzieją się
przypadkowo, ale jest to działanie z gruntu rzeczy zamierzone. „Może nasza walka jest walką z wiatrakami.
Bo za niedługi czas Pani Prezydent rzuci nam kolejną
kłodę pod nogi, tylko po to, by PZD wraz ze swoimi
strukturami przestało istnieć” – pytają członkowie Delegatury OZM w Płocku.
Nie jest to opinia odosobniona. „Kiedy skończy się ten
ciągły nalot na naszą organizację i działkowców, którzy
chcą w spokoju i w zgodzie z prawem cieszyć się swoimi ogrodami?” – pytają z kolei przewodniczący Komisji Rewizyjnych z ogrodów w okręgu zielonogórskim.
„Uważamy, że ta sprawa stanowi początek kolejnej wojny z ogrodami działkowymi i działkowcami. Znów
ujawniła się chęć zawładnięcia gruntami ogrodów działkowych, która na chwilę przycichła po uchwaleniu nowej ustawy o ROD. Znaleziono sposób, aby pozbawić

działkowców ich własnej organizacji, ponieważ nie może istnieć stowarzyszenie bez statutu” – zwracają uwagę
uczestnicy narady szkoleniowej z Podkarpackiego.
Działkowcy alarmują, że w demokratycznym państwie
interpretacja prawa i jego stosowanie nie może zależeć
od aktualnych interesów i oczekiwań władz miasta.
„Okazuje się bowiem, że Urząd Miasta w Warszawie
bardziej skłonny jest spędzać godziny na skrupulatnym
wyszukiwaniu „błędów” w procesie rejestracji Statutu
niż zastanowić się nad tym, jak można rozwiązać realne
problemy, o których od tak dawna mówią działkowcy”zauważają prezesi, księgowi i skarbnicy ROD w Kielcach. „Bulwersujące w tej sprawie jest to, że skutki opinii prezydent m. st. Warszawy w gruncie rzeczy dotykają
całej organizacji i wywołują zamieszanie we wszystkich
ogrodach. Dlatego też uważamy, że w tak ważnej sprawie jak rejestracja statutu PZD nie powinien działać pieniądz i polityka, a rozsądek i prawo” – zwracają uwagę
prezesi ROD z opolskiego. Takich listów jest wiele i nie
sposób wszystkich w jednym artykule przytoczyć.
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I co dalej?
Skarga na odmowę przez referendarza sądowego rejestracji nowego statutu PZD trafiła już do sądu. Jej złożenie oznacza, że zaskarżone orzeczenie referendarza
utraciło moc, a całość sprawy do rozstrzygnięcia w I instancji przejmuje zawodowy sędzia. Pozostaje więc pytanie, czy właśnie o to chodziło Prezydent Warszawy,
gdy zgłaszała swoje bezpodstawne i niczym nie uprawnione zastrzeżenia? Wszak trudno przypuszczać, by
sztab ludzi, którymi otacza się Hanna Gronkiewicz-Waltz nie wiedział, że podnoszone kwestie zostaną oba-

lone, gdyż nie ma w nich ziarna prawdy. Cel działania
był zatem zdecydowanie głębszy. Działkowcy mogą być
pewni, że ta historia nieustających ataków na działkowców i chroniącą ich organizację oraz zmasowana próba
wyrzucenia warszawskich ogrodów ze stolicy nie jest
jeszcze skończona. W przypadku statutu pozostaje mieć
nadzieję, że sędziowie dokonają rejestracji nowego statutu opierając się na argumentach, a nie fikcyjnych przypuszczeniach Pani Prezydent.
(AH)

2. Młodzi zakochali si´ w ogrodach działkowych
Choć od kilku lat atmosfera wokół rodzinnych
ogrodów działkowych nie jest sprzyjająca, to same
ogrody wciąż cieszą się wśród Polaków niesłabnącym
zainteresowaniem. Jak pokazały badania CBOS już
w 2012 roku co szósty Polak korzystał z ogrodów
działkowych (17 procent), a ponad jedna czwarta badanych (29 procent) zadeklarowała, że ktoś z ich najbliższej rodziny, bądź oni sami mają działkę na
terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Wówczas
aż 88 procent Polaków zadeklarowało, że ogrody
działkowe powinny istnieć w miastach.
Patrząc na ogrodowe ogłoszenia jasne staje się, że
ogrody działkowe przeżywają prawdziwy renesans i rozkwit. Co więcej, zmienia się też pokolenie ich użytkowników. Nie na próżno mówi się, że ogrody działkowe
mają wymiar pokoleniowy. Najpierw użytkowali je
dziadkowie, potem rodzice, a dziś często ten sam skrawek ziemi z zapałem uprawia najmłodsze pokolenie, które jeszcze kilkanaście lat temu ciężko wzdychało na
samą myśl o pieleniu grządek czy ścinaniu trawy.
Ogromna popularność działek nie jest niespodzianką,
a jedynie następstwem tych wszystkich okoliczności,

które sprawiają, że to główny i najtańszy sposób spędzania wolnego czasu wśród wielu polskich rodzin.
Coraz mniej Polaków stać na drogie zagraniczne wyjazdy, dlatego szukają innych sposobów na tani wypoczynek i organizację wakacji dla swoich dzieci. Działki
wygrywają, bo są nie tylko tanie w użytkowaniu, ale
i dają wiele przyjemności nie tylko dzieciom, ale ich rodzicom, znajomym i przyjaciołom. Dobrodziejstwo obcowania z przyrodą, świeże owoce i warzywa - zamiast
chińskiego czosnku czy holenderskiej marchewki, docenia coraz więcej osób.
– Początkowo propozycja użytkowania działki budziła
we mnie opór, bo jestem zapracowany, mam rodzinę
i dwoje małych dzieci. Sądziłem, że nie sposób połączyć
mojej sytuacji z rolą osoby uprawiającej działkę. Jednak
okazało się, że można. Dlaczego? Bo działka to świetny
sposób na spędzanie wolnego czasu dla rodziny – zdradza
Bartłomiej Lachowicz z jednego z warszawskich ROD.
- Ogródki działkowe to nie jest kłopotliwy relikt z przeszłej
epoki – z czasów PRL. Przeciwnie – to jest wspaniały instrument, który służy rodzinom i powinien pomagać młodemu pokoleniu uczyć się szacunku dla przyrody - dodaje.

Działka pilnie poszukiwana
„Jesteśmy młodym małżeństwem z małym dzieckiem i
chciałabym mieć możliwość zorganizowania jej spędzania
wakacji na powietrzu. Kochamy przyrodę” - pisze na tablicy ogłoszeniowej jednego z ogrodów Anna. W rozmowie przyznaje, że wśród jej znajomych coraz więcej osób
ma działkę. – Zaczyna się od tego, że szuka się miejsca
bezpiecznego do spędzania czasu dla dzieci, a kończy się
miłością i zaangażowaniem w pracę w ogrodzie.
W dzisiejszym świecie wciąż gonimy własny ogon łapiąc się każdego zajęcia i próbując pogodzić mnogość
zajęć. Wydawałoby się, że na działkę trzeba mieć dużo

czasu, może na emeryturze. Nic bardziej mylnego. Praca na działce pozwala przywrócić w życiu równowagę.
Przecież nie trzeba mieć uprawę każdego warzywa i każdego owocu. Wszystko da się pogodzić – stwierdza. Podobnego zdania jest antropolog Magdalena Zych, która
w celach badawczych przez rok zajmowała się badaniem
życia społeczności działkowej. – Ludzie wcale nie uprawiają na działkach roślin, uprawiają tam swoje życie.
Bliski kontakt z naturą niewątpliwie sprzyja przemyśleniom egzystencjalnym, a także naładowaniu swoich
„akumulatorów” – mówi. Działka to też znakomite miej-
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sce oderwania się od codziennych problemów związanych z pracą. – Młodzi w korporacjach są tylko trybikami w maszynie. Na działkach zarządzają swoim czasem
i nie narzekają na główną szefową - podsumowuje Magdalena Zych.
Kilka lat temu Polski Związek Działkowców badał,
kim są użytkownicy ROD. Wówczas na podstawie ankiet ustalono, że użytkownicy w wieku 25-35 lat stanowią niespełna 11 procent wszystkich użytkowników
działek. Dziś śmiało można powiedzieć, że te wyniki się
zdezaktualizowały, bowiem młodzi Polacy z dziećmi powoli, ale sukcesywnie zastępują dotychczasowych użytkowników i zmieniają tym samym nie tylko strukturę
wiekową działkowiczów, ale też i oblicza ogrodów. Żeby się o tym przekonać, wystarczy wejść za bramę ogrodu i spacerując ścieżkami, rozejrzeć się wokół siebie.
Ogrody są zadbane, coraz częściej pojawiają się w nich
place zabaw i miejsca wspólnej rekreacji. Tam w sezonie
organizowane są festyny i imprezy społeczności działkowej.
– Ktoś nieznający realiów mieszkania w dużym mieście może się spytać: po co komu działka w mieście? Dla
nas odpowiedź jest oczywista – uprawianie własnego
skrawka ziemi sprawia nam przyjemność – uważa
Krzysztof Karaśkiewicz z ROD „Piast” w Szczecinie.
Zmienia się nie tylko wiek użytkowników, ale także
przeznaczenie działek. – Kiedyś miały one głównie charakter użytkowy, teraz stają się miejscem do rekreacji
i wypoczynku. – Nie uprawiamy tam żadnych warzyw,
nic nie siejemy ani nie sadzimy, tylko po prostu odpo-

czywamy. Mamy tam mnóstwo krzewów, piaskownicę,
huśtawkę. Zapraszamy rodzinę i znajomych na grilla.
Chętnie przyjeżdżają, najwyraźniej oni też dobrze się
tam czują – mówi Joanna Konopa użytkująca wraz z mężem działkę w Krakowie.
Takich działek jest w całej Polsce coraz więcej. Czasem młodzi kupują je od działkowiczów, którzy na pracę w ogrodzie nie mają już siły. Najtańsze oferty
zaczynają się już od kilku tysięcy. To taniej niż jeden wyjazd całej rodziny na wakacje zagraniczne. Nic dziwnego, ze chętnych jest coraz więcej. Bardziej zadbane
działki, z murowanymi altankami są droższe. Mogą
kosztować nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy.
Wszystko zależy od tego, jak duża jest powierzchnia
działki i wartość tego, co się na niej znajduje. Zakup
działki to wydatek jednorazowy, który rozłożony na lata
zwróci nam się wielokrotnie. Choć nie są to wakacje z
„all inclusive”, to z całą pewnością spędzanie czasu na
działkach sprzyja zdrowiu i przynosi wiele dodatkowych
korzyści, a przede wszystkim radości. Zmieniają się czasy, płyną kolejne lata, a popularność ogrodów działkowych nie tylko nie słabnie, ale wciąż rośnie. Kto raz
złapie „działkowego bakcyla”, temu ciężko jest wyobrazić sobie życie bez działki. Zważywszy na fakt, że zainteresowanie młodych ludzi działkami jest coraz większe,
można domniemywać, że młode pokolenie pokochało
działki równie mocno, jak wcześniej ich rodzice i dziadkowie. Działki znów stały się modne. Pozostaje mieć zatem nadzieję, że popularność ogrodów docenią także
politycy i władze lokalne miast.
(AH)

3. Samorzàdowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzj´ Prezydenta
Rzeszowa. Nie b´dzie opłat za prawo u˝ytkowania terenu ogrodu dla PZD
Z niecierpliwością Polski Związek Działkowców
oczekiwał na rozstrzygnięcie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze sprawy nabycia przez PZD prawa użytkowania działki nr 186. Postępowanie Prezydenta Miasta Rzeszowa wszczęte na podstawie
wniosku OZP PZD z dnia 31 marca 2014 r. o wydanie
w trybie art.76 ustawy o ROD decyzji potwierdzającej nabycie prawa użytkowania działki nr 186
w obr. 209 Zalesie o pow. 0,2654 ha było kilkakrotnie
przedłużane. Działka objęta przedmiotem postępowania zajęta jest przez ROD co najmniej od 1981 r.,
co przesądziło o spełnieniu przesłanki z art.76 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Do wniosku dołączone zostały dokumenty potwierdzające fakt istnienia ogrodu działkowego na działce nr 186.

Ostatecznie w dniu 14 listopada 2014 r. Prezydent Miasta
Rzeszowa wydał decyzję nr BGM.IV.72243/5/10/2014
orzekającą o nabyciu z dniem 19 stycznia 2014 r. przez
PZD prawa użytkowania działki nr 186 za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 28.368,00 zł. Prezydent jako podstawę prawną decyzji podał art.104, 107
§ 1 i § 3 kodeksu postępowania administracyjnego oraz
art. 9, art. 75 ust. 5 pkt 2 i art. 76 ust. 1 pkt 4 ustawy
o ROD. Sprawa została potraktowana przez OZP priorytetowo, czego dowodem było stanowisko Prezydium
OZP z dnia 25.11.2014 r. zobowiązujące Biuro Okręgowego Zarządu do złożenia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego. Swoją opinię dotyczącą decyzji wydał
również radca prawny OZP. Zdaniem opiniującego rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Rzeszowa było błędne,

173

ponieważ art. 9 ustawy o ROD dotyczy gruntów ogrodów nowo zakładanych, natomiast na działce nr 186
ogród istnieje od ponad 30 lat. Ponadto szczególny tryb
przyjęty przez ustawodawcę do sposobu nabycia przez
stowarzyszenie ogrodowe PZD prawa użytkowania
gruntu, wynikający z art. 76 ustawy, nie upoważnia do
przyjęcia, iż ma to być prawo odpłatne.
Wymienione wyżej argumenty znalazły się w uzasadnieniu złożonego przez OZP w dniu 26.11.2014 r. odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Na posiedzeniu w dniu 23.02.2015 r. Samorządowe Kolegium
Odwoławcze rozpatrzyło odwołanie OZP i wydało decyzję nr SKO.4160/75/2014. Samorządowe Kolegium
Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję Prezydenta
Miasta Rzeszowa w całości i w tym zakresie stwierdziło, iż z dniem 19 stycznia 2014 r. Polski Związek Działkowców nabył prawo użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów, oznaczonej jako działka nr 186 w obr. 209 Zalesie o pow. 0,2654 ha.

Tym samym SKO przyjęło argumentację OZP i w całości odrzuciło decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa,
uznając ją za opartą na błędnej podstawie prawnej.
Orzeczenie SKO jest precedensem prawdopodobnie
w skali całego kraju. Po raz pierwszy zdarzyło się bowiem, że nabycie prawa użytkowania nastąpiło w trybie
odwoławczym od decyzji jednostki samorządu terytorialnego jako organu I instancji. Nigdzie jeszcze w kraju organ odwoławczy nie wydał decyzji stwierdzającej
nabycie prawa użytkowania nieruchomości w trybie
art.76 ustawy o ROD.
Długo oczekiwana decyzja SKO powinna stać się impulsem dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do wydania następnych decyzji stwierdzających nabycie przez PZD
prawa użytkowania kolejnych działek, już bez żądania
jednorazowej odpłatności. Warto w tym miejscu przypomnieć, że OZP złożył do Prezydenta Miasta Rzeszowa
w sumie 6 wniosków, dotyczących regulacji stanu prawnego gruntów rzeszowskich rodzinnych ogrodów działkowych (w tym jednego ogrodu w całości).
(WM)

4. Altany bez Êwiadectw energetycznych
Altany w ogrodach działkowych nie potrzebują świadectwa energetycznego, czyli dokumentu określającego
jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Mówi o tym art. 3 znowelizowanej ustawy
o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia
2014 roku, która wejdzie w życie 9 marca br.

Przepis ten dotyczy budynków o powierzchni poniżej
50 metrów kwadratowych, które zamieszkiwane są
w ciągu roku nie dłużej niż 4 miesiące. Zaliczają się do
nich m.in. domki letniskowe i altany w ogrodach działkowych.
(AD)

5. Mamona kontra ogrody w Grudziàdzu
„W miarę wzrostu bogactw rośnie i chciwość – im więcej kto ma, tym więcej pragnie” – te słowa Owidiusza naj-

lepiej oddają sytuację trzech grudziądzkich ogrodów działkowych, którym grozi likwidacja na skutek roszczeń.

Źródło problemu
Sprawa miała swój początek 8 października 1951 roku.
Tego dnia, wyrokiem byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, Witold Kulerski został skazany na
karę 12 lat więzienia oraz przepadek całego mienia. Wyrok ten został unieważniony czterdzieści lat później,
a następstwem tego było przywrócenie Witoldowi Kulerskiemu prawa własności do gruntów, na których
w międzyczasie urządzono trzy ogrody działkowe.
W ten sposób państwo polskie naprawiając jedną
krzywdę jednocześnie wyrządziło kolejną – tym razem
działkowcom. Bowiem Sąd, przywracając pełnię praw

dawnemu właścicielowi, nawet nie pochylił się nad losem działkowców. W efekcie ogrody te utraciły tytuł
prawny do zajmowanego przez siebie gruntu i po 1995 r.
nie mogły ubiegać się o prawo użytkowania wieczystego na mocy ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.
Na nic zdały się rozmowy i negocjacje prowadzone
przez Polski Związek Działkowców w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Działkowcy wielokrotnie
byli zapewniani przez właściciela, że nie przeszkadzają
mu ogrody działkowe, jednak w żaden sposób nie udało
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się sprawy tej formalnie zakończyć. Gmina Miasta Grudziądza pod wpływem nacisków zaproponowała właści-

cielowi tereny zastępcze, jednak do porozumienia nie doszło.

Spadkobierca chce zarobić na ogrodach
Temat prawa do gruntów wrócił w 2014 roku za sprawą Piotra Kulerskiego – wnuka Witolda Kulerskiego.
Nowy właściciel gruntów zwrócił się do PZD z propozycją dzierżawy gruntów. Zaproponowaną przez niego
stawkę – 20 zł za metr kwadratowy rocznie – rozpatrywać można tylko w kategorii ponurego żartu. Przyjęcie

jej oznaczałoby bowiem, że użytkownik działki o powierzchni 400 m² musiałby rokrocznie płacić 8000 zł na
rzecz Piotra Kulerskiego. Jednocześnie właściciel zagroził, że będzie od PZD i działkowców domagał się odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów
w latach minionych.

PZD w obronie działkowców
Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski wraz z Krajową Radą PZD sprawę uznały za absolutnie priorytetową.
Natychmiast przystąpiono do uzyskania opinii prawnych
na temat roszczeń, zorganizowano spotkanie z działkowcami, podjęto rozmowy z Prezydentem Miasta Grudziądza oraz Wojewodą Kujawsko - Pomorskim. Propozycja
PZD zakłada, że Skarb Państwa wykupi tereny stanowiące własność Piotra Kulerskiego, lub też zaproponuje mu
grunty zamienne o podobnej wartości. Jest to jedyne rozwiązanie, dzięki któremu działkowcy w żaden sposób
nie ucierpią, a nie ma wątpliwości, że to oni są najbardziej pokrzywdzonymi w tej sprawie. Wymaga to jednak
zgody wszystkich stron, a o to może być trudno w sytu-

acji gdy właściciel przystąpienie do rozmów uzależnia
od zapłacenia należności za 2014 rok, tj. niemal dwóch
milionów złotych. Ponadto Wojewoda Kujawsko-Pomorski odrzucił możliwość wykupienia terenu od Piotra
Kulerskiego, argumentując to przedwojennymi hipotekami obciążającymi grunty stanowiące własność Piotra
Kulerskiego. Wprawdzie udało się uzyskać od Prezydenta Miasta Grudziądza zapewnienie, że z jego punktu widzenia likwidacja ogrodów to ostateczność, a w razie
likwidacji Gmina Miasta Grudziądza poczuwa się do
wypłacenia odszkodowań dla działkowców, jednak jest
to tylko rozwiązanie pocieszenia.

Co się stanie z grudziądzkimi ogrodami?
Niestety ciągle więc możliwy jest czarny scenariusz,
czyli likwidacja ogrodów, w których swe działki użytkuje ponad 200 rodzin. Scenariusz ten jest o tyle groźny,
że Prezydent Miasta Grudziądza na wniosek Piotra Kulerskiego wszczął postępowanie administracyjne w sprawie likwidacji ROD „Kolejarz”, im. M. Kopernika
i „Zacisze” w trybie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wszystko więc wskazuje na to, że sprawa ta bę-

dzie miała swój dalszy bieg i szybko się nie zakończy.
Polski Związek Działkowców nie zamierza rezygnować z dalszej obrony działkowców i ogrodów i jest
otwarty na dalsze negocjacje i propozycje rozwiązania
sytuacji. Cała nadzieja w tym, że przedstawiciele Skarbu Państwa i Piotr Kulerski zechcą dostrzec sedno problemu i pochylić się wreszcie nad losem działkowców.
(AG)

6. Spalanie na działkach surowo zabronione
Wiosenne porządki w ogrodach działkowych rozpoczęły się na dobre. Niestety, podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku, pojedynczy działkowcy dopuszczają się spalania liści czy gałęzi. Krajowa Rada PZD przypomina o bezwzględnym zakazie palenia ognisk na działkach. Za złamanie zakazu
grozi sroga kara.
O tym, że na działkach obowiązuje bezwzględny zakaz spalania zeschłych liści, gałęzi czy innych odpadów
jasno mówi Regulamin ROD. Niestety, w milionowej
grupie działkowców zawsze znajdą się pojedyncze oso-

by, które zlekceważą ten zakaz. Tego typu zachowania
są szczególnie rażące dla mieszkańców pobliskich osiedli, kierowców tras komunikacyjnych przebiegających
wzdłuż ogrodów, a także działkowców przestrzegających
Regulaminu ROD. Dlatego też Krajowa Rada PZD ponownie przypomina wszystkim działkowcom o bezwzględnym zakazie spalania odpadów na terenie ogrodów działkowych. Regulamin ROD przewiduje w tym
zakresie jeden wyjątek, a mianowicie dopuszczenie do
spalania porażonych przez choroby i szkodniki części roślin, ale pod warunkiem, że przepisy powszechnie obo-
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wiązujące – przepisy miejscowe – nie stanowią inaczej.
Jednak dziś ten wyjątek już w miastach nie funkcjonuje,
bowiem obowiązują selektywne zasady zbierania odpa-

dów, w tym zielonych. Oznacza to całkowity zakaz spalania tych odpadów poza urządzeniami do tego przeznaczonymi, czyli spalarniami.

Co zrobić z odpadami?
Najprostszym sposobem jest prywatny kompostownik,
który później można ponownie wykorzystać. Każdy
działkowiec ma obowiązek wyposażenia swojej działki
w kompostownik. Większość opadłych liści to znakomi-

ty materiał na kompost. Te natomiast, które się nie nadają do kompostowania, powinny być gromadzone
w specjalnych pojemnikach i odbierane z ogrodu, jako
odpady zielone.

Kary są srogie
Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie
w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem
w wysokości do 500 zł lub grzywną w wysokości 5000 zł.
Natomiast Art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach mówi: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów
lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub
grzywny.

7. Czy mo˝na mieszkaç na działce?
Temat zamieszkiwania na działkach na terenie rodzinnych ogrodów działkowych powraca niczym bumerang. Co i rusz w mediach czy Internecie pojawiają się dyskusje o tym, czy należy ludziom pozwolić mieszkać w ogrodach. Działki od dawna są łakomym kąskiem dla wielu osób, które łamiąc wszelkie
standardy, regulaminy i prawo zamieszkują okrągły
rok swoje domy na działkach. Dla takich osób słowo
„altana" nabrało bowiem szczególnego znaczenia. To
często ponadwymiarowe całoroczne domy z łazienkami, pokojami i garażem. To nie o takie „altany" walczy PZD oraz inicjator kampanii społecznej, której
efektem było złożenie do Sejmu RP obywatelskiego
projektu ustawy Stop Rozbiórkom Altan.
Projekt obywatelski, pod którym podpisało się 700 000
osób, ma jedynie usunąć wątpliwości interpretacyjne
oraz wykluczyć możliwość rozbiórki altan „normatywnych” w wyniku kontrowersyjnego orzeczenia NSA,
a nie legalizację takich obiektów. Rozszerzenie działania projektu Stop Rozbiórkom Altan na altany „ponadnormatywne”, jak proponował to jeden z posłów
podczas sejmowej debaty nad projektem, mogłoby za-

tem doprowadzić do zniweczenia jego głównego celu,
jakim było zabezpieczenie przed negatywnymi konsekwencjami nieprecyzyjnych przepisów działkowców,
którzy nigdy nie działali z intencją naruszenia prawa. Co
więcej projekt dotyczący altan zyskał poparcie wszystkich ugrupowań politycznych, jak również samego Ministerstwa Infrastruktury i Pani Premier Ewy Kopacz
właśnie z tego względu, że nie sankcjonował przypadków łamania prawa, ale jedynie miał na celu ochronę
tych budynków, które powstały z poszanowaniem wszelkich zapisów. Gdyby te zapisy były inne – dziś ta ustawa nie byłaby tak entuzjastycznie przyjmowana i zapewne wciąż leżałaby w sejmowej zamrażarce.
Nie wiadomo jaka myśl towarzyszyła posłowi, który
proponował, by przypadki samowoli budowlanych
w ROD, były „nagrodzone” swego rodzaju akceptacją
i ułaskawieniem, a przede wszystkim, by traktowane były w wyjątkowy sposób, zdecydowanie odmienny od samowoli na innych terenach. Wprowadzenie tej poprawki
do ustawy byłoby zapewne początkiem jej końca, bo pozwoliłoby na podważenie konstytucyjności takiego przepisu.

Cwaniacy zawłaszczają spokój
By zrozumieć co złego jest w całorocznym zamieszkiwaniu w ogrodach trzeba zrozumieć istotę istnienia ogrodów działkowych. Zarówno ROD, jak i altany są miejscem czasowego pobytu rekreacyjnego. W całej długiej
tradycji ogrodnictwa działkowego nigdy nie spełniały
funkcji mieszkalnej. Co więcej wiele ogrodów w ramach
oszczędności podejmuje decyzję o wyłączeniu prądu na

zimę. Chodzi m.in. o straty energii na linii przesyłowej
czy kradzież prądu przez bezdomnych, którzy chcą przetrwać zimę na działkach. Zamieszkiwania w ROD zabrania przede wszystkim art. 12 ustawy o ROD z 13 grudnia
2013 roku. Ta sama ustawa jasno wskazuje cel istnienia
ogrodów działkowych: m.in. jest to zaspokajanie rekreacyjnych i wypoczynkowych potrzeb społeczeństwa, inte-
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gracja pokoleń i ochrona środowiska. Dlatego istnieje bezwzględny zakaz zamieszkiwania na terenach działek rodzinnych, gdyż stanowi to rażące naruszenie funkcji
i przeznaczenia ogrodów działkowych, które nie są osiedlami, ale miejscami wypoczynku.
Praktyka jednak dowodzi, że w wielu przypadkach zakaz ten nie jest respektowany przez niektóre jednostki,
a zjawisko zamieszkiwania w ogrodach nasila się w ostatnim czasie, stając się coraz to poważniejszym problemem dla prawidłowego funkcjonowania ROD. Zamieszkiwaniu w ogrodach działkowych sprzeciwiają się sami
działkowcy, a także Związek, który od lat walczy z tym
zjawiskiem na przekór urzędnikom, którzy zamiast
wspomagać PZD w likwidowaniu tego rodzaju patologii, przyczyniają się do ich powstawania.
Naczelna Izba Kontroli już 4 lata temu alarmowała w
swoim raporcie, iż od wielu lat wbrew prawu, na działkach mieszkają ludzie. Nieliczni z nich byli tam zameldowani. Jasno wskazano, że tej sytuacji winne są niejasne przepisy. Pozwalają one na meldowanie osób na
działkach, mimo, że ustawa o ogrodach działkowych zabrania zamieszkiwania na ogródku działkowym. – Zjawisko to powoduje bezkarne zawłaszczanie spokoju i

urody ogrodu niszcząc wzmożoną eksploatacją jego infrastrukturę (ziemne drogi, bramy) i życie na cudzy koszt
- zaniżone opłaty za wywóz śmieci, na bieżące utrzymanie i konserwację ogrodu. Tak dalej być nie może - pisze
jeden z uczestników internetowej dyskusji na temat zamieszkiwania w ROD.
Niestety zamieszkiwanie na działkach w okresie zimowym często prowadzi też do tragedii, jak ta w Bydgoszczy, gdzie zaczadzeniu uległy dwie osoby, z których
jedna zmarła. - Prawo jednoznacznie zakazuje mieszkania na działkach, więc niezależnie od pory roku, czy sytuacji osobistej działkowca, zamieszkiwanie jest łamaniem prawa. Każdy kto łamie prawo musi mieć świadomość ponoszenia z tego tytułu konsekwencji – czytamy
w stanowisku Krajowej Rady PZD. Tragedia w ogrodzie
bydgoskim jest najlepszym tego przekładem. Działkowiec, który zginął w altance nie chciał skorzystać z miejsca w ośrodku pomocy społecznej. Nie chciał żadnej
pomocy, chciał mieszkać w altance. Nielegalne zamieszkiwanie na działkach w tym wypadku skończyło się tragedią, dlatego trzeba jasno i głośno mówić o tym, że nie
ma i nie będzie społecznej ani prawnej akceptacji dla zamieszkiwaniu w ROD.

Ogrodowy „ruch oburzonych”
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w Polsce jest blisko milion działkowców to liczba kilku tysięcy osób łamiących
prawo daje nie więcej niż 2-4% całej społeczności działkowej. Tym bardziej jest to niewiarygodne i niezrozumiałe, że tak nieliczny procent potrafi wywołać tyle
dyskusji i ma tak silne lobby własnych interesów nawet
w Sejmie. Nierzadko osoby, które dostosowały swoje
działki do stałego zamieszkiwania, starają się dokonać
swoistego „usankcjonowania” tego stanu rzeczy poprzez
zabieganie o meldunek. I choć taki meldunek nie legalizuje zamieszkiwania, to utrudnia przywrócenie na danej
działce stanu zgodnego z prawem.
Takie działanie niesie za sobą wyjątkowo negatywne
konsekwencje, bowiem rezultatem meldowania jest narażenie wszystkich działkowców i Związku na utratę odpowiednich przywilejów ustawowych, które przecież
wynikają bezpośrednio ze szczególnego charakteru i

funkcji społecznych ROD i działek. Korzystanie z działek w celach mieszkalnych zaprzecza tym funkcjom i daje istotny argument przemawiający za uchyleniem
szczegółowych praw przysługujących PZD i jego członkom, np. w zakresie zwolnień podatkowych. Nie powinno więc dziwić, że coraz więcej działkowców, a także
PZD kategorycznie przeciwstawia się wszelkiemu dążeniu do legalizacji takich działkowych anomalii. Ci, którzy nie wyrażają przyzwolenia na zamieszkiwanie na
działkach tworzą swego rodzaju „ruch oburzonych” i dążą do tego, by mieszkańcy naruszający prawo ogrodu nie
czuli się w swym zadufaniu i demoralizującym postępowaniu bezkarni. Bowiem właśnie te nieliczne i wypaczone jednostki broniąc swojego interesu opartego na fałszu
i złamaniu prawa ROD stają się nierzadko elementem
destrukcyjnym w ogrodzie.

Meldują się w ogrodach
Ostatnie lata, także za sprawą kryzysu ekonomicznego,
bezrobocia i braku mieszkań doprowadziły do znacznego exodusu ludności na działki w celu wykorzystania altan do zamieszkiwania. Choć prawo jest w tym względzie jednoznaczne, to nieustająco jest łamane. Niestety
mimo wysiłków PZD, by takich sytuacji unikać wciąż
brak jest wsparcia w walce o przestrzeganie prawa ze
strony przedstawicieli administracji miast i gmin. Szko-

dliwa jest tu zwłaszcza polityka meldowania na działkach przez Wydziały Spraw Obywatelskich. Utwierdza
bowiem działkowca w przekonaniu, że skoro uzyskał
meldunek na działce to jego pobyt stał się całkowicie legalny. Nic bardziej mylnego.
Z treści art. 9 ust. 2b ustawy o ewidencji ludności wynika, że „zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom
ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu
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w tym lokalu”. Organ meldunkowy nie wnika zatem
w szczegóły, czy określony obiekt nadaje się do zamieszkania w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Zatem meldunek, wbrew wielu opiniom w tym względzie,
nie może być jakąkolwiek podstawą uznania legalności
zamieszkiwania w ogrodach. Problemu braku mieszkań
i bezrobocia nie można przenosić na barki PZD. Ogólnopolska organizacja skupiająca działkowców nie może
być też kozłem ofiarnym konsekwencji zaniedbań organów pomocy społecznej. Tymczasem wszelkie próby

przywracania prawa, czy stania na jego straży wywołują u osób je łamiących przejście do opozycji i rozpoczęcie destrukcyjnej działalności pod płaszczykiem walki
ze „złym". W tej roli obsadza się zazwyczaj te osoby lub
struktury Związku, które walczą o przywrócenie normalności. Ogrody działkowe, z szacunku dla litery prawa
i społeczności działkowców je tworzących, nie mogą
stać się noclegownią. Niestety jeśli ktoś łamie prawo, to
sam musi ponieść jego konsekwencje.
(AH)

8. Działkowcu chroƒ je˝e w swoim ogrodzie!
Białostockie Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju
Agro - Group w ramach Kampanii edukacyjnej „Jeż
swój zwierz” rozpoczyna ogólnopolską akcję informacyjną. Celem projektu jest ochrona jeży. Krajowa
Rada PZD postanowiła przyłączyć się do tej akcji.
W najbliższym czasie w ogrodach w całej Polsce zostaną rozwieszone plakaty informacyjne o ochronie jeży,
które są zagrożone wyginięciem. Na terenach ogrodów
działkowych żyje ich bardzo dużo, dlatego tym bardziej
będą pomocne działkowcom wskazówki jak z nimi po-

stępować. Ogrody działkowe są bowiem wyjątkowym
miejscem o ogromnej bioróżnorodności. Działkowcy jako miłośnicy przyrody wykazują się także szczególną
opieką wobec zwierząt, w tym jeży. Zaangażowanie się
działkowców w tę akcję pozwoliłoby podnieść świadomość społeczną na temat ochrony jeży i ocalić ich większą liczbę.
Zachęcamy do włączenia się w akcję „Jeż swój
zwierz” OZ, Zarządy ROD i samych działkowców.

O co chodzi w kampanii „Jeż swój zwierz”?
Regularnie tysiące jeży ginie pod kołami samochodów,
pod kosiarkami, zatrute chemią stosowaną w ogrodach
czy w płomieniach wypalanych traw. Najczęściej przyczyną tragedii jeży nie jest zła wola, lecz nieświadomość
ludzi. W ramach Kampanii prowadzone będą działania
edukacyjne w szkołach, akcja informacyjna na plenerowych imprezach masowych oraz co najważniejsze – całodobowe, ogólnopolskie „pogotowie jeżowe” gdzie
telefonicznie lub internetowo zgłosić można przypadki

znalezionego rannego lub chorego jeża i uzyskać natychmiastową pomoc.
Kampania edukacyjna „Jeż swój zwierz” będzie aktywnie realizowana do końca kwietnia 2016 roku na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i dolnośląskiego. Działania wspomagające, informacyjno-promocyjne mają zasięg ogólnopolski.

Kto jest autorem akcji?
Liderem projektu i koordynatorem ogólnopolskim
Kampanii jest białostockie Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group” wraz z partnerem eksperckim
Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Jeży „NASZE
JEŻE”.
Projekt został dofinansowany w ramach Mechanizmu

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2009-2014 Programu PL02: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.jeze.info
(IG, AD)
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9. Decyzja w sprawie regulacji gruntów ROD „Kolejarz” w Mikołowie
W dniu 12 marca 2015 roku Burmistrz Miasta Mikołowa wydał decyzję w sprawie nabycia przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania do nieruchomości
o pow. ponad 1 ha, na której znajduje się Rodzinny
Ogród Działkowy "Kolejarz" w Mikołowie. Jest to kolejna decyzja w naszym okręgu dotycząca sprawy regulacji

prawnej gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy
o ROD z dnia 13.12.2013 r. Jest to dla nas pozytywna
informacja z uwagi, że PZD i ROD „Kolejarz” w Mikołowie zmagają się z roszczeniem spółki, która wykupiła
teren na którym znajduje się pozostała część ogrodu,
gdzie znajduje się ponad 70 działek ogrodowych.
(MM)

10. Chichot historii, czyli roszczenia po polsku
Skomplikowane dzieje naszego kraju i trwająca
dziesięciolecia opieszałość władz, praktycznie każdego szczebla, spowodowała, że dziś próba naprawienia
jednych krzywd często wiąże się z wyrządzeniem nowych. Najlepszym przykładem jest sprawa roszczeń
do gruntów ROD, w które swoją pracę i oszczędności
włożyło już kilka pokoleń działkowców.
Choć idea ogrodów działkowych w Polsce ma już ponad 110 lat, to o jej rozkwicie mówić można dopiero
w okresie powojennym. Dekret PKWN z 1944 roku nie

tylko zakładał tworzenie ogrodów działkowych na ziemiach z parcelacji, ale i określił je mianem urządzeń użyteczności publicznej, nadał formalne podstawy działania,
określił plan rozwoju. Tym samym usankcjonował to, co
przyświecało idei tworzenia takich ogrodów już od końca XIX wieku. Niewielkie działki lokowane w miastach
i na ich obrzeżach miały służyć coraz liczniejszej grupie
robotników za miejsce odpoczynku, ale być także sposobem na podratowanie domowego budżetu za pomocą
uprawianych na nich warzyw i owoców.

Państwowe, czyli nasze
Dekret PKWN, choć kwestionowany przez wielu
prawników jako niezgodny z obowiązującą jeszcze po
wojnie konstytucją z 1935 roku, nawet po 1989 roku nie
został uchylony. Podobnie zresztą, jak uchwalony rok
później dekret „warszawski”, zwany też dekretem Bieruta, który miał ułatwić odbudowę stolicy z powojennych
zniszczeń dzięki przejęciu przez państwo ponad 7 tys. ha
warszawskich gruntów. W 1949 roku Sejm uchwalił
ustawę „o pracowniczych ogrodach działkowych”, przekazując na wyłączność zarządzanie nimi Centralnej Radzie Związków Zawodowych. Od tego momentu przez
wiele lat ogrody zwane były pracowniczymi i rzeczywiście takimi były. To pracownicy większych i mniejszych
zakładów przemysłowych otrzymywali prawo użytkowania działek. Często zresztą musieli na taki przydział
czekać i był on formą nagrody, odpowiednikiem dzisiejszego „bonusa” od pracodawcy. Otrzymywali go zatem

ci, którzy naprawdę chcieli uprawiać swój, choćby nawet niewielki, kawałek ziemi. Nic więc dziwnego, że
znalezienie działki, która sprawiałaby wrażenie zaniedbanej czy wręcz opuszczonej, było wręcz nieprawdopodobne, a działkowcy „od zawsze” starali się, aby ich
ogród był piękniejszy niż sąsiedni. Godzin przepracowanych na działce każdego roku od wczesnej wiosny do
późnej jesieni nikt w tej sytuacji nie liczył, bo pracowało się dla siebie, a po części także „na swoim”. Dziś to
już nie są ogrody pracownicze, a rodzinne – bo też rzeczywiście od lat służą całym rodzinom, a wiele osób,
które dziś je uprawia, uczyło się na nich chodzić i grać
w piłkę. Żaden działkowiec nawet nie podejrzewał, że
kiedyś zarzucą mu, że nielegalnie zajmuje ziemię, która
nie jest jego własnością. Że zechcą mu ją odebrać,
a za pracę włożoną w nią przez lata… zażądają odszkodowania.

Reprywatyzacja – grzech zaniechania
Niestety, w ślad za ideą rozwoju ogrodów działkowych
nigdy nie poszły odpowiednie regulacje prawne. Poprzedni właściciele gruntów nie dostali odszkodowań,
nie otrzymywali potwierdzonego w księgach prawa do
wieczystej dzierżawy, co przewidywał nawet dekret Bieruta. Gminy, które przejęły „znacjonalizowane” grunty,
nie zadbały o uregulowanie ich prawnego statusu. Po

1989 roku, gdy nareszcie pojawiła się taka możliwość,
żaden z kolejnych rządów nie zdecydował się także na
przeprowadzenie kompleksowej reprywatyzacji, która
ostatecznie wyjaśniłaby sprawę własności gruntów – w
tym także tych, na których do dziś uprawiane są ogrody.
Taka sytuacja stanowi znakomite pole popisu dla
wszystkich „zaradnych”, którzy chcą i potrafią wykorzy-
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stać luki, jakie stwarza niespójne, nieuporządkowane
prawo. I nie chodzi niestety o prawowitych właścicieli
gruntów, czy ich bezpośrednich spadkobierców, których
często nie udawało się odnaleźć przez sześć powojennych dziesięcioleci. Okazję do naprawdę szybkiego
i równie dużego dorobienia się zwietrzyli ludzie, którzy

ani z gruntami, ani tym bardziej z działkami nie mieli nigdy nic wspólnego. I wykorzystują ją tym bardziej, że
z powodu braku stosownych regulacji prawnych stroną
dla ich roszczeń nie są silne instytucje państwa, a o wiele słabsi i pozbawieni wielu możliwości działkowcy.

„Nowi” i „starzy” właściciele
Pół biedy, jeśli o swoje upominają się ludzie, którym
swego czasu odebrano ich własność bez stosownego,
przewidzianego nawet ówczesnym prawem, zadośćuczynienia, a często nawet wbrew obowiązującemu. Prawo
własności jest jednym z najważniejszych, jakie gwarantują swoim obywatelom wszystkie cywilizowane kraje.
Liczyć wypada jedynie na rozsądek sądów orzekających
w sprawach tych roszczeń. I właśnie to prawo wykorzystują wspomniani „zaradni” odkupując od właścicieli
prawa do gruntów za relatywnie niewielkie kwoty, ale za
to wypłacane od razu, a nie np. po ciągnącym się kilka lat
procesie sądowym. O dziwo, ci „nowi” właściciele starych praw okazują się dużo skuteczniejsi w działaniu.
Pozostaje się domyślać, czy mają po prostu lepszych adwokatów, czy po prostu znają kogo trzeba. Dość powiedzieć, że inwestowane przez nich dziesiątki tysięcy
w krótkim czasie (nawet po pół roku, czasem po 4-5 latach) przynoszą wielomilionowe zyski. Wystarczy przecież uzyskać przed sądem wyrok potwierdzający ich
świeżo nabyte prawo do gruntów, skutecznie je wyegzekwować i szybko sprzedać temu, kto zaoferuje za nie
najwięcej.
A jak to się ma do sytuacji osób chcących po prostu
w spokoju uprawiać swoje ogrody? Ostatnie badanie KR
PZD wykazało, że roszczeniami objętych jest 338 ROD

o powierzchni niemal 1212 ha, na której istnieje ponad
28,9 tys. działek. Na drodze sądowej lub administracyjnej są już roszczenia do gruntów zajmowanych przez
171 ROD, o powierzchni ponad 605 ha, na której znajduje się 14 248 działek. W wielu roszczeniach chodzi nie
tylko o odzyskanie gruntów, ale również o odszkodowanie za wieloletnie bezumowne korzystanie z nich przez
działkowców. Odszkodowanie wyceniane często na dziesiątki milionów złotych. A przecież działkowcy otrzymywali te tereny pod ogrody od Państwa i nikt nie może
zarzucić użytkownikom działek, że przejmowali je w złej
wierze, ze świadomością wchodzenia na ziemię należącą do kogoś innego.
To tylko część roszczeń, które zagrażają bytowi ROD,
bo poza nimi są jeszcze tzw. „roszczenia uśpione”, które choć zgłoszone, nie trafiły jeszcze na wokandę sądową czy ścieżkę administracyjną. A te obejmują (stan na
10 lutego 2015 r.) tereny 167 ROD o powierzchni niemal 607 ha, na których zlokalizowano 14 653 działki.
Wśród podmiotów zgłaszających prawa do gruntów
ROD najwięcej jest osób fizycznych (181 ROD, 583,8 ha,
13 526 działek), osób prawnych (51 ROD, 143,4 ha,
3757 działek), ale są też wśród nich Agencja Mienia Wojskowego, związki wyznaniowe, Agencja Nieruchomości
Rolnych, szkoły wyższe, Lasy Państwowe czy ZUS.

Stare hasało – aktualna prawda
Co w tej sytuacji mogą zrobić użytkownicy działek zagrożeni utratą terenów, które od lat służą całym ich rodzinom, w które włożyli tak wiele pracy i własnych pieniędzy? Prawda jest taka, że w sprawie roszczeń działkowcy nie mogą liczyć na pomoc Państwa, czy władz samorządowych. Sami sobie z nimi także nie poradzą. Potwierdza się więc stara prawda, że „w jedności siła”.
Działkowcy, jak zawsze, także i w tym wypadku mogą liczyć na Polski Związek Działkowców. PZD zabiega
o prawa działkowców na każdym szczeblu – od wójtów
gmin, przez burmistrzów i prezydentów miast, aż po najwyższe władze Państwa – Sejm, Senat, Premiera i Prezydenta. Problem w tym, że w sprawach o roszczenia zarówno indywidualnym działkowcom, jak i Związkowi
odmawia się często prawa do udziału w postępowaniach
w charakterze strony, ponieważ nie mają prawa rzeczowego do gruntu.

Tymczasem praktyka najlepiej dowodzi, jak ważna
i potrzebna jest pomoc PZD. Świadczy o tym choćby
przykład roszczeń do gruntów warszawskich ogrodów
przy al. Waszyngtona. Nieznana spółka upominała się
o prawo do 33 ha, na których działki ma ok. 1000 rodzin.
Choć i im, i PZD odmówiono udziału w postępowaniu
na prawach strony, przedstawiciele Związku dotarli do
dokumentów, z których wynika, że roszczenia są bezzasadne – dawni właściciele tych terenów otrzymali zgodnie z prawem i w odpowiednim czasie odszkodowanie.
Działkowcy mogli odetchnąć z ulgą, choć nie na długo,
bo „w podzięce” Prezydent Warszawy wytoczył działkowcom sprawę o wydanie nieruchomości. Według Ratusza, ogrody od niemal pół wieku zajmują teren nielegalne, ponieważ decyzje organów władzy (czyli poprzedników pani Prezydent), w oparciu o które je lokowano, są niewystarczające. Fakt, iż ogrody zakładały
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władze miasta i to one ewentualnie nie dopełniły swego
czasu wszystkich formalności, nie miał dla ratusza żadnego znaczenia. W rezultacie w ponad 120 procesów Ra-

tusz żąda od działkowców opuszczenia terenów 101
ogrodów, w których działki użytkuje 13 tys. rodzin.

Coś wreszcie się zmieni?
W połowie lutego dwóch senatorów: Marek Borowski
(niezależny) i Aleksander Pociej (PO) przedstawiło projekt tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej. Zdaniem jej
autorów, ma ona przeciwdziałać dzikiej reprywatyzacji.
Zakłada m.in. że Skarb Państwa i jednostki samorządu
terytorialnego będą mogły wykupować roszczenia wynikające z dekretu Bieruta, by skutecznie realizować zadania związane m.in. z ochroną zdrowia, kulturą, edukacją, ale też tzw. zrównoważonym rozwojem przestrzennym. Dzięki temu nieruchomości wykorzystywane
na cele publiczne nie musiałyby być zwracane w naturze.

Przewiduje też, że jeżeli przez 6 miesięcy od zgłoszenia
roszczenia, wnioskodawca nie podejmie następnych kroków, postępowania zostanie umorzone. Będzie to możliwe, jeśli osoba zgłaszająca roszczenie nie udowodni
swoich praw do nieruchomości, bądź nie wskaże swojego adresu, przez kolejne 3 miesiące.
Informacje o skali roszczeń, jak zapewnił wiceminister
Cezary Gabryjączyk, zbiera także Ministerstwo Skarbu.
Na tej podstawie ma przygotować projekt ustawy, która
rozwiąże wreszcie problem reprywatyzacji. Oby tylko odpowiednie prawo ustanowiono jak najszybciej.
(AP)

11. Zamiast zieleni beton. Czy Wrocław polubi ogrody?
Dobrze byłoby, gdyby największe miasta, takie jak
Wrocław nauczyły się żyć w zgodzie z działkowcami
i szanować ogrody działkowe, które są de facto dobrem społecznym dla całej społeczności miejskiej. Patrząc na uchwalone kilka lat temu studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (MPZP) nie da się ukryć tego, że przyszłość ogrodów działkowych we Wrocławiu jest niepewna.
W planach tych, mimo wielomiesięcznych protestów
i walki działkowców o ogrody, pozostawiono zaledwie
jeden ogród na 156 istniejących wrocławskich ROD.
Reszta, czyli ponad 1360 ha cennej, zielonej przestrzeni
miasta zagospodarowanej obecnie przez działkowiczów,
ma być wykorzystana pod domy, biurowce i handel.
I choć dla wielu to wciąż odległa przyszłość, to ciężko
pogodzić się z koncepcją władz Wrocławia, które właśnie tak wyobrażają sobie tworzenie i rozwój nowoczesnego miasta. Nie ma w nim miejsca na ogrody działkowe. Podczas gdy w Europie miasta i stolice szczycą
się ogrodami działkowymi, polskie miasta widzą w nich
przeszkodę w rozbudowie i stawianiu tysięcznego sklepu czy entej galerii handlowej.
- Na świecie ogrody są cenione, jako niezastąpiony
sposób na codzienny kontakt z zielenią mieszkańców
wielkich miast, jako zielone płuca, które oczyszczają powietrze miejskich aglomeracji, sposób na własne zdrowe i ekologiczne warzywa i owoce. W Niemczech, Portugalii, czy wielu innych, wysoko rozwiniętych krajach,
wręcz panuje moda na ogródki – zwraca uwagę Radosław Gawlik działacz ekologiczny, były parlamentarzysta i wiceminister ochrony środowiska. – Władze

chcą z naszego miasta uczynić betonową pustynię - mówił na łamach jednego z dzienników wrocławskich. Cel
jest z góry jasno określony, wciąż jednak pozostaje pytanie: kiedy to się stanie.
Na 2015 rok przewidziano likwidację co najmniej
5 ogrodów. Podobne decyzje są już przygotowywane co
do kilku kolejnych ROD. Na razie jednak są to likwidacje, co do których nie ma żadnego sprzeciwu ze strony
działkowców i Związku, gdyż w ich miejscu powstaną
potrzebne miastu wały powodziowe i trasy szybkiego ruchu. – Jeżeli przeznaczenie terenu ma być na cele publiczne, jak np. drogi, nie robimy żadnych przeszkód
– zaznacza Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu Janusz Moszkowski.
Sporną kwestią pozostają jedynie plany zabrania działek pod sklepy i biurowce, jak zaplanowali to wrocławscy urzędnicy w Studium Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonego przez Radę Miejską. – We Wrocławiu wciąż mamy naprawdę dużo wolnych terenów, gdzie
można budować zarówno osiedla mieszkaniowe, jak
i sklepy. Nie trzeba w tym celu zabierać nam działek mówią działkowcy z wrocławskich ogrodów. – Wiele nowych mieszkań stoi pustych. Po co budować setki kolejnych, na które niewielu stać? - pytają działkowcy i podkreślają, że krzywdzące jest zabieranie niezamożnym
Wrocławianom grządek z pomidorami i kapustą, jedynie
po to, by w ich miejsce postawić wieżowce, apartamentowce i kolejne sklepy, które będą w odległości kilku metrów od poprzedniego sklepu z tym samym zaopatrzeniem.
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Nadzieja umiera ostatnia
Czy takie myślenie władz Wrocławia można zmienić?
A jeśli tak, to co trzeba zrobić, aby rządzący zrozumieli,
że zieleń w miastach jest potrzebna niczym woda i powietrze? Najlepszym przykładem są w tej kwestii sami
mieszkańcy Wrocławia. Tylko w ubiegłym roku we Wrocławiu pozytywnie rozpatrzono i przyznano działki 2400
rodzinom. - Zainteresowanie działkami jest spore. Nowi
działkowicze to głównie rodziny z dziećmi. Często są to
mieszkańcy okolicznych nowo wybudowanych osiedli
– mówi Prezes Janusz Moszkowski podkreślając, że we
Wrocławiu nie ma problemu z ilością nowych działek.
– Działkowców wciąż przybywa, a mimo to wciąż mamy jeszcze co przydzielać. Często starsi ludzie nie mają
już sił na pracę na działce i następuje swego rodzaju wymiana pokoleniowa – zauważa.
Prezes Moszkowski podkreśla, że współpraca z władzami miasta nie jest tak zła, jak była jeszcze kilka lat
temu. Działkowcy uregulowali stan prawny gruntów, ale
wymagało to wręcz heroicznego wysiłku. Składano
wnioski, miasto odmawiało, PZD zakładał sprawy sądowe, które toczyły się latami. I tak wniosek po wniosku,
rok za rokiem, udało się uregulować stan prawny blisko
1000 ha ogrodów we Wrocławiu. To jedyne miasto wojewódzkie, które może poszczycić się taką ilością ogrodów o pewnym statusie prawnym. Ogrody te są w użytkowaniu wieczystym na 99 lat i z wpisem do Księgi Wieczystej. To zaś sprawia, że podejmowanie przez urzędników miejskich decyzji o likwidacji ogrodów jest znacznie ograniczone. – W ciągu ostatnich lat znacznie poprawiła się nasza współpraca z miastem i obecnie można
mówić, że jest dobra – mówi Prezes OZ we Wrocławiu.
Wspomina, że w przeszłości były trudne momenty kiedy działkowcy walczyli o zapisy w studium zagospodarowania przestrzennego. – Kosztowało nas wówczas to
wszystko wiele nerwów i zaogniło bardzo konflikt, jednak czas goi rany i teraz nasze relacje są naprawdę poprawne - podkreśla.
Działkowcom pozostało do uregulowania ponad 300 ha
gruntów. W tej sprawie złożono już odpowiednie wnioski do Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta o potwierdzenie prawa użytkowania wieczystego zgodnie
z art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zapis ten umożliwia nabycie przez PZD prawa użytkowa-

nia i ujawnienie go w księdze wieczystej wyłącznie
w odniesieniu do gruntów ROD, będących własnością
jednostek samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa oraz spełniających jedną z przesłanek wymienionych a tym artykule. Wnioski złożone przez 42 wrocławskie ogrody są w trakcie rozpatrywania przez właściwe organy i wszystko wskazuje na to, że miasto okaże się
przychylne działkowcom i rozpatrzy je pozytywnie. To
rodzi nadzieję, że dalsza współpraca pomiędzy działkowcami i urzędnikami miejskimi będzie układała się lepiej, niż przez ostatnie lata. - Ludzie mówią często, że
Wrocław to miast zieleni. Mamy kilka pięknych parków,
ale tak naprawdę większość tej zieleni tworzą właśnie
ogrody działkowe - zaznacza Janusz Moszkowski. Wrocław ma największy odsetek ogrodów działkowych
w stosunku do liczny mieszkańców. Szkoda byłoby
zniszczyć ten wielopokoleniowy dorobek, który dziś jest
jedną z atrakcyjniejszych wizytówek miasta. Zieleń bowiem nie szpeci, ale jest ozdobą, a co więcej jest mieszkańcom potrzebna dla rekreacji i odpoczynku oraz
świeżego powietrza, a jak wiemy, z czystym i świeżym
powietrzem nie tylko Kraków ma problemy, ale i wiele
polskich miast.
Dobrze byłoby, gdyby największe miasta, takie jak
Wrocław nauczyły się żyć w zgodzie z działkowcami
i szanować ogrody działkowe, które są de facto dobrem
społecznym dla całej społeczności miejskiej. Działki pełnią ważne funkcje społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. Nie da się też pominąć w tym wszystkim ludzi, którzy te działki uprawiają, i dla których stanowią one często sens życia. Dla wielu mieszkańców, którzy nawet nie
mają samochodów, działka jest jedynym miejscem wypoczynku, jest pasją i radością. Tam dziadkowie zabierają wnuki swoich zapracowanych dzieci, których coraz
częściej nie stać na zagraniczne wojaże w czasie wakacji, tam spotykają się z rodziną i przyjaciółmi, tam spędzają upalne, letnie dni, by nie dusić się wśród betonowych ścian. Pozostaje mieć nadzieję, że te argumenty
podzielą w końcu także władze polskich miast i doczekamy się wszyscy chwili, gdy będą szczycić się one posiadaniem nie betonowych doniczek z kwiatkami, ale jak
największej ilości ogrodów działkowych.
(AH)

12. Społeczna funkcja ogrodów działkowych
nowaniu przestrzennym powinny uwzględniać rozwój zrównoważony miast, większą różnorodność, tak
aby mieszkańcy czuli, że mogą zaspakajać w nich
wszelkie potrzeby. Rozwój zrównoważony jest czyn-

Raport „Towards an urban agenda in European
Union” stwierdza, że miasta powinny zapewniać swoim mieszkańcom wszelkie elementy potrzebne do życia (praca, wypoczynek, rekreacja). Zmiany w pla-
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nikiem determinującym jakość życia w mieście. Zielona Karta Miast z roku 1990, oraz Raport Miast
Zrównoważonych z 1996 roku, wskazują na zintegrowane podejście do problemów miejskich uwzględniających aspekty społeczne, ekonomiczne oraz ekologiczne.
Parki i ogrody szczególnie w XIX w. pełniły rolę ognisk
kultury, to w nich koncentrowało się życie kulturalne.
Przykładem może być choćby słynny Hyde Park w Londynie, gdzie do dzisiaj, w nieco już parodystycznej formie, odbywają się różnego rodzaju wystąpienia publiczne.
W Polsce funkcje społeczne parków pokazał również
dr Henryk Jordan, który zapoczątkował idee tworzenia
ogródków jordanowskich, w których młodzież mogła
uprawiać ćwiczenia sportowe. Jordan starał się połączyć
funkcje rekreacyjne z funkcjami wychowania obywatel-

skiego (w parku umieścił 45 popiersi słynnych Polaków,
naukowców, pisarzy i bohaterów narodowych)..
Rodzinne ogrody działkowe (ROD) to nieodłączny element krajobrazu wielu dużych miast. Poza niewątpliwym
pięknem i oazą spokoju, z którymi się kojarzą, stanowią
temat wielu dyskusji i sporów, wywołujących sporo
emocji.
Liczne debaty dotyczące przyszłości ROD-ów koncentrują się głównie na zagadnieniach związanych z prawem
własności gruntów, możliwością wywłaszczenia, odszkodowania za działkę oraz wysokości opłat dzierżawy.
Tereny ROD-ów, które niejednokrotnie znajdują się wewnątrz dużych aglomeracji miejskich stanowią atrakcyjny obszar dla inwestorów, ale jednocześnie umożliwiają
wypoczynek wielu ludziom, i to bez konieczności dalekich podróży poza miasto.

Funkcje ogrodu
ROD-y pełnią różnorodne funkcje, m.in. rekreacyjną
(miejsce odpoczynku), społeczną (teren spotkań), edukacyjną (obszar poznawania roślin i zwierząt oraz podstaw ogrodnictwa i sadownictwa, a także w mniejszym
stopniu pszczelarstwa), ekonomiczną (wartość uzyskanych plonów oraz wypoczynek bez kosztownych wyjaz-

dów), estetyczną (możliwość realizacji potrzeb związanych z pięknem krajobrazu). Ponadto odgrywają inne
ważne role, np. ekologiczną (ochrona bioróżnorodności
w dużych aglomeracjach oraz wpływ na mikroklimat)
oraz izolacyjną (obszary te niejednokrotnie stanowiącą
bariery pomiędzy dużymi osiedlami).

Funkcja ekonomiczna
Ogrody działkowe w nieodległej jeszcze przeszłości
traktowano głównie jako możliwość zaoszczędzenia
środków z domowego budżetu dzięki uprawie roślin
użytkowych. W efekcie znaczna część powierzchni
działki przeznaczona była pod drzewa i krzewy owocowe oraz byliny i jednoroczne rośliny użytkowe. Altanki
posiadały niewielkie rozmiary, a ich funkcja najczęściej
ograniczała się do roli komórki na narzędzia ogrodnicze.
Obecnie, przy dużej podaży różnorodnych produktów
spożywczych, w tym również takich, które mają w nazwie „ekologiczny”, znaczna część użytkowników

ogródków działkowych nie odczuwa potrzeby prowadzenia upraw. Zatem ten stan rzeczy wynika prawdopodobnie z większej zamożności społeczeństwa. Jednak przyczyny mogą być bardziej złożone, a mianowicie: nieumiejętność prowadzenia upraw, niska atrakcyjność pracy fizycznej w ogródku w porównaniu z siłownią, spa,
klubami fitness lub wręcz niechęć do wysiłku fizycznego, brak gospodarności – nawet przy niedostatkach finansowych nie stwierdza się potrzeby uprawiania np.
warzyw we własnym ogródku.

Funkcja rekreacyjna
W okresie powstawania ROD-ów, gdy głównym celem ich istnienia było pozyskiwanie warzyw i owoców,
co wiązało się z prowadzeniem intensywnych oraz czasochłonnych upraw, rekreację stanowił aktywny wypoczynek związany z dużym nakładem pracy fizycznej
przy pielęgnacji ogródka. Obecnie w wielu przypadkach,
gdy zrezygnowano z wszelkiego rodzaju upraw roślin
użytkowych, rekreacja to bierny wypoczynek związany
z grillowaniem i plażowaniem. Na wielu działkach jedy-

ną formą aktywności fizycznej ich użytkowników jest
pielęgnacja trawników za pomocą kosiarek elektrycznych. To wszystko ma niewątpliwy wpływ na styl życia
właścicieli działek. W przeszłości większość użytkowników stanowiła napływowa ludność wiejska, która przenosiła się do miast w poszukiwaniu pracy. Dla tej grupy
społeczeństwa potrzeba uprawy ziemi oraz umiejętność
gospodarowania była oczywistością.
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Funkcja estetyczna
W początkowym okresie funkcjonowania ogrodów
działkowych estetyka wiązała się głównie z roślinami
ozdobnymi – jednorocznymi lub wieloletnimi, takimi jak
róże, uzupełniające alejki okalające grządki z uprawami
oraz drzewa i krzewy owocowe. Trawniki stanowiły
rzadkość i najczęściej zajmowały niewielki obszar lub w
ogóle ich nie było. Obecnie rozwija się moda na rozległe,
wypielęgnowane trawniki. Liczne nasadzenia to tanie w
zakupie i niezwykle proste w pielęgnacji tuje. Ponadto

często można zaobserwować takie rośliny jak świerki,
jałowce oraz różne liściaste krzewy ozdobne bez wartości użytkowej. Uzupełnienie kompozycji stanowią wysypane żwirem alejki, oczka wodne, różne figury ogrodowe, taczki, doniczki z kwiatami, pergole i coraz większe altany ogrodowe. Oba opisane przykłady kształtują
obraz współczesnych działek, na których coraz częściej
znaczenie upraw jest marginalizowane.

Funkcja ekologiczna
Zieleń w mieście spełnia wiele funkcji. Jedną z podstawowych jest produkcja tlenu i usuwanie dwutlenku węgla z otoczenia. Przeciętnie jedno drzewo produkuje w
ciągu doby tlen, który wystarcza dla kilku osób. Jedno duże drzewo potrafi przetworzyć tyle samo dwutlenku węgla, ile emitują dwa domy jednorodzinne. Należy jednak
zauważyć, że ze względu na zanieczyszczenie powietrza
produkcja tlenu na terenach bardzo zurbanizowanych może spaść nawet o 90%. Zieleń miejska absorbuje zanieczyszczenia powietrza, a także nieprzyjemne aromaty
zastępując je przyjemnym zapachem. Ponadto pasy tzw.
zieleni izolacyjnej, poza ograniczeniem zanieczyszczeń,
zmniejszają również poziom hałasu w mieście.
W latach 60. i 70. w ogrodach nasadzenia wykonywano w znacznej mierze w oparciu o stare odmiany wysokopiennych drzew i krzewów owocowych, których obecnie prawie nie spotyka się w obrocie handlowym. Z czasem z powodu wieku drzew, a częściej wskutek mody,
zamieniano na niektórych działkach drzewa i krzewy na
rozległe trawniki obsadzone głównie tujami, świerkami
i krzewami ozdobnymi, nieposiadającymi wartości użytkowej, niejednokrotnie trującymi. Na przestrzeni blisko
50 lat istnienia ogrodu można też zaobserwować, że
działkowicze coraz częściej decydują się na pielęgnowanie trawników, rezygnując z uprawy warzyw. Na ten stan
rzeczy wpływ ma również forma oceny użytkowania
działki, którą przeprowadza rokrocznie zarząd ROD-u.
Czasochłonne uprawy ekologiczne, które z założenia generują pewien estetyczny i ekologiczny „nieład”, podlegają ciągłej krytyce Zarządu, a użytkownicy działek
muszą liczyć się z brakiem zrozumienia i ocenami niedostatecznymi. Uprawy ekologiczne, w tym uprawy różnorodnych odmian roślin leczniczych (takich jak nagietek,
pokrzywa, mięta, szałwia itp.), rosnących pomiędzy typowymi roślinami warzywnymi, stanowią przykład
upraw biodynamicznych, niezwykle pożytecznych dla
środowiska, ale trudnych do zrealizowania w rolnictwie
wielkoobszarowym. Ogródki działkowe stwarzają więc
możliwość prowadzenia tego typu upraw. Jednak aspekt
ekologiczny, w tym zintegrowana ochrona, najczęściej

nie jest brana pod uwagę przez zarządy ROD-u, pomimo
że pozwala na prowadzenie zrównoważonych upraw bez
użycia toksycznych substancji – herbicydów i insektycydów. Gleba w przypadku integrowanej ochrony jest
zdrowa, wolna od nicieni, a warzywa nie są atakowane
przez pleśń i mszyce.
Obecnie najistotniejszym elementem oceny ogródków
działkowych jest ich estetyka, czyli brak chwastów,
drobna architektura, w tym oczka wodne (nieprawidłowo
funkcjonujące są miejscem wylęgu komarów) i altany.
Aspekt ekologiczny również funkcjonuje w przyjętych
przez zarząd kryteriach oceny, ale nie jest chyba właściwie rozumiany, pomimo nowych tendencji w postrzeganiu piękna ogrodów, wynikających z eko-modernizacji.
Na uwagę podczas rozważania funkcji ekologicznej
zasługują obce gatunki roślin wprowadzane do upraw, w
przypadku których możliwości nasadzenia są właściwie
nieograniczone. Brakuje informacji, które powinny być
dostępne dla każdego działkowca, np. o gatunkach trujących, które pojawiają się w obrocie handlowym, ich oddziaływaniu na rodzimą florę, a także faunę. Winna być
dostępna informacja od firm zajmujących się wprowadzaniem do obrotu handlowego gatunków obcych.
Różnorodność roślin uprawnych, w tym starych drzew
i krzewów owocowych, ma związek z bogactwem bezkręgowców (szczególnie owadów, niejednokrotnie gatunków chronionych), jakie można znaleźć na terenie
ROD-ów. Bezkręgowce, a także drobne kręgowce (ropuchy, żaby, ryjówki itp.) stanowią o bogactwie i prawidłowym funkcjonowaniu ogrodu. Jednak z uwagi na
powszechność środków owadobójczych, a także herbicydów oraz wskutek koszenia rozległych trawników zanika różnorodność bezkręgowców, a wraz z nią płazów
i gniazdujących ptaków, które kiedyś licznie zasiedlały
tereny ogródków.
Wymienione zmiany w funkcjonowaniu ogrodów, mające wpływ na rodzaj upraw, spowodowały zniknięcie
wielu roślin użytkowych, a wraz z nimi różnych gatunków zwierząt. Pozostałościami po minionych czasach są
stare odmiany drzew i krzewów owocowych.
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Funkcja sanitarno-higieniczna to:
• ograniczanie zanieczyszczeń powietrza
• ograniczanie stężenia zapylenia i opadu pyłów
• przewietrzanie terenów zabudowanych
• tłumienie hałasu

• nadrzeczne bulwary – układy porządkujące i dekorujące przestrzeń reprezentacyjno-rekreacyjną
• element maskujący i osłonowy
• znaczenie krajobrazowe i kulturowe
Funkcja edukacyjna
• dziecko od najmłodszych lat interesuje się przyrodą.
Wszystko, co żyje, rusza się, rośnie, wydaje głosy, posiada barwę, jest dziecku bliskie już w przedszkolu
• działki ogrodowe to naturalne warunki zetknięcia
dziecka z przyrodą, zżycia się z nią.
• praca w ogrodzie daje dzieciom radość i zadowolenie, zaspokaja podstawowe potrzeby ruchu i poznania świata, a tym samym wzbogaca ich sferę
emocjonalną.
• te dodatnie uczucia usposabiają dzieci przychylnie
do trudności i wysiłków związanych z pracą, mają
więc duże znaczenie dla kształtowania i rozwoju
woli oraz motywacji. Wola jest tym bardziej wzmacniana, im częściej dzieci są zadowolone z rezultatów swojej pracy. Dziecko pracując w ogródku
wspólnie z rówieśnikami, uczy się współpracy i
współdziałania, ponadto wyrabia w sobie właściwe
poglądy, poznaje odpowiednie narzędzia, urządzenia, materiały i środki potrzebne do wykonania
czynności.

Funkcja klimatyczna to:
• wpływ na temperaturę powietrza
• wzrost wilgotności powietrza i gleby
• ograniczenie prędkości wiatrów i bardziej równomierne rozłożenie pokrywy śnieżnej
Funkcja biocenotyczna to:
• miejsce bytowania i źródło pokarmu dla fauny miejskiej
Funkcje techniczne to:
• ochrona przeciwerozyjna i przeciwwietrzna
• zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na trasach komunikacyjnych (urozmaicenie oprawy roślinnej przeciwdziała monotonii jazdy)
Funkcje estetyczne i kompozycyjne to:
• instrument kształtowania krajobrazu
• wyznaczanie lub podkreślanie perspektyw widokowych

Funkcja zdrowotna
Sprawą zasadniczą dla właściwego poglądu na starzenie się jest zdanie sobie sprawy z tego, że potencjał fizjologiczny istnieje przez całe życie. Odnieślibyśmy wielką
korzyść, gdyby w naszych umysłach zakorzeniło się prowadzące do rozsądnego działania przekonanie o istnieniu
w ciągu całego życia potencjału fizjologicznego. Wykorzystanie go zapewnia nam pomyślne życie i pomyślną
„starość”.
Ruch jest integralnym składnikiem życia i dlatego ak-

tywność fizyczna jest bodźcem naturalnym, fizjologicznym, na który cały organizm odpowiada pozytywnie.
Potencjał nie jest zapasem energii, lecz zdolnością jej
dostarczania. Bycie starym to nie to samo, co bycie osłabionym lub chorym. Powinniśmy starać się, aby lata starości zmienić w dobrodziejstwo, a nie w brzemię dla
siebie samych.
Mięśnie zanikają wskutek bezczynności; podobnie
umysł staje się niemrawy i opieszały.

Ogrody działkowe
Były zamknięte, dostępne tylko dla ich użytkowników.
Dotychczas w większości służyły przede wszystkim produkcji ogrodniczej (wartość plonów z 1 ha ogródków
działkowych jest 10-krotnie większa niż z normalnych
upraw. Pełnią także role społeczne poprzez umożliwienie
rekreacji i wypoczynku dla ludzi pracujących w mieście,

tj. działkowców i społeczności lokalnej, dając im możliwość bliskiego kontaktu z naturą. Nowa ustawa o ogrodach zobowiązuje do przystosowania i otwarcia dla
społeczności lokalnej nasze ogrody. Już teraz – jest potrzeba planowania i realizacji zapisów ustawy.

Wnioski
statusu formalno-prawnego terenów zieleni miejskiej, co
jest niełatwe ze względu na istniejące zaszłości prawne,
ale niezbędne do opracowania planu organizacji i zarządzania terenami zielonymi. W zakresie planistycznym

Aby zieleń miejska w tym ogrodowa mogła spełniać
w pełni swoją funkcję potrzebne jest stworzenie lokalnej polityki ochrony przyrody w mieście. W zakresie
prawno-organizacyjnym jest potrzeba uporządkowania
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niezbędne jest przygotowanie pełnej waloryzacji przyrodniczej miasta, turystycznej, z uwzględnieniem miejsc
przyrodniczo cennych i objęciem ich prawną ochroną
oraz wpisaniem terenów zielonych do planów zagospo-

darowania przestrzennego. Jednym z najistotniejszych
elementów polityki ochrony przyrody powinno być dążenie do utrzymania i terenów zieleni miejskiej i powiązań między nimi w postaci np. korytarzy ekologicznych.
(JR)

13. Ni osiedle, ni ogród
Ustawa o ROD z 2013 roku dała ogrodom możliwość
decydowania, czy chcą pozostać w strukturach PZD.
95% działkowców bez wahania wybrało Związek, który
zapewnia im stabilny rozwój. W niektórych ogrodach byli jednak i tacy, którzy od lat czekali na możliwość wyodrębnienia ogrodu i doprowadzenia do jego faktycznej
likwidacji. Przykładem może być ogród „Metalowiec”
w Chojnicach.
Liczące nieco ponad 40 tys. mieszkańców Chojnice
w województwie pomorskim leżą w wyjątkowo urokliwej
okolicy. Bliskość Borów Tucholskich, sąsiedztwo pięknego jeziora Charzykowskiego sprawia, że dobrze się tu
mieszka i równie dobrze odpoczywa, a ziemia w tej okolicy z roku na rok zyskuje na wartości. Spośród istnieją-

cych tu od lat ogrodów działkowych największym i najatrakcyjniej położonym jest właśnie „Metalowiec”. Na ponad 20,3 ha, które jeszcze na początku lat 80. były tylko
nieużytkami, wydzielono 412 działek. 29 marca 2014 roku, działkowcy na Walnym Zebraniu w chojnickim ROD
„Metalowiec” zadecydowali o wyodrębnieniu ogrodu ze
struktur Polskiego Związku Działkowców i powołaniu
Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych „Metalowiec”.
Gdy 30 maja 2014 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i zyskało osobowość prawą, przejęło pełną kontrolę nad ogrodem. Wbrew oczekiwaniom wielu działkowców, którzy przez długie lata uprawiali swoje działki
i chcieliby to robić w spokoju dalej, ta data nie oznaczała
zmian na lepsze. To początek końca ich ogrodu.

Nielegalnie, ale z aprobatą
Po raz pierwszy pomysł uwłaszczenia działek ROD
„Metalowiec” pojawił się już 10 lat temu, w 2005 roku.
– Wówczas mówiło się o cenie za metr kwadratowy
działki na poziomie 5 zł. Tak atrakcyjna, choć mało
prawdopodobna cena zawróciła w głowach wielu użytkowników działek – wspomina Wacław Kamiński, wieloletni, były już prezes ogrodu. Wykupieniem ziemi na
takich warunkach było zainteresowanych nawet ok. 80%
użytkowników. W kolejnych latach o pomyśle mówiło
się raz więcej, raz mniej, ale atmosfera wydawała się
sprzyjająca, a planom zamiany wieczystej dzierżawy na
indywidualną własność i gospodarowania na niej jak na
swoim sprzyjały lokalne władze. Część użytkowników
działek rozbudowywała swoje altany i zamieszkiwała
w nich na stałe. – To nie było tak, że powstawały samowolki budowlane. To działo się z aprobatą władz gminy
- burmistrz zachęcał, mówił: „bierzcie sprawy w swoje
ręce”. Ludzie byli w ten sposób kuszeni, a jednocześnie
nie było problemu z zameldowaniem się na działkach,
choć wszyscy wiedzieli, że łamane jest prawo – opowiada Wacław Kamiński. PZD wielokrotnie przypominał

o obowiązujących przepisach i ostrzegał przed niezgodną z prawem rozbudową altan. Ale taka możliwość, głoszona oficjalnie przez samorząd, kusiła. Nic więc
dziwnego, że wkrótce wyłoniła się grupa działkowców,
której najbardziej zależało na uwłaszczeniu. Należeli do
niej ci użytkownicy działek, którzy wybudowali na nich
pełnowartościowe, całoroczne domy i obawiali się, że
jeśli ogród nie zmieni prawnego statutu, będą musieli je
na własny koszt rozebrać. To oni najliczniej przychodzili na zebrania, stworzyli grupę inicjatywną zmierzającą
do przekształcenia ogrodu w osiedle mieszkaniowe i zaczęli współpracować z władzami gminy, by to osiągnąć.
Już w 2013 roku gmina Chojnice wystąpiła do sądu
o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do wieczystego użytkowania przez PZD terenów ROD „Metalowiec”. Powodem
miało być korzystanie z gruntu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie. Po prostu,
w „Metalowcu” było już ponad 160 „altan”, które dawno
przestały spełniać wymogi prawa, a do budowania których wcześniej zachęcały… władze samorządowe.

Komu na tym zależy…
Zanim jeszcze sąd rozpatrzył powództwo, w „Metalowcu” doszło do radykalnej zmiany, którą co odważniejsi nazywają przewrotem. Zgodnie z ustawą o ROD

z 13 grudnia 2013 roku we wszystkich ogrodach musiały zostać zorganizowane walne zebrania, podczas których działkowcy mogli zadecydować, czy pozostają
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w Polskim Związku Działkowców. – Na tym zebraniu,
na którym postanowiono oddzielić się od PZD, było
mniej niż 50% działkowców „Metalowca”. Nie było też
przerwy między I i II turą głosowania, co podkreślał także obserwujący wybory przedstawiciel OZ. Mimo tych
zastrzeżeń sąd zarejestrował Stowarzyszenie Ogrodów
Działkowych „Metalowiec”. Boli mnie to, że dziś sąd
przyczepia się do statutu PZD, a przy powstawaniu Stowarzyszenia było tyle uchybień, a jednak zarejestrowano je bez problemu – mówi Jerzy Megger, prezes ROD
„Żwirki i Wigury” i przewodniczący Kolegium Prezesów Ogrodów Działkowych w Chojnicach – Choć działkowcom ustawa o ROD niesie tak wiele dobrego, w tym
wypadku pomogła się zorganizować tym, którym nie zależało na zachowaniu ROD „Metalowiec”. Stowarzyszenie się wyodrębniło i stało się dla burmistrza stroną.
Drogę do likwidacji ogrodów, którą oficjalnie nazywa
się przekształceniem w osiedle mieszkaniowe z funkcją
rekreacyjną i możliwością uprawiania działek, otworzy-

ło ostatecznie orzeczenie sądu w Chojnicach z listopada
2014 roku o wygaszeniu wieczystego użytkowania przez
PZD terenów ROD „Metalowiec”. – Cały czas brakowało rzetelnej, regularnej informacji, na czym to wszystko
będzie polegało, ile będzie kosztowało, jakie skutki przyniesie dla działkowców; co zyskają, a co utracą. Grupa
zainteresowana przekształceniem ogrodów w osiedle nie
doinformowała działkowców – twierdzi Wacław Kamiński – Tak było nawet ze sprawą cofnięcia PZD prawa do
wieczystego użytkowania terenu. To przekłada się nie
tylko na cały ogród, ale również, a może przede wszystkim, na każdego działkowicza. Zarząd i najbardziej zainteresowane osoby wiedziały o tym już w listopadzie,
a wszystkich poinformowano o tym dopiero w marcu.
Straciliśmy prawa wynikające z ustawy – nie możemy
otrzymać odszkodowania, bo minęły 3 miesiące, kiedy
można się było odwołać od tej decyzji. A zarząd tymczasem podpisał umowę z burmistrzem, która nie została
skonsultowana na walnym zebraniu.

…a komu się opłaca
Latem 2014 roku, jeszcze przed ogłoszeniem przez sąd
wyroku, burmistrz Chojnic ogłosił, że plan miejscowy
przewiduje w miejscu dawnego ROD „Metalowiec” teren łączący funkcję zamieszkania, rekreacyjną i uprawy
ogrodów. Zgodnie z deklaracjami, dotychczasowi użytkownicy działek będą je mogli wykupić (szacowana cena za m2 to 30-45 zł plus 23% VAT), wykupić prawo do
wieczystego użytkowania (jednorazowa wpłata 15%
wartości, a później co roku 1%) lub wydzierżawić. W ten
sposób „pokojowo” sąsiadować mają na nowym osiedlu
domy mieszkalne z działkami. I na pewno będą, przynajmniej na początku, bo ponad 30% użytkowników
działek nie zadeklarowało chęci ich wykupienia. – Stowarzyszenie i burmistrz obiecują, że wszyscy będą zadowoleni. Ale tak nie będzie – jeden działkę wykupi,
innego nie będzie na to stać. Dla wielu działkowców to
kwota, której po prostu nie mają. Co z tymi najbiedniejszymi? Dzierżawa? Może, ale potrzebne będą modernizacje całego terenu – ktoś musi za to zapłacić. O nich się
zapomina i hołubi tych, którzy chcą wykupić swoje ogrody. Oni pewnie wkrótce wykupią działki sąsiadów i „Metalowiec” pozostanie tylko dziwnym osiedlem. Boli mnie

społeczna niesprawiedliwość, że można coś robić kosztem słabszych – mówi były prezes ROD „Metalowiec”.
Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster wiele obiecuje:
że przy wycenie działek gmina weźmie pod uwagę, że
działkowcy wnoszą „w posagu” wart 2 mln zł wodociąg
i infrastrukturę energetyczną. Obiecuje też legalizację
już zbudowanych domów, parkingi na obrzeżach nowego osiedla, budowę kanalizacji. Tylko według niego
działkowcy nie muszą się martwić o poważniejsze uszczuplenie powierzchni niektórych działek, bo przecież
ogrodowe alejki trzeba będzie przerobić na osiedlowe
uliczki. Choć w planach są jednokierunkowe, muszą być
szersze od obecnych alejek. – Ludzie stracą nie tylko
część działek, ale w pasie dróg mają różne urządzenia,
np. skrzynki energetyczne, które trzeba będzie na własny koszt rozebrać, postawić w innym miejscu. Usytuowanie terenu wskazuje, że potrzebna będzie przepompownia ścieków, a to jest koszt ok. miliona złotych – Jerzy Megger wylicza wydatki, jakie czekają działkowców.
O tych wydatkach nikt z pomysłodawców zmian w „Metalowcu” na razie nie mówi – za wcześnie, żeby straszyć
nimi działkowców.

Co pozostaje działkowcom
Determinacja, z jaką część działkowców dążyła do
zmian stanu prawnego terenów ROD „Metalowiec” jest
zrozumiała. Część z nich zapewne świadomie łamała
prawo, budując ponadwymiarowe altany i licząc, że „jakoś to będzie”. Inni uwierzyli lokalnej władzy – skoro
zachęcała do działania na własną rękę, skoro legalizowała inne wykorzystywanie działek ogrodowych, mel-

dując tam całe rodziny… Perspektywa rozbiórki tego, co
zbudowano niemałym kosztem i wysiłkiem, a przede
wszystkim utraty dachu nad głową, najlepiej mobilizowała ich do działania.
Ale jaki cel przyświecał władzom samorządowym
Chojnic i samemu burmistrzowi, który był jednym z najgorętszych orędowników przekształcenia ogrodów w ni-
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by-osiedle i niby-działki? Po pierwsze, miasto zyskuje
400 działek, z których część jest już zamieszkana, pozostałe pewnie wkrótce takimi będą. Po drugie, za „Metalowcem” pozostawał niezagospodarowany teren o powierzchni 15 ha. Choć położony w atrakcyjnym miejscu,
przez lata nie mógł znaleźć nabywcy. Powód był prosty
– brak możliwości doprowadzenia infrastruktury, a nawet łatwego dojazdu. Gdy tereny ROD powróciły pod
zarząd do gminy, sytuacja zupełnie się zmieniła. – Nie
było zainteresowania tą działką, w przetargu nikt jej nie
chciał, mimo fantastycznego położenia 4 km od Chojnic
i 3 km do Charzyków. Na tych 15 ha może swobodnie
być 100 kolejnych działek budowlanych. To będą najlepsze działki w mieście, ale trzeba do nich doprowadzić
infrastrukturę. Otwarcie ”Metalowca” daje szansę na
przebicie się do tych 15 ha z uzbrojeniem komunalnym
- instalacją wodociągową i kanalizacją – mówił burmistrz Finster niespełna miesiąc po wyroku chojnickiego sądu, który wygasił prawo wieczystej dzierżawy
przez PZD.
A co z działkowcami, którzy nie chcą, albo nie mogą
sobie pozwolić na wykupienie działki? Chyba są tym już
zmęczeni i zrezygnowali z walki o swoje prawa. Świadczy o tym choćby mniejsza aktywność wówczas, gdy de-

cydowały się losy ROD „Metalowiec”. A teraz czekają
na plan zagospodarowania, którego projekt został właśnie udostępniony mieszkańcom miasta. Uwagi do niego mogą jeszcze zgłaszać do 27 kwietnia, ale ich sytuacji
to już nie zmieni. - Działkowcy mieli wieczyste użytkowanie, teraz zostali z niczym, ale do nas się nie zwracają o pomoc – mówi Czesław Smoczyński, prezes OZ
w Gdańsku. – Gmina jest właścicielem ziemi i to ona decyduje, co się z nią stanie. W tej sytuacji możemy już
tylko służyć informacjami i poradami prawnymi – dodaje Artur Lemański, starszy inspektor ds. terenowo-prawnych OZ w Gdańsku.
Przykład chojnickiego ogrodu może być jednak przestrogą dla innych ROD. Nie zawsze atrakcyjnie brzmiące hasła przekładają się na równie udaną praktykę,
a koszty z tym związane mogą zniszczyć wiele śmiałych
planów. I ci, którzy po prostu chcą nadal pielęgnować
swoje ogrody, mogą pozostać w sytuacji podobnej do tej,
w której znaleźli się działkowcy Chojnic. – Nagradzani
są ci, którzy złamali prawo, a teraz ratują się jak mogą.
Pozostali są zmęczeni i mają tego dość. Przykre jest to,
że ludzie uprawiali swoje działki przez 30 lat, a nikt im
nie powiedział nawet „dziękuję” i „przepraszam” – podsumowuje Jerzy Megger.
(AP)

14. Niszczàca siła roszczeƒ, czyli jak spadkobiercy próbujà zlikwidowaç
najpi´kniejszy ogród w Polsce
„Zalesiany” w Niewodnicy Kościelnej to ogród
z ponad trzydziestoletnią tradycją. Zaliczany jest do
najpiękniejszych ogrodów w Polsce, jak i w Europie.
Jednak dziś jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Wszystko za sprawą spadkobierców, którzy odzyskali prawa do zajmowanych przez niego terenów.
Oferują oni działkowcom ich kupno za astronomiczną kwotę 8,5 milionów złotych!
Ogród „Zalesiany” został założony pod koniec lat 80.
przez pracowników naukowych Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Warszawskiego – Filii w Białymsto-

ku. Nowych działkowców czekało jednak sporo pracy.
Grunty, które zostały im oddane do użytku przez wójta
gminy Turośń Kościelna, były wyrobiskiem żwirowym.
Ziemia była rozjeżdżona ciężarówkami i traktorami, dookoła było pełno chaszczy i dołów. Do powierzonego
działkowcom terenu nie było także doprowadzonej wody, prądu, ani połączenia autobusowego. Taki widok nie
napawał optymizmem podlaskich naukowców i nie zachęcał ich do zajmowania działek. Przyszli działkowcy
podjęli jednak wyzwanie, aby dziką głuszę przemienić
w bajeczny ogród.

Perła Podlasia
Zagospodarowanie terenu wymagało od działkowców
prawdziwej determinacji. Ogród nie był ogrodzony, więc
zwierzęta często niszczyły nasadzenia. Zmiana tego stanu rzeczy zajęła działkowcom kilka lat. Siatka była kupowana na przydział, a słupki odzyskiwano z odpadów
składowanych na placach złomu.
Z kolei instalacja wodna została rozprowadzona

w ogrodzie dopiero po 5 latach od jego powstania. Działkowcy sami postarali się o pompę i rozprowadzili wodę
w ogrodzie. Ponosili oni także wszystkie związane z tym
koszty, jednocześnie wykazując się pełną podziwu zaradnością. Od 1979 roku samodzielnie gospodarowali terenem ogrodu, przekształcając go w prawdziwą perłę
Podlasia.
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W połowie 1988 roku „Zalesiany” dołączyły do Polskiego Związku Działkowców. Od tego momentu wszyscy członkowie Zarządu ROD pracują społecznie. W tym
samym roku prezesem ogrodu został docent Zbigniew
Hirsz z Wydziału Prawa Filii UW w Białymstoku, który
swoją funkcję pełni do dzisiaj.

Niewiele ponad 10 lat po włączeniu ogrodu do struktur PZD został on laureatem krajowego konkursu PZD
na najpiękniejszy Pracowniczy Ogród Działkowy. Należy podkreślić, że ROD „Zalesiany” do dziś pozostaje w
czołówce najpiękniejszych i najlepiej zagospodarowanych ogrodów w kraju, ale i w Europie.

Wzorowy ogród
Z biegiem lat ogród „Zalesiany” rozkwitał. Działkowcy zainwestowali w jego infrastrukturę. Na terenie ogrodu powstał dom działkowca oraz ośrodek rekreacji
i sportu, w tym basen, kort tenisowy i boisko. Utworzono także staw. Ponadto wybudowano alejki i oświetlenie
sterowane elektronicznie. Na terenie całego ogrodu rozstawiono ławki i stoliki, gdzie wspólnie spotykają się
działkowcy, aby wymieniać się ogrodniczymi doświadczeniami. Dziś ogród okala ogrodzenie, wzdłuż którego
rośnie szpaler tuj. Do jego terenu prowadzi brama wjazdowa otwierana pilotem. Działkowcy zadbali jednak o

komfort wszystkich użytkowników ogrodu, pozostawiając także bramę tradycyjnie otwieraną kluczem.
Ogród „Zalesiany” jest doskonałym przykładem jak
działkowcy dzięki swojej kreatywności potrafili przekuć
wadę położenia ogrodu w zaletę, tworząc urokliwy zakątek pełen zieleni. Jednocześnie respektując potrzeby
wszystkich działkowców.
– To, że tak jest pięknie, że tak dużo jest tutaj drzew,
różnych krzewów i pięknych altanek, to jest nasza krwawica – mówi działkowiczka Krystyna Szymborska dla
TVP Białystok.

Europa doceniła „Zalesiany”
W czerwcu 1999 roku ogród „Zalesiany” odwiedzili
uczestnicy Seminarium Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu. Wśród gości byli przedstawiciele ogrodów
działkowych z całej Europy, m. in. z Francji, Niemiec,
Austrii, Anglii, Holandii, Danii, Luksemburga, Szwecji,
Szwajcarii, Belgi, Czech i Słowacji. Zagraniczni goście
nie kryli podziwu dla ogrodu.
„Nie tylko goście zagraniczni, ale i polscy działkowcy zgodnie przyznali, że ogród jest bardzo ładny i jedy-

ny w swoim rodzaju w Polsce. Wasz ogród działkowy
swym wyglądem i spełnianymi funkcjami nie ustępuje,
a nawet przewyższa ogrody w Europie Zachodniej. Jesteśmy dumni, że mogliśmy ogród „Zalesiany” pokazać
działkowcom z 14 – tu państw Europy. Ogród „Zalesiany” godnie reprezentował Polski Związek Działkowców,
za co Zarządowi i wszystkim działkowcom w imieniu
Związku i własnym dziękuję” – pisał w liście do działkowców ogrodu Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Pomocni działkowcy
Działkowcy z ogrodu „Zalesiany” pracują nie tylko dla
dobra swojego ogrodu. Aktywnie angażują się także
w działalność na rzecz innych, m.in. wspierając budowę
okręgowego domu działkowca.
Ponadto „Zalesiany” często były odwiedzane przez
sympatyków ogrodnictwa działkowego. Jego gośćmi byli zarówno przedszkolacy, jak i wczasowicze z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Działkowcy na wakacyjny

pobyt przyjęli również dzieci z rodzin poszkodowanych
podczas powodzi, ale i osoby niepełnosprawne, które
chciały odpocząć na łonie natury.
Działkowcy są otwarci na wszystkie osoby, które chcą
poznać tajniki rodzinnych ogrodów działkowych. Chętnie angażują się też w działania w strukturach Związku,
czego przykładem jest zorganizowanie wojewódzkich
obchodów Dnia Działkowca w 2001 roku.

Wieczyste użytkowanie dla PZD
22 grudnia 1999 dla wszystkich użytkowników ROD
„Zalesiany” był przełomowy. Polski Związek Działkowców nabył do terenu zajmowanego przez ogród prawo
wieczystego użytkowania na okres 99 lat. W konsekwencji PZD został wpisany do księgi wieczystej, a działkowcy mogli być pewni, że zajmują teren w sposób legalny.

Co ważne, przez ten cały czas grunty ogrodu były własnością Skarbu Państwa. Działkowcy otrzymali je od
gminy Turośń Kościelna i zagospodarowali od podstaw.
Ciężką pracą w miejscu dawnej żwirowni stworzyli malowniczy ogród. Należy podkreślić, że to także wójt gminy zadecydował o przyznaniu działkowcom prawa
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wieczystego użytkowania do tego terenu. Dodatkowo teren do dzisiaj wpisany jest w planie zagospodarowania
przestrzennego jako teren rekreacyjny. Co w takim razie

się wydarzyło, że dziś ogród „Zalesiany” stoi przed widmem likwidacji?

Błędna decyzja
Sprawa ma swój początek w 1949 roku. Wtedy na podstawie reformy rolnej wojewoda odebrał ziemie rodzinie
Sobocińskich na rzecz państwa. Reforma ta zakładała
jednak przejmowanie terenów powyżej 50 ha. Natomiast
grunty odebrane rodzinie Sobocińskich zajmują 47 ha.
W związku z tym w 2012 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi unieważnił decyzję wojewody białostockiego
z 1949 roku o nacjonalizacji tej ziemi. To wystarczyło
do zwrotu nieruchomości, do której działkowcy mieli
prawo wieczystego użytkowania na 99 lat. Mimo wielu

próśb Minister wciąż podtrzymuje swoją decyzję, gmina
umywa ręce, a od działkowców, których ogród zajmuje
zaledwie 9 ha i liczy 130 działek, żąda się fortuny.
– Myśmy użytkowali to w majestacie prawa. Nawet nikomu do głowy nie przyszło, że może się coś niepozytywnego wydarzyć. Na dodatek dowiedzieliśmy się, że
coś się dzieje już po fakcie, czyli jak byli właściciele odzyskali już ten grunt – mówi dla TVP Białystok Halina
Łuczyńska, która posiada działkę w „Zalesianach”.

Żądania spadkobierców
Spadkobiercy, po odzyskaniu przed trzema laty praw
do gruntu, domagają się od działkowców opuszczenia terenu ogrodu. Oczywiście przyszykowali dla nich również „korzystną” ofertę kupna gruntów zajmowanych
przez ich ogród. 9 ha wycenili na kwotę 8,5 mln zł. To
jednak nie wszystko. Lokalne media podają, że rodzina
Sobocińskich będzie się także starać o odszkodowania
za bezumowne korzystanie z działki. To kolejny milion

złotych. Nikt tutaj już nie zadaje pytań o to jak działkowcy nabyli prawo użytkowania terenu i co z nim zrobili
przez ostatnie ponad trzydzieści lat. Nikt nie interesuje
się jakie ma znaczenie ogród w życiu lokalnej społeczności i dla ochrony przyrody. Dziś liczą się tylko pieniądze
i nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności za błędne
decyzje sprzed lat.

Władze lokalne lekceważą działkowców
Wójt gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć, która
przekazała działkowcom teren, nie szuka gruntów zamiennych na urządzenie ogrodu.
– On uważa, że swoje dzieło skończył, a skoro Minister nakazał zwrot gruntu, to on nie widzi potrzeby żeby
szykować jakieś tereny zastępcze. Podejście Pana Wójta jest takie trochę niezrozumiałe – mówi Prezes OZ Podlaskiego Andrzej Bojko.
– Nie rozumiem pytania dlaczego ma to robić gmina.
Gmina nie była właścicielem w tym sensie, że teraz ma

cokolwiek przekazać i raz, że nie posiadamy takiego gruntu, dwa nie czujemy moralnego prawa, że gmina miałaby
odkupić czy przekazać grunty zastępcze. Na etapie jak
gmina to przejmowała nie był to teren wadliwy, wadliwy
okazał się dokument, który ten teren na rzecz Skarbu Państwa przekazał skoro po tylu latach zostało to skorygowane, więc nie rozumiem dlaczego skoro gmina w wieczyste
użytkowanie przekazała teren ogrodom działkowym, to
dzisiaj te roszczenia ma brać na siebie – przekonuje wójt
gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć.

Ignorancja czy zła wola?
Działkowcy zarzucają wójtowi, że nie zostali na czas
powiadomieni o roszczeniach wysuwanych wobec terenu, na którym zlokalizowany jest ogród działkowy. Nikt
nie poinformował ich także, że w 2013 roku z księgi wieczystej została wykreślona Gmina Turośń Kościelna,
a w jej miejsce zostali wpisani spadkobiercy.
– Zarzucać można, natomiast nikt tutaj nic nie ukrywał. Wszystkie rzeczy upubliczniamy i łatwo teraz powiedzieć, że ogród nie był poinformowany. Takich
działań nie prowadziliśmy i nie poczuwam się zupełnie
do tego, żebyśmy tutaj robili cokolwiek celowo. Taka by-

ła decyzja Ministra. Były odwołania. One trwają. I myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim, że złamane zostało prawo w 1949 roku, a nie później – twierdzi
wójt.
Innego zdania jest Zbigniew Hirsz Prezes ROD – Wójt
w ogóle nie poinformował działkowców o zagrożeniach.
Do końca utrzymywał to w tajemnicy.
Co na to spadkobiercy? Przekonują, że ważne jest dla
nich dobro działkowców, ale mimo to nie odstępują od
swoich roszczeń.
– To nie jest pazerność. To jest jak gdyby sprawiedli-
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wość społeczna, bo to była ciężka praca mego ojca, babki i dziadka. W tej chwili my nie staramy się o wyciagnięcie odszkodowań niesłusznie czy zlikwidowanie
czyjejś pracy. Teren zajęty przez ogródki działkowe jest
ładnie zagospodarowany i my nie jesteśmy zainteresowani zniszczeniem tej infrastruktury, ponieważ to nie jest
nasze, to jest działkowców. Nas interesuje tylko grunt,
który zajmują te ogrody i chcielibyśmy podjęcia rozmów, aby nie skrzywdzić ani jednej strony, ani z drugiej.
Po prostu żeby doszło do jakiś negocjacji. My naprawdę
nie chcemy nikogo skrzywdzić – mówi spadkobierczyni
dla TVP Białystok.

Spadkobierczyni deklaruje, że w zamian za grunt ogrodu, może przyjąć ziemię w innym miejscu. Wójt nie czuje się jednak stroną sporu i zamierza ograniczyć się do
mediacji pomiędzy spadkobiercami a działkowcami. Według niego ogród powinien nadal istnieć w tym miejscu.
– Oczywiście, uczestniczę w wielu spotkaniach, w
podsumowaniach i jestem w jak najbardziej dobrych relacjach z ogrodem działkowym i moim zdaniem ogród
powinien tam pozostać. Ja jestem jak najbardziej otwarty na pomoc, ale w zakresie takim, jaki gmina ma w swoich możliwościach i kompetencjach prawnych – mówi
wójt.

W poszukiwaniu sprawiedliwości
Działkowcy nie pozwolili zrobić z siebie oszustów.
Z pomocą OZ Podlaskiego i prawników z KR PZD postanowili walczyć o sprawiedliwość w sądzie. 10 marca
br. odbyła się rozprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Działkowcy domagali się
uchylenia decyzji Ministra, która skutkowała przywróceniem rodzinie Sobocińskim praw do terenu. Niestety
sąd nie podzielił stanowiska działkowców. W jego opinii
nie nastąpiły nieodwracalne skutki prawne. Sąd nie
uwzględnił także nakładu pracy jaki ponieśli działkowcy, aby doprowadzić teren ogrodu do obecnego stanu.
- Jest mi naprawdę bardzo przykro. Włożyłam w to dużo pieniędzy, dużo pracy, ale przede wszystkim dużo serca – mówi ze łzami w oczach użytkowniczka działki
w „Zalesianach” Walentyna Gryc dla TVP Białystok.
- Jesteśmy w tragicznej sytuacji. Tyle łez i potu tutaj
wylaliśmy i nagle musimy się wyprowadzać. To jest po
prostu niemożliwe, to nie może tak być – mówi działkowiec Sylwester Wojno dla TVP Białystok.

Wyrok sądu jest wyjątkowo krzywdzący dla działkowców, ponieważ każe się im ponosić konsekwencje błędnej decyzji urzędnika wydanej pod koniec lat 40. Sąd nie
wziął także pod uwagę jak negatywne skutki przyniesie
likwidacja ogrodu dla lokalnej społeczności. Działkowcy i ich rodziny stracą miejsce spotkań i relaksu, okoliczni mieszańcy oazę zieleni.
– Ciężko to przeżywam. Straciłem nadzieję. Sądy chcą
naprawić tę dziejową zaszłość historyczną, jakby jedną
krzywdę zastępując drugą – mówi działkowiec Ryszard
Szymborski dla TVP Białystok.
Działkowcy nie ustają jednak w walce o ocalenie ogrodu. Od decyzji sądu będą się odwoływać. Wielkim
wsparciem w tych zmaganiach jest dla nich pomoc
udzielana przez Okręgowy Zarząd Podlaski i Krajową
Radę PZD.
Działkowcy przegrali bitwę, ale wciąż mają jeszcze szansę na wygranie „wojny”. Nie może być bowiem przyzwolenia na odbieranie ludziom ich życiowego dorobku.
(AD)

15. Ludzie ciàgnà na działki. Ogrodów brak
Wciąż jeszcze pod pewnymi wzglądami daleko nam
do Europy. Berlin szczyci się tym, że w granicach
miasta znajdują się aż 934 ogrody działkowe z prawie 75 tysiącami działek. Z roku na rok zainteresowanie działkami rośnie. Rośnie też ilość ludzi biednych. W Polsce dwa miliony ludzi żyje za mniej niż
466 złotych miesięcznie (taką granicę minimum egzystencji wyznaczył Instytut Pracy i Spraw Socjalnych).
Nie dziwi więc fakt, że posiadanie działki staje się nie
tylko potrzebą racjonalną - wszak na działce można
wyhodować warzywa i owoce, które bez wątpienia bę-

dą socjalnym wsparciem domowego budżetu - ale też
swego rodzaju marzeniem wielu rodzin.
Działka urasta coraz częściej do pewnego rodzaju luksusu czy też mody. Nie trzeba martwić się o to, gdzie
spędzać długie weekendy, gdy portfel świeci pustką, ani
gdzie „wysłać” dzieci na wakacje. Jest gdzie zaprosić
znajomych i gdzie zużyć energię, by wyładować swoją
frustrację po tygodniu pracy. W Polsce jest prawie 5 tysięcy ROD, które zajmują 43,5 tys. hektarów. Czy zatem
są jeszcze potrzebne kolejne nowe ogrody i czy takie
w ogóle jeszcze powstają?
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Nowy za likwidowany
Od wczesnej wiosny rozpoczęło się zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod przyszły ogród działkowy „Pod sosnami” w Toruniu. Jest to co prawda nazwa
tymczasowa, ale wszystko wskazuje na to, że taka pozostanie na stałe, gdyż przyjęła się już wśród działkowców,
którzy podpisali umowy na użytkowanie działek. Chętnych nie brakuje. Praktycznie większość działek ma już
swoich właścicieli. Nowo powstający ROD jest ogrodem
odtworzeniowym po zlikwidowanych ROD „Kogucik”
i „Złote piaski” w Toruniu. Jednak to nie działkowcy ze
zlikwidowanych ogrodów stanowią jego większość.
– Niewielu działkowców z likwidowanych ogrodów zdecydowało się na zaczynanie wszystkiego od zera. To
trudne, by tworzyć ogród i działkę od podstaw. To zadanie, które wymaga ogromu pracy i sił, a starszym dział-

kowcom niekoniecznie chce się zaczynać wszystko od
nowa – mówi prezes OZ Toruńsko-Włocławskiego Piotr
Gadzikowski. Zanim ogród zamieni się w tętniący życiem minie jeszcze sporo czasu. Dlatego zaledwie kilkunastu działkowców w nowym ROD to osoby, które
przyjęły działkę zastępczą w zamian za te przeznaczone
do likwidacji. Nowi działkowicze najczęściej pozyskują
działki przez zamianę czy odstąpienie przez innego
działkowicza. Czasem zdarza się, że ktoś rezygnuje.
Wtedy zwalnia się miejsce i może zająć je ktoś inny. Są
miejsca, jak we Wrocławiu, że praktycznie wszyscy chętni z miejsca otrzymują działkę. Jednak nie wszędzie jest
tak kolorowo i często chętni na nowe działki muszą czekać na budowę w ramach odtworzenia ogrodu i pozyskanie w ten sposób wolnych działek.

Wzorowy Poznań
Fakty są takie, że dużo częściej słyszymy o odebraniu
działkowcom ogrodu niż o jego otworzeniu. Większość
działkowców, którzy uprawiali swój ogród przez 30 albo i więcej lat nie chce słyszeć o działce zastępczej. Miasta więc nie widzą potrzeby odtwarzania ogrodu, a na
własną i nieprzymuszoną inicjatywę budowy nowego
ROD nie ma co liczyć. - Każda likwidacja ogrodu, jest
bolesnym przeżyciem dla wielu ludzi - uważa prezes
OZ w Poznaniu Zdzisław Śliwa.
Poznańscy działkowcy mają się czym pochwalić. Całkiem niedawno zyskali nowoczesny ogród na Minikowie, który liczy aż 10 hektarów powierzchni. Znajdują
się na nim 164 działki, 213 miejsc parkingowych, plac
zabaw, sanitariat, miejsce do składowania odpadów. Wybudowany został także nowoczesny i bardzo funkcjonalny Dom Działkowca. Swoje miejsce znaleźli tam nie
tylko działkowcy z likwidowanych ROD, ale też użytkownicy ogrodów, którzy zostali wyrzuceni na bruk
przez byłych właścicieli terenu. Związek zaopiekował
się wyrzuconymi działkowcami i proponował im działki w nowym ROD Euro 2012.
– Każdy z nas widzi ile mamy jeszcze nieużytków, nie-

zagospodarowanych terenów. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli zabetonować całe miasto. Potrzebujemy
jak najwięcej zieleni - mówił podczas uroczystego otwarcia prezydent Poznania Ryszard Grobelny. Stwierdził
także, że w Poznaniu są parki, lasy, tereny zielone, ale
ich utrzymanie dużo miasto kosztuje. Ogrody działkowe
są utrzymywane ze środków działkowców i jest to dużą
oszczędnością dla o miasta. - Dlatego dopóki ludzie chcą
nowych ogrodów działkowych, to powinny one powstawać - podkreślał prezydent Poznania.
Niestety także same miasta coraz częściej wykreślają
ogrody z planów i studium zagospodarowania przestrzennego przeznaczając tereny te na usługi, zabudowę
i inwestycje. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie ma miejsca dla ponad 12 tys. ha
gruntów ROD i prawie 300 tys. działek.
To praktycznie wydarzenie precedensowe, że doszło
do utworzenia tak dużej ilości nowych działek w popularnej i dużej aglomeracji miejskiej jaką jest Poznań.
W dzisiejszych miastach bowiem z lupą można szukać
nowo powstających ogrodów.

Europa czeka za drzwiami
Wciąż jeszcze pod pewnymi względami daleko nam
do Europy. Berlin szczyci się tym, że w granicach miasta znajduje się aż 934 ogrodów działkowych z prawie
75 tysiącami działek. Wszak nie od dziś wiemy, że miasta powinny zapewniać swoim mieszkańcom wszelkie
elementy potrzebne do życia (praca, wypoczynek, rekreacja), tak aby mieszkańcy czuli, że mogą zaspakajać w
nich wszelkie potrzeby. Niestety polskim politykom
wciąż daleko do takiego myślenia. Nie tylko stolica, ale
wiele samorządów w Polsce próbuje zmieniać plany za-

gospodarowania miast, a grunty rodzinnych ogrodów
działkowych przeznaczać pod inwestycje. Nie ma problemu, gdy są to działania w słusznie uzasadnionym interesie publicznym, np. pod budowę drogi, problem
zaczyna się, gdy ogród likwiduje się tylko po to, by postawić w tym miejscu kolejną galerię handlową. Działkowcy są otwarci na współpracę i ustępstwa wtedy,
kiedy chodzi o dobro wspólne, natomiast nie chcą oddawać złamanego źdźbła trawy wspólnej ziemi dla zysków
korporacji.
192

Przykład dobrej współpracy
Są jednak miasta, które rozwijają się, korzystając także z terenów ogrodów w sposób bezkonfliktowy. Tak jest
m.in. w Bydgoszczy. – W ostatnich latach tylko raz ogrody działkowe stanowiły problem przy inwestycji dotyczącej budowy biblioteki dla Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego. Wówczas za zgodą zarządu i członków ogrody zostały przeniesione w inne miejsce i już w nim funkcjonują – mówi Piotr Kurek, rzecznik prezydenta Bydgoszczy. Złe języki mówią, że działkowcy swoimi ogrodami blokują rozwój miast, godzą we wspólne dobro.
Przykład Bydgoszczy pokazuje jak bardzo kłamliwe są

te oskarżenia. Tereny pod budowę biblioteki zostały
przekazane bez komplikacji. Jednocześnie PZD odstąpił
od egzekwowania co do litery obowiązującego prawa
i wydał tereny likwidowanego ROD Swoboda jeszcze
przed uzyskaniem terenów zamiennych. Miasto z kolei
przygotowało nowy ROD, który jest większy od zlikwidowanego, a w dodatku został doskonale przygotowany
pod każdym względem. Ma parking i budynek świetlicy,
wszystkie alejki są utwardzone, a działki są podłączone
do prądu i bieżącej wody.

Niestety nowych ogrodów powstaje wciąż jak na lekarstwo
Niespełna dwa lata temu Rada Ministrów przyjęła założenia Krajowej Polityki Miejskiej określające kierunek rozwoju polskich miast do roku 2020. Według
rządowych planów mieszkańcy aglomeracji mają mieć
przede wszystkim lepszy dostęp do zdrowia, edukacji,
transportu, kultury i administracji publicznej. A to wszystko dzięki temu, że rozwój miast ma przebiegać w centrum, poprzez zabudowywanie pozostałych wolnych
przestrzeni w tym zapewne terenów zielonych zajmowanych przez ogrody. Tymczasem naukowcy, a także Komisja Europejska biją na alarm, że gęsta, wysoka zabudowa i duże powierzchnie z betonu czy asfaltu powodują niebezpieczny wzrost ciepła oraz utrzymujący się
smog, który oblega miasta. Wysokie temperatury otoczenia, wchodzące w skład smogu szkodliwe związki chemiczne, a także przegrzanie organizmu źle znoszą
zwłaszcza ludzie starsi, chorzy i małe dzieci. Czy zatem
strategia zagęszczania miasta jest dobrą i słuszną alternatywą dla lepszego życia mieszkańców miast?
Niestety także same miasta coraz częściej wykreślają
ogrody z planów i studium zagospodarowania przestrzennego przeznaczając tereny te na usługi, zabudowę
i inwestycje. W miejscowych planach zagospodarowa-

nia przestrzennego nie ma miejsca dla ponad 12 tys. ha
gruntów ROD i prawie 300 tys. działek. Ponadto blisko
6 tys. ha ogrodów znajduje się w miejscach, gdzie wciąż
jeszcze nie ma uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania. To prawie 1/3 ogrodów w Polsce. W obliczu tego jak niewiele powstaje nowych ogrodów
w stosunku do ilości likwidowanych, słuszne wydaje się
twierdzenie, że jednym z najistotniejszych elementów
polityki ochrony przyrody powinno być dążenie do
utrzymania i terenów ogrodów działkowych i tworzenie
nowych. Bowiem już niedługo możemy powrócić w
okres masowego deficytu ogrodów. Działkowcom praca
nie jest straszna. Wszak obecne ogrody też powstawały
na ugorach i nieużytkach, a dziś cieszą oko swym widokiem. Niczym pierwsi osadnicy działkowcy czynią z terenów zaniedbanych piękne i urokliwe, zielone zakątki
miast. Zastanawia więc dlaczego miasta wciąż myślą jedynie w kategorii „jak sprzedać” zamiast „Jak zyskać”?
Rozumiemy, że miasta muszą się rozwijać, rozbudowywać. Ale niech to będzie robione z głową, z zachowaniem zieleni, która jeszcze się zachowała, z zachowaniem ogrodów, jeśli się da to także tworzeniem nowych.
Nie ma rzeczy niemożliwych, trzeba tylko chcieć.
(AH)

16. Ogrody lekiem na całe zło
W miastach brakuje zieleni. Najnowsze badania pokazują, że tylko w 12 na 65 polskich miast na prawach
powiatu, tereny zielone zajmują więcej niż 5 procent powierzchni. To niepokojące wieści w świetle ostatnich doniesień ze świata nauki. Brytyjscy naukowcy potwierdzili, że kontakt z naturą ma bezpośredni wpływ na dobre samopoczucie. Tymczasem władze samorządowe
decydują się na dalszą rozbudowę miast kosztem parków, zieleńców i ogrodów działkowych.

Około 60 procent z ponad 38 mln Polaków mieszka
w miastach. Niestety rodzinnych ogrodów działkowych
jest jak na lekarstwo – 5 tysięcy w całym kraju. To stanowczo za mało, aby zaspokoić potrzeby wszystkich
sympatyków ogrodnictwa. Jednocześnie odnotowuje się
także wzrost zainteresowania uprawą ziemi i spędzaniem
wolnego czasu na łonie natury. Badania brytyjskich naukowców dowodzą bowiem, że przebywanie w otoczeniu przyrody zwiększa naszą satysfakcję z życia.
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Recepta na radość
Od dawna naukowcy wskazywali, że bliski kontakt
z naturą ma bezpośredni związek z dobrym samopoczuciem i lepszym stanem zdrowia. Trudno im było jednak
określić czy to przebywanie w otoczeniu zieleni tak pozytywnie wpływa na człowieka, czy to osoby bardziej
zadowolone ze swojego życia decydują się na mieszkanie w zielonej okolicy. Wszystko zmieniło się w 2014 r.,
kiedy naukowcy z Uniwersytetu Exeter w Wielkiej Brytanii opublikowali swoje badania w magazynie „Environmental Science & Technology”. Badacze przez pięć
lat obserwowali stan zdrowia ponad tysiąca osób, które
zmieniły miejsce zamieszkania z terenów otoczonych

zielenią na bardziej zindustrializowane i odwrotnie. Podczas badań uwzględnili wszelkie różnice, takie jak cechy osobowości, dochody czy wykształcenie. Wyniki
były zaskakujące. Poprawa zdrowia psychicznego
u osób, które przeprowadziły się w bardziej zielone okolice, była niemal natychmiastowa. Co ważne, utrzymywała się nawet do 3 lat po jej opuszczeniu. Z kolei
mieszkanie w miejscach pozbawionych roślinności może powodować pogorszenie samopoczucia. To bardzo
cenna wiedza dla władz miast, która powinna zachęcić je
do tworzenia nowych terenów zielonych, tj. parków czy
ogrodów działkowych.

Międzypokoleniowy dialog
– Przebywanie na działkach to jedne z nielicznych
chwil odpoczynku dla osób starszych oraz rodzin
z dziećmi. To czas odprężenia i odskocznia od codziennych trudności, zgiełku i ciasnoty mieszkań w blokach
– przekonują działkowcy z Międzyborza. Współczesne

ogrody w dużej mierze wypełnione są młodymi rodzinami z dziećmi, ale nie tylko. Ogrody aktywizują także
osoby starsze i łączą pokolenia. Seniorzy dzielą się swoimi doświadczeniami, a młodzi pomagają w ogrodniczych pracach.

Działka – antidotum na smutek
Ogrody to jednak coś więcej niż tylko platforma do
dialogu pokoleń. Uprawa działki to także sposób na odstresowanie się. To szczególnie ważne, gdyż eksperci
wskazują, że w Polsce na depresję choruje około 1,5 mln
osób. Na świecie skala tego zjawiska sięga 350 milionów osób – to aż 5 procent całej populacji!
Prognozy są bezlitosne. Do 2020 roku depresja może
stać się drugim najważniejszym problemem globalnym.
Jak w takim razie zapewnić sobie więcej radości i lepsze
samopoczucie? Odpowiedź podsuwają naukowcy ze
wspomnianego już Uniwersytetu Exeter. W 2013 roku
dowiedli, że kontakt człowieka z przyrodą przynosi mu
porównywalne szczęście jakie odczuwa przy ważnych
wydarzeniach w życiu. - Stwierdziliśmy, że mieszkanie
w stosunkowo zielonym mieście może mieć dobry

wpływ na samopoczucie, odpowiadający mniej więcej
w jednej trzeciej dobremu wpływowi jaki wywiera na ludzi małżeństwo - tłumaczy dr Mathew White dla BBC
– Takie rodzaje porównań są ważne dla polityków i decydentów, próbujących zadecydować jak wydać skąpe
środki publiczne przeznaczone, np. na utrzymanie czy
rozwój parku, i zastanawiający się czy gra jest „warta
świeczki”. Badania były prowadzone przez 18 lat na grupie 10 tysięcy osób i 5 tysiącach gospodarstw domowych
z uwzględnieniem wszelkich różnic (np. dochodów, wieku, wykształcenia) i zostały opublikowane na łamach
„Psychological Science”. Wyniki brytyjskich naukowców nie pozostawiają wątpliwości. Zieleń ma zbawienny wpływ na mieszkańców miast.

Polska rzeczywistość
Wielkie nowoczesne aglomeracje z pewnością są dobrodziejstwem dostarczającym wielu rozrywek, jednak
czy i odpoczynku? Mieszkanie w silnie zurbanizowanych przestrzeniach pozbawionych zieleni, skraca życie
i wywołuje wiele chorób cywilizacyjnych. Naukowcy
apelują o zachowanie zieleni w miastach i wykazują jej
dobroczynny wpływ na zdrowie człowieka. Nie robi to
jednak wrażenia na samorządowych politykach. Bada-

nia opublikowane w marcu 2015 roku przez MojaPolis
i BIQdata pokazują, że tylko w 12 na 65 poddanych analizie miast, zieleń miejska (bez lasów) przekracza 5 procent ich terenu. Najgorsza sytuacja jest w Piotrkowie
Trybunalskim, Białej Podlaskiej oraz w Świnoujściu,
gdzie obszary zielone nie przekraczają 1 proc. powierzchni miasta! Gdzie w takiej sytuacji mają odpoczywać ich mieszkańcy?
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Ogród dobry dla każdego
Jednym z najlepszych miejsc na wypoczynek i spędzanie wolnego czasu są rodzinne ogrody działkowe. Dają
one możliwość uprawy ekologicznych warzyw i owoców. Pozwalają także na kontakt z przyrodą. Seniorzy
mają okazję do wytchnienia od miejskiego zgiełku, a
młode pokolenie uczy się szacunku do pracy. – Działka
jest wsparciem ekonomicznym. Miejscem gdzie można
wypoczywać razem z rodziną. Ogrody, które są utrzy-

mywane przez działkowców, są potrzebne miastom, bo
służą one nie tylko rodzinom działkowym, ale i społeczności lokalnej – przekonują działkowcy z Wągrowca.
Działkowcy otwierają swoje ogrody na wszystkich sympatyków ogrodnictwa, którzy nie mają własnych działek w
ROD, m.in. organizując zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów czy letnie wczasy dla seniorów. Potrzeby
są jednak większe niż możliwości działkowców.

Zastrzyk gotówki
Ogrody działkowe wymagają inwestycji. Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury ogrodów pozwoliłaby na
ich szersze otwarcie na lokalną społeczność. Polski
Związek Działkowców, który sprawuje pieczę nad ogrodami, robi wszystko co w jego mocy, aby odpowiedzieć
na te oczekiwania. W 2014 na inwestycje i remonty przekazał zawrotną kwotę 5,3 miliona złotych. Jednak nawet
ta suma nie jest w stanie pokryć wszystkich wydatków.

Dlatego tak ważna jest pomoc samorządów lokalnych
w unowocześnianiu ogrodów działkowych. Z tą jednak
bywa różnie. Dobrze to pokazuje przykład Ostrowa
Wielkopolskiego, gdzie mimo zabiegów Prezydenta, radni miasta zablokowali 120 tys. zł dotacji dla ogrodów.
Takie decyzje nie napawają działkowców optymizmem.
Mimo to z pomocą PZD nieustanie podejmują oni wysiłki, aby podnosić atrakcyjność swoich ogrodów.

Czarny scenariusz
Złota era ogrodów działkowych trwa. Popyt jest olbrzymi, jednak ich liczba w miastach nie rośnie. Niespełna 5 tysięcy ROD w 38 milionowym kraju to tylko
kropla w morzu potrzeb. Mieszkańcom miast nie wystarczają już parki i skwery miejskie, pragną mieć chociaż
skrawek własnej ziemi. Ich apetyt na miejskie ogrodnictwo jest zrozumiały, kiedy spojrzymy na badania naukowców dotyczące związku samopoczucia człowieka
z przyrodą. Tym danym towarzyszą nieubłagane statystyki – liczba osób cierpiących na depresję każdego ro-

ku wzrasta. Naukowcy podają nam na tacy rozwiązanie
tego problemu – obecność dużej ilości zieleni w miastach. To metoda tania i pożyteczna, z której władze
miast powinny jak najszybciej skorzystać. Bowiem z raportu Uczelni Łazarskiego opublikowanego w ubiegłym
roku wynika, że ZUS w związku z depresją wydał w
2013 roku 762 miliony, a NFZ 170 milionów złotych.
Dlaczego więc piszemy na siebie wyrok, dążąc do likwidacji ogrodów działkowych w miastach? Przeciwnie –
najwyższy czas postawić na ich rozwój.
(AD)

17. Mikołowski ROD jak „raj na ziemi”
mą o działalności na rzecz ogrodu, o inwestycjach
w ROD, o działkowcach i ich działkach oraz o planach
na przyszłość. Działkowcem jest już od 2000 r. i od razu została przyjęta do Zarządu ROD jako sekretarz, prezesem ROD jest już drugą kadencję. Obecnie największym jej sukcesem jest ukończona w 2014 r. inwestycja
wymiany ogrodzenia zewnętrznego ogrodu. Jak mówi,
od początku swojej działalności za priorytet przyjęła prace na rzecz rozwoju ogrodu. I tak na terenie ogrodu: wybudowano świetlicę, poprawiono infrastrukturę techniczną i estetykę ogrodu, do świetlicy dobudowano pomieszczenie biurowe i gospodarcze, zmodernizowano instalację elektryczną, a obecnie trwa inwestycja wymiany
wodociągu. Pani Prezes podkreśla, że wszystko to uda-

By przedstawić Państwu ogrody naszego Okręgu
Śląskiego wybrałam się do ROD „Magnolia” w Mikołowie. Powstał on w 1977 roku jako Pracowniczy
Ogród Działkowy przy Zakładach Mechanicznych
Górnictwa i Energetyki „Wiromet”, na terenach wyrobiskowych byłej cegielni.
W roku 1984 w drodze konkursu ogród przyjął nazwę
Pracowniczy Ogród Działkowy „Magnolia”. Powierzchnia całkowita ogrodu wynosi 41 537 m2 i liczy 103 działki, które w większości pełnią funkcję rekreacyjnouprawową.
W ROD zostałam przyjęta przez panią Prezes ROD
Urszulę Małek oraz Wiceprezesa, pana Jerzego Bieńka.
Spacerując po ogrodzie pani Urszula opowiadała z du-
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ło się osiągnąć dzięki zaangażowaniu działkowców
w prace społecznie użyteczne na rzecz ogrodu, przy
ogromnym wsparciu ze strony OZ Śląskiego, który przyznał ogrodowi dotację.
Pani Prezes znana jest z aktywnej działalności na rzecz
działkowców i lokalnych środowisk. Współpracuje z samorządami i instytucjami społecznymi, a także mobilizuje działkowców do działalności charytatywnej. Każdego
roku działkowcy włączają się w akcje pomocowe, organizując zbiórki odzieży, żywności i zabawek. Współpracują z stowarzyszeniem „Uśmiech”, świetlicą socjoterapeutyczną i Domem Małego Dziecka. W czasie powodzi działkowcy zorganizowali pomoc dla poszkodowanych w Chełmie Śląskim oraz zakupili sprzęt dla ROD
„Jaśmin” w Tychach.
Działalność charytatywną ogrodu opisywano w prasie
lokalnej, przy okazji podkreślając dobrą współpracę
z OZ Śląskim, Delegaturą Rejonową w Tychach oraz
władzami miasta. Pani Urszula chwali się: „pisano o nas
w „Gazecie Mikołowskiej”, a „Dziennik Zachodni”
określił nasz ogród jako „Raj na Ziemi”.
Dla działkowiczów i ich rodzin Zarząd ROD organizuje wycieczki krajoznawczo-turystyczne, połączone ze

zwiedzaniem ogrodów. Także dla dzieci co roku organizuje zabawy, imprezy lub wyjazdy. Na swoim koncie
mają wycieczki m.in. do Wrocławia, na Górę Św. Anny,
do Mosznej na święto azalii i magnolii, do szkółek roślin ozdobnych, czy do Krakowa.
Ogród chętnie bierze udział w konkursach. W 2010 r.
zdobył wyróżnienie w konkursie „ROD Roku 2010” w
OZ Śl. PZD, natomiast w 2011 r. w konkursie krajowym
otrzymał wyróżnienie w dziedzinie „Zagospodarowanie
ROD”
Pani Małek jest również aktywnie działającym instruktorem okręgowym SSI, poprzez tę funkcję może rozwijać swoją pasję ogrodniczą oraz przekazywać wiedzę
innym działkowcom. W ogrodzie działa trzech instruktorów ogrodowych, co widać po różnorodności upraw i estetyce zagospodarowania działek w ROD.
Jak powtarza, dobre relacje Zarządu ROD z działkowcami są podstawą do lepszego funkcjonowania ogrodu, jego
rozwoju oraz wychodzenia z inicjatywami na zewnątrz.
W imieniu OZ Śląskiego życzę Zarządowi ROD
wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów organizacyjnych oraz powodzenia w realizacji wszystkich zamierzonych celów.
(MN)

18. Polska w ogniu roszczeƒ
Od 25 lat władza nie potrafi rozwiązać w kraju problemu roszczeń. Cierpią na tym zwykli obywatele, w
tym społeczność działkowców. Sądy co chwilę orzekają na korzyść spadkobierców, pozbawiając wielu ludzi
nieruchomości użytkowanych przez nich legalnie od
blisko 70 lat. Swoją opieszałością rząd sam strzela sobie w stopę, bo w ręce spadkobierców przechodzą także nieruchomości użytkowane przez instytucje publiczne, m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
W 2012 roku do ówczesnego premiera Donalda Tuska
o opracowanie ustawy reprywatyzacyjnej apelowała
Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz.
Wskazywała ona, że koszty indywidualnego rozwiązywania spraw roszczeń przez sądy mogą okazać się wyższe dla samorządu i Skarbu Państwa niż uregulowanie

tej kwestii ustawą. W samej Warszawie szacuje się, że
niezaspokojonych roszczeń jest około 12 tysięcy na maksymalną kwotę 28 miliardów złotych.
Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że to ostatni moment na uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej, żeby Skarb Państwa z unijną pomocą sprostał wypłacie
odszkodowań. Kiedy strumień pieniędzy z Unii się skończy ta droga będzie już zamknięta. – Jeśli pytamy, kiedy
można zrobić ustawę reprywatyzacyjną, to odpowiadam,
że teraz. Mamy szansę, bo jeszcze są fundusze unijne.
Dziś wiele potrzeb miast jest finansowanych z tych środków. Ale tak duże pieniądze z UE się skończą i wtedy
zupełnie nie będzie można tej ustawy zrobić. Teraz jest
na nią bardzo dobry moment – powiedziała dla jednej
z gazet prof. Lipowicz.

Prowizorka
Pierwsze zwroty nieruchomości obarczonych roszczeniami nastąpiły w drugiej połowie lat 90., kiedy fotel prezydenta Warszawy zajmował Marcin Święcicki. Władze
miasta oddawały wtedy puste place i kamienice. Jednak
ich lokatorów chroniły ówczesne przepisy, które zapobiegały drastycznym podwyżkom czynszu. Regułą było

odmawianie zwrotu nieruchomości służących celom publicznym. Miało być to rozwiązanie raptem na chwilę
i przyśpieszyć prace nad właściwą ustawą. Stało się jednak inaczej.
Obecnie sądy oddają dawnym właścicielom wszystkie
nieruchomości jeśli ci udokumentują do nich swoje pra-
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wa. Dziś z roszczeniami musi się zmierzyć nawet Ministerstwo Kultury, Uniwersytet Warszawski i ZUS.
Ochronie podlegają jedynie drogi publiczne i cmentarze.
Czy ktoś jednak troszczy się o ludzi, którzy tracą przez
lata zajmowane domy i grunty? Tu dawna krzywda okazuje się ważniejsza od tej wyrządzanej obecnie. Dlatego
likwidowane są szkoły, szpitale i ogrody działkowe.
Taką opinię podziela Prezes Sądu Najwyższego prof.
Małgorzata Gerdorf, która 8 kwietnia br. podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału

Konstytucyjnego powiedziała - W polskim dyskursie publicznym dominuje tendencja do przypisywania prawom
podmiotowym niejako z założenia wyższej rangi niż
konkurującym interesom ogólnym. Szeroko rozumiana
własność prywatna jest święta, dobro publiczne – lekceważone. Wydaje się, że nadszedł wreszcie czas, aby się
temu przeciwstawić [..] Polska jest państwem wolnym
i demokratycznym, jednak nie ma obowiązku chronić
pozycji właściciela za wszelką cenę, kosztem całego społeczeństwa.

Giełda pomysłów
Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami.
Ich widmo stymuluje polityków wszystkich opcji do
zwiększenia swojej aktywności. Tym razem także nie zawiedli obywateli. Postanowili zająć się od lat zamiataną
pod dywan sprawą reprywatyzacji. Swoje propozycje dotyczące regulacji kwestii odebranego mienia opracowali dwaj senatorzy, SLD oraz Twój Ruch.
Potrzebę opracowania i uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej dostrzegają też władze Polskiego Związku
Działkowców, pod którego opieką jest blisko 5 tysięcy
rodzinnych ogrodów działkowych. Polscy działkowcy są

w szczególnie trudnej sytuacji, gdyż z racji, że ogrody
działkowe to tereny zielone, a nie kamienice, w których
mieszkają rodziny z dziećmi, postrzega się je jako mniej
potrzebne. To błąd. Ogrody są równie ważne, bo ich
użytkownicy przez kilkadziesiąt lat wkładali w tę ziemię
swoją pracę i serce. Z kolei osoby posiadające prawa do
roszczeń nie mają żadnego związku emocjonalnego
z gruntem. Dlaczego zatem pozwala się, aby coś, co dla
kogoś jest całym życiem, trafiało w ręce osób, które widzą w tym jedynie pieniądze jakie można uzyskać z jego sprzedaży?

Odebrać, zniszczyć, zarobić
Rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce objętych
roszczeniami jest 338 o łącznej powierzchni 1218 ha,
które użytkuje blisko 29 tysięcy działkowców. Przyczyną roszczeń było m.in. odebranie niegdyś prawowitym
właścicielom nieruchomości na mocy dekretu Bieruta i
dekretów PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej. Poprzednia ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych
gwarantowała im ochronę przed zwrotem ich terenów
spadkobiercom, jednak uchylenie w 2012 roku przez
Trybunał Konstytucyjny przepisu, który to zapewniał,
wywołało efekt śnieżnej kuli.
Dekret Bieruta, który miał pomóc w odbudowie powojennej Warszawy, dziś jest kulą u nogi władz stolicy.
Osoby, które posiadały prawa do nieruchomości odebranych im na jego podstawie, masowo upominają się o ich
zwrot. W 2011 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że
właściciele wszystkich nieruchomości, które przejął
Skarb Państwa po 1958 roku na podstawie dekretu Bieruta, powinni mieć prawo do odszkodowania. Część
spadkobierców łączy się we wspólnej w walce o majątek
w Zrzeszeniu Dekretowiec. Organizacja ta znalazła „bezbolesny” sposób na rozliczenie się ze sprawą roszczeń
raz na zawsze. Zaproponowała bowiem, aby zlikwidować 69 warszawskich ROD, wobec których wysuwane
są roszczenia. To 411 ha ziemi, którą użytkuje aż 18 tysięcy działkowców i ich rodzin. Pomysł ten jest szcze-

gólnie dotkliwy dla działkowców, ponieważ Zrzeszenie
nie przewiduje odszkodowań za nanasienia i nasadzenia
na działkach, pomimo że gwarantuje to ustawa o ROD
z 13 grudnia 2013 roku. Co więcej, dekretowcy resztę
warszawskich ogrodów (700 ha) chcieliby przenieść poza granice miasta, a pozyskane w ten sposób grunty przeklasyfikować na budowlane i sprzedać. To pozwoliłoby
na zaspokojenie pozostałych roszczeń. Zrzeszenie starało się o uwzględnienie swoich propozycji w senackim
projekcie ustawy reprywatyzacyjnej. Senat jednak zdecydowanie je odrzucił.
Kolejną bolączką polskich działkowców są roszczenia
wysuwane z powodu ziem odebranych na podstawie reformy rolnej. Dziś prawa do gruntów często wracają do
potomków dawnych właścicieli, którzy nie widzą możliwości dalszego funkcjonowania ogrodów na ich terenie. W takiej sytuacji znalazł się m.in. ogród „Zalesiany”
w Niewodnicy Kościelnej – uważany za jeden z najpiękniejszych w Polsce, jak i w Europie. W nieciekawym położeniu są także trzy ogrody w Grudziądzu, „Kolejarz”,
im. M. Kopernika i „Zacisze”, do których prawo własności jest obecnie w posiadaniu wnuka dawnego właściciela. Spadkobierca zaproponował działkowcom dzierżawę
gruntu na wyjątkowo niekorzystnych warunkach - użytkownik działki o powierzchni 400 m² miałby rokrocznie
płacić aż 8000 zł. Sprawa nadal jest w toku.
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Patologia reprywatyzacji
Reprywatyzacja w Polsce jest obarczona wieloma patologiami. Doskonałym tego przykładem jest sprawa
ogrodu im. 23 lutego w Poznaniu. Osoba, która za grosze wykupiła prawa do roszczeń, wyegzekwowała już od
Polskiego Związku Działkowców blisko 10 milionów
złotych. Nadal jednak toczą się procesy wobec działkowców. Jaki jest efekt? W miejscu pięknego ogrodu powstało gruzowisko i siedlisko bezdomnych.
Kolejnym wynaturzeniem reprywatyzacji jest sytuacja
ROD „Waszyngtona” w Warszawie, gdzie próbowano
zlikwidować ogród, aby zaspokoić roszczenia… które
już od dawna były uregulowane. Tylko dzięki działaniom
Polskiego Związku Działkowców prawda wyszła na jaw.
Bowiem warszawscy urzędnicy nie zadali sobie trudu,
aby zweryfikować przedstawiane żądania.

To tylko kilka z setek przykładów nieprzemyślanej reprywatyzacji. Te nadużycia dostrzega także prokurator generalny Andrzej Seremet, który zwraca uwagę, że prokuratorzy z urzędu powinni podejmować sprawy związane
z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji. – Problem
reprywatyzacji dotyczy całego kraju. Do reprywatyzacyjnych patologii może dochodzić w różnym natężeniu
w każdym jego obszarze. Brak ustawy, która regulowałaby zwrot mienia przejętego przez państwo po II Wojnie
Światowej lub wypłatę z tego tytułu rekompensat, powoduje, że wciąż aktualne są wątpliwości co do stanu prawego znacznej części nieruchomości położonych w Polsce. […] Stąd uczulam też Państwa Prokuratorów na potrzebę wnikliwej analizy tego typu spraw – pisze w liście
do prokuratorów prokurator generalny Andrzej Seremet.

Stop dzikiej reprywatyzacji
Polski Związek Działkowców, który sam zmaga się ze
skutkami roszczeń, nie mógł pozostawać bezczynny.
Krajowa Rada PZD – naczelny organ Związku – apeluje do polityków o podjęcie prac nad ustawą reprywatyzacyjną. Związek także sam proponuje optymalne
rozwiązania. – Ustawa musi wprowadzić równowagę pomiędzy działaniem na rzecz naprawienia krzywd wyrządzonych w poprzednim ustroju, a możliwościami współczesnego Państwa oraz koniecznością poszanowania
praw obecnych mieszkańców Polski. […] Ustawa, która
ma służyć przywracaniu sprawiedliwości, musi być oparta o zasadę solidarności. Jeżeli całe współczesne społeczeństwo ma ponosić koszty naprawiania krzywd z lat
ubiegłych, to również osoby pokrzywdzone winny uczestniczyć w tym procesie poprzez ograniczanie należnych
im świadczeń – czytamy w stanowisku KR PZD.
Podobne postulaty wysuwa Sojusz Lewicy Demokratycznej w swoim projekcie ustawy reprywatyzacyjnej.
SLD proponuje m.in., aby wysokość wypłacanych od-

szkodowań ograniczyć do 5 % wartości nieruchomości.
Co ważne, starać by się mogły o nie tylko osoby, które
posiadają polskie obywatelstwo. Wnioski o wypłatę odszkodowań można by było składać do końca 2018 roku.
Procesy reprywatyzacyjne byłyby jawne i każdy wojewoda miałby obowiązek prowadzenia ich rejestru. Można sądzić, że projekt ustawy SLD pozwoliłby raz na
zawsze zamknąć sprawę roszczeń. – Bezkrytyczne oddawanie nieruchomości rzekomo prawowitym właścicielom, którzy po kilkudziesięciu latach zgłaszają się np. po
kamienice należy ocenić negatywnie. […] Ponadto należy mieć na uwadze niezaprzeczalny fakt, iż Warszawa
po wojnie to był ocean gruzów. Właściwie nie było żadnych kamienic, więc żądania ich zwrotu należy uznać za
kuriozalne i traktować w kategoriach nadużyć finansowych na szkodę Państwa – przedstawia w liście do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego uzasadnienie
projektu ustawy SLD wicemarszałek sejmu Jerzy Wenderlich.

Badania i analizy
Głos Polskiego Związku Działkowców został usłyszany przez polityków. Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński poinformował listownie Prezesa PZD
Eugeniusza Kondrackiego, że resort rozpoczął prace nad
oszacowaniem skali roszczeń. – Aktualnie pozyskiwane
są od wojewodów dane dotyczące zgłoszonych roszczeń
reprywatyzacyjnych. Ministerstwu Skarbu Państwa zależy na pozyskaniu danych dotyczących roszczeń, także
tych zgłoszonych wobec terenów, na których obecnie
znajdują się ogrody działkowe – pisze minister.
To najwyższy czas, aby Ministerstwo podjęło działania. Bowiem Polski Związek Działkowców swoim wy-

stąpieniem wzbudza zainteresowanie ustawą reprywatyzacyjną w coraz szerszym gronie polityków. Jednym
z nich jest poseł Zjednoczonej Prawicy Kazimierz Ziobro, który wystosował do Ministra Skarbu Państwa interpelację w tej sprawie. - Czy Ministerstwo planuje
podjęcie działań zmierzających do uchwalenia przepisów, które rekompensowałyby mieszkańcom lokali komunalnych, użytkownikom nieruchomości, w tym działkowcom, czy też instytucjom użyteczności publicznej,
ich starty z tytułu utraconego mienia na rzecz spadkobierców ubiegających się o ich zwrot? – pyta w piśmie
poseł Ziobro.
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Czas działania
Na razie pytań jest wiele. Niestety brak jest na nie odpowiedzi. Politycy powinni jednak jak najszybciej podjąć działania w celu ustawowej regulacji reprywatyzacji.
Do tej pory zostały przygotowane trzy projekty: SLD,
senacki i Twojego Ruchu. Jak podaje PAP Prezydent
Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz zapowiada, że
będzie starała się przekonać także prezydenta Bronisława Komorowskiego do zgłoszenia własnego projektu
w tym zakresie.
Istnieje nadzieja, że już niedługo Polska może doczekać

się uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej. Jest ona bowiem jednym z ostatnich krajów Europy Środkowo –
Wschodniej, które nie rozwiązały jeszcze tego problemu.
Do dyskusji nad zapisami ustawy reprywatyzacyjnej
włącza się coraz więcej środowisk. Jako duża i silna organizacja, z ponad milionem i 100 tys. członków, swoje
stanowisko wyraził już Polski Związek Działkowców.
To jednak dopiero początek wielkiej społecznej dyskusji
o reprywatyzacji. Oby tylko nie skończyła się bezowocnie wraz z wyborami.
(AD)

19. Polski Zwiàzek Działkowców pod ostrzałem
Polityczny festiwal pomysłów na „ratowanie” ogrodów poprzez likwidację Polskiego Związku Działkowców trwa w najlepsze. Tym razem najcięższe działa
wytoczyła Prezydent Warszawy, uderzając w podwaliny prawne PZD. Jako organ nadzoru zakwestionowała
nowo uchwalony statut Związku i wezwała do uchylenia
wszystkich uchwał podjętych na jego podstawie.
Ponad 42 tys. ha zajmują tereny rodzinnych ogrodów

działkowych w całej Polsce. Bardzo często położone są
one w malowniczych okolicach lub dobrze skomunikowanych częściach miast. To wyjaśnia dlaczego od lat trwa nagonka na Polski Związek Działkowców. Grupy polityczno
- biznesowe są bowiem świadome, że w polskich realiach
pozbawienie działkowców silnej organizacji, która skutecznie upomina się o respektowanie ich praw, to klucz do
przejęcia gruntów, na których położone są ogrody.

Batalia o ogrody
przełomowa i nikt już nie zmąci spokoju działkowców.
Tak się jednak nie stało.
Zaledwie miesiąc później Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, które spowodowało, że z dnia
na dzień altany działkowe stały się samowolami budowalnymi. Polski Związek Działkowców zareagował błyskawicznie. Zainicjował powołanie Komitetu „Stop
Rozbiórkom Altan”, który opracował kolejny projekt
ustawy, mającej ochronić przed rozbiórką 900 tys. altan.
Z kolei działkowcy znowu dali dowód swojej lojalności
wobec PZD, składając pod projektem 700 tys. podpisów.
30 kwietnia w życie weszła ustawa gwarantująca dalsze
istnienie altan w ogrodach działkowych.

Tereny zajmowane przez ogrody mają dużą wartość.
Oczywistym jest więc dlaczego politycy cały czas kładą
kłody pod nogi działkowcom. Nieustane ataki, wymagają od nich ciągłych działań w obronie ogrodów.
Pierwszym sprawdzianem solidarności środowiska
działkowego była walka o ustawę o rodzinnych ogrodach
działkowych. Bez zabiegów Związku i poparcia jego
działań przez milion działkowców nie byłoby szans na
jej uchwalenie i zachowanie ogrodów. Sprawa była na
tyle poważna, że działkowcy wyszli na ulice. Dzięki
swojej determinacji doprowadzili do uchwalenia ustawy
o ROD, którą PZD w ramach inicjatywy obywatelskiej
zgłosił do Sejmu. Wydawało się, że data uchwalenia
ustawy – 13 grudnia 2013 roku będzie dla ogrodnictwa

Zachować czujność
Wydawać by się mogło, że działkowcy, mając wypracowane przez siebie ustawy gwarantujące istnienie ogrodów i altan, mogą spokojnie oddać się pracy na swoich
działkach. Nic bardziej mylnego. Grunty przez nich użytkowane, zwłaszcza te w dużych miastach, są wyjątkowo
cennym kąskiem, aby osoby zainteresowane ich przeję-

ciem tak łatwo odpuściły. Ostatnie działania wymierzone w PZD zdają się potwierdzać ten fakt. W grę wchodzą
zbyt duże pieniądze, aby co poniektórzy odeszli od koncepcji likwidacji organizacji, zrzeszającej ponad milion
obywateli, której to upadek jest kluczem do przejmowania terenów ogrodów.
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Statut - fundament PZD
Uchwalona 13 grudnia 2013 roku ustawa o rodzinnych
ogrodach działkowych zobowiązała Związek do opracowania nowego statutu. PZD ma na to czas do 19 lipca
2015r., jednak nie czekał na ostatnią chwilę i praktycznie od razu zabrał się za prace nad jego zapisami.
Projekt statutu poddano szerokim konsultacjom. Każdy z działkowców mógł zgłosić do niego swoje uwagi,
które następnie były szczegółowo analizowane. Zwieńczeniem prac było uchwalenie 23 października 2014 roku statutu przez Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazdu

Delegatów PZD. Warto podkreślić, że PZD zwołał ten
zjazd w trybie nadzwyczajnym zgodnie z dotychczasowym statutem, bo zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o ROD
miał być on stosowany przy uchwalaniu nowego. Z kolei kierując się zapisami art. 65 ust. 2 ustawy o ROD
Związek uznał, że nowy statut wszedł w życie z dniem
jego uchwalenia. Jak się okazało, to przywiązanie PZD
do ustawy o ROD nie znalazło uznania w oczach wszystkich mających wpływ na sytuację działkowców.

Prezydent Warszawy atakuje
Odmiennego zdania był bowiem Prezydent Warszawy,
organ nadzoru nad PZD. Zakwestionował on uprawnienia Krajowego Zjazdu Delegatów do zmiany statutu
PZD ze względu na rzekomo nieprawidłowy sposób wyboru delegatów. Argument Prezydenta Warszawy jest
o tyle zaskakujący, że to sam ustawodawca narzucił
Związkowi uchwalenie statutu według zasad wynikających z dotychczasowego statutu – zbadanego i zarejestrowanego przez sąd.
Niestety opinię Prezydenta Warszawy podzielił Sąd
I instancji, który odmówił jego rejestracji. Znamienne
jednak, że jak wynika z uzasadnienia orzeczenia kiero-

wał się on – za poglądem przedstawianym przez Prezydenta Warszawy – niemalże wyłącznie przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Gdyby PZD działał tylko
na podstawie tej ustawy, należałoby przyznać im rację.
Jednak wobec Związku ma także działanie ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która dosyć szczegółowo reguluje m.in. kwestie zmiany jego statutu. Ustawa
Prawo o stowarzyszeniach odnosi się zatem jedynie do
spraw, które nie są unormowane w ustawie o ROD. Dlatego też PZD złożył apelację do sądu II instancji. Sprawa rejestracji statutu jest zatem otwarta.

Demonstracja władzy
Gdyby Prezydent Warszawy poprzestała na uwagach
przesłanych do KRS, można by sprawę uznać za postępowanie standardowe. Jednakże w przypadku PZD poszła zdecydowanie dalej. Oto bowiem, nie czekając na
prawomocne zakończenie postępowania przed sądem,
władze Warszawy sięgnęły po kolejne środki nadzorcze.
W skierowanym do Krajowej Rady PZD piśmie organ
nadzoru zażądał uchylenia wszystkich uchwał podjętych
na podstawie nowego statutu i zobowiązał do przekazania wszystkim organom Związku informacji o obowiązku działania na podstawie starego statutu. Prezydent
Warszawy pominął kompletnie fakt, że wciąż toczy się
postępowanie sądowe, którego jest uczestnikiem. Nie

czekając na orzeczenie sądu, które prawomocnie ustali
kto ma rację –zastosował wobec Polskiego Związku
Działkowców środki nadzorcze. Działanie to budzi poważne wątpliwości co do zgodności z prawem.
Po pierwsze w sposób oczywisty ogranicza Związkowi konstytucyjne prawo do sądu. Po drugie, zgodnie z
doktryną prawną, art. 28 ustawy Prawo o stowarzyszeniach nie daje podstaw do kumulowania środków nadzorczych. Tymczasem wobec PZD zastosowano jednocześnie kilka takich środków, tj. udzielono ostrzeżenia,
zażądano uchylenia uchwał i wreszcie zażądano podjęcia
konkretnych działań.

Ukryty cel?
Warto się zastanowić co naprawdę kieruje działaniami
władz Warszawy. Czy aby na pewno kwestionują one
statut PZD i podważają uchwały ze względu na dobro
działkowców? A może chodzi o coś innego?
Zupełnie inaczej wygląda bowiem sytuacja jeżeli
uwzględnimy sytuację warszawskich ROD, zwłaszcza w
kontekście reprywatyzacji. Warszawa, obarczona roszczeniami z tzw. dekretu Bieruta, nie ma pieniędzy na ich

spłatę. Bezpośrednio roszczeniami objętych jest 69 warszawskich ROD. Co więcej, coraz częściej słychać głosy, że tereny ROD – po ich „uwolnieniu” od działkowców - byłyby doskonałym sposobem na zaspokojenie
roszczeń również do innych terenów. Czyżby zatem ta
szczególna gorliwość w badaniu statutu PZD, która zakłóca działanie organizacji działkowców, jest wyłącznie
zbiegiem okoliczności?
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Znamienne wydaje się również położenie przez Prezydenta Warszawy szczególnego nacisku na żądanie natychmiastowego uchylenia uchwał dotyczących źródeł
finansowania działalności prowadzonej przez PZD na
rzecz ogrodów. W przypadku zadośćuczynienia, oznaczałoby to bowiem niemożność, a przynajmniej znaczne
utrudnienie, podejmowania przez organizację działań
służących zapewnieniu ochrony prawnej ogrodom
i działkowcom. Działanie to warto też zestawić z ostatnimi wydarzeniami związanymi z regulacją stanu prawnego ROD w stolicy.
Zgodnie z art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, stowarzyszenia mają bowiem możliwość ujawniania w księgach wieczystych praw do terenów ROD,

co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prawne
działkowców z tych ogrodów. Na terenie samej Warszawy z dobrodziejstwa przepisu miało szansę skorzystać
aż 102 ogrodów o łącznej powierzchni 706 ha. Tymczasem przedstawiciel Prezydenta Warszawy uzależnił
wdrożenie działania art. 76 od dostarczenia przez PZD
szeregu dokumentów geodezyjnych i map, których koszt
organizacja działkowców ocenia na miliony złotych. Żądanie to nie miało żadnego oparcia w prawie, ale jego
zbieżność w czasie, z próbą sparaliżowania funkcjonowania PZD poprzez zakwestionowanie statutu oraz pozbawienia go finansowania jego działalności na rzecz
ogrodów, wydaje się być wyjątkowym zbiegiem okoliczności.

PZD odpiera zarzuty
Polski Związek Działkowców nie ugiął się przed Prezydentem Warszawy i skrytykował stawiane mu zarzuty
„Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przysługujących środków nadzorczych do wymuszenia na Związku
zmiany stanowiska, które prezentuje w toczącym się
– z Państwa udziałem – postępowaniu sądowym dotyczącym rejestracji zmiany statutu PZD” – pisze PZD
w liście przesłanym do Prezydent Warszawy. Jednocześnie Związek wskazuje, że Prezydent Warszawy, jako organ administracyjny, nie ma kompetencji do rozstrzygania spraw, które aktualnie toczą się w sądzie. „Uwzględnienie wszystkich zgłoszonych żądań byłoby równoznaczne z rezygnacją z apelacji i obroną swoich interesów na drodze sądowej. Można wręcz mówić o nadużyciu środków nadzorczych i dążeniu do uniemożliwie-

nia Związkowi realizacji przysługującego mu konstytucyjnego prawa do sądu” – wyjaśnia Związek w komunikacie w sprawie działań nadzorczych.
Sprawa ta uwypukla również wadliwość obecnych regulacji prawa o stowarzyszeniach. Abstrahując bowiem
od zasadności przepisu ustanawiającego nadzór organów
administracji nad stowarzyszeniami, kuriozalnym wydaje się być fakt, że organizacja nie ma możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia organu nadzoru. Prawo nie reguluje
również kwestii wykluczenia podejmowania działań
przez organ nadzoru w przypadku kolizji interesów.
W świetle prawa Prezydent Warszawy, mając z PZD blisko sto procesów, w których żąda natychmiastowego wydania przez działkowców kilkuset hektarów ogrodów,
jest recenzentem działania organizacji.

Kto kogo powinien nadzorować
Kontrowersyjne postępowanie Hanny Gronkiewicz-Waltz nie mogło przejść bez echa. PZD wystosował do
Premier Ewy Kopacz list z prośbą o nadzór nad działaniami Prezydent Warszawy wskazując, że podejmowane wobec niego decyzje są niezgodne z ustawą o ROD,
a nawet z Konstytucją RP. Poprosił również Premier
o aktywne włączenie się w proces wdrażania ustawy
o ROD, którego jednym z elementów jest uchwalenie nowego statutu organizacji - przedmiot sporu z Prezydent
Warszawy. Jednocześnie PZD podkreślił, że wszelkie
działania organizacji podejmowane były w dobrej wierze

i z zamiarem przestrzegania prawa. Ponadto zwrócił
uwagę, że organ nadzoru podjął swoje działania na ostatnim etapie procesu uchwalania statutu, co postawiło pod
znakiem zapytania możliwość zachowania ustawowego
terminu na wdrożenie ustawy – 19 lipca 2015 roku. Od
podjęcia uchwał w sprawie zwołania Nadzwyczajnego
Zjazdu Delegatów, których kwestia zgodności z ustawą
stanowi pretekst do działań grożących paraliżem przeszło 4700 ogrodów, minął bowiem prawie rok i w tym
czasie organ nadzoru nie wysyłał żadnych sygnałów, że
ma wobec nich zastrzeżenia.

Na polu walki
Jak widać w sprawie działań podejmowanych przez
Prezydenta Warszawy wobec PZD jest wiele argumentów uzasadniających wątpliwości, co do prawdziwych
intencji władz stolicy.
Oczywiście można założyć, że chodzi wyłącznie o gor-

liwość urzędników, którzy niezwykle sumiennie próbują wykonywać nadzór nad stowarzyszeniem, a przyzwyczajeni do stosowania ustawy prawo o stowarzyszeniach,
nie chcą uwzględniać przepisów szczególnych z ustawy
o ROD.
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Jednak wyjątkowy pośpiech władz stolicy w forsowaniu swoich poglądów, bez czekania na prawomocne orzeczenie sądu, a także całokształt sytuacji ogrodów działkowych w mieście, zdecydowanie bardziej prawdopodobnymi czynią obawy, że podłoże sprawy jest zgoła odmienne. W niektórych kręgach hasło „uwolnienia” gruntów od
działkowców jest bowiem nadal bardzo popularne. W czasach, gdy w Europie wręcz rozwija się moda na ogrodnictwo miejskie, w stolicy znaczenie ROD jest lekceważone.
Zamiast idei zrównoważonego rozwoju, w praktyce reali-

zowana tu jest koncepcja zagęszczania zabudowy. Do tego dochodzi reprywatyzacja, która - z uwagi na brak ustawowych regulacji - często odbywa się wg prawa dżungli.
W tej sytuacji nie dziwi coraz powszechniej głoszony pogląd, że w sprawie statutu PZD nie chodzi wcale o prawo
o stowarzyszeniach, ale zupełnie inne. Mianowicie prawo
do 1200 ha terenów zajmowanych przez działkowców
w Warszawie i tysięcy hektarów w innych miastach, których – z powodu oporu PZD - nie udało się „uwolnić” od
działkowców.
(AD)
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