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W dniach 2 i 3 lip ca 2015 r w War sza wie od bę dzie się
XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD. 273 de le ga tów wy -
bra nych pod czas 26 zjaz dów okrę go wych. Ra zem z za -
pro sze niem na Zjazd otrzy ma li oni spra woz da nia
or ga nów kra jo wych Związ ku za koń czą cą się ka den cję.
W Zjeź dzie, oprócz de le ga tów, udział we zmą rów nież

człon ko wie or ga nów kra jo wych nie bę dą cy de le ga ta mi
oraz za pro sze ni go ście. Kra jo wa Ra da na XXIX po sie -
dze niu przy ję ła pro jekt po rząd ku ob rad Zjaz du oraz
uchwa łę w spra wie przed ło że nia Zjaz do wi pro po zy cji te -
ma tów, w któ rych po wi nien się wy po wie dzieć, ja ko naj -
wyż szy or gan Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

I. XXII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZD

1. Informacja

2. Projekt porzàdku obrad Zjazdu

1. Otwar cie ob rad Zjaz du przez Pre ze sa PZD,
2. Wy bór prze wod ni czą cych Zjaz du,
3. Za twier dze nie po rząd ku ob rad,
4. Wy bór Se kre ta rza Zjaz du i Pre zy dium Zjaz du,
5. Uchwa le nie Re gu la mi nu Ob rad Zjaz du,
6. Wy bór Ko mi sji:

– Man da to wej,
– Sta tu to wej,
– Wy bor czej,
– Uchwał i Wnio sków,

7. Re fe rat pro gra mo wy,
8. Pro jekt sta tu tu PZD,
9. Oce na dzia łal no ści Kra jo wej Ra dy za okres ka den -

cji do ko na na przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną,
10.Dzia łal ność Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej w okre -

sie ka den cji,

11.Spra woz da nie Ko mi sji Man da to wej - stwier dze nie
pra wo moc no ści ob rad,

12.Dys ku sja,
13.Pod ję cie uchwa ły w spra wie wnio sku o udzie le nie

ab so lu to rium ustę pu ją cej Kra jo wej Ra dzie PZD,
14.Usta le nie licz by człon ków:

-–Kra jo wej Ra dy,
– Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej,

15.Wy bo ry:
– Kra jo wej Ra dy,
– Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej,

16.Spra woz da nie Ko mi sji Sta tu to wej.
17.Uchwa le nie sta tu tu PZD,
18.Spra woz da nie Ko mi sji Uchwał i Wnio sków – pod -

ję cie uchwał,
19.Za koń cze nie ob rad Zjaz du.

PORZĄDEK OBRAD
XII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD

w dniach 2 i 3 lip ca 2015 r.

W opar ciu o do świad cze nia wy ni ka ją ce z do tych cza so -
wej dzia łal no ści PZD, a zwłasz cza z mi ja ją cej ka den cji,
oraz ma jąc na uwa dze za ło że nia do pro gra mu PZD

przed kła da ne XII Kra jo we mu Zjaz do wi De le ga tów
PZD, Kra jo wa Ra da Polskiego Związku Działkowców
uzna je za za sad ne zwró cić się do Zjaz du, ja ko naj wyż -

3. Uchwała 

UCHWAŁA Nr 3/XXIX/2015 
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 2 czerw ca 2015 r.
w spra wie przed ło że nia XII Kra jo we mu Zjaz do wi De le ga tów PZD pro po zy cji te ma ty ki ofi cjal nych

sta no wisk i in nych do ku men tów zjaz do wych 
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sze go or ga nu Związ ku, o wy pra co wa nie na stę pu ją cych
do ku men tów: 

1. Sta no wi sko ws. zna cze nia jed no ści ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go oraz po sia da nia przez dział kow -
ców ogól no kra jo wej re pre zen ta cji dla dal sze go
ist nie nia ROD i za cho wa nia praw pol skich dział -
kow ców. 

2. Sta no wi sko ws. zna cze nia ROD i ich funk cji w za -
spo ka ja niu po trzeb spo łecz no ści lo kal nych. 

3. Po dzię ko wa nia dla dział kow ców za ak tyw ną po sta -
wę oby wa tel ską. 

4. Apel do władz pu blicz nych o współ pra cę z PZD –
de kla ra cja pro gra mo wa „Ja kich dzia łań ogrod nic -
two dział ko we ocze ku je od władz pu blicz nych”. 

5. Sta no wi sko ws. zna cze nia sa mo rząd no ści, nie za leż -
no ści i apo li tycz no ści ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go dla bez pie czeń stwa i praw dział kow ców.

6. Sta no wi sko ws. wy bo rów par la men tar nych 2015r.
7. Sta no wi sko ws. zna cze nia usta wy re pry wa ty za cyj -

nej dla za bez pie cze nia prze trwa nia ROD i za cho wa -
nia praw dział kow ców.

8. Sta no wi sko ws. usta wy pra wo o sto wa rzy sze niach. 
9. Sta no wi sko ws. prze strze ga nia usta wy o ROD przez

sto wa rzy sze nia ogro do we i ich człon ków. 
10. Sta no wi sko ws. wy ko rzy sta nia środ ków z pro gra -

mów unij nych na po trze by ogrod nic twa dział ko -
we go.

Jed no cze śnie Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, iż po wyż -
sza te ma ty ka nie po win na za mknąć przed mio tu ob rad
XII KZD PZD. Dla te go też KR PZD zwra ca się do
wszyst kich okrę go wych zjaz dów de le ga tów PZD, aby
pod czas ob rad dą ży ły do wy pra co wa nia uchwał pro gra -
mo wych i sta no wisk od no szą cych się nie tyl ko do kwe -
stii re gio nal nych, ale tak że do pro ble ma ty ki ogól no -
pol skiej. Do ro bek zjaz dów okrę go wych oraz po ru sza ne
w ich trak cie pro ble my win ny bo wiem zna leźć od zwier -
cie dle nie w po wyż szych, jak i ko lej nych do ku men tach
przy ję tych przez zjazd kra jo wy. 

War sza wa, dnia 2 czerw ca 2015 r.

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/Iza be la OŻEGALSKA

19 ma ja na te re nie war szaw skie go ROD Be mo wo II
od by ło się spo tka nie Pre mier Ewy Ko pacz z dział kow ca -
mi na cze le z Pre ze sem PZD Eu ge niu szem Kon drac kim.
Pa ni Pre mier to wa rzy szy ła Mi ni ster Mał go rza ta Ki da wa
Błoń ska. W oto cze niu pięk nej zie le ni i w mi łej at mos fe -
rze wy słu cha ły, z ja ki mi pro ble ma mi mu szą się dziś mie -
rzyć pol scy dział kow cy.

Na wstę pie Pre mier pod kre śli ła,  że to ko lej ne już jej
spo tka nie z przed sta wi cie la mi śro do wi ska użyt kow ni ków
dzia łek. Przy po mnia ła, że wszyst kie po przed nie, tj. do ty -
czą ce oby wa tel skich pro jek tów ustaw za ini cjo wa nych
przez dział kow ców zrze szo nych w PZD, czy li usta wy 
o ROD i usta wy Stop Roz biór kom Al tan, przy nio sły bar -

dzo po zy tyw ne re zul ta ty – usta wy już obo wią zu ją. Ma jo -
we spo tka nie w jed nym z war szaw skich ogro dów Pa ni
Pre mier za pro po no wa ła w związ ku z wy stą pie niem Kra -
jo wej Ra dy oraz licz ny mi wy stą pie nia mi kie ro wa ny mi do
niej przez dział kow ców, a do ty czą cy mi pro ble mów z re -
je stra cją sta tu tu PZD, z uwa gi na za strze że nia Pre zy den -
ta m. st. War sza wy ja ko or ga nu nad zo ru nad PZD.

Ro zu mie jąc pro blem Pre mier Ewa Ko pacz za pro po no -
wa ła, że w swo jej kan ce la rii zor ga ni zu je spo tka nie 
z przed sta wi cie la mi Związ ku przy udzia le Pre zy dent
Han ny Gron kie wicz -Waltz i praw ni ków obu stron, na
któ rym pro ble my Związ ku i dział kow ców po win ny zo -
stać na resz cie roz wią za ne.

II. INFORMACJA WS. STATUTU PZD I DZIAŁA¡
NADZORCZYCH PREZYDENT WARSZAWY

1. Spotkanie z Premier Ewà Kopacz
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W od po wie dzi na sło wa Pre mier Ko pacz, Pre zes PZD
Eu ge niusz Kon drac ki za de kla ro wał wo lę peł nej współ -
pra cy ze stro ny Związ ku. W swo im wy stą pie niu przed -
sta wił punkt wi dze nia PZD na za ist nia łą sy tu ację i pod-
kre ślił, że wszel kie dzia ła nia PZD w tej spra wie by ły po -
dej mo wa ne w zgo dzie z obo wią zu ją cą usta wą i w do brej
wie rze. Dla te go też je go zda niem,  roz mo wy ma ją szan -
sę na do pro wa dze nie do wy pra co wa nia roz wią zań, któ -
re za koń czą spór wo kół re je stra cji sta tu tu, a co za tym
idzie po zwo lą unik nąć za kłó ceń w funk cjo no wa niu po -
nad 4700 ogro dów, w któ rych dział ki ma 900 tys. pol -
skich ro dzin. Pre zes Kon drac ki po in for mo wał rów nież
o dzia ła niach, ja kie PZD pod jął w ra mach wdra ża nia
usta wy o ROD, a w szcze gól no ści o wy ni kach ze brań
usta wo wych, na któ rych gros dział kow ców opo wie dzia -
ło się za po zo sta niem ich ogro dów w struk tu rach PZD.

W dal szej czę ści spo tka nia uczest ni czą cy w nim war -
szaw scy dział kow cy przed sta wi li Pa ni Pre mier pro ble -
my, z ja ki mi ogro dy spo ty ka ją się na co dzień. Szcze-
gól nie du żo miej sca po świę ci li spra wie re gu la cji sta nu

praw ne go te re nów ROD w War sza wie, któ ry to pro ces
zo stał za ha mo wa ny w wy ni ku ob struk cji urzęd ni ków
ma gi stra tu. Po ru szy li rów nież pro blem ogól nie ne ga tyw -
ne go sto sun ku nie któ rych war szaw skich urzęd ni ków do
ogro dów oraz bra ku zro zu mie nia z ich stro ny zna cze nia
i ko rzy ści, ja kie te re ny zie lo ne utrzy my wa ne przez dział -
kow ców przy no szą dla mia sta.

Pre mier wy słu cha ła tych spo strze żeń z uwa gą i za de -
kla ro wa ła, że po dej mie sta ra nia, aby spra wa war szaw -
skich ogro dów ru szy ła z miej sca. Szcze gól nie en tu zja s-
tycz nie dział kow cy przy ję li sło wa Pa ni Pre mier, w któ -
rych za de kla ro wa ła, że do pó ki peł ni urząd, ogro dy nie
bę dą li kwi do wa ne, a dział kow cy mo gą li czyć na jej 
po moc.

Po spo tka niu od był się krót ki brie fing, pod czas któ re -
go Pa ni Pre mier od po wia da ła na py ta nia dzien ni ka rzy na
te mat po stu la tów zgła sza nych przez dział kow ców i po -
twier dzi ła, że w ciągu tygodnia spo tka się z przed sta wi -
cie la mi PZD oraz Pre zy dent m. st. War sza wy. Do spot-
kania nadal nie doszło.

(AP)

Sza now na Pa ni Pre mier!
W na wią za niu do wy stą pie nia skie ro wa ne go do Pa ni

Pre mier przez Kra jo wą Ra dę PZD w dniu 21 kwiet nia
2015r. oraz. licz nych pism z ogro dów i od in dy wi du al -
nych dział kow ców, Pre zy dium KR PZD, ja ko or gan re -
pre zen tu ją cy Zwią zek na szcze blu kra jo wym, czu je się
zo bli go wa ne po in for mo wać Pa nią Pre mier o na ra sta ją -
cym wśród dział kow ców za nie po ko je niu spra wą za blo -
ko wa nia re je stra cji sta tu tu Pol skie go Związku Dział-
 kow ców w KRS.

Sza now na Pa ni Pre mier!
Za nie speł na trzy mie sią ce upły nie okres osiem na stu

mie się cy, ja ki usta wa o ROD wy zna czy ła PZD na przy -
ję cie no we go sta tu tu. Nic więc dziw ne go, że z pism nad -
sy ła nych z ca łej Pol ski wni ka, iż prze dłu ża nie się sta nu
za wie sze nia, w ja kim zna la zło się prze szło 4700 ROD w
na stęp stwie dzia łań pod ję tych przez urzęd ni ków re pre -
zen tu ją cych Pre zy den ta War sza wy, ja ko or gan nad zo ru,
sta je się jed nym z naj waż niej szych pro ble mów nur tu ją -
cych dział kow ców. Za pew ne świa do mość nad cho dzą ce -
go ter mi nu spra wia, iż obok wąt pli wo ści, co do za sad-
no ści ar gu men tów pod no szo nych przez wła dze War sza -

wy, dział kow cy co raz wię cej uwa gi po świę ca ją spo so -
bo wi pro wa dze nia czyn no ści nad zor czych oraz je go
wpły wo wi na ich obec ną sy tu ację. Szcze gól ne go zna cze -
nia na bie ra dla nich od po wiedź na py ta nie, dla cze go Pre -
zy dent War sza wy kwe stio nu jąc no wy sta tut głów nie ze
wzglę du na tryb zwo ła nia Kra jo we go Zjaz du De le ga tów,
zgło si ła za strze że nia do pie ro na eta pie re je stra cji do ku -
men tu w KRS? Uchwa ła, któ ra prze są dzi ła kwe stię try -
bu zwo ła nia Zjaz du, zo sta ła bo wiem przy ję ta pra wie rok
te mu i wcze śniej nie by ło do niej za strze żeń.

Sza now na Pa ni Pre mier!
Do świad cze nia z ostat nich lat, a w szcze gól no ści:

uchy le nie przez TK usta wy ma ją cej fun da men tal ne zna -
cze nie dla za bez pie cze nia praw dział kow ców; rocz na ba -
ta lia o po zy ska nie w Sej mie więk szo ści dla pro jek tu
oby wa tel skie go, pod któ rym ze bra li pra wie mi lion od pi -
sów; wresz cie za ska ku ją ce orze cze nie NSA – wy da ne 
w opar ciu o po glą dy nad zo ru bu dow la ne go – któ re de
fac to za kwe stio no wa ło le gal ność 900 000 al tan w ROD,
mo gą nie wąt pli wie uspra wie dli wić scep ty cyzm człon -
ków na sze go śro do wi ska wo bec dzia łań wła dzy pu blicz -
nej w sto sun ku do ogro dów. Nie ste ty, za sad nym jest

2. Wystàpienie Prezydium KR PZD do Premier RP Ewy Kopacz w sprawie
rejestracji statutu PZD w KRS 

Pre mier RP Pa ni Ewa Ko pacz
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stwier dze nie, iż obec na sy tu acja nie przy czy nia się do
zmia ny te go sta nu rze czy. 

Spóź nio ne, ale wy jąt ko wo sta now cze, by nie po wie -
dzieć, wręcz agre syw ne dzia ła nia or ga nu nad zo ru wo bec
PZD w sy tu acji po dej rze nia kon flik tu in te re sów – w ok.
100 pro ce sach Pre zy dent War sza wy żą da od Polskiego
Związku Działkowców na tych mia sto we go wy da nia 
800 ha ogro dów, zaj mo wa nych przez ok. 20 000 ro dzin
dział kow ców. Ob struk cja urzęd ni ków z naj bliż sze go oto -
cze nia Pre zy dent Han ny Gron kie wicz -Waltz, skut ku ją -
ca cał ko wi tym za blo ko wa niem pro ce su re gu la cji sta nu
praw ne go ROD w War sza wie. Wresz cie, utrud nia nie
PZD do stę pu do in for ma cji o rosz cze niach z tzw. de kre -
tu Bie ru ta do te re nów Rodzinnych Ogrodów Dział-
kowych OD, a na wet przy pad ki za skar ża nia przez mia -
sto orze czeń ko rzyst nych dla działkow ców! To je dy nie
nie któ re z prze sła nek uza sad nia ją cych sta wia ne co raz
czę ściej przez dział kow ców py ta nie, czy rze czy wi ście
dzia ła nia or ga nu nad zo ru po dyk to wa ne są wy łącz nie
kwe stia mi me ry to rycz ny mi? Czy fakt, że ich skut kiem
mo że być spa ra li żo wa nie, a przy naj mniej po waż ne za -
kłó ce nie funk cjo nowa nia or ga ni za cji, któ ra od lat to czy
z Pre zy dent War sza wy spo ry, w któ rych bro ni praw
dział kow ców, to wy łącz nie przy pa dek, czy mo że coś
wię cej?

Sza now na Pa ni Pre mier!
Kon flikt in te re sów po mię dzy wła dza mi sto li cy, a dział -

kow ca mi w War sza wie, zda je się być dzi siaj oczy wi sty.
Spra wa sta tu tu nie ma jed nak wy mia ru lo kal ne go gdyż
prze kła da się na sy tu ację dział kow ców w ca łej Pol sce.
Akt ten sta no wi pod sta wę dzia ła nia dla 4700 ROD
w któ rych z dzia łek ko rzy sta pra wie mi lion ro dzin. Dla -
te go też przy łą cza jąc się do po stu la tów zgła sza nych w
pi smach przez dział kow ców, po now nie zwra ca my się do
Pa ni Pre mier o oso bi ste za in te re so wa nie spra wą. Ma my
na dzie ję, że Pa ni in ter wen cja po zwo li na szyb kie wy pra -
co wa nie me cha ni zmów koń czą cych spór w spo sób zgod -
ny z li te rą i du chem usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych i, co rów nie istot ne, bez uszczerb ku dla ogro -
dów i dział kow ców.

Jed no cze śnie po raz ko lej ny pra gnie my za de kla ro wać
peł ną wo lę współ pra cy ze stro ny PZD. Jak bo wiem po -
ka za ły do tych cza so we do świad cze nia, w spra wach dział -
kow ców, spo tka nie i dia log stro ny spo łecz nej z wła dza mi
to naj lep sza dro ga do osią gnię cia suk ce su. Głę bo ko wie -
rzy my, że rów nież w tym przy pad ku bez po śred nie roz -
mo wy po zwo li ły by wy pra co wać roz wią za nia zgod ne 
z pra wem oraz po trze ba mi spo łecz ny mi i za koń czyć spór
wy wo łu ją cy tak du ży nie po kój wśród człon ków mi lio -
no wej rze szy pol skich dział kow ców. 

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes PZD 
/-/Eu ge niusz Kon drac ki 

I Wi ce pre zes PZD
/-/Ta de usz Ja rzę bak 

Wi ce pre zes PZD
/-/ Win cen ty Ku lik 

Se kre tarz PZD
/-/ Iza be la Oże gal ska

Skarb nik PZD 
/-/Ma rian Pa siń ski 

Czło nek Pre zy dium 
/-/ An to ni Ko strze wa
Czło nek Pre zy dium 

/-/Ja nusz Mosz kow ski
Czło nek Pre zy dium
/-/ Zdzi sław Śli wa

Dzia ła nia or ga nu nad zo ru ją ce go Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców utrud nia ją ce re je stra cję sta tu tu spo wo do wa ły,
że dział kow cy w ca łym kra ju zwra ca ją się o po moc do
swo ich przed sta wi cie li w Par la men cie. Nie za leż nie od
opcji po li tycz nej, któ rą re pre zen tu ją, po sło wie i se na to -
ro wie RP ro zu mie ją sy tu ację Związ ku i dział kow ców 
i de kla ru ją po moc.

23 paź dzier ni ka 2014 ro ku pod czas nad zwy czaj ne go
Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Zwią zek uchwa lił no wy
sta tut, speł nia jąc tym sa mym obo wią zek wy ni ka ją cy 
z art. 68 usta wy o ROD. Wy ma ga on, by w ter mi nie 
18 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie usta wy uchwa lo no
no wy sta tut na za sa dach okre ślo nych w do tych cza so -
wym sta tu cie i zło żo no w Kra jo wym Re je strze Są do wym

3. Spotkanie z parlamentarzystami
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wnio sek o zmia nę od po wied nie go wpi su. Do dziś KRS
nie do ko nał te go wpi su - za strze że nia do try bu przy ję cia
no we go sta tu tu i nie któ rych je go za pi sów zgło sił do są -
du or gan nad zo ru ją cy Zwią zek - Pre zy dent m.st. War sza -
wy. Pro wa dzą cy spra wę re fe ren darz są do wy wy dał po s-
ta no wie nie, w któ rym od mó wił zmia ny sta tu tu, nie bio -
rąc pod uwa gę wy ja śnień Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, wy ka zu ją cych bez pod staw ność za rzu tów or ga nu
nad zo ru ją ce go.

Na krzyw dzą cą dla dział kow ców de cy zję re fe ren da rza
Zwią zek zło żył skar gę. Wska za no w niej, że za rów no
spo sób zwo ła nia zjaz du, jak i uchwa le nia no we go sta tu -
tu, by ły zgod ne z obo wią zu ją cym wów czas sta tu tem, do
któ re go sąd nie miał żad nych za strze żeń, choć ba dał je -
go zgod ność z usta wą o ROD oraz Pra wem o sto wa rzy -
sze niach. Skar ga PZD do dziś nie zo sta ła roz pa trzo na,
tym cza sem or gan nad zo ru ją cy do ma ga się uchy le nia
uchwał pod ję tych przez Zwią zek na mo cy no we go sta tu -
tu i dzia ła nia na pod sta wie te go, któ ry obo wią zy wał
wcze śniej. Co cie ka we, swo je za strze że nia, głów nie do
try bu zwo ła nia Nad zwy czaj ne go Zjaz du De le ga tów
PZD, or gan nad zo ru ją cy zgło sił do pie ro wów czas, gdy
mia ło dojść do re je stra cji uchwa lo ne go na nim sta tu tu.
Nie dzi wi, że dział kow cy za da ją so bie py ta nie, czy na
pew no cho dzi je dy nie o sam Zjazd, no wy sta tut, czy je -
go po szcze gól ne za pi sy. Czy po wo dem dzia łań or ga nu
nad zo ru ją ce go nie jest cią gną cy się od lat spór o mię dzy
wła dza mi sto li cy a PZD o zaj mo wa ne dziś przez war -
szaw skie ogro dy dział ko we 800 ha, któ rych na tych mia -
sto we go wy da nia do ma ga się Pre zy dent m.st. War sza wy
w ok. 100 pro ce sach są do wych?

Blo ko wa nie re je stra cji sta tu tu i po dej rze nia, że dzie je
się tak z po wo du kon flik tu in te re sów Han ny Gron kie -
wicz -Waltz ja ko Pre zy den ta m.st. War sza wy i jed no cze -
śnie or ga nu nad zo ru ją ce go PZD, zmu sza ją dział kow ców
w ca łym kra ju do po szu ki wa nia po mo cy wszę dzie, gdzie
to moż li we. Na tu ral nym kro kiem jest szu ka nie jej tak że
u po słów i se na to rów, któ rzy ma ją re pre zen to wać in te re -
sy swo ich wy bor ców – a więc tak że i mi lio no wej rze szy
dział kow ców – w Par la men cie. Tym bar dziej, że brak
pew no ści, co do lo su no we go sta tu tu, nie moż ność pro -
wa dze nia nor mal nej dzia łal no ści w opar ciu o je go prze -
pi sy, znacz nie utrud nia nie tyl ko pra cę Kra jo wej Ra dy,
czy okrę go wych za rzą dów PZD, ale tak że po szcze gól -

nych ROD. Są już np. sy gna ły, że niektórzy sta ro sto wie,
bur mi strzo wie, czy pre zy den ci de cy zję o po stę po wa -
niach ad mi ni stra cyj nych w spra wie ure gu lo wa nia sta nu
praw ne go grun tów ROD zgod nie z za pi sa mi usta wy 
o ROD z 2013 ro ku uza leż nia ją od za re je stro wa nia sta -
tu tu w KRS.

O swo ich pro ble mach dział kow cy roz ma wia li już z po -
sła mi i se na to ra mi wszyst kich klu bów par la men tar nych.
Naj wię cej spo tkań od by ło się z par la men ta rzy sta mi Plat -
for my Oby wa tel skiej. O sy tu acji dział kow ców i PZD
szcze gó ło wo zo sta li po in for mo wa ni prze wod ni czą cy
klu bu Ra fał Gru piń ski, se na tor Mie czy sław Au gu styn
oraz po sło wie Ma ria Mał go rza ta Ja ny ska, Ja gna Mar czu -
łaj tis - Wal czak, Ka ta rzy na Ma tu sik – Li piec, Ka ta rzy na
Mrzy głoc ka, Sta ni sław Chmie lew ski, Ja nusz Dzię cioł,
Wal dy Dzi kow ski, Ar tur Gie ra da i Ire ne usz Raś. Dział -
kow cy spo tka li się tak że z m.in. z po słan ka mi PiS Bar -
ba rą Bu bu lą, Ma rze ną Ma cha łek i An ną Za lew ską,
wi ce mar szał kiem Sej mu Je rzym Wen der li chem (SLD),
po sła mi SLD Ma cie jem Ba na sza kiem, Ta de uszem To -
ma szew skim, Lesz kiem Alek san drza kiem i Ro mu al dem
Aj chle rem, a tak że po sła mi PSL Mar kiem Go sem i Sta -
ni sła wem Ka lem bą.

Wszy scy par la men ta rzy ści ze zro zu mie niem od nie śli
się do sy tu acji, w ja kiej zna lazł się ruch dział ko wy 
w Pol sce. Obie ca li też swo ją po moc w spra wie re je stra -
cji sta tu tu, a po słan ka An na Za lew ska z PiS zło ży ła już
w tej spra wie in ter pe la cję do Pre ze sa Ra dy Mi ni strów.
„Szcze gól nie bul wer su ją ca w oce nie oso by zgła sza ją cej
przed sta wio ny pro blem jest oko licz ność, że Pre zy dent
Mia sta Sto łecz ne go War sza wy wy stę pu je wo bec PZD w
tro ja kiej ro li: or ga nu nad zo ru, Pre zy den ta Mia sta za in -
te re so wa ne go prze ję ciem grun tów two rzą cych ogro dy
dział ko we w ra mach PZD i wi ce prze wod ni czą ce go par -
tii po li tycz nej Plat for ma Oby wa tel ska” – pi sze w swo jej
in ter pe la cji po seł Za lew ska. Py ta też, czy czyn no ści pod -
ję te do tąd w tej spra wie przez Pre zy dent m.st. War sza wy
mie ści ły się w ra mach uza sad nio nych rze czo wą po trze -
bą i nie sta no wi ły bez praw nej szy ka ny wo bec PZD, ukie -
run ko wa nej na re zy gna cję przez Zwią zek z dą że nia do
ochro ny je go uza sad nio nych in te re sów w po stę po wa niu
są do wym.

Mi lion dział kow ców i ich ro dzi ny z nie cier pli wo ścią cze -
ka ją na sku tek obiet nic i dzia łań swo ich przed sta wi cie li.

(AP)

Dzia ła nia Pre zy den ta m.st. War sza wy wy stę pu ją ce go
ja ko or gan nad zo ru ją cy PZD, któ re sku tecz nie utrud nia -
ją za re je stro wa nie no we go sta tu tu Związ ku, dzi wią 

i obu rza ją dział kow ców w ca łym kra ju. W swo ich pi -
smach ad re so wa nych do naj wyż szych władz pań stwa,
par la men ta rzy stów, Pre zy dent War sza wy i PZD, wy ra -

4. Stanowiska ws. rejestracji statutu PZD
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ża ją swo je po par cie dla dzia łań Związ ku, ale przede
wszyst kim na dzie ję, że w koń cu bę dą mo gli spo koj nie
pra co wać w swo ich ogro dach nie oba wia jąc się o ich
przy szłość.

Tyl ko w cią gu ostat nich trzech mie się cy, od po cząt ku
mar ca 2015 r., in dy wi du al ni dział kow cy i za rzą dy ro dzin -

nych ogro dów dział ko wych wy sła li po nad 210 li stów, pe -
ty cji i sta no wisk do wszyst kich, któ rzy mo gą ich zda niem
po móc w sy tu acji, w ja kiej zna lazł się ruch dział ko wy 
w Pol sce na sku tek dzia łań or ga nu nad zo ru ją ce go Polski
Związek Działkowców. Okrę go we Za rzą dy PZD w tym
sa mym okre sie przy go to wa ły aż 60 ta kich pism.

Nie bez piecz ne dla dział kow ców

Te licz by naj le piej ob ra zu ją, jak bar dzo dział kow cy są
obu rze ni sy tu acją, w któ rej wła dze m.st. War sza wy przez
blo ko wa nie re je stra cji naj waż niej sze go do ku men tu re -
gu lu ją ce go pra cę PZD, pa ra li żu ją dzia ła nie or ga ni za cji
zrze sza ją cej po nad mi lion oby wa te li. Brak ak tu al ne go
sta tu tu tak sa mo do ty ka Zwią zek, jak i za rzą dy wszyst -
kich ROD, a w kon se kwen cji wszyst kich dział kow ców.
„Dzia ła nia or ga nu nad zo ru ją ce go kie ro wa ne go przez
Pre zy dent War sza wy Han nę Gron kie wicz-Waltz by ły na -
kie ro wa ne na utrud nie nie dzia ła nia sto wa rzy sze nia ogro -
do we go PZD, bądź na wet na je go pa ra liż wy wo ła ny
bra kiem środ ków fi nan so wych na dzia ła nie struk tur te re -
no wych. Nie uwzględ nio no szcze gól nych uwa run ko wań
dzia łal no ści sto wa rzy sze nia, zwłasz cza w okre sie przej -
ścio wym, i w kon se kwen cji do pro wa dzo no do ko lej ne -
go wrze nia w śro do wi sku dział kow ców” – pi szą 
w swo im sta no wi sku człon ko wie OZ w Po zna niu. „Blo -
ko wa nie przez Pa nią Pre zy dent re je stra cji sta tu tu PZD

mo że spo wo do wać pa ra liż or ga ni za cyj ny w ogro dach w
ca łej Pol sce. My nie go dzi my się na ko lej ną pró bę znisz -
cze nia te go na co przez la ta, wraz z ca ły mi ro dzi na mi,
pra co wa li śmy” - do da ją w li ście do Han ny Gron kie wicz -
-Waltz z dział kow cy ROD „Za Ga jem” w Wój to wie.
„Tak ra dy kal ne po stę po wa nie or ga nu nad zo ru ją ce go od -
czy tu je my ja ko szu ka nie pre tek stu do spa ra li żo wa nia
wszyst kich jed no stek or ga ni za cyj nych PZD, a w kon se -
kwen cji do pro wa dze nie do je go roz wią za nia, co przy
bra ku sil nej i do świad czo nej or ga ni za cji ła twiej po zwo li
kosz tem dział kow ców roz wią zać pro blem rosz czeń
spad ko bier ców by łych wła ści cie li nie ru cho mo ści war -
szaw skich wy własz czo nych tzw. de kre tem Bie ru ta. Do
tych ce lów wy ko rzy sty wa ny jest każ dy spo sób umoż li -
wia ją cy od zy ska nie te re nów zaj mo wa nych przez ogro -
dy dział ko we” – pi szą w swo im sta no wi sku uczest ni cy
Okrę go we go Zjaz du Łódz kie go PZD.

Naj czę ściej do Pa ni Pre mier

W wie lu li stach dział kow cy pod kre śla ją, że od lat po -
dej mo wa ne są pró by pod wa że nia pod staw dzia łal no ści
ogro dów dział ko wych w Pol sce i prze ję cia zaj mo wa nych
przez nie te re nów. Jesz cze tak nie daw no mu sie li prze -
cież wal czyć o swo ją usta wę o ROD, póź niej o za cho -
wa nie ogro do wych al tan. Te raz spo kój dział kow ców,
któ rzy chcie li by po pro stu pra co wać w swo ich ogro dach,
bu rzą pro ble my zwią za ne z re je stra cją sta tu tu uchwa lo -
ne go przez Nad zwy czaj ny Zjazd De le ga tów PZD w paź -
dzier ni ku 2014 r. „Mo ja dział ka jest dla mnie bar dzo
waż na. Przez okres zi mo wy z utę sk nie niem wy cze ki wa -
łem wio sny, aby roz po cząć ko lej ny se zon dział ko wy.
Mo ja ra dość by ła o ty le du ża, że ze bra nie przy na leż no -
ścio we w mo im ogro dzie za de cy do wa ło o dal szej współ -
pra cy z PZD, a na je sie ni uchwa lo ny zo stał no wy sta tut
PZD. Tym sa mym speł nio ne zo sta ły obo wiąz ki na ło żo -
ne na nas przez usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych” – za pew nia Ta de usz Kie tliń ski z ROD w Lip nie.
„Dział kow cy dłu go cze ka li na no wą usta wę o ROD
uchwa lo ną przez Sejm w dniu 13 grud nia 2013 ro ku, któ -
ra da ła pod sta wy dal sze go funk cjo no wa nia ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce, ma jąc na dzie ję, iż wszel kie pro -
ble my z upra wą dzia łek się za koń czą. Zde cy do wa na

więk szość dział kow ców w 2014 ro ku zgod nie z za pi sa -
mi usta wy o ROD zde cy do wa ła się po zo stać w ogól no -
pol skim sto wa rzy sze niu PZD i w spo ko ju upra wiać
swo je dział ki” – pi szą de le ga ci Kon fe ren cji Przed zjaz -
do wej De le ga tu ry Re jo no wej w Ryb ni ku i pro szą Pa nią
Pre mier Ewę Ko pacz o po moc w tej spra wie.

Wła śnie Pa ni Pre mier jest naj częst szym ad re sa tem
próśb i ape li o po moc w re je stra cji sta tu tu PZD. Nie mal
ty le sa mo li stów tra fia do oso by, któ ra za ini cjo wa ła ten
kon flikt – Pre zy dent m.st. War sza wy Han ny Gron kie -
wicz -Waltz. „Dzia ła nia m. st. War sza wy, ja ko or ga nu
nad zor cze go nad sto wa rzy sze niem PZD, są w na szym
od czu ciu krzyw dzą ce dla dział kow ców i nie ma ją one
nic wspól ne go z po wszech nie gło szo ny mi ha sła mi pań -
stwa pra wa. Ne go wa nie przez Pa nią sta tu tu PZD uchwa -
lo ne go przez Nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów
w dniu 23 paź dzier ni ka 2014 ro ku oraz pod ję cie środ -
ków nad zor czych w sto sun ku do PZD ce lem wy mu sze -
nia okre ślo nych dzia łań przed roz strzy gnię ciem przez
sąd spo ru dot. sta tu tu to nie wy bred ne po stę po wa nie na -
sta wio ne na bez par do no wą wal kę z na mi dział kow ca mi.
Ta kie dzia ła nie ze stro ny urzę du, któ rym Pa ni kie ru je,
pro wa dzi do pa ra li żu i de struk cji sto wa rzy sze nia” – pi -
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szą w swo im sta no wi sku skie ro wa nym do Pre zy dent
War sza wy pre ze si po znań skich ROD oraz de le ga ci na
Okrę go wy Zjazd De le ga tów PZD w Po zna niu. „Ja ko or -
gan nad zo ru nad PZD win na Pa ni wspie rać dział kow ców 
i współ pra co wać z ni mi, a nie wszczy nać no wą woj nę.
Prze cież do sko na le Pa ni wie, że nie do ko na nie wpi su sta -
tu tu PZD do KRS spo wo du je, że dział kow cy po zo sta ną

w próż ni. Na tym Pa ni za le ży? Nie spo dzie wa łam się, że
Pa ni Pre zy dent sta nie prze ciw dział kow com. Oglą da jąc
Pa nią w tv i słu cha jąc Pa ni wy po wie dzi my śla łam, że za -
wsze opo wia da się Pa ni za zwy kłym prze cięt nym oby -
wa te lem. Jed nak nie ste ty Pa ni dzia ła nia wska zu ją na to,
że co in ne go Pa ni mó wi, a co in ne go ro bi”. – do da je Pa -
try cja Zie liń ska z ROD „Ko le jarz” w Wał brzy chu.

Po par cie dla dzia łań PZD

Wie lu dział kow ców wie rzy, że dzię ki wspól nym wy sił -
kom Pol skie go Związ ku Dział kow ców i wszyst kich
użyt kow ni ków ogro dów, uda się za koń czyć i ten kon -
flikt. Ufa ją też w po zy tyw ny wy rok są du, do któ re go
wpły nę ło za skar że nie PZD na od mo wę re je stra cji sta tu -
tu. „W Związ ku z tym zwra ca my się do Pa ni Pre zy dent
o nie podej mo wa nie dzia łań do cza su wy da nia pra wo -
moc ne go orze cze nia są du" - ape lu ją do Pre zy dent War -
sza wy de le ga ci Kon fe ren cji Przed zjaz do wej De le ga tu ry
Re jo no wej w Ryb ni ku.

„Od mo wa re je stra cji sta tu tu jest de cy zją, któ ra nie ma
ra cjo nal nych prze sła nek praw nych, a jej ce lem jest wy -
wo ła nie de sta bi li za cji w struk tu rach i dzia ła niach Związ -
ku. Uza sad nie nie jej nie tyl ko bu dzi za strze że nia 
i wąt pli wo ści, ale też wpi su je się w sze reg dzia łań urzęd -
ni ków war szaw skich, na cze le z Pre zy dent War sza wy,
zwal cza ją cych dział kow ców i ogro dy wszel ki mi do stęp -

ny mi me to da mi. Nie usta ją co po dej mu je my ze swej stro -
ny wy sił ki, by ten stan rze czy zmie nić i po ka zać, jak
waż ne jest ist nie nie ogrod nic twa dział ko we go w struk tu -
rze miej skiej dla spo łecz no ści mia sta. Ne gu je my wszel -
kie dzia ła nia, któ rych ce lem jest utrud nie nie i za kłó ce nie
pra cy dział kow ców, ogro dów i PZD. Wy ra ża my na dzie -
ję, że skoń czą się w koń cu te de struk cyj ne dzia ła nia 
i brak ja kiej kol wiek do brej chę ci współ pra cy ze stro ny
War sza wy” – pi szą w swo im sta no wi sku człon ko wie OZ
Ma zo wiec kie go PZD. „Człon ko wie Pre zy dium Okrę go -
we go Za rzą du Ma zo wiec kie go PZD za pew nia ją, że 
w peł ni po pie ra ją wszel kie dzia ła nia Kra jo wej Ra dy
PZD, któ ra czy ni wszyst ko, by do pro wa dzić do re je stra -
cji tak po trzeb ne go ca łe mu śro do wi sku dział ko we mu
sta tu tu. Ma my na dzie ję, że kie ro wa ne przez PZD skar gi
zo sta ną przy ję te, a błęd ne de cy zje, ja kie w tej spra wie
za pa dły – ule gną zmia nie”.

(AP)

W dniu 2 czerw ca 2015 r. w War sza wie od by ło się
XXIX po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD, któ re mu prze -
wod ni czył Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes PZD. W po sie -
dze niu uczest ni czy ła rów nież Ma ria Fojt Prze wod-
ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD. Głów nym
te ma tem by ło spra woz da nie Kra jo wej Ra dy za ka den cję
2012 – 2015. Człon ko wie Kra jo wej Ra dy uzna li, że
przed sta wio ny do ku ment od zwier cie dla ogrom pra cy, ja -
ką w mi ja ją cej ka den cji wy ko na ła Kra jo wa Ra da i ca ły
Zwią zek. Kra jo wa Ra da po sta no wi ła przed ło żyć spra -
woz da nie XII Kra jo we mu Zjaz do wi PZD. Kra jo wa Ra -
da pod ję ła tak że uchwa łę, w któ rej przed sta wia te ma ty,
w któ rych po wi nien się wy po wie dzieć Kra jo wy Zjazd,
ja ko naj wyż szy or gan PZD.

Kra jo wa Ra da nada ła ty tuł Ho no ro we go Człon ka PZD
Pa nu Hen ry ko wi Cie śli ko wi w uzna niu wiel kie go wkła -
du w po wsta nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców i roz -
wój ro dzin nych ogro dów dział ko wych Okrę gu w Po z-
na niu. Pan Hen ryk Cie ślik jest pierw szym człon kiem
Związ ku, któ re mu nada no ten ty tuł. Oży wio ną dys ku sję
wy wo łał te mat po zy ski wa nia środ ków unij nych na po -
trze by ogro dów. Uczest ni kom po sie dze nia przed sta wio -
no przy kła do we ob sza ry, w któ rym jed nost ki PZD mo gą
ubie gać się o fi nan so wa nie ze środ ków unij nych kon -
kret nych pro jek tów. Człon ko wie Kra jo wej Ra dy wy po -
wie dzie li się za ko niecz no ścią stwo rze nia w Związ ku
sys te mu umoż li wia ją ce go ogro dom ko rzy sta nie z unij -
nej po mo cy. 

III. XXIX POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

1. Informacja
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1. Otwar cie po sie dze nia,
2. Przy ję cie po rząd ku ob rad, 
3. Wy bór ko mi sji uchwal i wnio sków,
4. Stwier dze nie pra wo moc no ści ob rad,
5. Sy tu acja ogro dów i Związ ku,
6. Przy ję cie ma te ria łów na XII Kra jo wy Zjazd De le -

ga tów PZD:
– Spra woz da nie Kra jo wej Ra dy za ka den cję;

– Pro jekt sta tu tu PZD;
– Spra wy, do któ rych po wi nien od nieść się XII Kra jo -

wy Zjazd.
7. Dys ku sja,
8. Pod ję cie uchwał,
9. Spra wy róż ne,

10. Za koń cze nie ob rad.

2. Porzàdek obrad

3. Komisja Uchwał i Wniosków

4. Uchwały i stanowiska

1. Ta de usz Ja rzę bak – Szcze cin
Prze wod ni czą cy

2. Ma rian Pa siń ski – Zie lo na Gó ra
3. Zdzi sław Śli wa – Po znań
4. Ja nusz Mosz kow ski – Wro cław

5. Jó zef No ski – Ślą ski
6. Grze gorz Oracz – Ma zo wiec ki
7. Ka zi mierz Mi cha lik – Lu blin
8. Cze sław Smo czyń ski – Gdańsk
9. Piotr Ga dzi kow ski – To ruń sko -Wło cław ski

UCHWAŁA NR 1/XXIX/2015
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 2 czerwca 2015 r.
w sprawie sprawozdania z działalności Krajowej Rady PZD

w kadencji 2012 – 2015

Kra jo wa Ra da PZD przed kła da spra woz da nie ze swo -
jej dzia łal no ści w ka den cji 2012-2015 od zwier -
cie dla ją ce re ali za cję za dań sta tu to wych, pro gra mu
uchwa lo ne go przez IX Kra jo wy Zjazd oraz dzia łań nad -
zwy czaj nych wy ni ka ją cych z sy tu acji dział kow ców,
ogro dów i Związ ku. 

Naj waż niej szym za da niem Kra jo wej Ra dy w mi ja ją -
cej ka den cji by ła obro na praw dział kow ców i dal sze go
funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Try -
bu nał Kon sty tu cyj ny za kwe stio no wał 11 lip ca 2012 r.
więk szość prze pi sów usta wy o ROD z 2005 r. i dał usta -
wo daw cy 18 mie się cy na uchwa le nie no wej usta wy 
o ogro dach dział ko wych. Z ini cja ty wy Kra jo wej Ra dy
po wo ła ny zo stał Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej,
któ ry zło żył w Sej mie oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, pod któ rym Zwią zek
ze brał bli sko 930 ty się cy pod pi sów. Okres pro ce do wa -
nia usta wy w Sej mie to nie koń czą ce się bo je z prze ciw -
ni ka mi ogro dów dział ko wych i wiel kie ak cje wspie-
ra ją ce pro jekt oby wa tel ski – od pi kiet przed biu ra mi po -
sel ski mi do ogól no pol skiej ma ni fe sta cji w War sza wie.
De ter mi na cja i jed ność dział kow ców, ale też roz waż ne 

i sku tecz ne kie ro wa nie ca łą ba ta lią przez Kra jo wą Ra dę
oca li ło ogro dy dział ko we, a no wa usta wa o ROD utrzy -
ma ła pra wa dział kow ców i do dzia łek i swo jej pry wat nej
wła sno ści na dział kach.

Od uchwa le nia usta wy Zwią zek z jed nej stro ny przy -
stą pił do jej wdra ża nia, ale rów no cze śnie mu siał jej bro -
nić, bo wiem na tych miast zo sta ła ata ko wa na. Po czą -
tek dał Zwią zek Miast Pol skich za rzu ca jąc nie kon sty tu -
cyj ność czę ści prze pi sów. Jed nak po ma so wych wy stą -
pie niach dział kow ców, a tak że czę ści sa mo rzą dów, PZD
pod pi sał po ro zu mie nie ze ZMP o dal szej współ pra cy, 
a ZMP wy co fał swo je za rzu ty do usta wy o ROD. 

Na nie kon sty tu cyj ność nie któ rych prze pi sów usta wy
wska zu je Rzecz nik Praw Oby wa tel skich. Wzbu dzi ło to
obu rze nie dział kow ców, bo spo dzie wa li się ra czej od -
wrot nej re ak cji RPO, że bę dzie stał na stra ży praw dział -
kow ców. Mi mo wie lu pro te stów, RPO nie wy co fu je
swe go sta no wi ska.

Ca ły Zwią zek od uchwa le nia usta wy kon se kwent nie ją
re ali zo wał. Przede wszyst kim Kra jo wa Ra da do ko na ła
in ter pre ta cji obo wią zu ją ce go sta tu tu PZD do sto so wu jąc
go do no we go pra wa. Przy stą pio no rów no cze śnie do
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prac nad no wym sta tu tem. KR uchwa li ła no wy re gu la -
min ROD i wie le uchwał sys te mo wych re gu lu ją cych
dzia łal ność jed no stek PZD. Jed nym z głów nych za dań
wy ni ka ją cych z no wej usta wy by ło prze pro wa dze nie we
wszyst kich ogro dach ze brań dział kow ców, pod czas któ -
rych mie li wy po wie dzieć się czy po zo sta ją w PZD, czy
za kła da ją wła sne sto wa rzy sze nie. Zwią zek wy ko nał to
za da nie i po raz pierw szy w swej hi sto rii pod dał się po -
wszech nej we ry fi ka cji dział kow ców. Wy nik ze brań jest
sa tys fak cjo nu ją cy dla PZD, bo wiem 95% ogro dów po zo -
sta ło na dal w je go struk tu rach.

Usta wa o ROD da ła moż li wość ure gu lo wa nia sta nu
praw ne go wie lu ogro dów dział ko wych i z tej moż li wo -
ści Zwią zek ko rzy sta skła da jąc od po wied nie wnio ski.
Część miast i gmin za cho wu je się jed nak wbrew obo -
wią zu ją ce mu pra wu boj ko tu jąc za pi sy usta wy o ROD i
nie re ali zu je zło żo nych wnio sków.

W opar ciu o do tych czas obo wią zu ją cy sta tut i prak ty -
kę Kra jo wa Ra da zwo ła ła Nad zwy czaj ny XI Zjazd De -
le ga tów PZD, któ ry uchwa lił no wy sta tut PZD. Sta tut
od po wia da obo wią zu ją ce mu pra wu i po trze bom człon -
ków Związ ku. Jed nak or gan nad zo ru – Pre zy dent War -
sza wy – za kwe stio no wał tryb uchwa le nia sta tu tu i część
je go prze pi sów. Spór roz strzy gnie sąd, jed nak po przez
dzia ła nia urzęd ni ków pró bu je się spa ra li żo wać dzia ła nie
naj więk sze go sto wa rzy sze nia w Pol sce.

Pod czas wdra ża nia usta wy o ROD za ist nia ła ko niecz -
ność po now nej ini cja ty wy usta wo daw czej ze stro ny PZD
w obro nie al tan dział kow ców. Pół ro ku po nie ko rzys -
tnym orze cze niu NSA w spra wie al tan żad ne ugru po -
wa nie po li tycz ne nie kwa pi ło się do roz wią za nia te go
pro ble mu. Zwią zek znów po wo łał Ko mi tet Ini cja ty wy
Usta wo daw czej „Stop Roz biór kom Al tan”. Pro jekt usta -
wy po par ło po nad 700 ty się cy dział kow ców i w efek cie

Sejm uchwa lił zmia nę pra wa bu dow la ne go ko rzyst ną dla
dział kow ców.

Kra jo wa Ra da, mi mo wie lu nie prze wi dzia nych zda -
rzeń re ali zo wa ła rów nież pro gram uchwa lo ny na ka den -
cję i wy ko ny wa ła wszyst kie obo wiąz ki wy ni ka ją ce ze
sta tu tu PZD. Spra woz da nie za ka den cję za wie ra szcze -
gó ło we ze sta wie nie po dej mo wa nych dzia łań sta tu to -
wych, oświa to wych, do ty czą cych go spo dar ki grun ta mi,
praw nych, or ga ni za cyj nych, fi nan so wych, a tak że kon -
kur so wych.

Kra jo wa Ra da wy wią za ła się z po wie rzo ne go jej przez
dział kow ców za da nia sku tecz ne go kie ro wa nia Związ -
kiem. Okre śla ła kie run ki dzia ła nia, któ rych nie moż na
by ło by zre ali zo wać, bez ich wy ko na nia przez wszyst kie
struk tu ry Związ ku

Bio rąc pod uwa gę po wyż sze Kra jo wa Ra da PZD
przyj mu je spra woz da nie za ka den cję 2012-2015 i po sta -
na wia przed sta wić je XII Kra jo we mu Zjaz do wi De le -
ga tów. 

Kra jo wa Ra da dzię ku je wszyst kim za rzą dom ROD,
ko mi sjom re wi zyj nym i roz jem czym ROD oraz okrę -
go wym za rzą dom, okrę go wym ko mi sjom re wi zyj nym
i roz jem czym, dzię ki od po wie dzial no ści któ rych po -
dej mo wa ne w ca łym Związ ku dzia ła nia by ły sku tecz ne.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia Kra jo wa Ra da skła da Pre -
ze so wi PZD za de ter mi na cję i sku tecz ność w wal ce 
o usta wę o ROD, ro dzin ne ogro dy dział ko we, pra wa
dział kow ców i Zwią zek. 

Kra jo wa Ra da kie ru je ser decz ne po dzię ko wa nia do
dział kow ców za so li dar ność, jed ność, po par cie i wspie ra -
nie dzia łań struk tur Związ ku w ce lu obro ny ogro dów 
i two rze nia wa run ków do ich funk cjo no wa nia i roz wo ju,
ale tak że za wo tum za ufa nia, ja kie go udzie li li Pol skie mu
Związ ko wi Dział kow ców pod czas ze brań usta wo wych.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 r. 

PREZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/Tadeusz JARZĘBAK

UCHWAŁA Nr 2/XXIX/2015
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 2 czerwca 2015 r.
w sprawie konsultacji nad zmianami do statutu PZD 

Po za po zna niu się z pro po zy cja mi zmian do sta tu tu
PZD, Kra jo wa Ra da po sta na wia skie ro wać je do wszyst -
kich okrę gów, aby w try bie pil nym prze pro wa dzi ły nad

nim kon sul ta cje oraz dys ku sję nad in ny mi ko niecz ny mi
zmia na mi do ty czą ce go sta tu tu. 

Wszyst kie okrę go we za rzą dy po win ny zor ga ni zo wać
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na swo im ob sza rze po wyż sze kon sul ta cje w spo sób
spraw ny i umoż li wia ją cy jak naj szer sze mu gro nu osób
wy ra że nie swo jej opi nii na te mat kształ tu sta tu tu PZD. W
szcze gól no ści na le ży uzy skać opi nię z po szcze gól nych
ogro dów dział ko wych, aby or ga ny ROD oraz człon ko -
wie PZD mo gli się wy po wie dzieć co do tre ści swo je go
sta tu tu. 

W spo sób szcze gól ny Kra jo wa Ra da zwra ca się do od -
by wa ją cych się w ca łym kra ju okrę go wych zjaz dów de -
le ga tów o wni kli we prze ana li zo wa nie pro jek tu sta tu tu i

zgła sza nie swo ich ocen i wnio sków, któ re bę dą roz pa -
try wa ne pod czas XII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów. 

Kra jo wa Ra da li czy na po wszech ny udział człon ków 
i or ga nów PZD w dys ku sji nad kształ tem na sze go sta tu -
tu. Zgła sza ne wnio ski po win ny być zgod ne z usta wą o
ROD i pra wem po wszech nie obo wią zu ją cym. Po zwo li
to na spraw ne wy pra co wa nie i przy ję cie pod czas ko lej -
ne go po sie dze nia Kra jo wej Ra dy uchwa ły za wie ra ją cej
pro po zy cje kon kret nych zmian do sta tu tu, któ re zo sta ną
skie ro wa ne do XII Kra jo we go Zjaz du De le ga tów. 

WICEPREZES
/-/Ta de usz JARZĘBAK 

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 2 czerw ca 2015 r.

Uchwa ła Nr 3/XXIX/2015 
w spra wie przed ło że nia XII Kra jo we mu Zjaz do wi De le ga tów PZD pro po zy cji te ma ty ki 

ofi cjal nych sta no wisk i in nych do ku men tów zjaz do wych 
opu bli ko wa na zo sta ła w Roz dzia le I ni niej sze go Biu le ty nu

UCHWAŁA Nr 4/XXIX/2015
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 2 czerw ca 2015 r.
w spra wie nada nia ty tu łu 

Ho no ro we go Człon ka Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w
uzna niu wiel kie go wkła du w po wsta nie Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i roz wój ro dzin nych ogro dów

dział ko wych Okrę gu w Po zna niu oraz obro nę praw
dział kow ców, ogro dów i Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców

WICEPREZES
/-/Ta de usz JARZĘBAK 

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 2 czerw ca 2015 r.

NADAJE

HENRYKOWI CIEŚLIKOWI

TYTUŁ

HONOROWEGO CZŁONKA 
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
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Bli sko trzy la ta te mu na wnio sek Pierw sze go Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go Pol ski Zwią zek Dział kow ców sta nął
w ob li czu trud nej sy tu acji oraz wy jąt ko wo krzyw dzą ce -
go wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Sę dzia TK An -
drzej Wró bel, któ ry ja ko je den z dwóch sę dziów zgła szał
zda nie od ręb ne wska zy wał wte dy, że u pod staw roz strzy -
gnię cia tej spra wy le gło błęd ne prze ko na nie o sta tu sie
praw nym PZD, któ re za wa ży ło na tym roz strzy gnię ciu.
Pod kre ślał w swo im prze mó wie niu, że nie ma żad nych
wąt pli wo ści, że PZD jest zrze sze niem do bro wol nym, 
a pra wo pol skie nie za bra nia two rze nia in nych or ga ni za -
cji zrze sza ją cych dział kow ców, do któ rych mo że przy -
stą pić każ dy. Nie ste ty, więk szość w TK zde cy do wa ła
ina czej. Bli sko mi lion dział kow ców by ło prze ra żo nych
per spek ty wą za gła dy ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce i or ga ni za cyj nym cha osem, ja ki wpro wa dził ten wy -
rok w ogro dach dział ko wych. 

Po wie lu mie sią cach burz li wych prac sej mo wych uda -
ło się wy pra co wać do bry do ku ment, któ ry w peł ni za -
bez pie czył naj waż niej sze pra wa dział kow ców oraz
zre ali zo wał po stu la ty za war te w orze cze niu Try bu na łu.
Nie ste ty ko lej ny raz je ste śmy świad ka mi nie koń czą cych
się ata ków na obo wią zu ją cą – no wą usta wę o ROD. Po -
dob no u pod staw dzia ła nia sę dziów TK mia ła się znaj do -
wać „tro ska o do bro sa mych dział kow ców”. Za pew ne ta
sa ma idea przy świe ca te raz su ge stiom, że wspo mnia ne
po stu la ty TK zo sta ły wy ko na ne nie pra wi dło wo, a bez -
po śred nim po lem za strze żeń jest obec nie fakt, że dział -
kow cy nie chcą wy stę po wać z PZD i nie chcą za kła dać
wła snych sto wa rzy szeń. I pre zes Są du Naj wyż sze go w
do ku men cie „Uwa gi o stwier dzo nych nie pra wi dło wo -
ściach i lu kach w pra wie" uznał, że wy rok Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca 2012r. stwier dza ją cy nie kon -
sty tu cyj ność bli sko po ło wy usta wy z 8 lip ca 2005r. o
ROD zo stał wy ko na ny nie pra wi dło wo. Głów nym za -
strze że niem jest fakt, że no wa usta wa dział ko wa utrzy -
ma ła ist nie nie PZD, któ ry jest dys po nen tem ty się cy
hek ta rów nie zwy kle cen nych grun tów i prze kształ ci ła go
w sto wa rzy sze nie ogro do we. Tym cza sem trze ba pod kre -
ślić, że ist nie nie PZD, sa mo w so bie, nie zo sta ło za kwe -
stio no wa ne przez Try bu nał. Orze cze nia tak da le ce
in ge ru ją ce w kon sty tu cyj ne pra wa zrze sze nia zrze sza ją -
ce go kil ka set ty się cy człon ków i dzia ła ją ce go zgod nie 
z Kon sty tu cją RP, w opar ciu o za sa dy de mo kra tycz ne, by -
ło by w grun cie rze czy bez praw ne. I Pre zes Są du Naj wyż -
sze go wy da je się jed nak mieć w tej spra wie od mien ne
zda nie. Uznał za tem, że 243 ROD, w któ rych dział kow cy
zde cy do wa li, że ich ogro da mi bę dą za rzą dza ły sto wa rzy -

sze nia in ne niż PZD, to za ma ło i że po win no ich być wię -
cej. Tym cza sem za zna czyć trze ba, że za pi sy uchwa lo nej
usta wy dział ko wej słu ży ły za pew nie niu re pre zen ta tyw no -
ści, a nie ogra ni cze niu moż li wo ści wy stę po wa nia z PZD,
do cze go zmie rza ją rze czo ne su ge stie. 

Zde cy do wa na więk szość spo śród 4861 ROD, któ re od
19 stycz nia 2014 r. do 18 stycz nia 2015 r. or ga ni zo wa ły
ze bra nia wszyst kich dział kow ców ko rzy sta ją cych z dzia -
łek po ło żo nych na te re nie te go ROD, zgod nie z art. 69
ust. 1 usta wy o ROD, prze gło so wa ła de cy zję o po zo sta -
niu w ogól no pol skim sto wa rzy sze niu PZD przy fre kwen -
cji prze kra cza ją cej nie zbęd ną w ce lu wy od ręb nie nia. Ich
de cy zja by ła za tem świa do mym wy bo rem więk szo ści,
zgod nie z za sa dą wol no ści zrze sza nia się i de mo kra cji, w
któ rej to zde cy do wa na więk szość de cy du je o da nym wy -
bo rze. Kry ty ko wa nie te go sta nu rze czy to wy raz nie za -
do wo le nia prze ciw ni ków Związ ku, któ rzy chcie li by
po dzie lić i roz człon ko wać PZD, a cel tych dą żeń od lat
po zo sta je ten sam. Po dzie le nie sku pio nych do tych czas
wo kół jed ne go, sil ne go Związ ku dział kow ców, na set ki
drob nych wal czą cych ze so bą sto wa rzy szeń dział ko wych
przy nio sło by wro gom ogrod nic twa dział ko we go wy -
mier ne skut ki. PZD bo wiem nie usta ją co od po nad 20 lat
bro ni ogro dy dział ko we i na by te pra wa dział kow ców
przed za ku sa mi elit rzą dzą cych i in nych grup in te re su
wal czą cych o ode bra nie grun tów ogro dów w ce lu prze -
zna cze nia ich przede wszyst kim na ce le ko mer cyj ne.
Dział kow cy w cią gu ubie głe go ro ku da li wy raz swo jej
ak cep ta cji dla PZD i da li ja sny sy gnał, że te wie lo let nie
wy sił ki po dej mo wa ne na rzecz ogro dów i dział kow ców
są do strze ga ne i do ce nia ne przez śro do wi sko dział ko we.
Dział kow cy bez wąt pie nia do strze gli po trze bę ist nie nia
PZD i za gło so wa li ina czej, niż chcie li by i ocze ki wa li od
nich kry ty cy Związ ku. 

Nie ma żad nych wąt pli wo ści co do te go, że no wa usta -
wa dział ko wa re ali zu je po stu la ty TK, bo je śli tyl ko jest
ta ka ich wo la, po je dyn czy dział kow cy, jak i ca łe ROD,
ma ją moż li wość wy łą cze nia się z PZD. W usta wie o
ROD z 13 grud nia 2013 r. za pew nio no dział kow com
wol ność zrze sza nia się we dle wła sne go uzna nia. Kry ty -
ko wa nie usta wy za to, że dział kow cy nie chcą two rzyć
swo ich wła snych or ga ni za cji i chcą na le żeć do PZD jest
zwy kłym ob ra ża niem się na oby wa te li. Ode bra nie im
moż li wo ści przy na le że nia do Związ ku i je go li kwi da cja
by ły by po gwał ce niem wol no ści zrze sza nia się oby wa te -
li, któ rą dział kow com gwa ran tu je Kon sty tu cja. Po dej -
mo wa ne w tym to nie za rzu ty o nie kon sty tu cyj no ści
usta wy i bra ku li kwi da cji PZD są cał ko wi cie bez za sad ne. 

STANOWISKO
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 2 czerw ca 2015 r.
w spra wie za rzu tów Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do usta wy o ROD 

z 13 grud nia 2013 r.
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PZD ma jąc sza cu nek do pra wa i mi lio no wej spo łecz -
no ści dział kow ców, na żad nym eta pie nie utrud niał zwo -
ły wa nia ze brań, a tak że w peł ni za ak cep to wał i re ali zu je
pod ję te przez dział kow ców de cy zje oraz po dej mu je
wszel kie dzia ła nia, któ re umoż li wia ją pra wi dło we prze -
ka za nie ma jąt ku PZD w wy od ręb nio nych ogro dach.
Zwią zek do ło żył wszel kich sta rań, aby w peł ni zre ali zo -
wać za pi sy usta wy, m.in. po to, by unik nąć ja kich kol -
wiek za rzu tów o nie pra wi dło wo ściach czy trud no ściach

z tym zwią za nych. Nikt kto chce upra wiać dział kę 
w ROD, a nie chce być człon kiem PZD, nie mu si nim
być. Pierw szy raz w hi sto rii Zwią zek zo stał pod da ny ma -
so wej we ry fi ka cji przez sa mych dział kow ców i de cy zja
zde cy do wa nej więk szo ści dział kow ców jest po wo dem
do du my, że dział kow cy do ce nia ją ro lę PZD i po trze bę
je go dal sze go ist nie nia. Pró by za ne go wa nia ich de cy zji
to de fac to po gwał ce nie wol no ści i igno ro wa nie nie wy -
god nej dla prze ciw ni ków Związ ku rze czy wi sto ści.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 2 czerw ca 2015 r.

Kra jo wa Ra da in ten syw nie pra cu je nad stwo rze niem sys -
te mu po zy ski wa nia środ ków z Unii Eu ro pej skiej na po trze -
by Związ ku i ogro dów dział ko wych. Prze śle dzi ła wie le
pro gra mów i kon kur sów, z ja kich moż na po zy ski wać do ta -
cje. Te mat ten zo stał rów nież przed sta wio ny pod czas na ra -
dy pre ze sów i dy rek to rów biur OZ. Wzbu dził du że
za in te re so wa nie, po nie waż po trze by ogro dów są ogrom ne.
Po grun tow nym prze ana li zo wa niu te ma tu Pre zy dium KR
14.05.15 r. wy da ło sta no wi sko w spra wie moż li wo ści po zy -
ski wa nia fun du szy unij nych przez PZD, w któ rym wy raź -
nie pod kre śli ło, że ogro dy dział ko we peł nią waż ne funk cje
spo łecz ne, dla te go za słu gu ją na po moc ze środ ków unij -
nych. Pre zy dium KR stwier dzi ło, że do bre przy go to wa nie
i sku tecz ne dzia ła nie w tej spra wie mo gą być naj lep szą me -
to dą do roz wi ja nia ogro dów z po żyt kiem dla dział kow ców
i ca łej spo łecz no ści miej skiej. Unia Eu ro pej ska prze zna czy -
ła na la ta 2014-2020 dla na sze go kra ju aż 82,5 mld eu ro.
Przy nie któ rych pro gra mach moż na otrzy mać na wet do
80% kosz tów ca łej in we sty cji. 

Otrzy ma nie do ta cji wią że się rów nież z licz ny mi obo -
wiąz ka mi. W ce lu sku tecz nej i spraw nej re ali za cji pro -
jek tów na le ży na po cząt ku okre ślić moż li we ob sza ry
wspar cia ze stro ny UE, po wo łać ze spo ły do re ali za cji za -
da nia oraz opra co wać nie zbęd ne do ku men ty apli ka cyj ne
dla kon kret nie wy ty po wa nych przed się wzięć. Na stęp nie
zre ali zo wać pro jekt i pra wi dło wo go roz li czyć.  

Kra jo wa Ra da stwier dzi ła, że naj więk sze szan se na
uzy ska nie  do ta cji ma ją dzia ła nia zmie rza ją ce do pod no -
sze nia stan dar dów eko lo gicz nych oto cze nia, ochro ny
śro do wi ska przy rod ni cze go i skład ni ków przy ro dy, przy -
wra ca nie spo łecz no ści i przy ro dzie te re nów zde gra do -
wa nych oraz ogól na po pra wa wa run ków by to wych. Są
to ini cja ty wy wpi su ją ce się w dzia łal ność sta tu to wą
PZD, więc okre śle nie  pro gra mu i re ali za cja pro jek tu 
w tym za kre sie nie po win ny sta no wić du że go ob cią że nia. 

Uzy ska nie do ta cji nie jest za da niem ła twym. Rów nie
trud no jest po tem roz li czyć pro jekt, dla te go wy cho dząc
na prze ciw po trze bom ogro dów dział ko wych KR PZD
za ję ła się te ma tem i pod ję ła już dzia ła nia, aby wy szu kać
od po wied nie pro gra my i do trzeć do za rzą dów ogro dów
z po trzeb ny mi in for ma cja mi. Pod ję ła tak że pra ce nad
stwo rze niem ca łe go sys te mu po zy ski wa nia fun du szy
unij nych, po nie waż tyl ko do bre przy go to wa nie do ku -
men ta cji i sku tecz ne dzia ła nie w re ali za cji pro jek tu na
wszyst kich je go eta pach mo gą być naj lep szą me to dą na
roz wi ja nie ogro dów i za spo ka ja nie ich po trzeb. 

Że by po zy skać środ ki fi nan so we ze wspar cia unij ne go
po trzeb ne jest dzia ła nie nie tyl ko Kra jo wej Ra dy, ale
rów nież okrę go wych za rzą dów i za rzą dów ogro dów.
Nie wąt pli wie wie le za rzą dów ROD po dej mie ten wy si -
łek i po sta ra się o uzy ska nie do ta cji. 

Wio let ta Za le ska

IV. POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Ârodki unijne na potrzeby ROD
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Jak za pew ne Pań stwu wia do mo, Unia Eu ro pej ska na -
le ży do naj bo gat szych ob sza rów świa ta. War to za uwa -
żyć, że mię dzy jej re gio na mi ist nie ją jed nak ogrom ne
we wnętrz ne róż ni ce po zio mu do cho dów i szans, dla te -
go też re ali zo wa na jest dy na micz na po li ty ka roz wo ju re -
gio nal ne go. Po przez trans fer fun du szy z bo gat szych
państw człon kow skich do uboż szych kra jów i re gio nów
wspie ra na jest re struk tu ry za cja i mo der ni za cja go spo da -
rek kra jów UE, w tym tak że i Pol ski.

Z pew no ścią trud no bę dzie nie któ rym uwie rzyć, że
Pol ska jest naj więk szym be ne fi cjen tem po mo cy unij nej.
W la tach 2014-2020 Unia Eu ro pej ska prze zna czy ła dla
na sze go kra ju aż 82,5 mld eu ro. 

Pew nie za da ją so bie Pań stwo py ta nie na co zo sta nie
prze zna czo na ta ka kwo ta? Otóż fun du sze zo sta ną za in -
we sto wa ne w: zwięk sze nie kon ku ren cyj no ści pol skiej
go spo dar ki, po pra wę spój no ści spo łecz nej i te ry to rial nej
kra ju, w pod no sze nie spraw no ści i efek tyw no ści ad mi ni -
stra cji. Naj waż niej szym ce lem pro gra mów unij nych jest
jed nak po pra wa po zio mu ży cia miesz kań ców.

Dla więk szo ści z Pań stwa ja sne jest, że z pu li fun du szy
ko rzy stać mo gą pry wat ne przed się bior stwa, czy in sty tu -
cje sa mo rzą do we. Nie każ dy jed nak wie, że be ne fi cjen -
tem unij nych do ta cji mo gą być tak że or ga ni za cje non -
pro fit i sto wa rzy sze nia. Na le ży pod kre ślić, że Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, rów nież mo że ubie gać się o
środ ki z bu dże tu unij ne go.

W tym miej scu za pew ne ro dzą się ko lej ne py ta nia i
wąt pli wo ści, co zro bić, gdzie szu kać po mo cy, in for ma -
cji na ten te mat?

By móc sko rzy stać z do ta cji na le ży prze wer to wać opi -
sy pro gra mów unij nych na stro nach in ter ne to wych w ce -
lu zna le zie nia od po wied nie go pro jek tu. Jed nak do ś-
wiad cze nia z re ali za cji róż nych pro jek tów po ka zu ją, że
naj więk sze szan se na suk ces ma ją przed się wzię cia wy ni -
ka ją ce z po trzeb be ne fi cjen ta, wpi su ją ce się w je go dzia -
łal ność, ba zu ją ce na je go wie dzy i do świad cze niu. Kto
le piej mo że znać po trze by dział kow ców niż oni sa mi?
Zwią zek naj le piej jest w sta nie okre ślić, czy po trzeb na
jest bu do wa ka na li za cji, oczysz czal ni, me lio ra cja te re -
nu, a mo że spe cja li stycz ne szko le nia z za kre su ogrod -
nic twa. Po trzeb i po my słów mo że być wie le. To od
ini cja ty wy za rzą dów ogro dów tak na praw dę za le ży, czy
się gnął po pie nią dze, któ re, przy odro bi ne wy sił ku są
moż li we do po zy ska nia.

Z Fun du szy Eu ro pej skich nie wspie ra się dzia łal no ści
bie żą cej, tyl ko kon kret ne pro jek ty. Zgod nie z de fi ni cją,
pro jekt jest zło żo nym dzia ła niem o cha rak te rze jed no ra -
zo wym, po dej mo wa nym dla osią gnię cia z gó ry okre ślo -
nych ce lów. Każ dy pro jekt mu si mieć szcze gó ło wo
okre ślo ne ter mi ny re ali za cji nie tyl ko ca ło ści, ale każ de -
go wy ko ny wa ne go w nim za da nia. 

Uzy ska nie wspar cia fi nan so we go z Fun du szu Unii Eu -
ro pej skiej wy ma ga zło że nia kom plet niej do ku men ta cji,
w tym szcze gó ło we go uza sad nie nia pla no wa ne go pro -
jek tu. Przed zło że niem wnio sku o przy zna nie środ ków
unij nych trze ba spo rzą dzić tzw. stu dium wy ko nal no ści,
zgod ne z wy mo ga mi pro gra mu do ta cyj ne go. Po szcze -
gó ło wym opra co wa niu wnio sku o do fi nan so wa nie i ze -
bra niu nie zbęd nych za łącz ni ków, kom plet ny plik do ku-
men tów do star cza ny jest do in sty tu cji po śred ni czą cej -
opi niu ją cej wnio ski i przy zna ją cej środ ki. 

Przy skła da niu po da nia o do fi nan so wa nie na le ży bar -
dzo uwa żać, by do sto so wać się do wszyst kich wy mo gów
po zy ska nia do ta cji. Na wet ma łe nie do pa trze nie mo że
spo wo do wać, że do ta cja nie zo sta nie przy zna na.

Wnio ski o wspar cie z Fun du szy Eu ro pej skich skła da
się w ści śle okre ślo nych ter mi nach, bio rąc udział w na -
bo rach wnio sków. Ich har mo no gra my pu bli ko wa ne są
pod ko niec każ de go ro ku. Po ogło sze niu na bo ru na le ży
zwe ry fi ko wać jesz cze raz pro jekt i do sto so wać je go
szcze gó ły do wy ma gań kon kret ne go kon kur su. Po moc -
ne są w tym: re gu la min i kar ta oce ny pro jek tu po ka zu ją -
ca na co bę dzie zwra ca ła uwa gę ko mi sja przy zna ją ca
wspar cie. 

In for ma cji na te mat fun du szy moż na szu kać w Głów -
nych Punk tach In for ma cyj nych fun du szy eu ro pej skich,
któ re ma ją swo ją sie dzi bę we wszyst kich więk szych
mia stach kra ju, a Cen tral ny Punkt In for ma cyj ny znaj du -
je się w War sza wie, przy uli cy Żu ra wiej 3/5; w urzę dach
mar szał kow skich i wo je wódz kich oraz w urzę dach miast
i gmin, gdzie po mo cy mo że udzie lić od po wied nio do te -
go przy go to wa na ka dra urzęd ni cza. Obec nie ist nie je
również sze reg firm spe cja li zu ją cych się w po zy ski wa niu
fun du szy eu ro pej skich i pi sa niu wnio sków, któ re dys po -
nu ją od po wied ni mi in for ma cja mi. Każ dy mo że po szu -
kać od po wied nich ma te ria łów nie wy cho dząc z do mu na
stro nach in ter ne to wych fun du szy eu ro pej skich.

Wnio sko wa nie o unij ne gran ty na ogół wy ma ga wkła -
du wła sne go, a więc wnio sko daw ca mu si wy ka zać, że
dys po nu je czę ścią środ ków prze zna czo nych na re ali za cję
pro jek tu.

For mal nym przy pie czę to wa niem de cy zji o przy zna -
nym wspar ciu jest umo wa. Je że li w wy ni ku oce ny wnio -
sek zo sta nie za kwa li fi ko wa ny do ob ję cia wspar ciem,
zo sta nie za war ta umo wa o do fi nan so wa nie. Okre śla ona
za sa dy, na ja kich przy zna no środ ki oraz pod sta wo we
obo wiąz ki zwią za ne z re ali za cją pro jek tu i je go roz li cze -
niem. Pro ce du ra jej pod pi sa nia roz po czy na się w mo -
men cie otrzy ma nia ofi cjal ne go pi sma po twier dza ją ce go
przy zna nie wspar cia na re ali za cję pro jek tu. Za wie ra ono
rów nież in for ma cję o do ku men tach, ja kie trze ba zgro -
ma dzić do pod pi sa nia umo wy oraz ter mi nie, w któ rym
trze ba do peł nić nie zbęd nych for mal no ści.

2. Pozyskiwanie funduszy unijnych przez PZD
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Re ali zu jąc pro jekt na le ży pa mię tać, że nie każ dy wy -
da tek zwią za ny z pro jek tem mo że zo stać do fi nan so wa ny.
Po szcze gól ne pro gra my i ro dza je do ta cji ma ją przy pi sa -
ny ka ta log tzw. kosz tów kwa li fi ko wa nych. Tyl ko wy dat -
ki z te go ka ta lo gu pod le ga ją do fi nan so wa niu. Po zo sta łe
kosz ty trze ba po nieść ze środ ków wła snych.

Do fi nan so wa nie pro jek tu ozna cza, że re ali zu jąc go ko -
rzy sta się z pie nię dzy pu blicz nych. Ma to swo je kon se -
kwen cje zwią za ne z wy bo rem do staw ców to wa rów 
i usług. Przyj mu jąc do fi nan so wa nie zo bo wią zu je się bo -
wiem po no sić wszyst kie wy dat ki z za cho wa niem za sa dy
uczci wej kon ku ren cji, efek tyw no ści, jaw no ści i przej rzy -
sto ści a tak że do ło żyć wszel kich sta rań w ce lu unik nię -
cia kon flik tu in te re sów. Co to w prak ty ce ozna cza?
Pod mio ty zo bo wią za ne usta wo wo do sto so wa nia pra wa
za mó wień pu blicz nych, do ko nu ją wy bo ru do staw ców
zgod nie z ty mi prze pi sa mi. Je że li jed nak re pre zen tu je się
in ny pod miot, któ ry nie jest zo bo wią za ny do sto so wa nia
na co dzień pra wa za mó wień pu blicz nych, bę dzie trze ba
wpro wa dzić pew ne zmia ny w spo so bie do ko ny wa nia za -
ku pów.

Re ali za cji każ de go pro jekt, któ re mu udzie lo ne zo sta ło
wspar cie z fun du szy unij nych to wa rzy szy kon tro la. Jest
ona obo wiąz ko wym ele men tem w trak cie je go trwa nia
lub krót ko po za koń cze niu, po prze dza jąc osta tecz ne roz -
li cze nie. Mo że też na stą pić tak że po je go za koń cze niu,
czy li w trak cie okre su trwa ło ści pro jek tu.

Po za koń cze niu ta kiej kon tro li zo sta je spo rzą dzo na in -
for ma cja po kon trol na. Je że li pod czas kon tro li wy kry te
zo sta ną nie pra wi dło wo ści, be ne fi cjent otrzy ma za le ce -

nia po kon trol ne wraz z ter mi nem ich wy peł nie nia.
Je że li oka że się, że pro jekt re ali zo wa ny jest nie zgod nie 

z za ło że nia mi, o któ rych na pi sa no we wnio sku lub nie osią -
gnię to za mie rzo ne go ce lu, do ta cja mo że być cof nię ta. Ca -
łość lub część do ta cji bę dzie też trze ba zwró cić, je że li nie
do cho wa no obo wią zu ją cych pro ce dur zwią za nych na przy -
kład z wy bo rem do staw ców lub usłu go daw ców.

Jak sa mi Pań stwo zdą ży li się zo rien to wać ko rzy sta nie
z unij ne go wspar cia nie sie ze so bą wie le ko rzy ści. Fun -
du sze Eu ro pej skie ma ją po zy tyw ny wpływ na roz wój
oraz po pra wę i kon ku ren cyj ność tych, któ rzy z nich sko -
rzy sta li. Jed nak ko rzy sta nie z unij nych do ta cji wią że się
rów nież z licz ny mi obo wiąz ka mi. Przede wszyst kim
trze ba zre ali zo wać in we sty cję zgod nie z wnio skiem,
prze strze gać ter mi nów i pra wi dło wo ją roz li czyć.

Czy ko muś się uda ło się po zy skać ta kie wspar cie unij -
ne ? TAK! I na le ży uznać to za ogrom ny suk ces. Dział -
kow cy z Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych „Ko twi ca”
i „Oa za” w Świ no uj ściu ja ko pierw si otrzy ma li unij ną
po moc na me lio ra cję te re nów, któ re użyt ku ją. Wszyst ko
dzię ki wspar ciu ze środ ków unij nych z Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go RYBY. 

Re asu mu jąc, uzy ska nie do ta cji nie jest za da niem ła -
twym. Rów nie trud no jest po tem roz li czyć pro jekt, dla -
te go wy cho dząc na prze ciw po trze bom ogro dów dział -
ko wych Kra jo wa Ra da PZD za ję ła się opi sa nym te ma -
tem i pod ję ła już dzia ła nia, aby do trzeć do za rzą dów
ogro dów z po trzeb ny mi in for ma cja mi na te mat ca łe go
sys te mu ko rzy sta nia z do ta cji unij nych.

Wio let ta Za le ska
Kra jo wa Ra da PZD

Przed sta wio ny pod czas na ra dy pre ze sów i dy rek to rów
biur OZ te mat do ty czą cy moż li wo ści po zy ski wa nia
przez PZD fun du szy unij nych dla ogro dów dział ko wych
wzbu dził du że za in te re so wa nie, po nie waż po trze by
ogro dów są ogrom ne.

Zda niem Pre zy dium KR ogro dy dział ko we peł nią waż -
ne funk cje spo łecz ne, m.in. przez przy wra ca nie spo łecz -
no ści i przy ro dzie te re nów zde gra do wa nych, pod no -
sze nie stan dar dów eko lo gicz nych oraz kształ to wa nie
zdro we go oto cze nia czło wie ka. Ma to du ży wpływ na
po pra wę wa run ków so cjal nych spo łecz no ści lo kal nych.
Z te go wzglę du ogro dy dział ko we za słu gu ją na po moc ze
środ ków unij nych.

Naj istot niej szym ele men tem pro gra mów unij nych jest
wspar cie fi nan so we. Z dru giej stro ny fun du sze skła nia -
ją do roz wo ju w kie run ku stan dar dów eu ro pej skich, wy -
ma ga ją no wo cze snych i ory gi nal nych przed się wzięć, ale
za chę ca ją do te go wła śnie po przez moż li wo ści uzy ska nia
do fi nan so wa nia.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców po wi nien sta wiać na re -
gu lar ny roz wój ogro dów i ich funk cji spo łecz nych, dla -
te go, sko ro po ja wi ła się szan sa do fi nan so wa nia, na le ży ją
wy ko rzy stać na więk szą ska lę. Bez wspar cia unij ne go
ogro dy dział ko we nie bę dą mo gły roz wi jać się w od po -
wied nim tem pie.

PZD mo że szu kać do fi nan so wa nia w kil ku pro gra -

3. Stanowisko Prezydium KR PZD z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie
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mach. Część z nich ma cha rak ter ogól no kra jo wy. Ozna -
cza to, że pro jek ty re ali zo wa ne przy ich wspar ciu bę dą
mo gły być wy ko ny wa ne na te re nie ca łe go kra ju. Cześć
pro gra mów bę dzie re ali zo wa na bez po śred nio w wo je -
wódz twach i tam na le ży po szu ki wać pro gra mów od po -
wia da ją cych po trze bom ogro dów.

Przed ogro da mi dział ko wy mi otwie ra ją się no we moż -
li wo ści. Szan se na uzy ska nie do ta cji są ol brzy mie. Ko -
rzy sta jąc z róż nych pro gra mów moż na re ali zo wać sze reg
pro jek tów. Wy bór naj sku tecz niej szej dro gi oraz spo sób
wy ko rzy sta nia tych środ ków za le ży od przy ję tej stra te -
gii, po my sło wo ści, po trzeb i chę ci wy ko rzy sta nia tych
moż li wo ści.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD stwier dza, że środ ki 
z fun du szy, któ re uda ło by się po zy skać mo gą zo stać za -
in we sto wa ne w naj waż niej sze po trze by ogro dów, przede
wszyst kim w: po pra wę za go spo da ro wa nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych, po przez bu do wę sie ci ka na li za cji,
oczysz czal ni, me lio ra cję te re nu, ochro nę śro do wi ska
przy rod ni cze go i skład ni ków przy ro dy dzię ki pod no sze -
niu stan dar dów eko lo gicz nych oto cze nia, a tak że pro pa -
go wa nie idei ogrod nic twa dział ko we go i wie dzy ogrod-
ni czej w spo łe czeń stwie po przez szko le nia i dzia łal ność
pro mo cyj ną.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD prze ka zu je za da nia
do ty czą ce po zy ski wa nia do ta cji okrę gom i ich służ bom
in we sty cyj nym. Szcze gól nie in ten syw nie po wyż szym te -
ma tem po win ni za jąć się in spek to rzy do spraw in we sty -
cji. Zo bli go wa ni są do te go, by do głęb nie po znać
oma wia ne za gad nie nie. Do bre przy go to wa nie me ry to -
rycz ne pra cow ni ków przy nie sie ko rzy ści ca łe mu Związ -
ko wi, gdyż bę dą mo gli słu żyć wte dy od po wied nią ra dą

na każ dym eta pie m.in, na eta pie skła da nia wnio sku 
i gro ma dze nia ca łej po trzeb nej do ku men ta cji, przy pro -
wa dze niu i wy ko ny wa niu pod ję tych za dań oraz na eta pie
roz li cza nia środ ków przez ogro dy.

Ko niecz ne jest omó wie nie te go te ma tu z pre ze sa mi za -
rzą dów ROD. Na le ży te go do ko nać ko rzy sta jąc z ma te -
ria łów udo stęp nio nych przez Kra jo wą Ra dę, któ re
za wie ra ją po trzeb ne in for ma cje. Moż li wość po zy ska nia
środ ków z fun du szy unij nych dla ogro dów dział ko wych,
ze wzglę du na waż ność te ma tu, po win na być rów nież
przed mio tem ob rad okrę go we go zjaz du.

Ro lą Kra jo wej Ra dy, a szcze gól nie pra cow ni ków zaj -
mu ją cych się in we sty cja mi, ale rów nież praw ni ków i in -
nych osób za trud nio nych w Związ ku, są dzia ła nia zmie-
rza ją ce do jak naj szer szej pro mo cji, aby do trzeć do
wszyst kich za in te re so wa nych. Szcze gól nie ro lę tę po -
win ny peł nić wy daw nic twa związ ko we po przez pu bli -
ka cję in for ma cji i ma te ria łów o fun du szach eu ro pej skich.
Jest to te mat, któ ry po wi nien rów nież zna leźć się w pro -
gra mach okrę gów i Związ ku na na stęp ną ka den cję.

Obec nie naj pil niej szym za da niem jest do tar cie z in for -
ma cją do za rzą dów ROD i udzie le nie po mo cy przy wy -
bo rze pro gra mu. Kra jo wa Ra da Polskiego Związku
Działkowców za ję ła się opi sa nym te ma tem i pod ję ła już
dzia ła nia, aby do trzeć do za rzą dów ogro dów z po trzeb -
ny mi in for ma cja mi na te mat ca łe go sys te mu ko rzy sta nia
z do ta cji unij nych.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy stwier dza, że do bre przy -
go to wa nie i sku tecz ne dzia ła nie w tej spra wie mo gą być
naj lep szą me to dą do roz wi ja nia ogro dów i za spo ka ja nia
ich po trzeb w róż nym za kre sie z po żyt kiem dla dział -
kow ców i ca łej spo łecz no ści miej skiej.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY 
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 14 ma ja 2015 r.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD ob ra du ją cy 
w dniu 26 ma ja 2015 w War sza wie wy ra ża opi nię, że
ogro dy dział ko we peł nią bar dzo wie le róż no rod nych
funk cji m.in. re kre acyj ną, spo łecz ną, edu ka cyj ną, eko -
no micz ną, es te tycz ną czy eko lo gicz ną. W ten spo sób
ogro dy przy wra ca ją spo łecz no ści i przy ro dzie te re ny
zde gra do wa ne, pod no szą stan dar dy ży cio we spo łecz no -
ści lo kal nej m.in. po przez po pra wę ja ko ści po wie trza
oraz uatrak cyj nie nie i es te ty za cję zna czą cych frag men -

tów mia sta. Ma to du ży wpływ na po pra wę wa run ków
so cjal nych spo łecz no ści lo kal nych, tym sa mym ogro dy
dział ko we wy ma ga ją i po trze bu ją po mo cy ze wszyst kich
stron, czy to władz lo kal nych czy cen tral nych, w tym
tak że do fi nan so wa nia ze środ ków unij nych. 

Jed nym z naj istot niej szych punk tów każ de go pro gra -
mu unij ne go, jest do fi nan so wa nie bez po śred nie, czy li
wspar cie fi nan so we. Trze ba przy tym pa mię tać, że fun -
du sze unij ne wy ma ga ją, aby otrzy ma ne środ ki, prze zna -

4. OZ Mazowiecki w sprawie mo˝liwoÊci pozyskiwania funduszy unijnych
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czo ne na roz wój ogro dów jed no cze śnie speł nia ły wy mo -
gi po li ty ki unij nej, w tym pro gra mów ochro ny śro do wi -
ska. W ten spo sób oprócz te go, że ogród zmo der ni zu je
się i ulep szy swo ją in fra struk tu rą, po pra wę od czu ją nie
tyl ko dział kow cy i oko licz ni miesz kań cy, ale przede
wszyst kim po pra wę od czu je śro do wi sko, któ re speł niać
bę dzie stan dar dy unij ne m.in. dot. ja ko ści po wie trza w
mia stach. Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki Pol skie go
Związ ku Dział kow ców stoi na sta no wi sku, że każ de
wspar cie dla ogro dów, w tym unij ne, mo że przy nieść
wie le po żyt ku i na le ży wy ko rzy stać wszel kie do stęp ne
moż li wo ści, aby ogro dy dział ko we mo gły roz wi jać się
w co raz szyb szym tem pie. Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec -
ki Pol skie go Związ ku Dział kow ców zwra ca uwa gę, że
jest do stęp nych wie le pro gra mów do fi nan so wa nia, ogól -
no kra jo wych czy też re gio nal nych. To od po ło że nia, po -
trzeb i funk cji ogro dów dział ko wych na le ża ło by
po dej mo wać nie zbęd ne dzia ła nia w ce lu uzy ska nia sze -
ro kie go wspar cia fi nan so we go. Okrę go wy Za rząd Ma -
zo wiec ki PZD zwra ca uwa gę, że po zy ska ne środ ki
unij ne moż na wy ko rzy stać na sze ro ko ro zu mia ną ochro -

nę śro do wi ska. Na te ele men ty skła da ją się przede
wszyst kim: po pra wa za go spo da ro wa nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych, bu do wa ka na li za cji, bu do wa me -
lio ra cji, bu do wa oczysz czal ni. Tym sa mym za pew ni się
ochro nę śro do wi ska przy rod ni cze go i skład ni ków przy -
ro dy dzię ki pod no sze niu stan dar dów eko lo gicz nych oto -
cze nia, a tak że roz pro pa gu je się ideę ogrod nic twa
dział ko we go i wie dzy ogrod ni czej w spo łe czeń stwie. 

Ro lą Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go PZD jest
po moc ogro dom dział ko wym na Ma zow szu, aby mo gły
da lej ist nieć, roz wi jać się oraz da wać ra dość i przy jem -
ność z ich użyt ko wa nia. Tym sa mym OZM PZD uwa ża,
że ROD-y po win ny w więk szym stop niu za an ga żo wać
się w po zy ski wa nie środ ków, w tym fun du szy unij nych.
W tym ce lu OZM PZD de kla ru je wo lę współ pra cy i po -
moc me ry to rycz ną swo ich pra cow ni ków, któ rzy wspo -
mo gą Za rzą dy ROD w uzy ska niu do fi nan so wa nia.

OZM PZD uwa ża, że do bre przy go to wa nie i sku tecz -
ne dzia ła nie w tej spra wie mo gą być naj lep szą me to dą
do roz wi ja nia ogro dów i za spo ka ja nia ich po trzeb w róż -
nym za kre sie z po żyt kiem dla ogro dów i dział kow ców. 

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, 26 ma ja 2015 r.

O na szym pro jek cie me dia Świ no uj skie pi sa ły np.
„Dział ki nie bę dą już pod ta pia ne” al bo „Pierw sza ta ka
umo wa w Pol sce”. 

ROD „Ko twi ca” jest ogro dem otwar tym, a na na sze
dział ko we uro czy sto ści za pra sza my za wsze przed sta wi -
cie li in sty tu cji, z któ ry mi współ pra cu je my. Tak wła śnie
w trak cie Dni Dział kow ca do wie dzie li śmy się, że ist nie -
je moż li wość po zy ska nia pie nię dzy z Fun du szu Eu ro pej -
skie go na wy ma rzo ną i nie zbęd ną dla na sze go ogro du
me lio ra cję.

W trak cie zbie ra nia in for ma cji, oka za ło się, że je śli tak
jak w na szym przy pad ku, na jed nej dział ce geo de zyj nej
zlo ka li zo wa ne są 2 ogro dy (ROD „Ko twi ca” i ROD
„OAZA”), to be ne fi cjen tem mo że być tyl ko je den z nich.
W związ ku z tym za rzą dy tych ogro dów pod ję ły de cy zję
o po łą cze niu. Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie upo -
waż nił Za rząd ROD „Ko twi ca” do pro wa dze nia te go za -
da nia in we sty cyj ne go. Po wo ła ny zo stał spe cjal ny ze spół
skła da ją cy się z przed sta wi cie li za rzą dów obu ogro dów
i dział kow ców spra wu ją cych pie czę nad po stę pu ją cy mi
pra ca mi zwią za ny mi z me lio ra cją.

Na naj bliż szym wal nym ze bra niu Za rzą dy przed sta wi -

ły pro po zy cję pod ję cia uchwa ły do ty czą cej wpro wa dze -
nia w ży cie za da nia pt. „Prze bu do wa i roz bu do wa sys te -
mu me lio ra cyj ne go na te re nie ROD „Ko twi ca – Oa za”
w Świ no uj ściu.”

Z re ali za cją te go pro jek tu wią za ło się „opo dat ko wa -
nie” każ dej dział ki ce lem za bez pie cze nia środ ków na
wkład wła sny. Bio rąc pod uwa gę fakt, że 70% użyt kow -
ni ków dzia łek to oso by star sze (eme ry ci, ren ci ści) Za -
rząd za pro po no wał roz dzie le nie tej skład ki na trzy la ta.

Ko lej nym eta pem by ło przy go to wa nie wnio sku do Za -
rzą du Wo je wódz twa Za chod nio po mor skie go. Wy peł nia -
jąc wnio sek mu si my wy ko nać nie zbęd ne czyn no ści:

– od wier ty geo lo gicz ne,
– pro jekt,
– ze bra nie ze zwo leń: Ad mi ni stra cji Gmi ny i Mia sta,

Ochro ny Śro do wi ska, Wy dzia łu Geo de zyj ne go Mia sta,
Po wia tu, Wo je wódz twa i in ne.

Za da nie by ło o ty le ry zy kow ne, że nie wie dzie li śmy,
czy do sta nie my do ta cję. 

Za rzą dy ogro dów nie na wszyst kim mu szą się znać, 
w związ ku z po wyż szym po sta no wi li śmy wy na jąć do pi -
sa nia wnio sku spe cja li stycz ną kan ce la rię kon sul tin go wą. 

5. Przykład wykorzystania funduszy unijnych przez ROD – OZ w Szczecinie
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W Urzę dzie Mar szał kow skim tra fi li śmy na wspa nia łą
urzęd nicz kę, któ ra ni czym pro mo tor pro wa dzi ła nas
przez gąszcz za wi łych prze pi sów.

Na stę pu je mo ment ocze ki wa nia na de cy zję Urzę du
Mar szał kow skie go o przy zna niu nie zbęd nej kwo ty. I oto
otrzy mu je my wia do mość, że przy zna no nam od po wied -
nie fun du sze. Ogła sza my prze targ, wy bie ra my wy ko -
naw cę, in spek to ra nad zo ru bu do wy.

Po wo ła na ko mi sja zaj mu ją ca się spra wa mi me lio ra cji
prze ka zu je te ren bu do wy oraz na wnio sek każ do ra zo wy
Kie row ni ka bu do wy, ra zem z in spek to rem nad zo ru od -
bie ra prze ka zy wa ne od cin ki za koń czo ne go ro wu. Po za -

koń cze niu pro jek tu Kie row nik bu do wy zgła sza ter min
od bio ru ro bót, na któ ry uda je się po wo ła na w tym ce lu
ko mi sja, spo rzą dza jąc od po wied ni pro to kół z przy ję cia
ro bót i uste rek.

Re ali za cja te go za da nia by ła moż li wa dzię ki Pro gra -
mo wi Ope ra cyj ne mu RYBY.

Wy da rze nie to jest god ne od no to wa nia ze wzglę du nie
tyl ko na je go lo kal ny wy miar, bo wiem dział kow cy ROD
„Ko twi ca” i „Oa za” prze cie ra ją ścież ki ko le gom w ca -
łym kra ju. Mi mo trud nej sy tu acji Związ ku, być al bo nie
być w PZD zna leź li śmy gro no przy ja ciół, któ rzy tak jak
my dział kow cy by li z na mi - dzię ku je my im za to.

Pre zes ROD „Ko twi ca” 
w Świ no uj ściu w la tach 2010 -2015 

mgr An drzej Ri stow

No we li za cja usta wy śmie cio wej, któ ra we szła w ży cie
z dniem 1 lip ca 2013 r. cał ko wi cie zmie ni ła sys tem go -
spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi w kra ju, w tym
na te re nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Wy wóz
śmie ci prze stał od by wać się na pod sta wie umów, z fir -
ma mi, w któ rych za rzą dy ROD mo gły in dy wi du al nie
okre ślać ilość i czę sto tli wość wy wo zu śmie ci, w za leż no -
ści od po trzeb ogro du. Ko niecz ne sta ło się co rocz ne skła -
da nie de kla ra cji na wy wóz od pa dów ko mu nal nych, w
któ rych to gmi ny „od gór nie” na rzu ci ły ilość śmie ci, któ -
re bę dą od bie ra ne z te re nów ROD. Wpły nę ło to zna czą -
co na wzrost kosz tów wy wo zu śmie ci z te re nów
ogro dów.

No we li za cja usta wy śmie cio wej spo tka ła się z ogrom -
ną kry ty ką ca łe go spo łe czeń stwa, w tym dział kow ców.
Pod wpły wem uwag, w tym Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
do chwi li obec nej by ła kil ka krot nie no we li zo wa na.

Ostat nia zmia na, któ ra za czę ła obo wią zy wać z dniem 
1 lu te go 2015 roku po raz ko lej ny ob ję ła ogro dy dział ko -
we. Wpro wa dzo no zry czał to wa ną opła tę za wy wóz
śmie ci z te re nów ROD, któ rą ma przy jąć każ da gmi na,
któ ra ob ję ła no wy mi za sa da mi wy wo zu śmie ci nie ru cho -
mo ści nie za miesz ka łe, na któ rych po wsta ją od pa dy ko -
mu nal ne. 

Na przy kła dzie gmin, któ re wpro wa dzi ły zry czał to wa -
ną opła tę za wy wóz śmie ci da je się za uwa żyć, że nie ste -
ty zmia na prze pi sów nie wy szła ogro dom na do bre. 

Sta ła się pre tek stem do wpro wa dze nia ko lej nej nie uza -
sad nio nej pod wyż ki opłat za wy wóz śmie ci z te re nów
ROD. Pol ski Zwią zek Dział kow ców, ROD i dział kow cy
nie pod da ją się. Na se sjach ra dy mia sta/gmi ny wy stę pu -
ją z po stu la ta mi o zmia nę nie ko rzyst nych prze pi sów pra -
wa miej sco we go al bo wy stę pu ją do or ga nów wyż sze go
rzę du o ich uchy le nie. 

(MAP)

V. PROBLEM OPŁAT ZA WYWÓZ ÂMIECI Z TERENÓW
ROD

1. Informacja
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Z dniem 1 lu te go 2015 r. we szła w ży cie usta wa z dnia
28.11.2014 r. o zmia nie usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i
po rząd ku w gmi nach oraz nie któ rych in nych ustaw. Dla
ro dzin nych ogro dów dział ko wych zna cze nie ma przede
wszyst kim do da ny do usta wy art. 6 j ust. 3b, któ ry zmie -
nił sys tem na li cza nia opłat za wy wóz śmie ci z te re nów
ROD.

Dla nie ru cho mo ści, zaj mo wa nych przez ogro dy dział -
ko we ma obo wią zy wać rocz na zry czał to wa na staw ka
wy wo zu śmie ci. Staw kę tą ma przy jąć każ da gmi na, któ -
ra ob ję ła no wy mi za sa da mi wy wo zu śmie ci nie ru cho mo -
ści nie za miesz ka łe, na któ rych po wsta ją od pa dy
ko mu nal ne. Ry czał to wa staw ka ma być okre ślo na w re -
gu la mi nie utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku w gmi nie lub
sto sow nej uchwa le i wy li czo na ja ko ilo czyn śred niej ilo -
ści od pa dów po wsta ją cych na nie ru cho mo ści, wy ra żo -
nej w licz bie po jem ni ków oraz staw ce opła ty za
go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi. 

W prak ty ce za rzą dy ROD nie bę dą już mo gły sa me
okre ślać ilo ści od pa dów wy twa rza nych na te re nie ROD.
Nor mą bę dzie, że bę dą to do ko ny wa ły gmi ny. Za rzą dy
ROD bę dą mia ły tyl ko obo wią zek zło że nia de kla ra cji i
okre śle nia w niej, czy śmie ci bę dą se gre go wa ne czy też
nie - co wy łącz nie bę dzie wa run ko wa ło wy so kość opła -
ty za wy wóz śmie ci z te re nów ROD.

Jed no cze śnie przy po mi na my, że obo wią zek uisz cze nia
opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi spo -

czy wa na za rzą dzie ROD. To za rząd ROD, a nie po szcze -
gól ni dział kow cy mu szą wy peł nić i zło żyć w okre ślo -
nym ter mi nie w urzę dzie mia sta/gmi ny sto sow ną
de kla ra cję. Opła ta za wy wóz śmie ci wcho dzi w skład
opła ty ogro do wej, któ rą uchwa la co rocz nie wal ne ze bra -
nie człon ków PZD. Mi mo, że uchwa la ją or gan PZD zo -
bo wią za ni do jej za pła ty są wszy scy dział kow cy (nie -
za leż nie od człon ko stwa w PZD). Wy ni ka to z art. 33
usta wy o ROD.

W związ ku z ko lej ną zmia ną za sad go spo da ro wa nia
od pa da mi ko mu nal ny mi za chę ca my za rzą dy ROD do
spraw dze nia w urzę dzie mia sta/gmi ny bądź na ich stro -
nach in ter ne to wych, czy dla kon kret ne go ROD zo sta ła
okre ślo na zry czał to wa na staw ka opła ty za wy wóz śmie -
ci i na ja kich za sa dach ta opła ta ma być wno szo na od
nie ru cho mo ści, zaj mo wa nych przez ro dzin ne ogro dy
dział ko we.

Gdy opła ta za wy wóz śmie ci z te re nów ROD nie zo sta -
ła jesz cze uchwa lo na war to spró bo wać wy ne go cjo wać
jej wy so kość na se sjach ra dy mia sta/gmi ny. Na to miast,
gdy uchwa ła w spra wie opła ty za wy wóz śmie ci z te re -
nów ROD zo sta ła już pod ję ta (i wy so kość opła ty jest wy -
gó ro wa na) war to spró bo wać za skar żyć nie ko rzyst ne
prze pi sy miej sco we do or ga nów wyż sze go rzę du (re gio -
nal nych izb ob ra chun ko wych, wo je wo dów, a w osta tecz -
no ści wo je wódz kie go są du ad mi ni stra cyj ne go).

Kra jo wa Ra da PZD

2. Komunikat KR PZD w sprawie zmian w systemie opłat za wywóz Êmieci 
z terenów ROD 

War sza wa, dnia 12 ma ja 2015 r.

3. Komunikat KR PZD w sprawie stanowiska Ministra Ârodowiska
dotyczàcego opłaty ryczałtowej za wywóz Êmieci z terenów ROD

W dniu 1 lu te go 2015 r. we szła w ży cie no we li za cja
usta wy śmie cio wej, któ ra wpro wa dzi ła opła tę ry czał to wą
za wy wóz śmie ci z nie ru cho mo ści, na któ rych znaj du ją
się dom ki let ni sko we, lub in nych nie ru cho mo ści wy ko -
rzy sty wa nych na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we, 
w tym ROD. O zmia nie prze pi sów Kra jo wa Ra da PZD
in for mo wa ła za rzą dy ROD i dział kow ców z ROD ob ję -
tych no wym sys te mem go spo da ro wa nia od pa da mi ko -
mu nal ny mi w ko mu ni ka cie z dnia 14 kwiet nia i 12 ma ja
2015 r. (na stro nie in ter ne to wej PZD).

W ni niej szym ko mu ni ka cie Kra jo wa Ra da PZD pu bli -
ku je sta no wi sko Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 30 kwiet -

nia 2015 r. do ty czą ce opła ty ry czał to wej za wy wóz śmie -
ci z te re nów ROD. W tym sta no wi sku Mi ni ster de fi niu -
je po ję cie dom ku let ni sko we go oraz nie ru cho mo ści
wy ko rzy sty wa nych na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we
i po twier dza, że ogro dy dział ko we za li cza ją się do nie ru -
cho mo ści wy ko rzy sty wa nych na ce le re kre acyj no -wy -
po czyn ko we, o czym świad czy art. 3 usta wy z dnia 
13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Jed nak istot ne jest tu nie ty le prze zna cze nie tych nie ru -
cho mo ści (np. w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go), tyl ko fak tycz ne funk cje, ja kie
peł nią, fak tycz ny spo sób ich wy ko rzy sta nia.
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Zda niem Mi ni stra, je że li nie ru cho mo ści, za ję te przez
ogro dy dział ko we są wy ko rzy sty wa ne w ce lu za miesz ki -
wa nia – wów czas pod pa da ją pod ka te go rię nie ru cho mo -
ści, na któ rych za miesz ku ją miesz kań cy. W ta kim też
przy pad ku na le ży po no sić opła tę za go spo da ro wa nie od -
pa da mi ko mu nal ny mi wg sta wek okre ślo nych dla nie ru -
cho mo ści, na któ rych za miesz ku ją miesz kań cy, a nie
staw kę ry czał to wą. W prak ty ce bę dzie to ozna czać, że 
w nie któ rych ROD, gdzie po je dyn czy dział kow cy za -
miesz ku ją na dział kach wraz z ro dzi na mi, gmi na mo że
na ło żyć wyż szą opła tą za wy wóz śmie ci. Ta ka opła ta nie
po win na jed nak ob cią żać wszyst kich dział kow ców 
z ROD, któ ry jest za miesz ki wa ny. Po win na do ty czyć tyl -
ko tych, któ rzy za miesz ku ją na dział kach w ROD, ła miąc

w ten spo sób prze pi sy usta wy o ROD.
Ry czał to wa opła ta za wy wóz śmie ci ozna cza, że opła -

ta ta ma być okre śla na bez usta la nia okre su prze by wa -
nia na da nej nie ru cho mo ści i fak tycz ne go cza su wy twa-
rza nia od pa dów czy też usta la nia fak tycz nie wy two rzo -
nej ilo ści od pa dów. Ma być rocz na i wy li cza na ja ko ilo -
czyn śred niej ilo ści od pa dów po wsta ją cych na nie ru c-
ho mo ści, wy ra żo nej w licz bie po jem ni ków oraz staw ce
opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi.
Zgod nie ze sta no wi skiem Mi ni stra, w przy pad ku ogro -
dów dział ko wych śred nia ilość od pa dów prze li czo na na
licz bę po jem ni ków mo że zo stać usta lo na z uwzględ nie -
niem licz by dzia łek i te re nu ogól ne go – zgod nie z ich de -
fi ni cją okre ślo ną w usta wie o ROD.

Krajowa Rada PZD

4. Stanowisko Ministerstwa Ârodowiska w sprawie ponoszenia opłaty
ryczałtowej w przypadku nieruchomoÊci, na których znajdujà si´ domki
letniskowe, lub innych nieruchomoÊci wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

Usta wa nie de fi niu je po ję cia dom ku let ni sko we go oraz
nie ru cho mo ści wy ko rzy sty wa nej na ce le re kre acyj no -
-wy po czyn ko we. W związ ku z po wyż szym po ję ciom
tym na le ży nadać zna cze nie przy ję te w ję zy ku po tocz -
nym. Dom ki let ni sko we nie słu żą do za spo ka ja nia pod -
sta wo wych po trzeb miesz ka nio wych tyl ko do ce lów
zwią za nych z wy po czyn kiem. In ne nie ru cho mo ści wy -
ko rzy sty wa ne na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we sta -
no wią do syć otwar tą ka te go rię nie ru cho mo ści, o za-
li cze niu do któ rej de cy du ją peł nio ne funk cje – miesz czą
się tu np. ogród ki dział ko we (zgod nie z art. 3 pkt 1 usta -
wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) pod sta wo wy mi
ce la mi ro dzin ne go ogro du dział ko we go jest m.in. za spo -
ka ja nie wy po czyn ko wych i re kre acyj nych po trzeb spo łe -
czeń stwa po przez umoż li wia nie pro wa dze nia upraw
ogrod ni czych).

Za sad ni czo nie ru cho mo ści, na któ rych znaj du ją się
dom ki let ni sko we, lub in ne nie ru cho mo ści wy ko rzy sty -
wa ne na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we, nie są wy ko -
rzy sty wa ne do za miesz ki wa nia, tyl ko w ce lu cza so we go
prze by wa nia w związ ku z wy po czyn kiem. Dla te go też
są za li cza ne do ka te go rii nie ru cho mo ści, na któ rych nie
za miesz ku ją miesz kań cy, ale po wsta ją na nich od pa dy
ko mu nal ne. Istot ne jest tu nie prze zna cze nie nie ru cho -
mo ści (np. w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go), tyl ko fak tycz ne funk cje, ja kie peł nią,
fak tycz ny spo sób ich wy ko rzy sta nia. Je że li nie ru cho mo -
ści te są wy ko rzy sty wa ne w ce lu za miesz ki wa nia - wów -

czas pod pa da ją pod ka te go rię nie ru cho mo ści, na któ rych
za miesz ku ją miesz kań cy, w sto sun ku do któ rych gmi na
jest obo wią za na zor ga ni zo wać od bie ra nie od pa dów ko -
mu nal nych. W ta kim też przy pad ku wła ści ciel nie ru cho -
mo ści jest obo wią za ny po no sić opła tę za go spo da -
ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi wg sta wek okre ślo nych
dla nie ru cho mo ści, na któ rych za miesz ku ją miesz kań cy,
a nic staw kę ry czał to wą. Istot ny dla po wsta nia te go obo -
wiąz ku jest bo wiem stan fak tycz ne go za miesz ki wa nia.

Na le ży zwró cić uwa gę, że no we li za cja usta wy wpro -
wa dzo na usta wą z dnia 28 li sto pa da 2014 r. o zmia nie
usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach
oraz nie któ rych in nych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87)
da je moż li wość usta le nia ry czał to wej staw ki opła ty od
nie ru cho mo ści, na któ rych są dom ki let ni sko we lub od
in nych nie ru cho mo ści wy ko rzy sty wa nych na ce le re kre -
acyj no -wy po czyn ko we (no wo do da ny art. 6j ust. 3b), 
z tym, że prze pis ten do ty czy nie ru cho mo ści, w sto sun -
ku do któ rych ra da gmi ny pod ję ła uchwa łę o od bie ra niu
od pa dów ko mu nal nych na pod sta wie art. 6c ust. 2. Zgod -
nie z art. 6c ust. 2 usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po -
rząd ku w gmi nach w sto sun ku do nie ru cho mo ści, na
któ rych nie za miesz ku ją miesz kań cy, gmi na ma moż li -
wość prze ję cia od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych wy -
twa rza nych na tych nie ru cho mo ściach (przy czym mo że
też ta ką uchwa łę pod jąć w sto sun ku do wszyst kich lub
tyl ko nie któ rych ka te go rii nie ru cho mo ści). Po nie waż
nie ru cho mo ści z dom ka mi let ni sko wy mi i in ne wy ko -
rzy sty wa ne na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we za sad -
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ni czo sta no wią nie ru cho mo ści, na któ rych nie za miesz -
ku ją miesz kań cy, od wo li ra dy gmi ny za le ży ob ję cie ich
zor ga ni zo wa nym przez gmi nę sys te mem od bie ra nia od -
pa dów ko mu nal nych lub nie. Je że li ra da gmi ny po dej -
mie na pod sta wie art. 6c ust. 2 uchwa łę obej mu ją cą te
nie ru cho mo ści - jest obo wią za na tak że uchwa lić ry czał -
to wą staw kę opła ty, dla ta kich nie ru cho mo ści. Je że li ra -
da gmi ny ta kiej uchwa ły nie po dej mie – wła ści cie le tych
nie ru cho mo ści są obo wią za ni do po zby wa nia się od pa -
dów ko mu nal nych zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi 
w art. 6 ust. 1 usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku
w gmi nach – po przez za war cie umo wy z pod mio tem
upraw nio nym do od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych od
wła ści cie li nie ru cho mo ści. W ta kim przy pad ku oczy wi -
ście wła ści cie le nie ru cho mo ści nie skła da ją de kla ra cji 
i nie wno szą opłat za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu -
nal ny mi na rzecz gmi ny, tyl ko pła cą opła tę za usłu gę wy -
ko ny wa ną przez wy bra ny przez te goż wła ści cie la
pod miot oraz są obo wią za ni po sia dać do wo dy po twier -
dza ją ce wy ko na nie tych obo wiąz ków (umo wa i do wo dy
pła ce nia za usłu gi). Na pod sta wie art. 6 ust. 2 usta wy 
o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach ra da gmi -
ny okre śla, w dro dze uchwa ły, gór ne staw ki opłat po no -
szo nych przez wła ści cie li nie ru cho mo ści za wy żej
wy mie nio ne usłu gi (ce ny usta la ne przez przed się bior -
ców nie mo gą te go li mi tu prze kro czyć). Je że li wła ści cie -
le tych nie ru cho mo ści nie ko rzy sta ją z usług pod mio tu
od bie ra ją ce go od pa dy ko mu nal ne, wójt, bur mistrz lub
pre zy dent mia sta wy da je de cy zję, o któ rej mo wa w 
art. 6 ust. 7 usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w
gmi nach za od bie ra nie od pa dów „za stęp czo" przez gmi nę.

W przy pad ku ob ję cia przez gmi nę zor ga ni zo wa nym
przez nią sys te mem od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych
nie ru cho mo ści z dom ka mi let ni sko wy mi i in nych wy ko -
rzy sty wa nych na ce le re kre acyj no -wy po czyn ko we przez
część ro ku, na gmi nie cią ży obo wią zek pod ję cia uchwa -
ły okre śla ją cej ry czał to wą staw kę opła ty za go spo da ro -
wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi. Art. 6j ust. 3b i 3c
usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach za -
wie ra ją na stę pu ją ce wy tycz ne do usta le nia ry czał to wej
staw ki opła ty:

1) jest uchwa la na za rok od dom ku let ni sko we go lub
od in nej nie ru cho mo ści wy ko rzy sty wa nej na ce le re kre -
acyj no -wy po czyn ko we.

2) jest usta la na ja ko ilo czyn śred niej ilo ści od pa dów
po wsta ją cych na nie ru cho mo ściach, o któ rych mo wa 
w ust. 3b, na ob sza rze gmi ny, wy ra żo nej w licz bie po -
jem ni ków oraz staw ki opła ty za go spo da ro wa nie od pa -
da mi ko mu nal ny mi, o któ rej mo wa w art. 6k ust. 1 pkt 2

(jest to staw ka opła ty za po jem nik o okre ślo nej po jem no -
ści).

Wpro wa dze nie te go prze pi su ma uła twić usta la nie
opła ty - ma ono mieć cha rak ter ry czał to wy bez usta la nia
okre su prze by wa nia na da nej nie ru cho mo ści i fak tycz -
ne go cza su wy twa rza nia od pa dów na niej czy usta la nia
fak tycz nie wy two rzo nej ilo ści od pa dów. Przy usta la niu
śred niej ilo ści od pa dów wy twa rza nych na nie ru cho mo -
ściach, o któ rych mo wa w art. 6j ust. 3b usta wy o utrzy -
ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach na le ży uwzględ-
nić treść obo wią zu ją ce go w da nej gmi nie re gu la mi nu
utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku na te re nie gmi ny, o któ -
rym mo wa w art. 4 ust. 1 tej usta wy. Okre śla ne w re gu -
la mi nie wy ma ga nia w za kre sie utrzy ma nia czy sto ści 
i po rząd ku na te re nie nie ru cho mo ści obej mu ją:

1) ro dzaj i mi ni mal ną po jem ność po jem ni ków prze -
zna czo nych do zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych na te re -
nie nie ru cho mo ści, przy uwzględ nie niu:

a) śred niej ilo ści od pa dów ko mu nal nych wy twa rza -
nych w go spo dar stwach do mo wych bądź w in nych źró -
dłach,

b) licz by osób ko rzy sta ją cych z tych po jem ni ków;
2) czę sto tli wość i spo sób po zby wa nia się od pa dów

ko mu nal nych z te re nu nie ru cho mo ści. W związ ku z po -
dej mo wa niem uchwa ły na pod sta wie art. 6j ust. 3b ko -
niecz nym mo że oka zać się wpro wa dze nie nie zbęd nych
zmian tak że w re gu la mi nie.

I tak w przy pad ku ogro dów dział ko wych śred nia ilość
od pa dów prze li czo na na licz bę po jem ni ków mo że zo stać
usta lo na z uwzględ nie niem licz by dzia łek i te re nu ogól -
ne go. Zgod nie z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych przez ro dzin ny ogród dział ko wy na le ży ro zu mieć
wy dzie lo ny ob szar lub ob sza ry prze zna czo ne na ce le ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, skła da ją ce się z dzia -
łek i te re nu ogól ne go, słu żą ce do wspól ne go ko rzy sta nia
przez dział kow ców, wy po sa żo ne w in fra struk tu rę ogro -
do wą. Dział ka to pod sta wo wa jed nost ka prze strzen na ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go, któ rej po wierzch nia nie
mo że prze kra czać 500 nr, słu żą ca za spo ka ja niu po trzeb
dział kow ca i je go ro dzi ny w za kre sie pro wa dze nia upraw
ogrod ni czych, wy po czyn ku i re kre acji. Isto tą opła ty ry -
czał to wej jest usta le nie rocz nej staw ki za ode bra nie od -
pa dów ko mu nal nych z uwzględ nie niem licz by nie zbęd-
nych do ich ze bra nia i ode bra nia po jem ni ków usta lo nych
w opar ciu o re gu la min utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku
na te re nie gmi ny.

Jed no cze śnie in for mu ję, że przed mio to wa opi nia za -
wie ra sta no wi sko Mi ni ster stwa Śro do wi ska, któ re nie
sta no wi wią żą cej in ter pre ta cji pra wa.

Mi ni ster stwo Śro do wi ska
Dy rek tor De par ta men tu Go spo dar ki Od pa da mi

Mał go rza ta Szym bor ska
War sza wa, dnia 30 kwiet nia 2015 r.
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Cał ko wi cie po pie ram wnio sek człon ków Ro dzin nych
Ogród ków Dział ko wych w Czę sto cho wie, wy ra żo ny w
pi śmie Okrę go we go Za rzą du PZD, o roz wią za nie pro -
ble mu do ty czą ce go ry czał to wej opła ty od jed nej dział ki
za wy wóz od pa dów z te re nu ogród ków dział ko wych.
Pro ble mem jest jed nak re gu la cja usta wo wa, któ rej kon -
se kwen cją by ła uchwa ła Ra dy Mia sta Czę sto cho wy,

Dla te go też zwró ci łem się do czę sto chow skie go Po sła
Mar ka Bal ta, człon ka sej mo wej Ko mi sji Ochro ny Śro do -
wi ska, Za so bów Na tu ral nych i Le śnic twa z proś bą o ini -
cja ty wę zmia ny le gi sla cyj nej po le ga ją cej na wy kre śle niu
dzia łek zlo ka li zo wa nych na te re nie ROD z za pi sów art, 6j
ust. 3b usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi -
nach - co po zwo li Wam na po no sze nie opłat za go spo da -
ro wa nie od pa da mi na do tych cza so wych za sa dach.

Mam na dzie ję, że w przy pad ku przy ję cia ta kiej ko rek -
ty w usta wie o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi -
nach, Ra da Mia sta Czę sto cho wy po dej mie - jesz cze w
tym ro ku – no wą uchwa łę mo dy fi ku ją cą, zgod nie z Wa -
szy mi ocze ki wa nia mi, spo sób i wy so kość opła ty za go -

spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi od dział ki na te -
re nie Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych,

Mo im zda niem zmia na prze pi sów usta wy o czy sto ści
wy wo ła ła dla spo łecz no ści dział kow ców sku tek prze ciw -
ny od za mie rzo ne go. Obec nie, z po wo du kra jo wej re gu -
la cji po dwój nie po no si cie kosz ty zwią za ne z go spo da -
ro wa niem od pa da mi: po pierw sze ja ko miesz kań cy mia -
sta, a po dru gie ja ko wła ści cie le dzia łek re kre acyj nych
zlo ka li zo wa nych na te re nie Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych. Do szło tu nie wąt pli wie do roz dź wię ku mię dzy
du chem usta wy a li te rą pra wa. Świa do mość i dzia łal ność
pro eko lo gicz na pro wa dzo na przez Was zo sta ła ob cią żo -
na do dat ko wą opła tą za go spo da ro wa nie od pa da mi ko -
mu nal ny mi zbie ra ny mi w spo sób se lek tyw ny.

W ce lu wpro wa dze nia zmia ny w usta wie nie zbęd na
bę dzie współ pra ca wszyst kich śro do wisk, któ rym za le ży
na wła ści wym funk cjo no wa niu ogród ków dział ko wych,
tak jak to mia ło miej sce w przy pad ku na szych wspól -
nych dzia łań po dej mo wa nych przy uchwa la niu usta wy
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Z wy ra za mi sza cun ku 
Pre zy dent Mia sta Czę sto cho wa

Krzysz tof Ma ty jasz czyk

5. Prezydent Cz´stochowy popiera działkowców w walce o rozwiàzanie
problemu ryczałtowej opłaty od ka˝dej działki za wywóz odpadów

Czę sto cho wa, dnia 15 maja 2015 r.

An drzej Wo sik
Pre zes Okrę go we go Za rzą du
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

6. List Prezydenta Cz´stochowy do Posła SLD Marka Balta z proÊbà
o wniesienie inicjatywy ustawodawczej w sprawie gospodarowania
odpadami 

Zwra cam się do Pa na Po sła w imie niu wła snym, Sa -
mo rzą du Czę sto chow skie go oraz człon ków Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych w Czę sto cho wie z proś bą 
o wnie sie nie ini cja ty wy le gi sla cyj nej pod ob ra dy Ko mi -
sji Ochro ny śro do wi ska, Za so bów Na tu ral nych i Le śnic -
twa ce lem zmia ny ist nie ją ce go za pi su usta wo we go, któ ry
po wo du je ko niecz ność wno sze nia przez dział kow ców
za wy żo nych opłat za go spo da ro wa nie od pa da mi.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Czę sto cho wie, re pre zen tu ją cy wo lę 6052 człon ków
sto wa rzy sze nia z te re nu mia sta Czę sto cho wy, wnio skiem
z dnia 10 kwiet nia 2015 r. (pi smo w za łą cze niu) wniósł
o roz wią za nie pro ble mu wy ni ka ją ce go z pod ję tej przez
Ra dę Mia sta Czę sto cho wy uchwa ły, usta la ją cej ry czał to -
wą opła tę od od ręb nej dział ki za wy wóz od pa dów z te -
re nu Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Ma rek Balt
Po seł na Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej
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Zda niem dział kow ców, zmia na prze pi sów usta wy 
o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach wpro wa -
dzo na usta wą z dnia 28 li sto pa da 2014 r. (ogło szo na 
W Dz. U. z 2015r. poz.  8) wy wo ła ła wo bec nich sku tek
prze ciw ny od za mie rzo ne go gdyż w chwi li obec nej są oni
zo bo wią za ni po dwój nie po no sić kosz ty zwią za ne z go spo -
da ro wa niem od pa da mi: po pierw sze ja ko miesz kań cy, a
po dru gie ja ko wła ści ciel dzia łek re kre acyj nych zlo ka li -
zo wa nych na te re nie ROD. Dział ko wi cze pod no szą, mo -
im zda niem słusz nie, iż do szło do roz dź wię ku po mię dzy
du chem a li te rą pra wa. Świa do mość i dzia łal ność pro eko -

lo gicz na pro wa dzo na przez nich zo sta ła uka ra na do dat ko -
wą opła tą za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi
zbie ra ny mi w spo sób se lek tyw ny (w ce lu ogra ni cze nia ilo -
ści wy twa rza nych od pa dów zmie sza nych).

W tej sy tu acji ja wi się ko niecz ność roz wią za nia przed -
mio to we go pro ble mu na eta pie le gi sla cyj nym, tj. do ko -
na nia wpi su w re dak cję art. 6j ust. 3b usta wy z dnia 
13 wrze śnia 1996 r. o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku 
w gmi nach (t. j. Dz. U. z 2U13 r. poz. 1399 ze zmia na -
mi), do ty czą ce go wy łą cze nia z ni niej sze go prze pi su
dzia łek zlo ka li zo wa nych na te re nach ROD. 

Z po wa ża niem
Pre zy dent Mia sta Czę sto cho wy

Krzysz tof Ma ty jasz czyk
Czę sto cho wa, dnia 15 maja 2015 r.

Se zon na wy po czy nek na da czach i w ogro dach
dział ko wych moż na uznać za otwar ty. W związ ku 
z tym w re jo nach tu ry stycz nie atrak cyj nych po ja wi -
ły się tłu my urlo po wi czów. Nie ste ty nie wszy scy z nich
zo sta wia ją po so bie po rzą dek. Cięż ko jest ko go kol -
wiek zła pać na go rą cym uczyn ku i uka rać. Dla te go
wła dze miast zde cy do wa ły się na in ne roz wią za nie te -
go pro ble mu. Mia no wi cie, obar cze nie ni cze mu win -
nych dział kow ców i wła ści cie li oko licz nych dom ków
let ni sko wych kosz ta mi sprzą ta nia tych te re nów. Nie
waż ne kto na śmie cił, waż ne kto po sprzą ta, a do kład -
niej… kto za pła ci za to sprzą ta nie.

Moż na by by ło uznać, że spra wa jest je dy nie epi zo -

dem, gdy by do ty czy ła jed ne go ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go. Nie ste ty w ostat nim cza sie co raz wię cej miast
prze rzu ca opła ty zwią za ne ze sprzą ta niem oko li cy na
użyt kow ni ków dzia łek w ROD i wła ści cie li dzia łek re -
kre acyj nych. Kon se kwen cją ta kie go dzia ła nia jest chęć
pod wyż sze nia opłat za wy wóz śmie ci na wet o 320%.
Ab surd go ni ab surd, po nie waż art. 15 ust. 3 usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych jed no znacz nie wska zu -
je, że to gmi na od po wia da za uprząt nię cie te re nów
przy le głych do ogro dów. Tym cza sem me dia pięt nu ją
dział kow ców za brak po rząd ku, a urzęd ni cy ocho czo się -
ga ją do dział ko wych kie sze ni.

7. Kocham, lubi´, szanuj´… nie Êmiec´

Urzęd ni cza igno ran cja

Dzi kie wy sy pi ska śmie ci sta ły się nie od łącz nym ele -
men tem kra jo bra zu miast. Gdy tyl ko uda je się uprząt nąć
jed no z nich, za ro giem wy ra sta już ko lej ne. W wie lu re -
gio nach Pol ski wła dze nie ra dzą so bie z tym pro ble mem.
Jed nym z po wo dów jest brak prze my śla ne go sys te mu
sprzą ta nia mia sta, dru gim wy so kie kosz ty, któ re są z tym
zwią za ne. 

Urzęd ni cy zna leź li jed nak an ti do tum na „śmie cio we”
kło po ty. La wi no wo za czę li pod wyż szać dział kow com
opła ty za wy wóz śmie ci. W ten spo sób zy ska li do dat ko -

we pie nią dze na po kry cie wy dat ków zwią za nych ze
sprzą ta niem śmie ci w oko li cach ogro dów. Po wo łu ją się
przy tym na usta wę o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku
w gmi nach. Szko da tyl ko, że jed no cze śnie po mi ja ją
szcze gó ło we prze pi sy ja kie za wie ra usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Czyż by zda nie urzęd ni ków by ło
waż niej sze niż pra wo? Od po wiedź wy da je się oczy wi -
sta, gdyż ta kie wy biór cze sto so wa nie prze pi sów jest im
po pro stu na rę kę. 

Win ny, nie win ny – ska za ny na wszel ki wy pa dek

Cięż ko jest się przy znać do wła snych za nie dbań. Jesz -
cze trud niej, gdy jest się oce nia nym przez spo łe czeń -
stwo, na któ re go gło sy po par cia trze ba li czyć w

ko lej nych wy bo rach. Na szczę ście za wsze znaj dzie się
ktoś, kto szyb ko wy da wy rok na „win ne go”. Zwy kli lu -
dzie, któ rzy nie ma ją wie dzy o obo wiąz kach gmi ny, 
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o ba ła gan w oko li cy ogro dów po są dza ją dział kow ców.
Za ni mi, bez spraw dze nia tych plo tek, po wie la ją je nie -
któ re me dia. Ta kie in for ma cje pra so we moż na zna leźć
w lo kal nej pra sie choć by we Wło cław ku, Zie lo nej Gó rze
i w Gdań sku. 

W ten wła śnie spo sób two rzy się fał szy wy ob raz dział -
kow ca – bru da sa. To szcze gól nie przy kre i krzyw dzą ce,
gdyż aku rat dział kow cy, któ rzy bli sko zwią za ni są 
z przy ro dą, przy kła da ją szcze gól ną wa gę do dba ło ści 

o eko lo gię i śro do wi sko. Do do wem na to jest choć by
eko lo gicz na upra wa wa rzyw i owo ców, za kła da nie kom -
po stow ni ków, ale przede wszyst kim se gre ga cja i pra -
wi dło we skła do wa nie od pa dów w wy zna czo nych do te -
go miej scach. Nie za słu że nie dział kow cy sta ją się więc
chłop cem do bi cia – nie dość, że są oskar ża ni o za śmie -
ca nie te re nów wo kół ogro dów, to mu szą po kry wać kosz -
ty ich sprzą ta nia, po mi mo że le ży to w kom pe ten cjach
gmi ny.

Ra dy kal na pod wyż ka

Do brym przy kła dem ta kiej pa to lo gii jest sy tu acja w
Czę sto cho wie, gdzie rad ni wy ka za li się wy jąt ko wym tu -
pe tem. Chcie li bo wiem pod wyż szyć opła tę za wy wóz
śmie ci z ro dzin nych ogro dów dział ko wych aż o 320 pro -
cent! Choć brzmi to jak kiep ski żart, nie ste ty nim nie jest.
Za sta na wia ją ce jest czym kie ro wa li się rad ni. Czyż by
kosz ty zwią za ne z wy wo zem śmie ci z ogro dów zmie ni -
ły się tak dia me tral nie w po rów na niu z ubie głym ro -
kiem? 

Ta nie do rzecz na pod wyż ka zo sta ła opro te sto wa na

przez dział kow ców. Osta tecz nie wy pra co wa no kom pro -
mis, jed nak nie smak po zo stał. – Je śli dział kow cy ma ją
ni we lo wać błę dy sys te mu za go spo da ro wa nia od pa dów,
to coś jest nie tak – po wie dział dla jed nej z lo kal nych ga -
zet prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta w Czę sto cho wie Ar tur
Gaw roń ski. 

Ko lo ry tu ca łej sy tu acji do da je fakt, że dla zwy kłych
miesz kań ców mia sta wy so kość opła ty nie zmie ni ła się
od 2013 ro ku. Nie stra ci ło za tem nic na ak tu al no ści po -
wie dze nie, że są rów ni i rów niej si.

Lek cja oszczę dza nia

Po dob ną kre atyw no ścią wy ka za ły się wła dze gmi ny
Ko ro no wo w wo je wódz twie ku jaw sko - po mor skim. Na -
ło ży ły na dział kow ców prze szło stu pro cen to wą pod wyż -
kę opłat za wy wóz śmie ci, uwzględ nia jąc w niej kosz ty
oczysz cza nia te re nu przy le głe go do ogro dów. Bur mistrz
Ko ro no wa nie prze jął się tym, że de cy zja rad nych jest
nie zgod na z usta wą o ROD. Dział kow cy ma ją pła cić jak
wszy scy, bez wzglę du na rze czy wi ste kosz ty wy wo zu
śmie ci z ogro dów.

- Stwier dza my, że tak ra dy kal na pod wyż ka jest nie ra -
cjo nal na, nie spra wie dli wa, nie uwzględ nia do tych cza so -
wych kosz tów po no szo nych przez użyt kow ni ków
dzia łek – pro te stu je okrę go wy za rząd PZD w Byd gosz -
czy. Jed no cze śnie po szcze gó ło wej ana li zie wska zu je, że
w ubie głym ro ku koszt wy wo zu od pa dów z ko ro now -
skich ogro dów oscy lo wał śred nio na po zio mie 35 - 40 zł
od dział ki za rok.

- Są to wy li cze nia, któ re ma Zwią zek. Na to miast my
tu taj pre cy zyj nie wy li czy li śmy te kwe stie i nie są dzę, że -
by śmy po peł ni li błąd – mó wi za stęp ca bur mi strza Ko ro -
no wa Bo le sław Gry go re wicz. 

- Zno we li zo wa na usta wa śmie cio wa da je sa mo rzą dom
moż li wość usta na wia nia zry czał to wa nych, rocz nych
opłat za wy wóz śmie ci, ale pro po zy cja rad nych z Ko ro -
no wa jest po pro stu moc no za wy żo na. Rze czy wi ste kosz -
ty wy wo zu śmie ci są zde cy do wa nie niż sze – mó wi
Pre zes OZ w Byd gosz czy Bar ba ra Ko kot.

- Ona nie jest w żad nym miej scu za wy żo na. Za pro po -

no wa li śmy dział kow com ob ni żo ną staw kę ry czał to wą w
sto sun ku do re al nych kosz tów od bio ru i uty li za cji od pa -
dów. […] Od bie ra my wszyst kie od pa dy, czy li i ga ba ry -
ty, nie ga ba ry ty i in ne wy twa rza ne tu taj od pa dy.
Na to miast jest to opła ta, któ ra obo wią zu je na rok i je że li
nie zmie ści my się w tym ry czał cie to bę dzie my roz ma -
wiać o pod nie sie niu tej opła ty - za po wia da za stęp ca bur -
mi strza Ko ro no wa Bo le sław Gry go re wicz.

Spra wa nie jest jesz cze prze gra na. Pol ski Zwią zek
Dział kow ców za skar żył pod ję tą uchwa łę. Skie ro wał w
tej spra wie pi smo do Wo je wo dy Ku jaw sko – Po mor skie -
go Ewy Mess i Re gio nal nej Izby Ob ra chun ko wej. OZ
PZD w Byd gosz czy in for mu je w nim, że bur mistrz Ko -
ro no wa Sta ni sław Glisz czyń ski miał w pla nie trzy krot ną
pod wyż kę opła ty za wy wóz śmie ci. Tyl ko dzię ki na ci -
skom ze stro ny dział kow ców bur mistrz nie zre ali zo wał
swo ich za po wie dzi. Nie zmie nia to jed nak fak tu, że
obec ne opła ty są du żo wyż sze i zmu sza ją dział kow ców
do po no sze nia kosz tów za wy wóz śmie ci z te re nów oka -
la ją cych ROD.

- W re zul ta cie do cho dzi do te go, że gmi na swo imi
kosz ta mi nie słusz nie ob cią ża ogro dy dział ko we Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców. Brak jest ja kie go kol wiek ure -
gu lo wa nia w świe tle za pi sów usta wy do ure gu lo wa nia
opłat za wy wóz nie czy sto ści w ta ki spo sób w ja ki uczy -
ni ła to gmi na Ko ro no wo – pi sze OZ w Byd gosz czy w
uza sad nie niu wnio sku.
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Strze żo ne go Pan Bóg strze że

Dla cze go to dział kow cy i let ni skow cy ma ją spon so ro -
wać oczysz cza nie te re nu po tu ry stach lub zwy czaj nych
wan da lach? Je że li gmi na nie ra dzi so bie z nad mia rem
śmie ci, a sprzą ta nie ich w du żej ilo ści prze ra sta jej moż -
li wo ści fi nan so we, to po win no po ło żyć się na cisk na pro -
fi lak ty kę. Co to ozna cza? Czas za po bie gać, a nie szu kać
ko zła ofiar ne go! W roz po rzą dze niu Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów w spra wie wy so ko ści grzy wien na kła da nych w
dro dze man da tów kar nych za wy bra ne ro dza je wy kro -
czeń spre cy zo wa ne są ka ry za za śmie ca nie te re nu. 100 zł
grzyw ny mu si za pła cić oso ba, któ ra nie zbie ra po wsta -
łych na te re nie nie ru cho mo ści od pa dów ko mu nal nych.

Ta ka sa ma ka ra gro zi za nie wy po sa że nie nie ru cho mo ści
w po jem ni ki słu żą ce do zbie ra nia od pa dów ko mu nal -
nych. Dla te go do od po wie dzial no ści na le ży po cią gnąć
śmie cą cych, ale i wła ści cie li te re nów za śmie ca nych, któ -
rzy zo bo wią za ni są do ich upo rząd ko wa nia.

Od po wied nie prze pi sy są, tyl ko czy kto kol wiek z nich
ko rzy sta? Czas naj wyż szy, aby straż miej ska skru pu lat -
niej po de szła do swo ich obo wiąz ków. Re gu lar ne mo ni -
to ro wa nie oko lic po zwo li za po biec ich za śmie ca niu. To
tak że do bra oka zja dla straż ni ków miej skich, aby wy ka -
za li swo ją spo łecz ną przy dat ność, któ ra od lat jest pod -
wa ża na.

Czy dział kow cy są świę ci?

Oczy wi ście, że nie. Dział kow cy to ol brzy mia gru pa
spo łecz na, i jak w każ dej, tak że w niej znaj dą się jed -
nost ki, któ re nie po tra fią się pod po rząd ko wać przy ję tym
za sa dom. Jed nak czy z po wo du kil ku osób na po nad mi -
lion pol skich dział kow ców, war to bu do wać so bie ne ga -
tyw ną opi nię o ca łej ich spo łecz no ści? Non sens. 

Nie ste ty lu dziom bar dzo ła two przy cho dzi po chop ne

osą dza nie in nych. Rzu co nych słów nie da się już cof nąć,
a zła fa ma szyb ko się roz no si. Jest to szcze gól nie przy -
kre, po nie waż eko lo gicz na po sta wa dział kow ców mo że
być wzo rem dla in nych. Uwi kła nie ich nie tyl ko w za -
wy żo ne opła ty, ale i w od po wie dzial ność za ba ła gan w
mie ście jest nie spra wie dli we. Czas naj wyż szy uważ niej
spoj rzeć na rę ce urzęd ni kom.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców 

Re gu łą jest, że dział kow cy bar dzo do brze ży ją za rów -
no z lo kal ną spo łecz no ścią, jak i wła dza mi sa mo rzą do -
wy mi. Jed nak ne ga tyw ny sto su nek władz nie któ rych
miast zmu sza Pol ski Zwią zek Dział kow ców do zde cy -
do wa nych re ak cji. Nie chęć nie któ rych urzęd ni ków mo -
że być spo wo do wa na sta ra nia mi ja kie po dej mu je PZD,
aby ujaw nić w księ gach wie czy stych pra wa do te re nów
ogro dów. Art. 76 usta wy o ROD, któ ry to umoż li wia, jest
nie wy god ny dla nie któ rych miast, któ re nie chcą na swo -
im te re nie ogro dów.

Jed no cze śnie Zwią zek na bie żą co po dej mu je dzia ła nia
w ce lu wy ja śnia nia wszel kich po mó wień kie ro wa nych
pod ad re sem dział kow ców. Nie ste ty rze czy wi stość po -
ka zu je, że czę sto mu si też de men to wać kłam li we in for -
ma cje pra so we.

Dla te go PZD w ko mu ni ka cie w spra wie sprzą ta nia
śmie ci na te re nach ROD za chę ca dział kow ców do po -
mo cy w wal ce o ich do bre imię. „Dział kow cy po win ni
zwró cić uwa gę na czy stość te re nu bez po śred nio są sia du -
ją ce go z ROD. Nie ste ty czę sto zda rza się, że są oni nie -
słusz nie oskar ża ni o je go za śmie ca nie, co nie po trzeb nie
szka lu je ich do brą opi nię. Wszel kie pro ble my w tym za -
kre sie na le ży zgła szać za rzą dom ROD lub Stra ży Miej -
skiej”.

War to, aby każ dy z nas re ago wał na za śmie ca nie. Nie
tak daw no, 22 kwiet nia, ob cho dzo ny był świa to wy Dzień
Zie mi, któ re go ce lem jest pro mo wa nie po staw eko lo -
gicz nych w spo łe czeń stwie. Le piej jed nak być eko lo -
gicz nym na co dzień, a nie tyl ko od świę ta.

(AD)
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Dzię ki unor mo wa niom praw nym wy ni ka ją cym z usta -
wy z dnia 13 grud nia 2013 ro ku, PZD po dej mu je ak tyw -
ne dzia ła nia w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go
grun tów ROD. By ło to za wsze prio ry te to we dzia ła nie
wszyst kich struk tur Związ ku. Art. 76 usta wy o ROD da -
je PZD moż li wość swo iste go „za sie dze nia” nie ru cho mo -
ści zaj mo wa nej przez ROD i uzy ska nia ty tu łu praw ne go
w po sta ci użyt ko wa nia. Do ty czy to wy łącz nie grun tów
ROD, bę dą cych wła sno ścią jed no stek sa mo rzą du te ry to -
rial ne go, bądź Skar bu Pań stwa oraz speł nia ją cych jed ną
z prze sła nek wy mie nio nych w art. 76 ust. 1 pkt. 1-4 usta -
wy :

1) był wpi sa ny do miej sco we go pla nu za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go ja ko zie leń dział ko wa (na dzień
19.01.2014 r.)

2) ist niał co naj mniej 30 lat (czy li był za ło żo ny przed
19.01.1984 r.), a na by cie do nie go wła sno ści przez Skarb
Pań stwa na stą pi ło w związ ku z za kła da niem ROD bądź
je go funk cjo no wa niem np. gdy Skarb Pań stwa po zy skał
grunt w wy ni ku wy własz cze nia w ce lu urzą dze nia na
nim ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

3) ist niał co naj mniej 30 lat (czy li był za ło żo ny przed
19.01.1984 r.), a na by cie do nie go wła sno ści przez jed -
nost kę sa mo rzą du te ry to rial ne go na stą pi ło w związ ku z
funk cjo no wa niem na nim ROD np. gdy gmi na uzy ska ła
wła sność do nie ru cho mo ści za ję tej przez ROD na sku tek
ko mu na li za cji

4) ogród po sia da lo ka li za cję sta łą bądź uzy skał sta tus
sta ły na pod sta wie usta wy z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych. 

Od wej ścia w ży cie usta wy o ROD mi nę ło 16 mie się -
cy, w tym cza sie Zwią zek wy ty po wał bli sko 1800 ROD

o po wierzch ni bli sko 11 tys. ha, któ re kwa li fi ku ją się do
ure gu lo wa nia sta nu praw ne go. Suk ce syw nie przy go to -
wy wa ne i skła da ne do wła ści cie li grun tów gmin i Skar -
bu Pań stwa są od po wied nie wnio ski. Do koń ca ma ja br.
zło żo no wnio ski w sto sun ku do 1033 ROD o łącz nej po -
wierzch ni bli sko 6700 ha co sta no wi 61% ogó łu po -
wierzch ni wy ma ga ją cej po twier dze nia na rzecz PZD
pra wa użyt ko wa nia. Aby ob jąć re gu la cją po zo sta łe ROD,
zo sta ło jesz cze wie le pra cy do wy ko na nia. Po trzeb ne jest
jesz cze więk sza ak ty wi za cja wszyst kich struk tur PZD.
Szcze gól nie cho dzi o po zy ski wa nie do ku men tów, po -
twier dza ją cych choć by fakt 30 let nie go funk cjo no wa nia
ROD. Du że zna cze nie ma w tym wzglę dzie współ pra ca
z za rzą da mi ROD i sa my mi dział kow ca mi, któ rzy są
skarb ni cą wie dzy. PZD do tych czas uzy skał de cy zje, po -
twier dza ją ce ty tuł praw ny w sto sun ku do 165 ROD o po -
wierzch ni 839 ha. Za tem wie le wnio sków cze ka na
roz pa trze nie. Cze ka ją tak że dział kow cy szcze gól nie z:
War sza wy, Kra ko wa, Szcze ci na, Słup ska, Wro cła wia
Ka to wic, Gli wic, By to mia, Cho rzo wa, Za brza, Biel sko -
-Bia łej, To ru nia, Wło cław ka, Gru dzią dza, Byd gosz czy,
Gdań ska, Mal bor ka, Rze szo wa, Prze my śla. Trze ba do -
brej wo li ze stro ny władz gmin i Skar bu Pań stwa - wła -
ści cie li grun tów, aby bez zbęd nej zwło ki po twier dzać
le gal ność praw PZD do grun tów, dla do bra dział kow ców
i przy szłe go funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych. Po -
zy tyw ne dzia ła nia od no to wa li śmy mie dzy in ny mi w:
Czę sto cho wie, Ka li szu , Lu bli nie, Po zna niu. Po ni żej pre -
zen tu je my ta be le, przed sta wia ją cą re ali za cję re gu la cji
sta nu praw ne go grun tów ROD w po szcze gól nych OZ
PZD oraz za miesz cza my wy kaz ROD, któ rych stan
praw ny zo stał ure gu lo wa ny.

Ma rio la Ko by liń ska

VI. DZIAŁANIA PZD W SPRAWIE REGULACJI STANU
PRAWNEGO GRUNTÓW ROD

1. Informacja
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Wykaz ROD, którym na wniosek PZD ustanowiono prawo uźytkowania
w oparciu o art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD (na dzień 31.05.15.)

1. Bydgoszcz 1 Befana Bo˝enkowo 10,1740 Osielsko

2 Borowianka Tuchola 1,9261 Tuchola

3 Budowlani Bo˝enkowo 9,0811 Osielsko

4 Gajówka Bydgoszcz 4,1411 Bydgoszcz

5 Chmielniki Pràdocin 4,1500 Nowa Wielka WieÊ

6 Koniczynka Barcin 1,7647 Barcin

7 KoÊciuszki Bydgoszcz 2,6990 Bydgoszcz

8 Energetyk Bo˝enkowo 17,3960 Osielsko

9 Okucia Meblowe Bydgoszcz 1,2429 Bydgoszcz

10 Nasycalnia Solec Kujawski 4,0040 Solec Kujawski

11 Pałuczanki ˚nin 3,2800 ˚nin

12 Pod Borem Pràdocin 7,0215 Skarb Paƒstwa

13 Pod Orłem Pràdocin 5,3899 Nowa Wielka WieÊ

14 Pó∏ko Pieczyska 1,9848 Skarb Paƒstwa

15 Sasanka Kcynia 0,8215 Skarb Paƒstwa

16 Rekreacja Tryszczyn 3,1000 Koronowo

17 Stokrotka Âwiecie 1,4753 Âwiecie

18 Szuwarek Pràdocin 1,2600 Nowa Wielka WieÊ

19 Zacisze Bo˝enkowo 6,3268 Osielsko

20 Zofiówka Inowroc∏aw 1,1091 Skarb Paƒstwa

Razem 20 88,3478

2 Cz´stochowa 1 Anio∏ów Cz´stochowa 1,2453 Cz´stochowa

2 Koniczynka Cz´stochowa 3,4265 Cz´stochowa

3 Cz´stochowianka Cz´stochowa 1,2993 Cz´stochowa

4 1-go Maja Cz´stochowa 1,7066 Cz´stochowa

5 Mickiewicza Cz´stochowa 11,1098 Skarb Paƒstwa

6 Malwa Cz´stochowa 0,5966 Cz´stochowa

7 Narutowicza Cz´stochowa 3,9124 Cz´stochowa

8 Park Piastów Cz´stochowa 2,5415 Cz´stochowa

9 Pokój Cz´stochowa 3,8336 Cz´stochowa

10 Przyjaêƒ Cz´stochowa 17,9341 Cz´stochowa

11 Tysiàclecia Cz´stochowa 0,69,33 Cz´stochowa

Razem 11 48,2990

Lp. OZ PZD Lp. Nazwa ROD MiejscowoÊç Powierz. ha Gmina/Skarb Paƒstwa
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3 Gdaƒsk 1 Sucharskiego Wejherowo 0,7938 Wejherowo

2 Kotwica Gdynia 12,7516 Skarb Paƒstwa

3 ˚wirki i Wigury Pruszcz Gdaƒski 13,3262 Skarb Paƒstwa

4 Artes Gdaƒsk 0,8548 Gdaƒsk

5 Polanki Gdaƒsk 0,3152 Gdaƒsk

Razem 5 28,0416

4 Kalisz 1 Bonanza Kalisz 3,0988 Kalisz

2 Ceramik Kalisz 2,0487 Kalisz

3 Dziewiarz Kalisz 7,1314 Skarb Państwa

4 Energetyk II Konin 8,1283 Skarb Państwa

5 Gwarek Konin 5,5832 Skarb Państwa

6 Kolejarz Ponętów Górny 1,4900 Skarb Państwa

7 Kolejarz Ostrów Wlkp. 9,9428 Ostrów Wlkp.

8 1000-lecia Państwa Kalisz 4,7232 Kalisz

9 Malinka Turek 7,1521 Turek

10 Mickiewicza Kalisz 6,5460 Kalisz

11 Mimoza Kalisz 1,8233 Kalisz

12 Na Skarpie Kalisz 3,4756 Kalisz

13 Nad Zalewem Ruszów k/Koła 7,9500 Kościelec

14 Orłowiec Kalisz 1,7299 Kalisz

15 RadoÊç Trasportowca Turek 3,3058 Turek

16 Relaks Koło 9,7091 Skarb Państwa

17 Włókniarz Turek 2,9384 Turek

18 Wspólnota Turek 11,1000 Skarb Państwa

Razem 18 97,8766

5 Koszalin 1 Budowlani Kołobrzeg 5,7300 Kołobrzeg

2 Fałata Koszalin 3,0045 Koszalin

3 Flora Szczecinek 2,3500 Szczecinek

4 Gierczak Koszalin 15,0125 Skarb Państwa

5 Gierczak Kołobrzeg 1,1319 Kołobrzeg

6 Gierczak Białogard 0,6677 Białogard

7 Ikar Mirosławiec 11,0156 Skarb Paƒstwa

8 Kolejarz Koszalin 4,6977 Koszalin

9 Kolejarz Szczecinek 2,6624 Szczecinek

10 Mickiewicza Czaplinek 9,2877 Czaplinek

11 Sienkiewicza Szczecinek 14,1530 Szczecinek

12 Urz´dowy Drawsko-Pomor. 2,7043 Drawsko-Pomor.

Razem 12 72,4173
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6 Lublin 1 Akademicki Elizówka 1,7022 Lublin

2 Bluszczowa Lublin 1,2945 Lublin

3 Dàbróka Dàbrowica 4,4200 Jastków

4 Bratek Dàbrowica 6,2600 Jastków

5 HarnaÊ Lublin 1,7902 Lublin

6 Maki Lublin 16,1589 Lublin

7 M∏ynarz Lublin 7,0808 Lublin

8 Piastowski Lublin 1,9961 Lublin

9 Pionier Lublin 8,1998 Lublin

10 Podzamcze Lublin 34,3287 Lublin

11 Polna W∏odawa 4,0095 W∏odawa

12 Relaks W∏odawa 10,2178 W∏odawa

13 Robotnik Lublin 2,7100 Lublin

14 Teresa terespol 8,8292 Skarb Paƒstwa

15 Traktorek Lublin 2,9100 Lublin

16 Tulipan Lublin 5,1586 Skarb Paƒstwa

Razem 16 117,0663

7 ¸odzki 1 Danuta Radomsko 1,0184 Radomsko

2 Kopiec Radomsko 1,9068 Radomsko

Razem 2 2,9252

8 Ma∏opolski 1 Krokus Miechów 1,6013 Miechów

2 Miechowity Miechów 7,5433 Miechów

3 W∏osaƒ W∏osaƒ 9,6600 Mogilany

Razem 3 18,8046

6 Lublin 1 CPN Wola Mrokowska 2,4100 Skarb Paƒstwa

2 Granica Granica 8,9600 Micha∏owice

3 Konik Konik Stary 4,1400 Miƒsk Mazowiecki

4 Kameleonka Kozienice 3,6563 Kozienice

5 Krubin Ciechanów 0,4603 Ciechanów

6 Okuniew-Aronia Okuniew 17,5700 Halinów

7 Peonia Micha∏ów-Reginów 4,8706 Wieliszew

8 Polana Kuleszówka 2,7700 Piaseczno

9 Semafor Piastów 1,5430 Skarb Paƒstwa

10 Sona Ciechanów 40,2576 Ciechanów

11 Wisienka Nadarzyn 6,8600 Nadarzyn

12 ˚abi Raj Stara WieÊ 1,7900 Nadarzyn

13 Transportowiec Stefanowo 5,0442 Lesznowola

Razem 13 100,3320
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7 Opolski 1 1-go Maja Ozimek 0,2140 Ozimek

2 40-lecie Strzelce Opolskie 0,2856 Strzelce Opolskie

3 Brzeg Brzeg 11,0215 Brzeg

4 Ceramik Tu∏owice 0,2966 Tu∏owice

5 Dzia∏kowiec Polski Opole 24,2606 Opole

6 Hutnik Zawadzkie 16,3512 Zawadzkie

7 Kolejarz Kluczbork 2,6011 Kluczbork

8 Malwa Gorzów Âlàski 1,4643 Gorzów Âlàski

9 Metalchem K´dzierzyn-Koêle 1,8464 K´dzierzyn Koêle

10 Przysz∏oÊç Namys∏ów 12,7221 Namys∏ów

11 Przysz∏oÊç Grodków 1,5315 Skarb Paƒstwa

12 Relaks K´dzierzyn-Koêle 2,1643 K´dzierzyn-Koêle

13 Synteza K´dzierzyn Koêle 1,6392 K´dzierzyn-Koêle

14 Zgoda Bia∏a 1,1794 Bia∏a

15 Z∏ocieƒ niemodlin 1,7519 Niemodlin

Razem 15 79,3297

8 Pi∏a 1 Wachowianka Wàgrowiec 0,6433

Razem 1 0,6433

9 Podlaski 1 Drzewiarz Czarna bia∏ostocka 2,6213 Skarb Paƒstwa

2 Marii Sk∏odowskiej Bia∏ystok 1,3902 Bia∏ystok

3 Wojska Polskiego Bia∏ystok 1,1472 Bia∏ystok

Razem 3 5,1587

10 Podkarpacki 1 Relax Nowa Sarzyna 0,8437 Nowa Sarzyna

2 Szron D´bica 5,9421 D´bica

3 Wieniawskiego Rzeszów 0,2654 Rzeszów

Razem 3 7,0512

11 Poznaƒ 1 D´binka Poznaƒ 3,9151 Poznaƒ

2 Kopczyƒskiego Poznaƒ 1,3979 Poznaƒ

3 Bielniki Poznaƒ 0,2564 Poznaƒ

4 Lotnictwa Polskiego Poznaƒ 8,5458 Poznaƒ

5 im. ks. L. Przy∏uskiego Poznaƒ 1,3741 Poznaƒ

6 Mazurka Poznaƒ 19,2816 Poznaƒ

7 Micha∏a Drzyma∏y Poznaƒ 2,0173 Poznaƒ

8 Moniuszki Poznaƒ 1,1105 Poznaƒ

9 Mickiewicza Poznaƒ 1,4364 Poznaƒ

10 Na Glince Poznaƒ 5,6900 Poznaƒ

11 Nad Stawem Poznaƒ 5,8866 Poznaƒ

12 Pomet Poznaƒ 5,9149 Poznaƒ

13 Przylesie Poznaƒ 0,0670 Poznaƒ
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14 Relaks Poznaƒ 6,4429 Poznaƒ

15 Sawickiej Kostrzyn 3,4600 Kostrzyn

16 Âwita∏y Szamotu∏y 1,0772 Szamotu∏y

17 Zakàtek Poznaƒ 7,7417 Poznaƒ

18 Tramwajarz Poznaƒ 2,9976 Poznaƒ

19 ˚wirki i Wigury Poznaƒ 1,9248 Poznaƒ

Razem 19 81,5378

15 S∏upsk 1 Zjednoczenie S∏upsk 2,4795 S∏upsk

Razem 1 2,4795

16 Sudecki 1 Mieszko Wa∏brzych 4,4285 Wa∏brzych

2 Predom Termet Âwiebodzice 1,9750 Âwiebodzice

3 Stokrotka Âwidnica 2,6686 Âwidnica

4 Trojan Làdek Zdrój 0,9926 Làdek Zdrój

Razem 4 10,0647

17 Szczecin 1 Relaks Mrze˝yno 6,8688 Trzebiatów

2 Konopnickiej Stargard Szczeciƒski 8,9384 Stargard Szczeciƒski

Razem 4 15,8072

18 Âlàski 1 Kolejarz Miko∏ów 1,1442 Miko∏ów

2 KoÊciuszki Chorzów 11,1783 Chorzów

3 JednoÊç Chorzów 1,9870 Chorzów

4 JaÊmin Bytom 4,1725 Bytom

5 1-go Maja ¸aziska Górne 2,0907 Skarb Paƒstwa

6 Owoc Naszej Pracy Pszczyna 9,0960 Pszczyna

7 Powstaniec Chorzów 3,2111 Chorzów

8 Pod Wierzbami bytom 6,3206 Bytom

9 Pstrowskiego Bytom 0,3179 Bytom

10 Mi∏oÊç Rydu∏towy 1,9597 Rydu∏towy

Razem 4 41,4843

19 Âwi´tokrzyski 1 Bratek Rudki 3,1000 Nowa S∏upia

Razem 4 3,1000

20 Toruƒ.-W∏oc∏awski 1 Chemik Grudziàdz 0,1101 Grudziàdz

2 JednoÊç Kowalewo Pom. 11,8010 Kowalewo Pom.

3 Âwit Grudziàdz 0,0572 Grudziàdz

Razem 3 11,9683

21 Marmiƒ.-Mazurski 1 Mamry W´gorzewo 3,8940 Skarb Paƒstwa

2 NowoÊç Dàbrówka 1,9300 Skarb Paƒstwa

3 Tulipan Orzysz 0,8423 Skarb Paƒstwa

Razem 3 6,6663

¸àcznie 165 839,4014
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1. Bydgoszcz 48 273,4792 5 469 38 10 48 273,4613 5 469 100% 20 88,3478 41,7% 32,3%

2. Cz´stochowa 18 77,6741 1 291 11 7 18 77,6741 1 291 100% 11 48,2990 61,1% 62,2%

3. Elblag 1 0,8560 18 0 1 1 0,8560 18 0 0,0000 0,0% 0,0%

4. Gdaƒsk 89 694,1836 16 577 25 4 29 205,5055 4 808 30% 5 28,0416 5,6% 4,0%

5. Gorzów Wlkp. uregulowany

6. Kalisz 58 338,0138 7 411 40 3 43 257,0744 5 800 76% 18 97,8766 31,0% 29,0%

7. Koszalin 14 75,3786 1 813 5 8 13 73,7173 1 774 98% 12 72,4173 85,7% 96,1%

8. Legnica                            uregulowany

9. Lublin 100 677,6630 16 370 55 11 66 487,8382 11 743 72% 16 117,0663 16,0% 17,3%

10. Łódzki 89 421,0967 10 248 9 0 9 34,5003 802 8% 2 2,9252 2,2% 0,7%

11. Małopolski 144 719,5233 16 387 39 7 46 266,5181 6 008 37% 3 18,8046 2,1% 2,6%

12. Mazowiecki 336 2 167,0000 56 950 153 4 157 1 265,0497 29 465 58% 13 100,3320 3,9% 4,6%

13. Opolski 33 182,3856 4 236 8 24 32 180,2403 4 174 99% 15 79,3297 45,5% 43,5%

14. Piła 7 6,1192 243 0 5 5 5,6544 238 92% 1 0,6433 14,3% 10,5%

15.  Podkarpacki 34 86,1122 1 700 4 28 32 84,7948 1 696 98% 3 7,0512 8,8% 8,2%

16. Podlaski 6 17,4882 380 3 3 6 14,1658 382 81% 3 5,1587 50,0% 29,5%

17. Poznaƒ 98 742,2701 14 832 71 17 88 780,5960 15 233 105% 19 81,5378 19,4% 11,9%

18. Słupsk 2 6,7440 125 0 2 2 6,7439 125 100% 1 24,795 50,0% 36,8%

19. Sudecki 6 19,9885 358 0 6 6 19,9885 358 100% 4 10,0647 66,7% 50,4%

20. Szczecin 80 1 033,5920 19 818 18 25 43 424,1553 8 750 41% 2 15 8072 2,5% 1,5%

21. Âlàski 502 2 759,4590 63 220 200 71 271 1 619,6 212 37 167 59% 10 41,4843 2,0% 1,5%

22. Âwi´tokrzyski 13 47,8852 1 243 8 5 13 47,8852 1 243 100% 1 3,1000 7,7% 6,5%

23. Toruƒ.-Włocław. 66 124,4180 2 595 16 35 51 98,4919 2 031 79% 3 11,9683 4,5% 9,6%

24. Warmiƒ.-Mazur. 14 159,6552 3 296 8 4 12 151,9572 3 056 95% 3 6,6663 21,4% 4,2%

25. Wrocław 39 301,3424 7 634 23 19 42 301,3424 7 634 100% 0,0% 0,0%

26. Zielona Góra                    uregulowany

Ogółem 1 797 10 932,3279 2 522 114 734 299 1 033 6 677,8318 149265 61% 165 839,4014 9,2% 7,7%

ROD, które wg OZ PZD Z∏o˝one wnioski przez OZPZD o regulacj´ Uzyskanie decyzji o nabycie
kwalifikujà si´ do zastosowania stanu prawnego gruntów ROD u˝ytkowania

art. 76 ustawy o ROD na podstawie art,.76 ustawy o ROD

Realizacja przez PZD regulacji stanu prawnego całości/części ROD na podstawie art.76 ustawy 
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W związ ku z wej ściem w ży cie w dniu 19 stycz nia
2014 r. usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, za -
ist nia ła ko niecz ność do sto so wa nia obec nie obo wią zu -
ją cych w PZD re gu la cji pra wych w za kre sie li kwi da cji
ROD, do no wej sy tu acji praw nej. W tym ce lu, w dniu 
1 czerw ca 2015 r., Pre zy dium KR PZD pod ję ło sze reg
uchwał sys te mo wych od no szą cych się do kwe stii zwią -
za nej z li kwi da cja mi ROD.

Usta wa o ROD wska zu je, na ja kie ce le moż na do ko nać
li kwi da cji ogro du. Zgod nie z ww. usta wą, li kwi da cja
ROD mo że mieć miej sce na cel pu blicz ny – w ta kiej sy -
tu acji sto su je się prze pi sy usta wy z dnia 21 sierp nia 1997 r.
o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi z uwzględ nie niem wa -
run ków okre ślo nych w art. 21, 22 i 24 ww. usta wy, oraz
na cel nie pu blicz ny. Po nad to, zgod nie z usta wą z dnia 
10 kwiet nia 2003 r. o szcze gól nych za sa dach przy go to -
wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie dróg pu blicz nych,
do li kwi da cji ROD mo że dojść tak że w przy pad ku re ali -
za cji in we sty cji dro go wej. 

Z uwa gi, iż po wyż sze try by li kwi da cji ROD w każ dym
przy pad ku win ny prze bie gać od mien nie, Pre zy dium KR
PZD przy ję ło od ręb ne uchwa ły, któ re w spo sób kom -
plek so wy re gu lu ją ww. za gad nie nia. Są to na stę pu ją ce
uchwa ły:

• Uchwa ła nr 136/2015 Pre zy dium KR PZD z dnia 
1 czerw ca 2015 r., w spra wie za sad i try bu li kwi da -
cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych do ko ny wa nych
na cel pu blicz ny;

• Uchwa ła nr 137/2015 Pre zy dium KR PZD z dnia 
1 czerw ca 2015 r., w spra wie za sad i try bu li kwi da -
cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych do ko ny wa nych

VII. UCHWAŁY SYSTEMOWE W SPRAWIE PROCEDUR
DOT. LIKWIDACJI ROD

1. Informacja

na cel nie pu blicz ny;
• Uchwa ła nr 138/2015 Pre zy dium KR PZD z dnia 

1 czerw ca 2015 r., w spra wie za sad i try bu li kwi da -
cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych re ali zo wa nych
na pod sta wie usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 r. 
o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji
in we sty cji dro go wych w za kre sie dróg pu blicz nych 
– od no szą ca się do li kwi da cji ROD z za sto so -
wa niem prze pi sów spe cu sta wy dro go wej, ją dro -
wej i wa ło wej.

Bar dzo czę sto przez ogro dy dział ko we re ali zo wa ne są
tak że in we sty cje, któ re nie wią żą się z li kwi da cją ROD,
jed nak po wo du ją ko niecz ność za ję cia przez in we sto ra
czę ści ogro du, ce lem wy ko na nia okre ślo nych in we sty cji
ce lu pu blicz ne go. Aby po wyż sze cza so we za ję cie te re -
nu od by ło się zgod nie z obo wią zu ją cym po rząd kiem
praw nym, a tak że z po sza no wa niem praw dział kow ców
i Związ ku, Pre zy dium KR PZD pod ję ło w dniu 1 czer -
wca 2015 r. uchwa łę nr 139/2015 w spra wie cza so we go
za ję cia te re nu ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Po nad to, ak tu ali za cji wy ma ga ła uchwa ła nr 14/2011
Pre zy dium KR PZD z dnia 2 lu te go 2011 r. w spra wie
prze zna cze nia i roz li cza nia środ ków fi nan so wych po cho -
-dzą cych z li kwi da cji i cza so we go za ję cia te re nu ro dzin -
-nych ogro dów dział ko wych, któ ra zo sta ła za stą pio na
uchwa łą nr 140/2015 Pre zy dium KR PZD z dnia 
1 czerw ca 2015 r.

Po ni żej za miesz cza my treść wszyst kich uchwał sys te -
mo wych od no szą cych się do te ma tu li kwi da cji i cza so -
we go za ję cia te re nu ROD. 

(AR)

2. Uchwały

UCHWAŁA NR 136/2015
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY 

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 1 czerwca 2015 r. 

w sprawie zasad i trybu likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych  dokonywanych na cel publiczny 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie sta tu tu Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, wpro wa dza jed no li te za sa dy i

tryb po stę po wa nia or ga nów PZD w za kre sie li kwi da cji
ROD do ko ny wa nych na cel pu blicz ny.
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§ 1.
1. Ile kroć w uchwa le jest mo wa o :
1) li kwi da cji ro dzin ne go ogro du dział ko we go lub je go

czę ści zwa nej da lej li kwi da cją ROD – na le ży przez
to ro zu mieć zby cie lub wy ga śnię cie praw przy słu -
gu ją cych PZD do nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez
ROD lub je go część oraz wy da nie tej nie ru cho mo -
ści przez PZD.

2) pod mio cie li kwi du ją cym - na le ży przez to ro zu mieć
wła ści cie la nie ru cho mo ści, na któ rej zlo ka li zo wa ny
jest ROD pod le ga ją cy li kwi da cji lub pod miot, któ -
ry na by wa wła sność tej nie ru cho mo ści wsku tek wy -
własz cze nia.

3) ro ko wa niach – na le ży przez to ro zu mieć nie sfor ma -
li zo wa ne i nie ma ją ce praw nie wią żą ce go cha rak te -
ru ne go cja cje, zmie rza ją ce do uzgod nie nia przede
wszyst kim nie zbęd nych po sta no wień umo wy, jak
rów nież tych wszyst kich przy szłych jej po sta no -
wień, któ re stro ny uzna ją za wy ma ga ją ce uzgod nie -
nia. Ro ko wa nia pro wa dzo ne są mię dzy sta ro stą,
wy ko nu ją cym za da nie z za kre su ad mi ni stra cji rzą -
do wej, lub wój tem, bur mi strzem, pre zy den tem mia -
sta, za rzą dem po wia tu bądź za rzą dem wo je -
wódz twa, zwa nych da lej łącz nie or ga na mi ad mi ni -
stra cji pu blicz nej, a PZD;

4) umo wie o zby cie praw do nie ru cho mo ści – na le ży
przez to ro zu mieć umo wę zmie rza ją cą do po zba wie -
nia lub ogra ni cze nia pra wa wła sno ści, pra wa użyt -

ko wa nia wie czy ste go lub in ne go pra wa rze czo we -
go na nie ru cho mo ści (w tym pra wa użyt ko wa nia)
za wie ra ją cą wszyst kie istot ne po sta no wie nia uzgod -
nio ne w trak cie ro ko wań po mię dzy OZ PZD a sta-
ro stą lub or ga nem wy ko naw czym jed nost ki sa mo -
rzą du te ry to rial ne go;

5) kosz tach od two rze nia – na le ży przez to ro zu mieć
kosz ty od two rze nia in fra struk tu ry ogro do wej usta lo -
ne na dzień li kwi da cji ROD. Do kosz tów od two rze -
nia za li cza się rów nież na kła dy po nie sio ne na
wy bu do wa nie urzą dzeń to wa rzy szą cych, kosz ty
przy go to wa nia te re nu, opra co wa nia do ku men ta cji
pro jek to wej i nad zo ru bu dow la ne go;

6) ma łej li kwi da cji ROD – na le ży przez to ro zu mieć li -
kwi da cję czę ści ROD, obej mu ją cej nie wię cej niż
10% je go po wierzch ni ROD i nie wię cej niż 10 dzia -
łek.

§ 2.
Or ga nem PZD upraw nio nym do za twier dza nia wa run -

ków li kwi da cji ROD usta lo nych w dro dze ro ko wań, po -
prze dza ją cych pro ce du rę wy własz cze nia, jak rów nież
za twier dza nia li kwi da cji i do ko ny wa nia zmian w Re je -
strze ROD w związ ku z wy własz cze niem ROD jest Pre -
zy dium KR PZD.

§ 3.
Or ga nem PZD upraw nio nym do pro wa dze nia na każ -

dym eta pie pro ce su li kwi da cji ROD jest wła ści wy OZ
PZD.

I. Li kwi da cje ROD na cel pu blicz ny w dro dze ro ko wań:

§ 4.
Do li kwi da cji ROD na cel pu blicz ny sto su je się prze -

pi sy usta wy z dnia 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie -
ru cho mo ścia mi, do ty czą ce wy własz cza nia nie ru cho -
mo ści, z uwzględ nie niem wa run ków okre ślo nych w art.
21, 22 i 24 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 ro ku o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych.

§ 5.
1. OZ PZD zo bo wią za ny jest w ter mi nie 14 dni od dnia

otrzy ma nia wnio sku o zby cie praw do nie ru cho mo -
ści za ję tej przez ROD lub je go część, prze ka zać je -
go ko pię do KR PZD, w tym wy stą pić o udzie le nie
peł no moc nic twa dla osób, któ re bę dą re pre zen to wać
PZD w po stę po wa niu. 

2. OZ PZD zo bo wią za ny jest do ak tyw ne go uczest ni -
cze nia w ro ko wa niach o zby cie w dro dze umo wy
praw do nie ru cho mo ści, na któ rej funk cjo nu je ROD,
pro wa dzo nych z or ga na mi ad mi ni stra cji pu blicz nej.

3. W szcze gól no ści do OZ PZD na le ży:
1) zba da nie wła ści wej re pre zen ta cji wnio sko daw cy; 
2) zba da nie zgod no ści ce lu li kwi da cji ROD z de cy zją

o usta le niu lo ka li za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go
lub z prze zna cze niem te re nu li kwi do wa ne go w

miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go na ce le pu blicz ne w ro zu mie niu usta wy z dnia
21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi
lub okre ślo ny mi w od ręb nych usta wach;

3) zba da nie skut ków li kwi da cji dla ROD i dział kow -
ców;

4) po wia do mie nie w for mie pi sem nej o tre ści wnio sku
za rząd ROD;

5) ne go cjo wa nie wa run ków li kwi da cji ROD, tak aby
w peł ni gwa ran to wa ły re ali za cję obo wiąz ków okre -
ślo nych w art. 21 i 22 usta wy o ROD tj.:
a) za pew nie nia ty tu łu praw ne go do nie ru cho mo ści

za mien nej;
b) za ło że nia przez pod miot li kwi du ją cy no we go

ROD i od two rze nia urzą dzeń i bu dyn ków od po -
wia da ją cych ro dza jem urzą dze niom i bu dyn kom
li kwi do wa ne go ROD;

c) wy pła ty przez pod miot li kwi du ją cy od szko do wań
dział kow com;

d) wy pła ty przez pod miot li kwi du ją cy od szko do wa -
nia dla PZD;

e) zre kom pen so wa nia przez pod miot li kwi du ją cy
kosz tów i strat po nie sio nych przez PZD w związ -
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ku z li kwi da cją;
f) w przy pad ku li kwi da cji ROD po za okre sem 1 li -

sto pa da – 31 mar ca – za pew nie nia dział kow com
przez pod miot li kwi du ją cy do dat ko we go od szko -
do wa nia w wy so ko ści war to ści prze wi dy wa nych
plo nów;

g) w przy pad ku li kwi da cji czę ści ROD, za pew nie -
nia bez piecz ne go funk cjo no wa nia po zo sta łej czę -
ści ROD, w tym w szcze gól no ści w trak cie
re ali za cji in we sty cji;

6) wpro wa dze nia do umo wy o zby cie praw do nie ru -
cho mo ści klau zu li o wej ściu w ży cie po za twier dze -
niu wa run ków przez Pre zy dium KR PZD; 

7) usta le nia z pod mio tem li kwi du ją cym ter mi nu do za -
war cia umo wy o zby cie praw do nie ru cho mo ści li -
kwi do wa nej, któ ry umoż li wi uprzed nie za twier dze-
nie po wyż szych wa run ków przez Pre zy dium KR
PZD;

8) usta le nia z pod mio tem li kwi du ją cym ter mi nu do
wy da nia nie ru cho mo ści li kwi do wa nej, któ ry umoż -
li wi wy da nie przez KR PZD peł no moc nic twa do
zby cia ww. pra wa. 

§ 6
W przy pad ku ma łej li kwi da cji ROD, sto su je się pro -

ce du rę li kwi da cyj ną opi sa ną w ni niej szej uchwa le z na -
stę pu ją cy mi wy jąt ka mi:

1) za zgo dą PZD, w miej sce re ali za cji obo wiąz ków
zwią za nych z za pew nie niem nie ru cho mo ści za mien -
nej i od two rze niem ROD, pod miot li kwi du ją cy mo -
że za gwa ran to wać wy pła tę na rzecz PZD, kwo tę
od szko do wa nia sta no wią cą rów no war tość sza cun -
ko wych kosz tów tych obo wiąz ków, a na rzecz dział -
kow ca – pra wa do dział ki;

2) zgo da, o któ rej mo wa w pkt 1 wy ra ża na jest przez
Pre zy dium KR PZD w for mie uchwa ły, o któ rej mo -
wa w § 8 ust. 2, na pod sta wie uchwa ły Pre zy dium
OZ PZD, o któ rej mo wa w § 8 ust. 1 pkt 4);

3) w przy pad ku, gdy w ROD ob ję tym czę ścio wą li kwi -
da cją licz ba dzia łek, co do któ rych nie usta no wio no
pra wa do dział ki, na te re nie nie pod le ga ją cym li kwi -
da cji jest co naj mniej rów na licz bie dzia łek na czę -
ści ma ją cej ulec li kwi da cji, zgo da, o któ rej mo wa w
pkt 1), nie jest wy ma ga na.

4) kwo ta sta no wią ca rów no war tość sza cun ko wych
kosz tów za ku pu nie ru cho mo ści za mien nej win na
być wy pła co na bez po śred nio na kon to Fun du szu
Obro ny ROD, chy ba że OZ PZD bę dzie od twa rzał
li kwi do wa ną część ROD. W ta kiej sy tu acji zo bo -
wią za nie OZ PZD o za ku pie grun tu i od two rze niu
czę ści ROD win no być za war te w uchwa le Pre zy -
dium OZ PZD.

§ 7
1. W przy pad ku usta le nia w trak cie ro ko wań wszel -

kich wa run ków li kwi da cji, o któ rych mo wa w art.

21 i 22 usta wy o ROD, OZ PZD wi nien zwró cić się
do wła ści we go za rzą du ROD o pi sem ną opi nię do -
ty czą cą pro jek tu umo wy zby cia praw do nie ru cho -
mo ści.

2. Po uzy ska niu opi nii za rzą du ROD, OZ PZD zo bo -
wią za ny jest do przed sta wie nia spra wy na po sie dze -
niu Pre zy dium OZ PZD, a na stęp nie do pod pi sa nia
umo wy o zby cie praw do nie ru cho mo ści za ję tej
przez ROD.

§ 8
1. Po pod pi sa niu umo wy o zby cie praw do nie ru cho -

mo ści za ję tej przez ROD, OZ PZD prze ka zu je jej
ko pię wraz z na stę pu ją cy mi do ku men ta mi do KR
PZD:

1) ko pię de cy zji o usta le niu lo ka li za cji in we sty cji ce lu
pu blicz ne go lub za świad cze nie z miej sco we go pla -
nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, z któ re go bę -
dzie wy ni kać, iż li kwi do wa ny te ren prze zna czo ny
jest na ce le pu blicz ne w ro zu mie niu usta wy z dnia
21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi;

2) wy pis z ewi den cji grun tów i wy rys z ma py ewi den -
cyj nej oraz od pis z księ gi wie czy stej pro wa dzo nej
dla da nej nie ru cho mo ści, za wie ra ją cy nu me ry i po -
wierzch nię dzia łek ewi den cyj nych ule ga ją cych li -
kwi da cji;

3) opi nię za rzą du ROD, o któ rej mo wa w § 7. ust. 1;
4) uchwa łę Pre zy dium OZ PZD za wie ra ją cą opi nię do -

ty czą cą wa run ków li kwi da cji za war tych w umo wie
o zby cie praw do nie ru cho mo ści, jak rów nież za wie -
ra ją cą ta kie in for ma cje jak:
a) nu me ry i po wierzch nie dzia łek ewi den cyj nych

ule ga ją cych li kwi da cji;
b) licz ba dzia łek ro dzin nych w ROD ogó łem, w tym

licz ba dzia łek nie za go spo da ro wa nych, w przy -
pad ku ma łej li kwi da cji ROD;

c) licz ba dzia łek ro dzin nych ule ga ją ca li kwi da cji,
wraz ze wska za niem, czy li kwi da cja obej mu je ca -
łe dział ki, czy ich czę ści;

5) in for ma cję o li kwi do wa nym ROD, w tym da ne do -
ty czą ce za go spo da ro wa nia i wy po sa że nia ROD;

6) do ku men ty for mal no – praw ne do ty czą ce te re nu za -
mien ne go, któ re bę dą po twier dza ły, iż te ren ten od -
po wia da wa run kom okre ślo nym w art. 21 pkt 1
usta wy o ROD tj.: wy pis z ewi den cji grun tów i wy -
rys z ma py ewi den cyj nej, od pis z księ gi wie czy stej
pro wa dzo nej dla da nej nie ru cho mo ści oraz za świad -
cze nie z miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go wska zu ją ce na prze zna cze nie ww.
te re nu. 

2. W opar ciu o wy mie nio ne w ust. 1 uchwa ły do ku men -
ty, Pre zy dium KR PZD po dej mu je uchwa łę w spra -
wie li kwi da cji ROD i wy da je peł no moc nic two dla
osób wska za nych przez OZ PZD do zby cia pra wa
przy słu gu ją ce go PZD do nie ru cho mo ści zaj mo wa nej
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przez ROD na rzecz pod mio tu li kwi du ją ce go.
§ 9

OZ PZD mo że przy stą pić do re ali za cji pro ce su li kwi -
da cji po otrzy ma niu uchwa ły Pre zy dium KR PZD, o któ -
rej mo wa w § 8 ust. 2.

§ 10
Pod miot li kwi du ją cy mo że do ko nać wy pła ty od szko -

do wań na rzecz dział kow ców:
1) za po śred nic twem OZ PZD;
2) bez po śred nio dział kow com – w ta kim wy pad ku zo -

bo wią za ny jest przed sta wić OZ PZD pi sem ne po -
twier dze nie zre ali zo wa nia wy płat od szko do wań na
rzecz wszyst kich dział kow ców. 

§ 11
1. W ce lu za war cia umo wy do ty czą cej na by cia przez

PZD ty tu łu praw ne go do nie ru cho mo ści za mien nej,
OZ PZD zo bo wią za ny jest do prze sła nia do KR
PZD na stę pu ją cych do ku men tów umoż li wia ją cych
wy da nie sto sow ne go peł no moc nic twa:

1) uchwa ły Pre zy dium OZ PZD wska zu ją cej oso by, na
rzecz któ rych na le ży wy dać peł no moc nic two;

2) in for ma cję do ty czą cą za go spo da ro wa nia no we go
ROD na tym te re nie (m.in. ilość dzia łek ro dzin nych,
in fra struk tu ra ROD, któ ra zo sta nie od two rzo na na
po wyż szej nie ru cho mo ści).

§ 12
1. Po wy peł nie niu przez pod miot li kwi du ją cy wszyst -

kich wa run ków usta lo nych w umo wie o zby cie praw
do nie ru cho mo ści, OZ PZD skła da do KR PZD
spra woz da nie obej mu ją ce za kres rze czo wo - fi nan -
so wy z pro ce su li kwi da cji ROD.

2. W przy pad ku ma łej li kwi da cji ROD, OZ PZD prze -
sy ła do wód wpła ty na kon to Fun du szu Obro ny ROD
lub po twier dze nie re ali za cji przez OZ PZD zo bo -
wią za nia, o któ rym mo wa w § 6 pkt 4. 

3. Spra woz da nie, o któ rym mo wa w ust. 1 win no za -
wie rać:

1) uchwa łę Pre zy dium OZ PZD obej mu ją cą m.in. in -
for ma cję o speł nie niu wszyst kich wa run ków li kwi -
da cji oraz wnio sek o do ko na nie zmian w Re je strze
ROD, bądź o skre śle nie ROD z Re je stru ROD (w
przy pad ku li kwi da cji ca łe go ROD);

2) pi sem ne po twier dze nie od pod mio tu li kwi du ją ce go
o wy pła cie od szko do wań na rzecz dział kow ców z
li kwi do wa ne go te re nu;

3) roz li cze nie środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z

li kwi da cji ROD, wska zu ją ce na wpła tę na Fun dusz
Roz wo ju ROD OZ PZD od szko do wań w związ ku z
li kwi da cją ROD;

4) wy cią gi z ope ra tów sza cun ko wych spo rzą dzo nych
przez rze czo znaw cę ma jąt ko we go, okre śla ją ce war -
tość od szko do wa nia za skład ni ki ma jąt ko we sta no -
wią ce wła sność PZD, a nie pod le ga ją ce od two rz-
e niu; 

5) do ku men ty for mal no – praw ne w spra wie usta no -
wie nia na rzecz PZD ty tu łu praw ne go do nie ru cho -
mo ści za mien nej;

6) do ku men ty po twier dza ją ce za ło że nie przez pod miot
li kwi du ją cy no we go ROD i od two rze nie urzą dzeń i
bu dyn ków od po wia da ją cych ro dza jem urzą dze niom
i bu dyn kom li kwi do wa ne go ROD wy ko na nych
zgod nie ze sztu ką bu dow la ną, wraz z opi nią za rzą -
du ROD o zre ali zo wa niu ww. ro bót;

7) pi sem ną in for ma cję do ty czą cą za gwa ran to wa nia
dział kow com z li kwi do wa ne go te re nu, dzia łek za -
mien nych; 

4. Do ku men ty wy mie nio ne w ust. 2 sta no wią pod sta -
wę do do ko na nia zmian w Re je strze ROD.

§ 13
W przy pad ku li kwi da cji ca łe go ROD:
1) Za rząd li kwi do wa ne go ROD zo bo wią za ny jest do

roz wią za nia wszel kich umów z kon tra hen ta mi ze -
wnętrz ny mi, za wie ra ny mi przez ten ROD.

2) Za rząd li kwi do wa ne go ROD spo rzą dza na dzień za -
koń cze nia li kwi da cji ROD spra woz da nie fi nan so -
we, któ re za twier dza Pre zy dium OZ PZD. OZ PZD
przej mu je ak ty wa i pa sy wa zli kwi do wa ne go ROD
oraz peł ną do ku men ta cję, w tym ar chi wal ną.

3) Za rząd li kwi do wa ne go ROD przed za koń cze niem
li kwi da cji po wi nien ure gu lo wać wszel kie zo bo wią -
za nia wy ni ka ją ce z ko dek su pra cy w sto sun ku do za -
trud nio nych osób.

4) Po za koń cze niu li kwi da cji usta je byt praw ny ROD
oraz wy ga sa ją man da ty człon ków or ga nów PZD w
ROD. Wy ga śnię cie man da tów człon ków or ga nów
ROD stwier dza od po wied nio Pre zy dium OZ PZD i
okrę go wa ko mi sja re wi zyj na.

5) OZ PZD zo bo wią za ny jest wy stą pić do KR PZD z
wnio skiem o wy kre śle nie ROD z Kra jo we go Re je -
stru Urzę do we go Pod mio tów Go spo dar ki Na ro do -
wej – REGON.

II. Li kwi da cje ROD na cel pu blicz ny w dro dze wy własz cze nia:

§ 14.
1. W przy pad ku wszczę cia po stę po wa nia wy własz cze -

nio we go z uwa gi na brak za war cia umo wy o zby ciu
pra wa, OZ PZD re pre zen tu je PZD w po stę po wa niu.

2. OZ PZD re pre zen tu jąc PZD w po stę po wa niu, obo -

wią za ny jest w szcze gól no ści do usta le nia:
1) czy cel li kwi da cji jest zgod ny z art. 18 ust. 1 usta wy

o ROD;
2) czy de cy zja o wy własz cze niu od po wia da wy mo gom

wy ni ka ją cym z art. 18 ust. 2.
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3. W przy pad ku, gdy de cy zja o wy własz cze niu nie
speł nia wy mo gów wy ni ka ją cych z art. 18 ust. 2, OZ
PZD zo bo wią za ny jest do zło że nia w tej kwe stii od -
wo ła nia.

4. OZ PZD od po wia da za:
1) roz pa trze nie ko niecz no ści wy stą pie nia z żą da niem

za war tym w art. 113 ust. 3 usta wy o go spo dar ce nie -
ru cho mo ścia mi;

2) eg ze kwo wa nie upraw nień z art. 18 ust. 3 usta wy o
ROD.

§ 15.
Do li kwi da cji na cel pu blicz ny nie sto su je się prze pi su

wa run ku ją ce go wy da nie nie ru cho mo ści na rzecz pod -
mio tu li kwi du ją ce go, po speł nie niu wa run ków, o któ rych
mo wa w art. 21 i art. 22 usta wy o ROD tj. do ty czą cych
za war cia umo wy da ją cej PZD ty tuł praw ny do nie ru cho -
mo ści za mien nej i za ło że niu no we go ROD oraz od two -
rze niu urzą dzeń i bu dyn ków od po wia da ją cych ro dza jem
urzą dze niom i bu dyn kom li kwi do wa ne go ROD, jak rów -
nież wy płat od szko do wań na rzecz dział kow ców i PZD
za skład ni ki ma jąt ko we sta no wią ce ich wła sność.

§ 16.
1. Po wy da niu de cy zji wy własz cze nio wej oraz po speł -

nie niu przez pod miot li kwi du ją cy wszyst kich wa -
run ków li kwi da cji okre ślo nych w ww. de cy zji, OZ
PZD prze sy ła do KR PZD do ku men ta cję nie zbęd ną
do pod ję cia w tej spra wie uchwa ły.

2. Do ku men ta cja, o któ rej mo wa w ust. 1 uchwa ły,
win na za wie rać:

1) osta tecz ną de cy zję wy własz cze nio wą;
2) wy pis z ewi den cji grun tów i wy rys z ma py ewi den -

cyj nej oraz od pis z księ gi wie czy stej pro wa dzo nej

dla da nej nie ru cho mo ści, za wie ra ją cy nu me ry i po -
wierzch nię dzia łek ewi den cyj nych ule ga ją cych li -
kwi da cji;

3) uchwa łę Pre zy dium OZ PZD wnio sku ją cą do Pre -
zy dium KR PZD o stwier dze nie fak tycz nej li kwi da -
cji czę ści lub ca ło ści ROD, wraz z uza sad nie niem,
jak rów nież za wie ra ją cą ta kie in for ma cje jak:

a) in for ma cję o speł nie niu wszyst kich wa run ków li -
kwi da cji;

b) nu me ry i po wierzch nie dzia łek ewi den cyj nych, któ -
re ule gły li kwi da cji;

c) licz ba dzia łek w ROD ogó łem, w tym licz ba dzia łek
nie za go spo da ro wa nych, w przy pad ku ma łej li kwi -
da cji ROD;

d) licz ba dzia łek ro dzin nych, któ re ule gły li kwi da cji,
wraz ze wska za niem, czy li kwi da cja ob ję ła ca łe
dział ki czy, ich czę ści;

e) wnio sek o do ko na nie zmian w Re je strze ROD.
4) in for ma cję o li kwi do wa nym ROD, w tym da ne do -

ty czą ce za go spo da ro wa nia i wy po sa że nia li kwi do -
wa ne go ROD.

5) Za pi sy § 12. ust. 2 i ust. 3 pkt 2) – 7) sto su je się od -
po wied nio. 

§ 17.
Do za war cia z pod mio tem li kwi du ją cym umo wy da ją -

cej sto wa rzy sze niu ogro do we mu ty tuł praw ny do nie ru -
cho mo ści za mien nej, § 11 sto su je się od po wied nio.

§ 18.
W przy pad ku li kwi da cji ca łe go ROD art. 13. sto su je

się od po wied nio.
§ 19.

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

I WICEPREZES               
/-/ Ta de usz JARZĘBAK 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 1 czerw ca 2015 r.

UCHWAŁA NR 137/2015
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY 

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 1 czerw ca 2015 r. 

w spra wie za sad i try bu li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych do ko ny wa nych 
na cel nie pu blicz ny 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie sta tu tu Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, wpro wa dza jed no li te za sa dy i
tryb po stę po wa nia or ga nów PZD w za kre sie li kwi da cji

ROD do ko ny wa nych na cel nie pu blicz ny.
§ 1.

1. Ile kroć w uchwa le jest mo wa o :
1.) li kwi da cji ro dzin ne go ogro du dział ko we go lub je go
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czę ści zwa nej da lej li kwi da cją ROD - na le ży przez
to ro zu mieć zby cie lub wy ga śnię cie praw przy słu -
gu ją cych PZD do nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez
ROD lub je go część oraz wy da nie tej nie ru cho mo -
ści przez PZD,

2.) pod mio cie li kwi du ją cym - na le ży przez to ro zu mieć
wła ści cie la nie ru cho mo ści, na któ rej zlo ka li zo wa ny
jest ROD pod le ga ją cy li kwi da cji lub pod miot, któ -
ry na by wa wła sność tej nie ru cho mo ści wsku tek wy -
własz cze nia,

3.) zgo dzie 2/3 dział kow ców na za war cie umo wy – na -
le ży przez to ro zu mieć pi sem ne oświad cze nia dział -
kow ców, któ re bę dą za wie rać ta kie in for ma cje jak:

a) da ne dział kow ca za wie ra ją ce imię i na zwi sko, ad -
res za miesz ka nia, nu mer dział ki ro dzin nej, pod pis
oraz da tę zło że nia pod pi su; 

b) wska za nie pro jek tu umo wy, któ rej zgo da do ty czy;
c) zgo da dział kow ca, na pro jekt umo wy; 
d) na zwa ROD, któ re go zgo da do ty czy;
e) nu mer kon ta ban ko we go, na któ ry na le ży prze ka zać

od szko do wa nie. 
4.) kosz tach od two rze nia – na le ży przez to ro zu mieć

kosz ty od two rze nia in fra struk tu ry ogro do wej usta lo -
ne na dzień li kwi da cji ROD. Do kosz tów od two rze -
nia za li cza się rów nież na kła dy po nie sio ne na
wy bu do wa nie urzą dzeń to wa rzy szą cych, kosz ty
przy go to wa nia te re nu, opra co wa nia do ku men ta cji
pro jek to wej i nad zo ru bu dow la ne go,

5.) ma łej li kwi da cji ROD – na le ży przez to ro zu mieć li -
kwi da cję czę ści ROD, obej mu ją cej nie wię cej niż 10%
je go po wierzch ni ROD i nie wię cej niż 10 dzia łek.

§ 2.
Or ga nem PZD upraw nio nym do za twier dza nia pro jek -

tu umo wy i wy ra ża nia zgo dy na li kwi da cję ROD jest
Pre zy dium KR PZD. 

§ 3.
Or ga nem PZD upraw nio nym do pro wa dze nia na każ -

dym eta pie pro ce su li kwi da cji ROD jest wła ści wy OZ
PZD.

§ 4.
1. Li kwi da cja ROD na cel nie pu blicz ny moż li wa jest

w przy pad ku za ist nie nia łącz nie na stę pu ją cych prze -
sła nek:

1) pra wo do nie ru cho mo ści, na któ rej znaj du je się
ROD, zo sta ło na by te przez PZD nie od płat nie;

2) funk cjo no wa nie ROD jest sprzecz ne z obo wią zu ją -
cym miej sco wym pla nem za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go;

3) wła ści ciel nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez ROD
przed sta wi w umo wie pro po zy cję usta no wie nia na
rzecz PZD ty tu łu praw ne go do nie ru cho mo ści za -
mien nej nie mniej szej od po wierzch ni li kwi do wa -
ne go ROD, w miej scu od po wied nim do po trzeb i
funk cjo no wa nia no we go ROD, od po wia da ją ce go

ty tu ło wi praw ne mu, któ ry po sia da ło PZD do nie ru -
cho mo ści zaj mo wa nej przez li kwi do wa ny ROD;

4) w umo wie, o któ rej mo wa w pkt 3, wła ści ciel nie ru -
cho mo ści za gwa ran tu je re ali za cję obo wiąz ków
okre ślo nych w art. 21 i art. 22 usta wy o ROD tj.:
a) za ło że nia no we go ROD i od two rze nia urzą dzeń i

bu dyn ków od po wia da ją cych ro dza jem urzą dze -
niom i bu dyn kom li kwi do wa ne go ROD;

b) wy pła tę od szko do wań na rzecz dział kow ców za
skład ni ki ma jąt ko we znaj du ją ce się na dział kach,
a sta no wią ce ich wła sność oraz za pra wo do
dział ki w ROD, po mniej szo ne o war tość pra wa
do dział ki przy zna ne go w no wo pow sta łym ROD;

c) wy pła tę od szko do wa nia na rzecz PZD, we dług
kosz tów od two rze nia, za skład ni ki ma jąt ko we
sta no wią ce je go wła sność, a nie pod le ga ją ce od -
two rze niu;

d) zre kom pen so wa nia kosz tów i strat po nie sio nych
przez PZD w związ ku z li kwi da cją.

5) zgo dę na pro po zy cję umo wy, o któ rej mo wa w pkt
3 i 4, wy ra zi 2/3 dział kow ców z li kwi do wa ne go
ROD (te re nu).

2. W przy pad ku li kwi da cji ROD po za okre sem 1 li sto -
pa da - 31 mar ca – wła ści ciel nie ru cho mo ści zaj mo -
wa nej przez ROD zo bo wią za ny jest do za pew nie nia
dział kow com do dat ko we go od szko do wa nia w wy -
so ko ści war to ści prze wi dy wa nych plo nów.

§ 5. 
1. OZ PZD zo bo wią za ny jest w ter mi nie 14 dni od dnia

otrzy ma nia, od wła ści cie la nie ru cho mo ści, na któ -
rej znaj du je się li kwi do wa ny ROD, wnio sku w spra -
wie li kwi da cji ROD, prze ka zać je go ko pię do KR
PZD, w tym wy stą pić o udzie le nie peł no moc nic twa
dla osób, któ re bę dą re pre zen to wać PZD w po stę -
po wa niu. 

2. OZ PZD zo bo wią za ny jest tak że do:
1) ak tyw ne go uczest ni cze nia w pro ce sie li kwi da cji

ROD; 
2) zba da nia wła ści wej re pre zen ta cji wnio sko daw cy;
3) zba da nia czy zo sta ły speł nio ne prze słan ki okre ślo ne

w art. 19 ust. 2 usta wy o ROD; 
4) zba da nia skut ków li kwi da cji ROD dla ROD i dział -

kow ców;
5) ne go cjo wa nia wa run ków li kwi da cji ROD, tak aby

w peł ni gwa ran to wa ły re ali za cję obo wiąz ków okre -
ślo nych w art. 21 i 22 usta wy o ROD;

6) za pew nie nia bez piecz ne go funk cjo no wa nia po zo sta -
łej czę ści ROD - przy li kwi da cji czę ści ROD – w
tym w szcze gól no ści w trak cie re ali za cji in we sty cji;

7) wpro wa dze nia do umo wy klau zu li o jej wej ściu w
ży cie po wy ra że niu zgo dy przez Pre zy dium KR
PZD oraz dział kow ców zgod nie z art. 19 ust. 4 usta -
wy o ROD;

8) re pre zen to wa nia PZD przed są dem, w przy pad ku wy -



38

to cze nia po wódz twa, o któ rym mo wa w § 10 ust. 4. 
3. Po usta le niu wa run ków li kwi da cji ROD w pro jek -

cie umo wy, Pre zy dium OZ PZD po dej mu je uchwa -
łę w przed mio cie ak cep ta cji wa run ków li kwi da cji
za war tych w pro jek cie umo wy.

4. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 3 win na za wie rać
rów nież in for ma cje o:

1) nu me rach i po wierzch ni dzia łek ewi den cyj nych,
któ re ule gną li kwi da cji;

2) licz bie dzia łek ro dzin nych w ROD ogó łem, w tym
licz bie dzia łek nie za go spo da ro wa nych, w przy pad -
ku ma łej li kwi da cji ROD;

3) licz bie dzia łek ro dzin nych, któ ra ule gnie li kwi da cji,
wraz ze wska za niem, czy li kwi da cja obej mie ca łe
dział ki, czy ich czę ści;

4) li kwi do wa nym ROD, w tym da ne do ty czą ce za go -
spo da ro wa nia i wy po sa że nia ROD.

5. Nie zwłocz nie po pod ję ciu przez Pre zy dium OZ
PZD uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. 3, OZ PZD
prze sy ła ją do KR PZD wraz z pro jek tem umo wy
oraz na stę pu ją cy mi do ku men ta mi:

1) wy pis z ewi den cji grun tów i wy rys z ma py ewi den -
cyj nej oraz od pis z księ gi wie czy stej pro wa dzo nej
dla da nej nie ru cho mo ści, za wie ra ją cy nu me ry i po -
wierzch nię dzia łek ewi den cyj nych ule ga ją cych li -
kwi da cji;

2) za świad cze nie z miej sco we go pla nu za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go wska zu ją ce na prze zna cze nie
ww. te re nu. Z po wyż sze go do ku men tu mu si wy ni -
kać, iż funk cjo no wa nie ROD jest sprzecz ne z obo -
wią zu ją cym miej sco wym pla nem za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go;

3) do ku men ty for mal no – praw ne do ty czą ce te re nu za -
mien ne go, któ re bę dą po twier dza ły, iż te ren ten od -
po wia da wa run kom okre ślo nym w art. 21 pkt 1
usta wy o ROD tj.: wy pis z ewi den cji grun tów i wy -
rys z ma py ewi den cyj nej, od pis z księ gi wie czy stej
pro wa dzo nej dla da nej nie ru cho mo ści oraz wy pis z
miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go wska zu ją cy na prze zna cze nie ww. te re nu. 

6. W opar ciu o wy mie nio ne w ust. 5 do ku men ty, Pre -
zy dium KR PZD po dej mu je uchwa łę ak cep tu ją cą
wa run ki pro jek tu umo wy i prze ka zu je ją do OZ
PZD, ce lem przed sta wie nia pro jek tu umo wy dział -
kow com.

§ 6
1. Przed pod pi sa niem umo wy, nie zbęd ne jest uzy ska -

nie pi sem nej zgo dy 2/3 dział kow ców z li kwi do wa ne go
ROD / li kwi do wa nej czę ści ROD.

2. Wzór oświad cze nia, o któ rym mo wa w ust. 1, sta no -
wi za łącz nik nr 1 do ni niej szej uchwa ły.

3. Po wy ra że niu zgo dy, o któ rej mo wa w ust. 1, Pre zy -
dium OZ PZD po dej mu je uchwa łę, w któ rej stwier -

dza speł nie nie po wyż sze go obo wiąz ku. 
4. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 3, win na wska zy wać

ile dzia łek jest w ROD, ilu dział kow ców by ło
upraw nio nych do wy ra że nia zgo dy na pod pi sa nie
umo wy oraz ilu dział kow ców tę zgo dę wy ra zi ło. 

§ 7
1. Po pod pi sa niu umo wy, OZ PZD prze ka zu je do KR

PZD wnio sek o wy ra że nie zgo dy na li kwi da cję
ROD, za łą cza jąc do nie go:

1) ko pię umo wy za war tej mię dzy OZ PZD a wła ści -
cie lem nie ru cho mo ści;

2) uchwa łę Pre zy dium OZ PZD, o któ rej mo wa w § 6
ust. 3;

ce lem wy ra że nia zgo dy na po wyż szą li kwi da cję.
2. W opar ciu o wy mie nio ne w ust. 1 do ku men ty Pre zy -

dium KR PZD po dej mu je uchwa łę w spra wie li kwi -
da cji ROD i prze ka zu je ją do wy ko na nia Pre zy dium
OZ PZD.

§ 8
1. OZ PZD mo że przy stą pić do re ali za cji pro ce su li -

kwi da cji ROD do pie ro po otrzy ma niu uchwa ły Pre -
zy dium KR PZD.

2. Usta le nie wy so ko ści od szko do wań na stę pu je po
uzy ska niu opi nii rze czo znaw cy ma jąt ko we go w for -
mie ope ra tu sza cun ko we go. Kosz ty spo rzą dze nia
opi nii po no si pod miot li kwi du ją cy.

3. Dział ko wiec ma pra wo brać udział w pro ce du rze li -
kwi da cyj nej w za kre sie w ja kim do ty czy ona bez -
po śred nio je go dział ki, a w szcze gól no ści
uczest ni czyć w in wen ta ry za cji swo jej dział ki ro -
dzin nej, ak cep to wać wy so kość przy zna ne go mu od -
szko do wa nia, jak rów nież zło żyć wnio sek o
do ko na nie oce ny pra wi dło wo ści spo rzą dze nia ope -
ra tu sza cun ko we go okre śla ją ce go war tość przy słu -
gu ją ce go mu od szko do wa nia. 

§ 9.
Pod miot li kwi du ją cy mo że do ko nać wy pła ty od szko -

do wań na rzecz dział kow ców:
1) za po śred nic twem OZ PZD;
2) bez po śred nio dział kow com – w ta kim wy pad ku

zo bo wią za ny jest przed sta wić OZ PZD pi sem ne
po twier dze nie zre ali zo wa nia wy płat od szko do -
wań na rzecz wszyst kich dział kow ców. 

§ 10.
1. W przy pad ku bra ku zgo dy dział kow ców, o któ rej

mo wa w § 6, Pre zy dium OZ PZD stwier dza ten fakt
w uchwa le, wska zu jąc jed no cze śnie ile dzia łek jest
w ROD, ilu dział kow ców by ło upraw nio nych do
wy ra że nia zgo dy na pod pi sa nie umo wy, oraz ilu
dział kow ców wy ra zi ło zgo dę na za war cie umo wy.

2. Do ku men ty, o któ rych mo wa w ust. 1, sta no wią pod -
sta wę do pod ję cia uchwa ły przez Pre zy dium KR
PZD.
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3. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 2, sta no wi do ku ment
umoż li wia ją cy po in for mo wa nie przez OZ PZD wła -
ści cie la nie ru cho mo ści, o de cy zji dział kow ców. 

4. Wła ści ciel nie ru cho mo ści mo że wy to czyć po wódz -
two o uzna nie od mo wy za bez za sad ną, w ter mi nie 6
mie się cy od dnia do rę cze nia od mo wy. Roz pa tru jąc
spra wę sąd ba da zgod ność pro po no wa nej umo wy z
prze pi sa mi usta wy. Orze cze nie są du stwier dza ją ce
bez za sad ność od mo wy za stę pu je oświad cze nie PZD
w przed mio cie zgo dy na li kwi da cję.

5. Da ta wy da nia pra wo moc ne go orze cze nia sta no wi
da tę za war cia umo wy o li kwi da cję ROD.

6. Po wy ko na niu umo wy, o któ rej mo wa w ust. 5, prze -
pi sy § 11 i na stęp ne sto su je się od po wied nio. 

§ 11
W ce lu za war cia umo wy w przed mio cie usta no wie nia

na rzecz PZD ty tu łu praw ne go do nie ru cho mo ści za -
mien nej, OZ PZD zo bo wią za ny jest do prze sła nia do KR
PZD na stę pu ją cych do ku men tów umoż li wia ją cych wy -
da nie sto sow ne go peł no moc nic twa:

1) uchwa łę Pre zy dium OZ PZD wska zu ją cą oso by, na
rzecz któ rych na le ży wy dać peł no moc nic two;

2) in for ma cję do ty czą cą za go spo da ro wa nia no we go
ROD na tym te re nie (m.in. ilość dzia łek ro dzin nych,
in fra struk tu ra ROD, któ ra zo sta nie od two rzo na na
po wyż szej nie ru cho mo ści). 

§ 12
1. Po speł nie niu przez pod miot li kwi du ją cy wszyst kich

wa run ków li kwi da cji okre ślo nych w umo wie, OZ PZD
skła da do KR PZD spra woz da nie obej mu ją ce za kres
rze czo wo-fi nan so wy z pro ce su li kwi da cji ROD.

2. Wy kaz do ku men tów, któ re win no za wie rać spra -
woz da nie, o któ rym mo wa w ust. 1, sta no wi za łącz -
nik nr 2 do ni niej szej uchwa ły.

3. Do ku men ty, o któ rych mo wa w ust. 2, sta no wią pod -
sta wę do wy da nia peł no moc nic twa do czyn no ści ko -
niecz nych dla wy ga sze nia pra wa do nie ru cho mo ści
i wy da nia przez PZD nie ru cho mo ści zaj mo wa nej
przez li kwi do wa ny ROD.

4. Do ku men ty po twier dza ją ce wy ga sze nie pra wa do
nie ru cho mo ści sta no wią pod sta wę do do ko na nia
zmian w Re je strze ROD i wy stą pie nia przez OZ
PZD do KR PZD z wnio skiem o wy kre śle nie ROD
z Kra jo we go Re je stru Urzę do we go Pod mio tów Go -
spo dar ki Na ro do wej - REGON.

§ 13
1. W przy pad ku li kwi da cji ca łe go ROD:
1) Za rząd li kwi do wa ne go ROD zo bo wią za ny jest do

roz wią za nia wszel kich umów ROD z kon tra hen ta mi
ze wnętrz ny mi.

2) Za rząd li kwi do wa ne go ROD spo rzą dza na dzień za -

koń cze nia li kwi da cji ROD spra woz da nie fi nan so we,
któ re za twier dza pre zy dium OZ PZD. OZ PZD przej -
mu je rów nież ak ty wa i pa sy wa zli kwi do wa ne go
ROD oraz peł ną do ku men ta cję, w tym ar chi wal ną.

3) Za rząd li kwi do wa ne go ROD przed za koń cze niem
li kwi da cji po wi nien ure gu lo wać wszel kie zo bo wią -
za nia wy ni ka ją ce z ko dek su pra cy w sto sun ku do
osób za trud nio nych w ROD.

2. Po za koń cze niu li kwi da cji usta je byt praw ny ROD
oraz wy ga sa ją man da ty człon ków or ga nów PZD w
ROD. Wy ga śnię cie man da tów człon ków or ga nów
ROD stwier dza od po wied nio Pre zy dium OZ PZD i
okrę go wa ko mi sja re wi zyj na.

§ 14
1. W przy pad ku ma łej li kwi da cji ROD, sto su je się od po -

wied nio pro ce du rę opi sa ną po wy żej. Za zgo dą PZD,
umo wa, o któ rej mo wa w § 4 ust. 1 pkt 3, w miej sce
obo wiąz ku za pew nie nia nie ru cho mo ści za mien nej 
i od two rze nia ROD, mo że prze wi dy wać wy pła tę na
rzecz PZD kwo ty od szko do wa nia sta no wią cej rów no -
war tość sza cun ko wych kosz tów tych obo wiąz ków, 
a na rzecz dział kow ca – pra wa do dział ki;

2. Po sta no wie nia ust. 1, sto su je się rów nież w przy -
pad ku, gdy w ROD ob ję tym li kwi da cją licz ba dzia -
łek, co do któ rych nie usta no wio no pra wa do dział ki,
na te re nie nie pod le ga ją cym li kwi da cji jest co naj -
mniej rów na licz bie dzia łek na czę ści ma ją cej ulec
li kwi da cji, przy czym zgo da o któ rej mo wa w ust.
1), nie jest wy ma ga na.

3. Kwo ta sta no wią ca rów no war tość sza cun ko wych
kosz tów za ku pu nie ru cho mo ści za mien nej win na
być wy pła co na bez po śred nio na kon to Fun du szu
Obro ny ROD, chy ba że OZ PZD bę dzie od twa rzał
li kwi do wa ną część ROD. W ta kiej sy tu acji zo bo -
wią za nie OZ PZD do za ku pu grun tu i od two rze nia
czę ści ROD win no być za war te w uchwa le Pre zy -
dium OZ PZD.

§ 15
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły tra cą moc

na stę pu ją ce uchwa ły:
1) uchwa ła nr 92/2007 Pre zy dium KR PZD z dnia

16.05.2007 r. w spra wie za sad i try bu li kwi da cji
ROD oraz cza so we go za ję cia te re nu;

2) uchwa ła nr 56/2012 Pre zy dium KR PZD z dnia
14.03.2012 r. w spra wie zmia ny In struk cji sta no wią -
cej za łącz nik do uchwa ły nr 132/2007 Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 22.08.2007 r. w spra wie
za sad i try bu li kwi da cji Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych.

§ 16
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia 

I WICEPREZES               
/-/ Ta de usz JARZĘBAK  

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 1 czerw ca 2015 r.
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Za łącz nik nr 1 

do uchwa ły nr 137/2015 Pre zy dium KR PZD 

z dnia 1 czerw ca 2015 r.

OŚWIADCZENIE

Oświad czam, że:
1. zo sta łem po in for mo wa ny/na o wa run kach li kwi da cji ROD za war tych w art. 19-24 usta wy z dnia 13 grud nia

2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ re ma ją za sto so wa nie do li kwi da cji ROD ……………………….
urzą dzo ne go na nie ru cho mo ści ozna czo nej ja ko dział ka nr ……….. o po wierzch ni ………….

2. za po zna łem/łam się z tre ścią pro jek tu umo wy, któ rą otrzy ma łem/łam, w spra wie wa run ków li kwi da cji ROD
……………......................................................................

3. wy ra żam zgo dę/nie wy ra żam zgo dy * na za war cie umo wy, o któ rej mo wa w pkt 2 w spra wie wa run ków li kwi -
da cji ROD ………………..................................................

Od szko do wa nie za skład ni ki ma jąt ko we znaj du ją ce się na dział ce ro dzin nej nr ……, a sta no wią ce mo ją wła sność
pro szę prze ka zać na nw. nu mer kon ta ban ko we go:

Na zwa ban ku ……………………………………….

Nr kon ta ……………………………………………. 

………………………..
(czy tel ny pod pis)

*- nie po trzeb ne skre ślić

…………………………....
(miej sco wość, da ta)

…………………………....
(imię i na zwi sko)

…………………………….
(ad res za miesz ka nia)

…………………………….

…………………………….
(nr dział ki ro dzin nej)
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Wy kaz do ku men tów, któ re skła da OZ PZD do KR
PZD, ce lem wy da nia przez KR PZD peł no moc nic twa do
czyn no ści ko niecz nych dla wy ga sze nia pra wa do nie ru -
cho mo ści i wy da nia przez PZD nie ru cho mo ści zaj mo -
wa nej przez li kwi do wa ny ROD.

1) uchwa ła Pre zy dium OZ PZD obej mu ją ca m.in. in -
for ma cję o speł nie niu wszyst kich wa run ków li kwi -
da cji, wraz z wnio skiem o wy da nie peł no moc nic twa
do czyn no ści ko niecz nych do wy ga sze nia pra wa do
nie ru cho mo ści;

2) pi sem ne po twier dze nie od wła ści cie la nie ru cho mo -
ści o wy pła cie od szko do wań na rzecz dział kow ców
z li kwi do wa ne go te re nu;

3) wy cią gi z ope ra tów sza cun ko wych spo rzą dzo nych
przez rze czo znaw cę ma jąt ko we go, okre śla ją ce war tość
od szko do wa nia za skład ni ki ma jąt ko we sta no wią ce
wła sność PZD, a nie pod le ga ją ce od two rze niu; 

4) roz li cze nie środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z
li kwi da cji ROD, wska zu ją ce na wpła tę na Fun dusz
Roz wo ju ROD OZ PZD od szko do wań w związ ku z

li kwi da cją ROD;
5) w przy pad ku ma łej li kwi da cji ROD, o któ rej mo wa

w § 14., in for ma cję, iż kwo ta sta no wią ca rów no war -
tość sza cun ko wych kosz tów za ku pu nie ru cho mo ści
za mien nej zo sta ła wy pła co na bez po śred nio na kon -
to Fun du szu Obro ny ROD, chy ba że OZ PZD bę -
dzie od twa rzał li kwi do wa ną część ROD. W ta kiej
sy tu acji zo bo wią za nie OZ PZD o za ku pie grun tu i
od two rze niu czę ści ROD win no być za war te w
uchwa le Pre zy dium OZ PZD;

6) do ku men ty po twier dza ją ce usta no wie nie na rzecz
PZD ty tu łu praw ne go do nie ru cho mo ści za mien nej;

7) do ku men ty po twier dza ją ce za ło że nie przez wła ści -
cie la nie ru cho mo ści no we go ROD i od two rze nie
urzą dzeń i bu dyn ków od po wia da ją cych ro dza jem
urzą dze niom i bu dyn kom li kwi do wa ne go ROD wy -
ko na nych zgod nie ze sztu ką bu dow la ną, wraz z opi -
nią za rzą du ROD o zre ali zo wa niu ww. ro bót;

8) pi sem ną in for ma cję do ty czą cą za gwa ran to wa nia
dział kow com z li kwi do wa ne go te re nu, dzia łek za -
mien nych; 

Za łącz nik nr 2 

do uchwa ły nr 137/2015 Pre zy dium KR PZD 

z dnia 1 czerw ca 2015 r.

UCHWAŁA NR 138/2015
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 1 czerw ca 2015 r.

w spra wie za sad i try bu li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych re ali zo wa nych na pod sta wie
usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003r. o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji dro go -

wych w za kre sie dróg pu blicz nych

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie Sta tu tu PZD, po sta na -
wia wpro wa dzić jed no li te za sa dy i tryb po stę po wa nia
or ga nów PZD w za kre sie li kwi da cji ROD re ali zo wa nych
na pod sta wie usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003r. o szcze -
gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji
dro go wych w za kre sie dróg pu blicz nych, zwa nej da lej
„spe cu sta wą dro go wą”.

§ 1
1. Kwe stia li kwi da cji ROD w try bie spe cu sta wy na ce -

le in we sty cji dro go wych jest jed nym z za sad ni czych
za gad nień z punk tu wi dze nia gwa ran cji ochro ny
praw i in te re sów dział kow ców i PZD. Na mo cy art.

11j tej usta wy do nie ru cho mo ści sta no wią cych ro -
dzin ne ogro dy dział ko we ob ję tych de cy zją o ze zwo -
le niu na re ali za cję in we sty cji dro go wej nie sto su je
się prze pi sów art. 18-24 usta wy z dnia 13 grud nia
2013r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

2. Or ga nem wła ści wym dla po stę po wań i wy da nia de -
cy zji o ze zwo le niu na re ali za cję in we sty cji dro go -
wej w try bie spe cu sta wy dro go wej jest od po wied nio
wo je wo da w od nie sie niu do dróg kra jo wych i wo je -
wódz kich, zaś w sto sun ku do dróg po wia to wych i
gmin nych – od po wied nio sta ro sta. Te sa me or ga ny
wy da ją de cy zję usta la ją cą wy so kość przy słu gu ją ce -
go dział kow com i PZD od szko do wa nia. 
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3. Or ga nem PZD wła ści wym do udzia łu w po stę po wa -
niach, o któ rych mo wa w ust. 2 oraz czu wa nia nad
pra wi dło wą re ali za cją wy ni ka ją cych ze spe cu sta wy
dro go wej obo wiąz ków jest od po wied ni OZ PZD.

4. Or ga nem PZD upraw nio nym do do ko na nia
zmian/skre śle nia ROD z Re je stru w związ ku z re ali za -
cją in we sty cji dro go wej jest Pre zy dium KR PZD.

I. Po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne w przed mio cie wy da nia de cy zji o ze zwo le niu na re ali za cję
in we sty cji dro go wej

§ 2
1. De cy zja o ze zwo le niu na re ali za cję in we sty cji dro -

go wej, zwa na da lej „de cy zją ZRID” wy da wa na jest
przez wła ści wy or gan w cią gu 90 dni od dnia zło że -
nia wnio sku przez za rząd cę dro gi. 

2. Za wia do mie nia o wszczę ciu po stę po wa nia w spra -
wie wy da nia de cy zji ZRID wy sy ła się wy łącz nie do
wła ści cie li i użyt kow ni ków wie czy stych nie ru cho -
mo ści, któ rych do ty czyć ma po stę po wa nie. Za wia -
do mie nia wy sy ła się na ad re sy wska za ne w ewi -
den cji grun tów, ze skut kiem do rę cze nia. We wszyst -
kich po zo sta łych przy pad kach stro ny za wia da mia -
ne są je dy nie w for mie ob wiesz czeń, wy wie sza nych
od po wied nio w urzę dach wo je wódz kich, sta ro -
stwach po wia to wych bądź urzę dach gmin, na ich
stro nach in ter ne to wych oraz w lo kal nej pra sie.
Ozna cza to bez względ ny obo wią zek uak tu al nia nia
i uzu peł nia nia przez OZ PZD da nych ad re so wych
po da wa nych do ewi den cji grun tów, a tak że kon tro -
lo wa nia i mo ni to ro wa nia w/w źró deł in for ma cji, ce -
lem nie zwłocz ne go za pew nie nia PZD moż li wo ści
uczest ni cze nia w to czą cych się po stę po wa niach.

3. OZ PZD zo bo wią za ne są do utrzy my wa nia sta łych
kon tak tów z za rzą da mi ROD, w ce lu otrzy my wa nia
ak tu al nych in for ma cji z ogro du o ewen tu al nych,
pla no wa nych in we sty cjach w za kre sie re ali za cji in -
we sty cji dro go wych.

§ 3.
Nie zwłocz nie po po wzię ciu in for ma cji o po stę po wa -

niu to czą cym się w try bie spe cu sta wy dro go wej, OZ
PZD zo bo wią za ne są:

1) wy stą pić do KR PZD o udzie le nie peł no moc nic twa
dla osób, któ re re pre zen to wać bę dą PZD w da nym
po stę po wa niu; 

2) za wia do mić wła ści wy or gan o spo so bie re pre zen ta -
cji PZD wraz z przed ło że niem po wyż szych peł no -
moc nictw;

3) za po znać się z wa run ka mi pla no wa ne go prze bie gu
in we sty cji dro go wej w czę ści do ty czą cej te re nu zaj -
mo wa ne go przez ROD, do kład nie je prze ana li zo wać
i oce nić ich skut ki dla ROD;

4) skie ro wać do wła ści we go or ga nu od po wied nie
wnio ski w przy pad ku ewen tu al nej groź by na ru sze -
nia z po wo du prze bie gu in we sty cji, in te re sów dział -
kow ców - pod miot re ali zu ją cy in we sty cję
po dej mu je bo wiem dzia ła nia wy własz cze nio we i

od szko do waw cze je dy nie w li nii roz gra ni cza ją cej
te ren in we sty cji - mo że za tem oka zać się, że w ich
wy ni ku doj dzie do li kwi da cji je dy nie czę ści ogro -
du, zaś funk cjo no wa nie po zo sta łej czę ści zo sta nie
w znacz ny spo sób utrud nio ne bądź na wet unie moż -
li wio ne. W myśl art. 11f ust. 1 pkt 4, de cy zja ZRID
po win na za wie rać wy ma ga nia do ty czą ce uza sad nio -
nych in te re sów osób trze cich - do OZ PZD na le ży
więc zgła sza nie w to ku po stę po wa nia od po wied nich
wnio sków, zmie rza ją cych do wska za nia wła ści we go
prze bie gu in we sty cji tak, aby za bez pie czyć wszyst -
kich dział kow ców i PZD przed jej ewen tu al ny mi ne -
ga tyw ny mi skut ka mi; je dy nie wnio sek za ini cjo wa ny
przez OZ PZD mo że bo wiem być pod sta wą do
przed się wzię cia przez or gan od po wied nich dzia łań
w ce lu uwzględ nie nia w osta tecz nej de cy zji słusz -
nych po stu la tów dział kow ców;

5) w przy pad ku, gdy część nie ru cho mo ści, na któ rej
znaj du je się ROD zo sta nie prze ję ta pod re ali za cję
in we sty cji dro go wej, a po zo sta ła część nie na da je
się do pra wi dło we go wy ko rzy sta nia na do tych cza -
so we ce le, OZ PZD wi nien zło żyć wnio sek do wła -
ści we go za rząd cy dro gi o na by cie w imie niu i na
rzecz Skar bu Pań stwa al bo jed nost ki sa mo rzą du te -
ry to rial ne go, tej czę ści nie ru cho mo ści.

6) w sy tu acji, o któ rej mo wa w pkt 5), na le ży za wrzeć
po ro zu mie nie okre śla ją ce wa run ki zby cia. Czyn ność
ta pod le ga ak cep ta cji przez Pre zy dium KR PZD;

7) za wia do mić wła ści wy za rząd ROD i dział kow ców o
pla no wa nej in we sty cji dro go wej, któ ra bę dzie wią -
za ła się z li kwi da cją czę ści/ca ło ści ROD;

8) na bie żą co in for mo wać KR PZD o to czą cym się po -
stę po wa niu oraz dzia ła niach po dej mo wa nych przez
OZ PZD. 

§ 4.
1. Po stę po wa nie przed wła ści wym or ga nem koń czy się

wy da niem de cy zji ZRID. Jej treść do rę cza na jest je -
dy nie wnio sko daw cy tj. za rząd cy dro gi. 

2. Za wia do mie nie o wy da niu de cy zji ZRID wy sy ła ne
jest do tych cza so we mu wła ści cie lo wi i użyt kow ni -
ko wi wie czy ste mu na ad res wska za ny w ka ta strze
nie ru cho mo ści.

3. Po zo sta łe stro ny po stę po wa nia za wia da mia ne są w
dro dze ob wiesz czeń, od po wied nio w urzę dzie wo je -
wódz kim lub sta ro stwie po wia to wym oraz w urzę -
dach gmin wła ści wych ze wzglę du na prze bieg
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dro gi, na stro nach in ter ne to wych tych gmin, a tak że
w lo kal nej pra sie. 

4. Obo wią zek mo ni to ro wa nia in for ma cji, o któ rych
mo wa w ust. 3, spo czy wa na OZ PZD.

5. OZ PZD zo bo wią za ny jest do uzy ska nia ko pii de -
cy zji ZRID, oraz do kład ne go za po zna nia się z jej
wa run ka mi, jak rów nież wpły wem na dal sze funk -
cjo no wa nie ROD.

6. W przy pad ku uzna nia, że de cy zja na ru sza in te re sy
dział kow ców lub PZD, OZ PZD po wi nien nie -
zwłocz nie zło żyć od wo ła nie do or ga nu wyż sze go
stop nia. 

7. Od wo ła nie od de cy zji skła da się od po wied nio do
wo je wo dy (gdy de cy zję wy dał sta ro sta) bądź Mi ni -
stra In fra struk tu ry i Roz wo ju (gdy de cy zję wy dał
wo je wo da), a wła ści wy or gan wi nien je roz pa trzyć
w cią gu 30 dni. 

8. Na OZ PZD spo czy wa obo wią zek do pil no wa nia
usta wo we go ter mi nu do od wo ła nia. Na le ży zwró cić
uwa gę, aby ar gu men ta cja za war ta w uza sad nie niach
ewen tu al nych od wo łań by ła wy czer pu ją ca.

§ 5.
1. W myśl art. 12 ust. 4 spe cu sta wy dro go wej w mo -

men cie, w któ rym de cy zja ZRID sta je się osta tecz -
na – wy ga sa z mo cy pra wa do tych cza so we pra wo
wła sno ści i pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go, zaś
nie ru cho mość sta je się wła sno ścią od po wied nio
Skar bu Pań stwa bądź wła ści wej jed nost ki sa mo rzą -
du te ry to rial ne go. Po dob nie wy ga sa ją też wszel kie
usta no wio ne na nie ru cho mo ści ogra ni czo ne pra wa
rze czo we, czy li tak że użyt ko wa nie. 

2. De cy zja ZRID sta no wi pod sta wę do do ko na nia
zmian w księ gach wie czy stych oraz w ka ta strze nie -
ru cho mo ści. 

§ 6.
W sy tu acji, gdy de cy zji ZRID nada no ry gor na tych -

mia sto wej wy ko nal no ści, któ ry wią że się z bez zwłocz -
nym usu nię ciem wła ści cie li i użyt kow ni ków wie czy s-
tych z ich do tych cza so wej nie ru cho mo ści, OZ PZD wi -
nien do pil no wać, aby przed wy da niem nie ru cho mo ści
do ko na no spi su in fra struk tu ry, któ ra znaj du je się na te re -
nie li kwi do wa ne go ROD, ce lem umoż li wie nia w ter mi -
nie póź niej szym do ko na nia wy ce ny nie ru cho mo ści.

II. Po stę po wa nie w przed mio cie wy da nia de cy zji usta la ją cej wy so kość od szko do wa nia 
w try bie spe cu sta wy dro go wej

§ 7
OZ PZD zo bo wią za ny jest do ak tyw ne go uczest ni cze -

nia w po stę po wa niu od szko do waw czym usta la ją cym na -
leż ne od szko do wa nie na rzecz PZD.

§ 8
1. Na pod sta wie art. 12 ust. 4b spe cu sta wy dro go wej

w ter mi nie 30 dni od dnia, w któ rym de cy zja ZRID
sta ła się osta tecz na, wła ści wy or gan wy da je de cy -
zję usta la ją cą wy so kość od szko do wa nia. De cy zję tę
wy da je ten sam or gan, któ ry wy dał de cy zję ZRID.

2. Na pod sta wie art. 18 ust. 1g spe cu sta wy dro go wej,
pod miot, w któ re go in te re sie na stą pi li kwi da cja ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go lub je go czę ści, zo -
bo wią za ny jest:

1) wy pła cić dział kow com – od szko do wa nie za sta no -
wią ce ich wła sność na sa dze nia, urzą dze nia i obiek -
ty znaj du ją ce się na dział kach;

2) wy pła cić PZD – od szko do wa nie za sta no wią ce je -
go wła sność urzą dze nia, bu dyn ki i bu dow le ro dzin -
ne go ogro du dział ko we go prze zna czo ne do
wspól ne go ko rzy sta nia przez użyt ku ją cych dział ki i
słu żą ce do za pew nie nia funk cjo no wa nia ogro du;

3) za pew nić grun ty za stęp cze na od two rze nie ROD.
3. Obo wiąz ki okre ślo ne w ust. 2 usta la ne są w dro dze

de cy zji ad mi ni stra cyj nej wy da wa nej przez or gan,
któ ry wy dał de cy zję ZRID. 

4. Or gan pro wa dzą cy po stę po wa nie od szko do waw cze,
wi nien za pew nić stro nom czyn ny udział w po stę po -

wa niu.
5. Zgod nie z art. 30 ust. 2 usta wy o ROD wła ści cie la -

mi urzą dzeń, na sa dzeń i obiek tów znaj du ją cych się
na dział kach są dział kow cy, za tem ma ją pra wo
uczest ni czyć w pro ce du rze od szko do waw czej w za -
kre sie w ja kim do ty czy ona bez po śred nio ich dział -
ki, de cy do wać o za ak cep to wa niu wy so ko ści
przy słu gu ją ce go im od szko do wa nia, jak rów nież
zło żyć wnio sek o do ko na nie oce ny pra wi dło wo ści
spo rzą dze nia ope ra tu sza cun ko we go okre śla ją ce go
war tość przy słu gu ją ce go im od szko do wa nia.

§ 9
1. Wy so kość od szko do wa nia usta la się we dług sta nu

nie ru cho mo ści okre ślo ne go na dzień wy da nia de cy -
zji ZRID i we dług war to ści nie ru cho mo ści na dzień
wy da nia de cy zji o od szko do wa niu. Usta le nie wy so -
ko ści od szko do wa nia na stę pu je po uzy ska niu opi nii
rze czo znaw cy ma jąt ko we go, okre śla ją cej war tość
nie ru cho mo ści. W ope ra cie sza cun ko wym mu si zna -
leźć się tak że wy ce na na sa dzeń, urzą dzeń i obiek -
tów znaj du ją cych się na dział kach i sta no wią cych
wła sność dział kow ców, za któ re przy słu gu je im od -
szko do wa nie.

2. OZ PZD zo bo wią za ny jest do za po zna nia się z ope -
ra tem sza cun ko wym okre śla ją cym war tość od szko -
do wa nia przy słu gu ją ce go PZD, a w przy pad ku
uzna nia, iż wy ce na nie zo sta ła prze pro wa dzo na wła -
ści wie, OZ PZD wi nien zgło sić sto sow ne uwa gi. 
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§ 10
1. W sy tu acji re ali za cji przez pod miot li kwi du ją cy art.

18 ust. 1g pkt 3 spe cu sta wy dro go wej, Pre zy dium
OZ PZD win no za ak cep to wać te ren za mien ny 
w for mie uchwa ły.

2. Szcze gó ło we usta le nia do ty czą ce prze ka za nia te re -
nu za mien ne go win ny zo stać ure gu lo wa ne mię dzy
pod mio tem li kwi du ją cym a OZ PZD w od ręb nym
po ro zu mie niu, któ re na stęp nie pod le ga ak cep ta cji
przez Pre zy dium KR PZD.

§ 11
1. W ce lu za war cia umo wy da ją cej PZD ty tuł praw ny

do nie ru cho mo ści za mien nej, OZ PZD zo bo wią za -
ny jest do prze sła nia na stę pu ją cych do ku men tów
umoż li wia ją cych wy da nie sto sow ne go peł no moc -
nic twa przez KR PZD:

1) uchwa ły Pre zy dium OZ PZD ak cep tu ją cej te ren za -
mien ny oraz wska zu ją cej oso by, na rzecz któ rych
na le ży wy dać peł no moc nic two;

2) ko pię po ro zu mie nia, o któ rym mo wa w § 10 ust. 2;
3) wy pis z ewi den cji grun tów i wy rys z ma py ewi den -

cyj nej oraz od pis z księ gi wie czy stej pro wa dzo nej
dla da nej nie ru cho mo ści, za wie ra ją cy nu me ry i po -
wierzch nię dzia łek ewi den cyj nych sta no wią cych te -
ren za mien ny;

4) za świad cze nie z miej sco we go pla nu za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go wska zu ją ce na prze zna cze nie
ww. te re nu;

5) in for ma cję do ty czą cą za go spo da ro wa nia no we go
ROD na tym te re nie (m.in. ilość dzia łek ro dzin nych,
in fra struk tu ra ROD, któ ra zo sta nie od two rzo na na
po wyż szej nie ru cho mo ści). 

§ 12
1. W sy tu acji, gdy PZD ja ko wła ści ciel lub użyt kow nik

wie czy sty nie ru cho mo ści ob ję tej de cy zją ZRID, wy -
da tę nie ru cho mość nie póź niej niż w ter mi nie 30
dni od dnia:

1) do rę cze nia za wia do mie nia o wy da niu de cy zji, któ -
rej nada no ry gor na tych mia sto wej wy ko nal no ści; 

2) do rę cze nia po sta no wie nia o nada niu de cy zji o ze -
zwo le niu na re ali za cję in we sty cji dro go wej ry go ru
na tych mia sto wej wy ko nal no ści al bo 

3) w któ rym de cy zja o ze zwo le niu na re ali za cję in we -
sty cji dro go wej sta ła się osta tecz na 

wy so kość od szko do wa nia jest po więk sza na o 5% war -
to ści te go pra wa.

2. W sy tu acji, gdy nie ru cho mość pod le ga ją ca li kwi da -
cji jest nie za go spo da ro wa na przez ROD, spis in fra -
struk tu ry zo stał już do ko na ny, bądź za cho dzi in na
prze słan ka umoż li wia ją ca sko rzy sta nie z ust. 1, OZ
PZD wi nien wy dać te ren w ter mi nie wska za nym po -
wy żej, ce lem uzy ska nia więk sze go od szko do wa nia
na rzecz PZD. 

§ 13
1. Kwo ta od szko do wa nia wy ni ka ją ca z de cy zji win na

zo stać wy pła co na w ter mi nie 14 dni od dnia, w któ -
rym de cy zja usta la ją ca wy so kość od szko do wa nia
sta ła się osta tecz na.

2. W przy pad ku, gdy z de cy zji od szko do waw czej nie
wy ni ka wprost, ja ka część od szko do wa nia sta no wi
od szko do wa nie za utra tę pra wa PZD do grun tu li -
kwi do wa ne go ROD, a ja ka za skład ni ki ma jąt ko we
sta no wią ce wła sność PZD, OZ PZD wi nien uzy skać
ko pie wy cią gów z ope ra tów sza cun ko wych, w któ -
rych po wyż sze skład ni ki od szko do wa nia bę dą wy -
szcze gól nio ne. 

3. Gdy OZ PZD nie od twa rza ogro du, od szko do wa nie
za pra wo PZD do grun tu li kwi do wa ne go ROD win -
no zo stać wpła co ne na kon to Fun du szu Obro ny
ROD.

4. W sy tu acji, o któ rej mo wa w ust. 3, OZ PZD zo bo -
wią za ny jest do po in for mo wa nia wła ści we go or ga -
nu, któ ry do ko nu je wy pła ty od szko do wa nia, o
ko niecz no ści prze ka za nia od szko do wa nia z ty tu łu
utra ty pra wa PZD do grun tu li kwi do wa ne go ROD,
na kon to Fun du szu Obro ny ROD.

5. Usta lo na w de cy zji kwo ta od szko do wa nia pod le ga
wa lo ry za cji od dnia wy da nia de cy zji do dnia za pła -
ty, we dług wskaź ni ków zmian cen nie ru cho mo ści
ogła sza nych przez Pre ze sa GUS w dro dze ob wiesz -
czeń. 

6. Kwo ta od szko do wa nia za na sa dze nia, urzą dze nia i
obiek ty znaj du ją ce się na dział kach, a sta no wią ce
wła sność dział kow ców wy pła ca na jest dział kow com
bez po śred nio bądź za po śred nic twem OZ PZD.

7. OZ PZD ma obo wią zek wy eg ze kwo wa nia od wła -
ści we go or ga nu pi sem ne go po twier dze nia zre ali zo -
wa nia wy płat od szko do wań na rzecz wszyst kich
dział kow ców. 

8. W przy pad ku na ru sze nia 14-dnio we go ter mi nu do
wy pła ty od szko do wa nia przez wła ści wy or gan, OZ
PZD po wi nien do cho dzić sto sow nych rosz czeń za
opóź nie nie w wy ko na niu świad cze nia, sto sow nie do
prze pi sów Ko dek su cy wil ne go. 

§ 14
1. Po stę po wa nie w spra wie li kwi da cji ROD w try bie

spe cu sta wy fak tycz nie koń czy się opusz cze niem te -
re nu przez PZD i wy da niem nie ru cho mo ści. Ter min
ten nie mo że być krót szy niż 120 dni od dnia, w któ -
rym de cy zja ZRID sta ła się osta tecz na. 

2. Przed upły wem ter mi nu, o któ rym mo wa w ust. 1,
OZ PZD po wi nien do pil no wać, aby wszyst kie obo -
wiąz ki pod mio tu li kwi du ją ce go wzglę dem PZD i
dział kow ców wy ni ka ją ce ze spe cu sta wy dro go wej
zo sta ły zre ali zo wa ne bądź za bez pie czo ne.

3. W sy tu acji, gdy li kwi da cją ob ję ta jest tyl ko część
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ROD, OZ PZD wi nien zo bo wią zać pod miot li kwi -
du ją cy do za pew nie nia bez piecz ne go funk cjo no wa -

nia po zo sta łej czę ści ROD za rów no w trak cie pro -
wa dzo nej in we sty cji, jak i po jej za koń cze niu.

III. Po stę po wa nie we wnętrz ne po fak tycz nej li kwi da cji ROD w try bie spe cu sta wy dro go wej

§ 15
1. Po za koń cze niu li kwi da cji ROD w try bie spe cu sta -

wy dro go wej, wy pła cie od szko do wań wszyst kim
dział kow com oraz PZD i za pew nie niu te re nu za -
mien ne go, Pre zy dium OZ po dej mu je uchwa łę o
stwier dze niu fak tycz nej li kwi da cji ca ło ści lub czę ści
ROD. Na stęp nie prze ka zu je spra wę do Kra jo wej
Ra dy PZD wraz z wnio skiem o wy kre śle nie ogro du
z Re je stru ROD (w przy pad ku li kwi da cji cał ko wi -
tej) lub wnio sek o ko rek tę po wierzch ni (w przy pad -
ku li kwi da cji czę ścio wej), wraz z na stę pu ją cy mi
do ku men ta mi:

1) osta tecz na de cy zja o ze zwo le niu na re ali za cję in we -
sty cji dro go wej;

2) de cy zja usta la ją ca wy so kość od szko do wa nia;
3) w sy tu acji, gdy w de cy zji od szko do waw czej nie jest

wy szcze gól nio ne jaka kwo ta jest z ty tu łu utra ty pra -
wa PZD do grun tu li kwi do wa ne go ROD, a ja ka za
skład ni ki ma jąt ko we sta no wią ce wła sność PZD, -
wy cią gi z ope ra tów sza cun ko wych;

4) uchwa ła Pre zy dium OZ PZD w spra wie stwier dze -
nia fak tycz nej li kwi da cji ROD lub je go czę ści wraz
z uza sad nie niem;

5) spra woz da nie z li kwi da cji obej mu ją ce: pro wa dzo ne
po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne, prze bieg li kwi da cji,
re ali za cję od szko do wań oraz spo sób wy da nia te re nu;

6) in for ma cja o re ali za cji obo wiąz ku w za kre sie za -
pew nie nia na rzecz PZD grun tu za stęp cze go;

7) spra woz da nie fi nan so we z uzy ska nych od szko do -
wań;

8) w przy pad ku nie od twa rza nia ROD – in for ma cję o
wy pła cie od szko do wa nia za pra wo PZD do grun tu
li kwi do wa ne go ROD na kon to Fun du szu Obro ny
ROD;

9) w przy pad ku od twa rza nia ROD – uchwa łę Pre zy -
dium OZ PZD, któ ra bę dzie uza sad nia ła wpływ
środ ków za pra wo PZD do grun tu li kwi do wa ne go
ROD na kon to Fun du szu Roz wo ju ROD OZ PZD; 

10) pi sem ne po twier dze nie wy pła ty od szko do wań na
rzecz wszyst kich upraw nio nych dział kow ców, w
przy pad ku wy pła ty bez po śred nio na rzecz dział kow -
ców z po mi nię ciem PZD;

11) do ku ment okre śla ją cy na zwy li kwi do wa nych
ROD wraz ze spe cy fi ka cją dzia łek ewi den cyj nych i
ich po wierzch nią, w tym ak tu al ny od pis z księ gi
wie czy stej;

12) in for ma cja o ilo ści zli kwi do wa nych dzia łek ro -
dzin nych w ca ło ści lub czę ści;

2. W opar ciu o do ku men ty wy mie nio ne w ust. 1, Pre -
zy dium KR PZD po dej mu je uchwa łę o do ko na niu
zmian w Re je strze ROD.

§ 16
1. W przy pad ku od twa rza nia ogro du ze środ ków uzy -

ska nych z od szko do wa nia za pra wo PZD do grun tu
li kwi do wa ne go ROD, po za uchwa łą Pre zy dium OZ
PZD, o któ rej mo wa w § 15 ust. 1 pkt 9), OZ PZD
wi nien prze słać na stę pu ją ce do ku men ty umoż li wia -
ją ce wy da nie sto sow ne go peł no moc nic twa przez
KR PZD:

1) wy pis z ewi den cji grun tów i wy rys z ma py ewi den -
cyj nej oraz od pis z księ gi wie czy stej pro wa dzo nej
dla da nej nie ru cho mo ści, za wie ra ją cy nu me ry i po -
wierzch nię dzia łek ewi den cyj nych, któ re okrę go wy
za rząd PZD za mie rza na być, ce lem od two rze nia
ROD;

2) za świad cze nie z miej sco we go pla nu za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go wska zu ją ce na prze zna cze nie
ww. te re nu;

3) in for ma cję do ty czą cą za go spo da ro wa nia no we go
ROD na tym te re nie (m.in. ilość dzia łek ro dzin nych,
in fra struk tu ra ROD, któ ra zo sta nie od two rzo na na
po wyż szej nie ru cho mo ści). 

2. Po od two rze niu ROD, OZ PZD skła da do KR PZD
spra woz da nie z wy ko na nia po wyż sze go obo wiąz ku. 

§ 17
1. W przy pad ku li kwi da cji ca ło ści ROD:
1) Za rząd li kwi do wa ne go ROD zo bo wią za ny jest do

roz wią za nia wszel kich umów z kon tra hen ta mi ze -
wnętrz ny mi, za wie ra ny mi przez ten za rząd.

2) Za rząd li kwi do wa ne go ROD spo rzą dza na dzień za -
koń cze nia li kwi da cji ogro du spra woz da nie fi nan so -
we, któ re za twier dza pre zy dium OZ PZD. OZ PZD
przej mu je rów nież ak ty wa i pa sy wa zli kwi do wa ne -
go ogro du dział ko we go oraz peł ną do ku men ta cję, w
tym ar chi wal ną.

3) Za rząd li kwi do wa ne go ROD przed za koń cze niem
li kwi da cji po wi nien ure gu lo wać wszel kie zo bo wią -
za nia wy ni ka ją ce z ko dek su pra cy w sto sun ku do za -
trud nio nych osób.

2. Po za koń cze niu li kwi da cji usta je byt praw ny ROD
oraz wy ga sa ją man da ty człon ków or ga nów PZD w
ROD. Wy ga śnię cie man da tów człon ków or ga nów
ROD stwier dza od po wied nio Pre zy dium OZ PZD i
okrę go wa ko mi sja re wi zyj na.

3. OZ PZD zo bo wią za ny jest wy stą pić do KR PZD z
wnio skiem o wy kre śle nie ROD z Kra jo we go Re je -
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stru Urzę do we go Pod mio tów Go spo dar ki Na ro do -
wej – REGON.

§ 18
Do li kwi da cji pro wa dzo nych na pod sta wie usta wy z

dnia 8 lip ca 2010 r. o szcze gól nych za sa dach przy go to -
wa nia do re ali za cji in we sty cji w za kre sie bu dow li prze -
ciw po wo dzio wych, oraz usta wy z dnia 29 czerw ca 2011
r. o przy go to wa niu i re ali za cji in we sty cji w za kre sie
obiek tów ener ge ty ki ją dro wej oraz in we sty cji to wa rzy -
szą cych, prze pi sy ni niej szej uchwa ły sto su je się od po -
wied nio.

§ 19
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły tra cą moc

na stę pu ją ce uchwa ły:

1) uchwa ła nr 215/2008 Pre zy dium KR PZD z dnia 30
grud nia 2008 r. w spra wie wpro wa dze nia in struk cji
w spra wie za sad i try bu li kwi da cji ROD re ali zo wa -
nych na pod sta wie zmia ny usta wy z dnia
10.04.2003r. o szcze gól nych za sa dach przy go to wa -
nia i re ali za cji in we sty cji dro go wych w za kre sie
dróg pu blicz nych; 

2) uchwa ła nr 48/2010 Pre zy dium KR PZD z dnia 25
mar ca 2010 r. w spra wie czyn ne go udzia łu Okrę go wych
Za rzą dów PZD w po stę po wa niach zwią za nych z przy -
go to wa niem i re ali za cją in we sty cji w za kre sie dróg pu -
blicz nych, do ty czą cych te re nów Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych.

§ 20
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia

I WICEPREZES               
/-/ Ta de usz JARZĘBAK   

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 1 czerw ca 2015 r.

UCHWAŁA NR 139/2015
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY 

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 1 czerw ca 2015 r. 

w spra wie cza so we go za ję cia te re nu ro dzin nych ogro dów dział ko wych 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie sta tu tu PZD, wpro wa -
dza jed no li te za sa dy i tryb po stę po wa nia or ga nów PZD
w za kre sie cza so we go za ję cia te re nu ROD.

§ 1
Przez cza so we za ję cie te re nu ro zu mie się wy łą cze nie

czę ści ogro du na okre ślo ny czas na wnio sek in we sto ra,
w opar ciu o de cy zję sa mo rzą du te ry to rial ne go lub obo -
wią zu ją cy miej sco wy plan za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go, ce lem wy ko na nia okre ślo nych in we sty cji
ce lu pu blicz ne go nie prze wi du ją cych li kwi da cji czę ści
ogro du w ro zu mie niu usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

§ 2
Or ga nem PZD upraw nio nym do pro wa dze nia na każ -

dym eta pie pro ce su cza so we go za ję cia te re nu ROD jest
wła ści wy OZ PZD w po ro zu mie niu z wła ści wym za rzą -
dem ROD.

§ 3
1. OZ PZD zo bo wią za ny jest do ak tyw ne go uczest ni -

cze nia w ca łej pro ce du rze do ty czą cej cza so we go za -

ję cia te re nu po cząw szy od wszczę cia po stę po wa nia
ad mi ni stra cyj ne go zmie rza ją ce go do wy da nia de cy -
zji w za kre sie re ali za cji in we sty cji (prze bie ga ją cej
przez te ren ROD) aż do przy wró ce nia te re nu ROD
do do tych cza so we go sta nu.

2. Otrzy mu jąc za wia do mie nie o wszczę ciu po stę po wa -
nia ad mi ni stra cyj ne go zmie rza ją ce go do wy da nia
de cy zji o usta le niu lo ka li za cji in we sty cji, OZ PZD
zo bo wią za ny jest do zba da nia w szcze gól no ści:

1) jak re ali za cja po wyż szej in we sty cji wpły nie na
funk cjo nu ją cy na da nym te re nie ROD; 

2) ja ki te ren ROD bę dzie wy ma gał cza so we go za ję cia; 
3) czy cza so we za ję cie te re nu obej mie te ren ogól ny

czy też in dy wi du al ne dział ki ro dzin ne;
4) czy moż li we bę dzie pra wi dło we funk cjo no wa nie

ROD w trak cie re ali za cji in we sty cji, jak i po jej za -
koń cze niu.

3. O pla no wa nym cza so wym za ję ciu te re nu, OZ PZD
wi nien nie zwłocz nie za wia do mić za rząd ROD i uzy -
skać je go opi nię. 
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§ 4
1. Po wy da niu de cy zji o usta le niu lo ka li za cji in we sty -

cji lub za mia rze przy stą pie nia do re ali za cji za pi sów
obo wią zu ją ce go miej sco we go pla nu za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go, OZ PZD za wie ra z in we sto -
rem umo wę, któ ra win na w szcze gól no ści
re gu lo wać: 

1) od szko do wa nia zwią za ne z cza so wym za ję ciem te -
re nu;

2) spo sób wpro wa dze nia in we sto ra na te ren ROD oraz
je go zwro tu po za koń cze niu in we sty cji;

3) obo wią zek za bez pie cze nia przez in we sto ra wy ko -
na nia in wen ta ry za cji te re nu pod le ga ją ce go cza so -
we mu za ję ciu, przez rze czo znaw cę ma jąt ko we go;

4) okres cza so we go za ję cia te re nu;
5) ka ry umow ne.
2. W skład od szko do wań po kry wa nych przez in we sto -

ra, o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 1), wcho dzą mię dzy
in ny mi:

1) od szko do wa nie dla dział kow ców za znisz czo ne mie -
nie nie pod le ga ją ce od two rze niu, zgod nie z wy ce ną
spo rzą dzo ną przez rze czo znaw cę ma jąt ko we go,

2) od szko do wa nie dla dział kow ców za utra co ne plo ny,
3) od szko do wa nie dla PZD za znisz czo ne mie nie,
4) re kom pen sa ta dla PZD za udo stęp nie nie te re nu.
3. Wy so kość od szko do wa nia za udo stęp nie nie te re nu

ROD, usta la pre zy dium OZ PZD bio rąc pod uwa gę
ob szar i czas za ję cia te re nu. 

4. Wszyst kie kosz ty wy ni kłe w trak cie cza so we go za -
ję cia te re nu a nie prze wi dzia ne w ust. 2, po no si in we -
stor.

5. W przy pad ku, gdy cza so we mu za ję ciu te re nu ROD
pod le gać bę dą in dy wi du al ne dział ki, dział ko wiec
ma pra wo uczest ni czyć w in wen ta ry za cji, o któ rej
mo wa w ust. 1 pkt 3).

§ 5
Przed pod pi sa niem umo wy, o któ rej mo wa w § 4, pre -

zy dium OZ PZD ak cep tu je wa run ki i wy ra ża zgo dę na
cza so we za ję cie te re nu w for mie uchwa ły, jak rów nież
za wia da mia wła ści wy za rząd ROD. 

§ 6
1. Wpro wa dze nie in we sto ra na te ren ROD na stę pu je

na pod sta wie pod pi sa ne go przez stro ny sto sow ne go
pro to ko łu.

2. Po za koń cze niu in we sty cji oraz wy peł nie niu przez
in we sto ra wszel kich zo bo wią zań wy ni ka ją cych w
pod pi sa nej umo wy, na stę pu je od biór te re nu pod le -
ga ją ce go cza so we mu za ję ciu te re nu na pod sta wie
pro to ko łu od bio ru.

3. Po zre ali zo wa niu za da nia in we sty cyj ne go, OZ PZD
ma obo wią zek uzy skać od in we sto ra do ku men ta cję
po wy ko naw czą (in wen ta ry za cję wy ko na nej in we -
sty cji).

§ 7
Dział ko wiec ma pra wo brać udział w pro ce du rze do ty -

czą cej usta la nia od szko do wa nia za znisz czo ne mie nie i
utra co ne plo ny znaj du ją ce się na te re nie je go dział ki. 

§ 8
1. W przy pad ku, gdy cza so we za ję cie te re nu ROD

wią zać się bę dzie z ko niecz no ścią usta no wie nia słu żeb -
no ści prze sy łu, zgo dę na po wyż szą czyn ność wy ra ża
Pre zy dium KR PZD. 

2. W sy tu acji, o któ rej mo wa w ust. 1, na le ży po stę po -
wać zgod nie z pro ce du rą okre ślo ną w uchwa le nr
54/2012 Pre zy dium KR PZD z dnia 14 mar ca 2012 r., w
spra wie za sad i try bu ob cią ża nia ma jąt ku trwa łe go PZD
po przez usta no wie nie słu żeb no ści prze sy łu. 

§ 9
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 1 czerw ca 2015 r.

UCHWAŁA NR 140/2015
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 1 czerw ca 2015 r.
w spra wie prze zna cze nia i roz li cza nia środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z li kwi da cji i cza so we go

za ję cia te re nu ro dzin nych ogro dów dział ko wych

I WICEPREZES               
/-/ Ta de usz JARZĘBAK   

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta -
wie Sta tu tu PZD wpro wa dza na stę pu ją ce za sa dy dys po -
no wa nia, wy ko rzy sta nia i roz li cza nia środ ków fi nan-

so wych po cho dzą cych z li kwi da cji i cza so we go za ję cia
te re nu ro dzin nych ogro dów dział ko wych:
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§ 1
Środ ki fi nan so we po cho dzą ce z li kwi da cji ca ło ści lub

czę ści ROD oraz z ty tu łu cza so we go za ję cia te re nu, w
tym za usta no wie nie słu żeb no ści, gro ma dzo ne są na
okrę go wym Fun du szu Roz wo ju ROD wła ści we go OZ
PZD i znaj du ją się na wy dzie lo nym kon cie ban ko wym
te go fun du szu, za wy jąt kiem przy pad ków okre ślo nych
w § 4 ni niej szej uchwa ły. 

§ 2
1. Środ ki fi nan so we zgro ma dzo ne na okrę go wym Fun -

du szu Roz wo ju ROD po cho dzą ce z li kwi da cji ROD
lub je go czę ści, prze zna czo ne są w pierw szej ko lej -
no ści na od two rze nie ro dzin ne go ogro du dział ko -
we go, z za strze że niem § 4 lit. d.

2. Je że li nie jest od twa rza ny ROD, środ ki o któ rych
mo wa w ust. 1, prze zna czo ne są na: 

a) po kry cie opła ty ogro do wej w czę ści prze zna czo nej
na in we sty cje, re mon ty i bie żą cą kon ser wa cję in fra -
struk tu ry ogro do wej wpła ca nej jed no ra zo wo przez
no wych dział kow ców za dział kow ców, któ rzy otrzy -
mu ją dział ki za stęp cze w ist nie ją cych ROD,

b) bu do wę, mo der ni za cję i re mon ty in fra struk tu ry, słu -
żą cej do wspól ne go użyt ko wa nia przez dział kow -
ców, w tym w pierw szej ko lej no ści dla tych ROD, w
któ rych dział kow cy otrzy ma li dział ki za stęp cze.

3. Bu do wa, mo der ni za cja i re mon ty bu dyn ków i bu -
dow li oraz in fra struk tu ry słu żą cej do wspól ne go
użyt ko wa nia przez dział kow ców, od by wa się z za -
cho wa niem norm i prze pi sów pra wa po wszech nie
obo wią zu ją ce go oraz prze pi sów i pro ce dur obo wią -
zu ją cych w tym wzglę dzie w Pol skim Związ ku
Dział kow ców.

4. Środ ki fi nan so we otrzy ma ne przez ROD, o któ rych
mo wa w § 2 ust. 2 pkt.b pod le ga ją roz li cze niu przez
OZ PZD w try bie i na za sa dach, ma ją cych miej sce
przy roz li cze niu do ta cji. 

5. Środ ki fi nan so we zgro ma dzo ne na okrę go wym Fun -
du szu Roz wo ju ROD po cho dzą ce z cza so we go za -
ję cia te re nu ROD, w tym za usta no wie nie
słu żeb no ści, prze zna czo ne są w pierw szej ko lej no -
ści na uza sad nio ne po trze by te go ROD, w za kre sie
bu do wy, mo der ni za cji i re mon tów bu dyn ków i bu -
dow li oraz in fra struk tu ry słu żą cej do wspól ne go
użyt ko wa nia przez dział kow ców. 

§ 3
Opła ty ogro do we w czę ści prze zna czo nej na in we sty -

cje, re mon ty i bie żą cą kon ser wa cję in fra struk tu ry ogro -
do wej wpła ca ne jed no ra zo wo przez no wych dział -
kow ców za dział kow ców, któ rzy otrzy mu ją dział ki za -
mien ne w ist nie ją cych ROD, po kry wa ne są z okrę go we -
go Fun du szu Roz wo ju ROD przez okrę go wy za rząd
wła ści wy miej sco wo dla ROD, któ re go li kwi da cja do ty -
czy.

§ 4
Nie sta no wią przy cho du okrę go we go Fun du szu Roz -

wo ju ROD uzy ska ne i wy ne go cjo wa ne środ ki fi nan so -
we z ty tu łu li kwi da cji ca ło ści lub czę ści oraz cza so we go
za ję cia te re nu prze zna czo ne na:

a) wy pła ty od szko do wań dla dział kow ców za skład ni -
ki ma jąt ko we znaj du ją ce się na dział kach, a sta no -
wią ce ich wła sność oraz za pra wa do dział ki w
ROD, po mniej szo ne o war tość pra wa do dział ki,
przy zna ne go w no wo pow sta łym ROD, a tak że wy -
pła ty do dat ko wych od szko do wań w wy so ko ści war -
to ści prze wi dy wa nych plo nów, o któ rych mo wa w
art. 22 ust. 4 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Środ ki te wpły wa -
ją na ra chu nek bie żą cy okrę go we go za rzą du PZD i
są księ go wa ne na kon tach roz ra chun ko wych, zgod -
nie z Za kła do wym Pla nem Kont PZD.

b) wy pła ty od szko do wań i od praw dla osób za trud nio -
nych na umo wę o pra cę w ROD z uwa gi na li kwi da -
cję miej sca pra cy. Środ ki te wpły wa ją na ra chu nek
bie żą cy okrę go we go za rzą du PZD i są księ go wa ne
na kon tach roz ra chun ko wych, zgod nie z Za kła do -
wym Pla nem Kont PZD.

c) re fun da cje kosz tów ad mi ni stra cyj nych po nie sio nych
przez OZ PZD w pro ce sie li kwi da cji lub cza so we go
za ję cia te re nu ROD. Środ ki te wpły wa ją na ra chu -
nek bie żą cy OZ PZD i są księ go wa ne na po zo sta -
łych przy cho dach zgod nie z Za kła do wym Pla nem
Kont PZD.

d) od szko do wa nia na leż ne PZD za pra wo PZD do
grun tu z ty tu łu li kwi da cji ROD lub je go czę ści w
przy pad ku bra ku od twa rza nia ROD lub je go czę ści
przez PZD. Środ ki, w któ rych prze ka za niu po śred -
ni kiem jest OZ PZD, ewi den cjo no wa ne są na kon -
tach roz ra chun ko wych. Wszyst kie środ ki po śred nio
lub bez po śred nio uzy ska ne z te go ty tu łu wpły wa ją
na ra chu nek ban ko wy Fun du szu Obro ny ROD. 

§ 5
1. Roz li cze nie wy dat ków ze środ ków fi nan so wych po -

cho dzą cych z li kwi da cji ROD lub je go czę ści oraz
cza so we go za ję cia te re nu ROD do ko nu je co rocz nie
(na dzień 31 grud nia) OZ PZD do cza su osta tecz ne -
go roz li cze nia ca łe go pro ce su li kwi da cji.

2. Roz li cze nia, o któ rym mo wa w ust. 1, do ko nu je się
wg wzo ru sta no wią ce go za łącz nik nr 1 do ni niej szej
uchwa ły.

3. Za łącz nik o któ rym mo wa w ust. 2, przed sta wia się
łącz nie z rocz nym spra woz da niem fi nan so wym z
Fun du szu Roz wo ju ROD, spo rzą dza nym przez OZ
PZD.

§ 6 
Środ ki fi nan so we po cho dzą ce z li kwi da cji ROD, je go
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czę ści lub cza so we go za ję cia te re nu wy dat ko wa ne nie -
zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pod le ga ją zwro to -
wi na okrę go wy Fun dusz Roz wo ju ROD.

§ 7
Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD obo wią za ne są prze cho -

wy wać środ ki Fun du szu Roz wo ju na od ręb nych kon tach
ban ko wych zgod nie z uchwa łą nr 3/XXIV/2015 Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 15 stycz nia 2015 r. w spra wie za sad funk -
cjo no wa nia Fun du szu Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych w Pol skim Związ ku Dział kow ców.

§ 8
Do prze zna cza nia i roz li cza nia środ ków fi nan so wych

zwią za nych z usta no wie niem słu żeb no ści, w tym słu żeb -
no ści prze sy łu na grun tach ROD prze pi sy ni niej szej
uchwa ły sto su je się od po wied nio. 

§ 9
Tra ci moc uchwa ła nr 14/2011 Pre zy dium Kra jo wej

Ra dy PZD z dnia 2 lu te go 2011 r. w spra wie prze zna cza -
nia i roz li cza nia środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z
li kwi da cji i cza so we go za ję cia te re nu ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych. 

§ 10
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 1 czerw ca 2015 r. 

SKARBNIK
/-/ Ma rian PASIŃSKI

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI
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Lp. TREŚĆ Kwo ta w zł

1 War tość otrzy ma ne go od szko do wa nia ogó łem
a Od szko do wa nie dla dział kow ców za ich ma ją tek, pra wo do dział ki oraz prze wi dy wa ne plo ny 
b Od szko do wa nie na leż ne PZD za in fra struk tu rę ogro do wą 
c Od szko do wa nie na leż ne PZD za pra wo do grun tu (w przy pad ku od twa rza nia ROD przez PZD)
d Od szko do wa nie na leż ne PZD za pra wo do grun tu (w przy pad ku bra ku od twa rza nia ROD 

przez PZD)
e Od szko do wa nie na od pra wy dla osób za trud nio nych w ROD na umo wę o pra cę
f Re fun da cja kosz tów ad mi ni stra cyj nych po nie sio nych przez OZ PZD

2 Wy ko rzy sta nie od szko do wa nia ogó łem na:
a od szko do wa nia dla dział kow ców
b od two rze nie ogro du (za kup grun tu i od two rze nie in fra struk tu ry)
c od szko do wa nie na leż ne PZD za pra wo do grun tu na FO ROD (w przy pad ku bra ku od twa rza nia 

ROD przez PZD)
d od szko do wa nia i od pra wy dla pra cow ni ków ROD z uwa gi na li kwi da cję miej sca pra cy
e Opła ty ogro do we w czę ści prze zna czo nej na in we sty cje, re mon ty i bie żą cą kon ser wa cję

in fra struk tu ry ogro do wej wpła ca ne jed no ra zo wo przez no wych dział kow ców za dział kow ców, 
któ rzy otrzy mu ją dział ki za mien ne w ist nie ją cych ROD

f Fi nan so wa nie in we sty cji i re mon tów
g kosz ty ad mi ni stra cyj ne po nie sio ne przez OZ PZD

3 Środ ki z li kwi da cji/cza so we go za ję cia te re nu do dal sze go wy ko rzy sta nia po zo sta ją ce na:
a Fun du szu Roz wo ju ROD
b środ kach sta tu to wych

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
POCHODZĄCYCH Z LIKWIDACJI LUB CZASOWEGO ZAJĘCIA TERENU

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
ROD……………………………………………………………………………………

( na zwa i miej sco wość)

Nr Re je stru ROD………………………………………………………………………

Uchwa ła…………………………… …….nr ……………………da ta………………

( na zwa or ga nu PZD)

do ty czy: wpły wów i wy dat ków środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z :

• li kwi da cji ca ło ści/czę ści ROD*

• cza so we go za ję cia te re nu *

• słu żeb no ści *

Za łącz nik nr 1 do uchwa ły nr 140/2015 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 1 czerw ca 2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY SKARBNIK PREZES
………………………… ……………………… ………………………

(pod pis) (pod pis) (pod pis)

OZ PZD………………………………………
(miej sco wość, da ta) 

*nie po trzeb ne skre ślić
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Zgod nie z uchwa łą nr 44/2011 Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy PZD z dnia 30 mar ca 2011 r. w spra wie spo rzą dza nia
spra woz dań z pla nu i re ali za cji in we sty cji i re mon tów w
ROD, okrę go we za rzą dy PZD zo bo wią za ne by ły do prze -
ka za nia do Kra jo wej Ra dy PZD spra woz dań w za kre sie
wy ko na nia przez ro dzin ne ogro dy dział ko we przy ję tych
pla nów in we sty cji i re mon tów w 2014 ro ku.

Więk szość okrę go wych za rzą dów PZD prze ka za ło po -
wyż sze spra woz da nia w wy zna czo nym ter mi nie tj. do 30
kwiet nia 2015 r. Je dy nie okrę go we za rzą dy PZD: w Gdań -
sku (13.05), w Go rzo wie Wlkp. (14.05) i To ruń sko-Wło -
cław ski (15.05.) prze sła ły swo je in for ma cje po te le fo nicz-
nych po na gle niach. Na to miast OZ PZD w Zie lo nej Gó rze
prze słał do KR PZD in for ma cję, iż z uwa gi na spe cy ficz -
ną sy tu ację w PZD, w 2014 ro ku nie przy ję to pla nu in we -
sty cji i re mon tów na 2014 rok, a więc i nie do ko ny wa no
ba da nia je go wy ko na nia. 

Zgod nie z § 1 ust. 3 uchwa ły nr 44/2011, w przy pad ku
włą cze nia do pla nu no wych in we sty cji lub re mon tów,
okrę gi zo sta ły zo bo wią za ne do prze sy ła nia zak tu ali zo wa -
nych da nych. Po wyż sze ak tu ali za cje prze sła ły na stę pu ją ce
okrę go we za rzą dy PZD: w Ko sza li nie, w Le gni cy, w Lu -
bli nie, Ma zo wiec ki, Pod la ski i w Szcze ci nie.

Po zak tu ali zo wa niu pla nów in we sty cji i re mon tów przez
część okrę go wych za rzą dów PZD na le ży stwier dzić, iż
pla na mi in we sty cji i re mon tów zo sta ło ob ję tych 1 380
ogro dów, co sta no wi ło 28% wszyst kich ROD w Pol sce.
Łącz nie za pla no wa no 2 007 za dań in we sty cyj no-re mon -

to wych.
Z po wyż szych za pla no wa nych za dań ro dzin ne ogro -

dy dział ko we wy ko na ły 1 734 za dań in we sty cyj no - re -
mon to wych w 1 335 ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Łącz nie ro dzin ne ogro dy dział ko we zre ali zo wa ły za da -
nia w 28 % ROD zlo ka li zo wa nych na te re nie Pol ski o
łącz nej war to ści 24 150 761 zł. 

Naj więk szy pro cent ogro dów, w któ rych prze pro wa dzo -
no za da nia re mon to wo – in we sty cyj ne w sto sun ku do licz -
by ROD w da nym OZ PZD funk cjo nu je w okrę gu:

• czę sto chow skim - 59% (na 59 ROD za da nia zre ali zo -
wa no w 35 ROD);

• war miń sko – ma zur skim – 61% (na 173 ROD za da nia
zre ali zo wa no w 106 ROD);

• wro cław skim – 70% - (na 226 ROD za da nia zre ali zo -
wa no w 158 ROD);

Z ko lei naj mniej szy pro cent ogro dów, w któ rych zre ali -
zo wa no pra ce w sto sun ku do licz by ROD w da nym OZ
PZD, znaj du je się w okrę gu:

• gdań skim – 16% (na 237 ROD za da nia zre ali zo wa no
w 37 ROD);

• lu bel skim - 14% (na 174 ROD za da nia zre ali zo wa no
w 25 ROD);

• ma ło pol skim – 3 % (na 261 ROD za da nia zre ali zo wa -
no w 9 ROD);

• ma zo wiec kim – 17% (na 483 ROD za da nia zre ali zo -
wa no w 81 ROD);

VIII.REALIZACJA PLANÓW INWESTYCJI I REMONTÓW
W ROD W 2014 R.

1. Informacja

BUDOWA NOWEJ INFRATSRUKTURY W ROD W 2014 ROKU.

W za kre sie bu do wy no wej in fra struk tu ry o łącz nej war -
to ści 9 497 424 zł, ro dzin ne ogro dy dział ko we wy ko na ły
na stę pu ją ce za da nia:
➢W za kre sie ogro dzeń wy ko na no:
− 12 267 m² ogro dze nia;
− 45 bram;
− 41 fur tek;
Łącz ny koszt ww. za dań wy niósł 852 545 zł.
➢W za kre sie sie ci wo do cią go wej wy ko na no m.in.:
− 2 szt. hy dro for ni;
− 24 pom py wod ne:
− 5 szt. in nych urzą dzeń hy dro for ni; 
− 539 punk tów czer pal nych wo dy;
− 11 573 mb sie ci wo do cią go wej.
Łącz ny koszt – 1 327 459 zł.

➢ 41 815 mb sie ci ener ge tycz nej na kwo tę 2 907 866 zł.
➢W za kre sie do mów dział kow ca i in nych bu dyn -

ków wy bu do wa no m.in.:
− 650 m² biur;
− 1 206 m² świe tlic;
− 171 m² bu dyn ków go spo dar czych;
Łącz ny koszt – 1 469 350 zł.
➢W za kre sie ochro ny śro do wi ska wy ko na no m.in.:
− 854 m² pa sów zie le ni;
− 5 562 mb. ka na li za cji sa ni tar nej;
− 5 sa ni ta ria tów.
Łącz ny koszt – 1 654 873 zł.
➢W za kre sie dróg i alej ogro do wych wy ko na no

m.in.:
− 8 293 m² dróg i alej;
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− 2 702 m² par kin gów;
Łącz ny koszt – 124 620 zł.
➢ W za kre sie te re nów re kre acyj nych wy ko na no 1 083

m² pla ców za baw. Łącz ny koszt – 55 410 zł.
Po nad to, wy ko na no sze reg in nych za dań in we sty cyj -

nych, ta kich jak no we ta bli ce in for ma cyj ne, pla ny za go -
spo da ro wa nia ogro dów, bu do wa wiat, ro wów od wad nia j-

ą cych czy mo ni to ring.
Ana li zu jąc kwe stię ilo ści ROD, w któ rych prze pro wa -

dzo no ww. pra ce, na le ży stwier dzić, iż naj wię cej za dań
zwią za nych by ło z bu do wą no wych sie ci ener ge tycz nych
(w 88 ROD). Na to miast naj mniej za dań do ty czy ło te re nów
re kre acyj nych. Szcze gó ło wy wy kres przed sta wia się na -
stę pu ją co:
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Również najdroższymi zadaniami były prace przy
budowie sieci energetycznych. Pochłonęły bowiem aż 30%

wszystkich środków przeznaczonych na budowę infras-
truktury w ROD.
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wartość zadań w tys. zł

Rodzaj zadań: ilość ROD objętych budową nowej infrastruktury w ROD

Wartość i rodzaj zadań: objętych budową nowej infrasruktury w ROD

ilość ROD
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W badanym okresie rodzinne ogrody działkowe
wykonały w zakresie remontów i modernizacji zadania o
łącznej wartości 14 653 337 zł. Rodzaje zadań:
➢W zakresie ogrodzeń wyremontowano lub

zmodernizowano na łączną kwotę 3 427 627 zł, m.in.:
− 66 202 m² ogrodzeń;
− 145 bram;
− 162 furtki;
➢W zakresie sieci wodociągowej - na kwotę 3 377

146 zł - wyremontowano lub zmodernizowano:
− 23 szt. hydroforni;
− 76 pomp wodnych;
− 24 inne urządzenia hydroforni;
− 2 234 punktów czerpalnych wody;
− 47 037 mb sieci wodociągowej.
➢Wyremontowano 30 703 mb sieci energetycznej na

kwotę 2 494 174 zł.
➢W zakresie domów działkowca i innych

budynków na kwotę 3 385 586 zł zmodernizowano
m.in.:

− 1 608 m² biur;
− 7 196 m² świetlic;
− 496 m² budynków gospodarczych.
➢W zakresie ochrony środowiska - na kwotę 327

863 zł - wyremontowano:
− 900 m² pasów zieleni;
− 127 mb kanalizacji sanitarnej;
− 6 szt. sanitariatów.
➢ W zakresie dróg i alej – na kwotę 1 163 409 zł –

zmodernizowano:
− 39 499 m² dróg i alej ogrodowych;
− 1 967 m² parkingów;
➢W zakresie terenów rekreacyjnych wyremonto-

wano 99 m² placów zabaw i wykonano inne prace
modernizacyjne na kwotę 422 121 zł.

W zakresie remontów i modernizacji ROD, najwięcej
zadań dotyczyło ogrodzeń (308 ROD) i domów
działkowca i budynków administracyjnych (241 ROD). 
Z kolei najmniej prac dotyczyło terenów rekreacyjnych.

REMONTY I MODERNIZACJE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY W ROD W 2014 ROKU
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Rodzaj zadań: ilość ROD objętych remontami i modernizacją
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Powyższy wykres wskazuje, iż najdroższymi zadaniami
były prace przy remontach ogrodzeń, sieci wodociągowej

i domach działkowca.
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W 2014 ro ku ro dzin ne ogro dy dział ko we za pla no wa ły
wy dat ki na łącz ną kwo tę 33 120 483 zł. Na to miast wy ko -
na nie tych za dań wy nio sło 24 150 761 zł.

Naj bli żej re al ne go osza co wa nia za pla no wa nych za dań
by ły ro dzin ne ogro dy dział ko we po ło żo ne na te re nie OZ
PZD: w Le gni cy (91%), w Lu bli nie (105%), War miń sko –
Ma zur skie go (96%), w Pi le (100%), w Po zna niu (105%) i
Su dec kie go (101%). 

Z in for ma cji prze ka za nych przez okrę go we za rzą dy PZD
wy ni ka, iż 

18 651 428 zł sta no wi ły środ ki wła sne ROD. Jest to kwo -
ta sta no wią ca 77 % wszyst kich źró deł fi nan so wa nia. Naj -
więk szy pro cent po kry cia za dań in we sty cyj no-re mon-
to wych ze środ ków wła snych ROD wy stą pił w ogro dach
po ło żo nych na te re nie funk cjo no wa nia OZ PZD: w Czę -
sto cho wie (99%), w Go rzo wie Wlkp. (100%), Łódz kim
(97%), w Pi le (100%) i w Po zna niu (96%). 

Kwo ta 4 960 325 zł po cho dzi ła z wy pła co nych do ta cji
przy zna nych przez okrę go we za rzą dy PZD oraz Kra jo wą
Ra dę PZD. Sta no wi ło to 21 % wszyst kich środ ków prze -
zna czo nych na in we sty cje i re mon ty w ROD w 2014 ro ku.
Naj więk szy pro cent po kry cia kosz tów prac z do ta cji PZD
w sto sun ku do war to ści za dań ogó łem w da nym OZ PZD,
wy stą pił w okrę gu: el blą skim (29%), ko sza liń skim (25%),
lu bel skim (25%), war miń sko-ma zur skim (29%), pod la -

skim (59%), słup skim (33%), ślą skim (34%), to ruń sko-
wło cław skim (50%) i wro cław skim (33%). Na to miast
ogro dy z OZ PZD w Go rzo wie Wlkp. i w Pi le nie otrzy ma -
ły żad nych do ta cji na za da nia in we sty cyj no – re mon to we
w ROD.

Ostat nim źró dłem fi nan so wa nia in we sty cji i re mon tów
w ROD by ły środ ki ze wnętrz ne, w skład któ rych wcho dzą
m.in. do ta cje z jed no stek sa mo rzą dów te ry to rial nych 
i Skar bu Pań stwa. Z prze ka za nych przez okrę go we za rzą -
dy PZD in for ma cji wy ni ka, iż za le d wie 2% środ ków po -
cho dzi ło z ze wnętrz nych źró deł (tj. 539 008 zł).
Naj więk szy pro cent fi nan so wa nia ro bót re mon to wo – in -
we sty cyj nych z tzw. środ ków ze wnętrz nych wy stą pił w OZ
PZD: w Ka li szu (9%), w Pod kar pac kim (14%), Pod la skim
(9%) oraz w Świę to krzy skim (30%). Z ko lei ta kie okrę go -
we za rzą dy PZD jak: w Byd gosz czy, w Czę sto cho wie, 
w El blą gu, w Go rzo wie Wlkp., w Ko sza li nie, w Lu bli nie,
Ma ło pol ski, Ma zo wiec ki, War miń sko – Ma zur ski, w Pi le,
w Słup sku, Su dec ki, w Szcze ci nie, Ślą ski, To ruń sko – Wło -
cław ski i we Wro cła wiu w ogó le nie otrzy ma ły żad ne go
wspar cia z ze wnątrz.

Po niż szy wy kres ob ra zu je po szcze gól ne źró dła fi nan so -
wa nia i ich pro cent wzglę dem ogól nej war to ści za dań in -
we sty cyj no-re mon to wych w ROD w 2014 ro ku.

Wartość i rodzaj zadań objętych remontami i modernizacją

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH W ROD.

Wartość poszczególnych zadań remontowo-modernizacyjnych dla wszystkich ROD przedstawia się następująco:
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Prze pro wa dzo ne ba da nie z za kre su re ali za cji in we sty cji
i re mon tów w ROD w 2014 ro ku uka zu je, iż ich ilość w
dal szym cią gu jest nie wy star cza ją ca. Sy gna łem alar mu ją -
cym jest tak że fakt zmniej sze nia za rów no licz by ROD, w
któ rych zre ali zo wa no za da nia, jak i ilość za dań, w któ rych
zre ali zo wa no in we sty cje i re mon ty w ogro dach w sto sun -
ku do 2013 ro ku. Bo wiem w 2013 ro ku wy ko na no 2 097
za dań w 1 687 ROD, a w 2014 ro ku je dy nie 1 734 za dań
w 1 335 ROD. Rów nież war tość za dań by ła znacz nie niż -
sza (w 2013 r. – 50 574 648 zł, a w 2014 r. – 24 150 761
zł). Po wyż sze da ne win ny zmo bi li zo wać wszyst kie struk -
tu ry Związ ku do wy tę żo nej pra cy, któ ra prze ło ży się w la -
tach na stęp nych na zwięk sze nie in we sty cji i re mon tów w
ROD.

Dla te go też ko niecz ne jest, aby:
• dą żyć do zwięk sze nia ini cjo wa nia za dań in we sty cyj -

no – re mon to wych w ROD, 
• kre ować po li ty kę in we sty cyj ną po le ga ją cą na sta łym

uno wo cze śnia niu ro dzin nych ogro dów dział ko wych i
po pra wie ich wi ze run ku po przez ich wy po sa ża nie w
no wo cze sne urzą dze nia, ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem pod sta wo wych ele men tów in fra struk tu ry, ma ją -
cych wpływ na funk cjo nal ność ogro dów, 

• ak tyw nie pro mo wać wśród dział kow ców ko niecz ność
pro wa dze nia in we sty cji i re mon tów w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych,

• po dej mo wać te mat in we sty cji i re mon tów w ROD na
na ra dach z za rzą da mi ROD i na stro nach in ter ne to -
wych okrę go wych za rzą dów PZD i Kra jo wej Ra dy
PZD,

• zwięk szyć za an ga żo wa nie in spek to rów ds. in we sty cji
w or ga ni zo wa nie, pro wa dze nie i nad zór nad pro wa -
dzo ny mi w ROD in we sty cja mi i re mon ta mi,

• udzie lać za rzą dom ROD po mo cy, w ce lu prze strze ga -
nia pro ce dur in we sty cyj no – re mon to wych obo wią zu -
ją cych w Związ ku jak i prze pi sów po wszech nie
obo wią zu ją cych,

• ko rzy stać z unor mo wań praw nych okre ślo nych w
usta wie o ROD, da ją cych pod sta wę praw ną do udzie -
la nia wspar cia fi nan so we go dla ROD z bu dże tu Pań -
stwa i bu dże tu gmin w za kre sie skła da nia sto sow nych
wnio sków na do fi nan so wa nie re ali zo wa nych w ROD
za dań na bu do wę lub mo der ni za cję in fra struk tu ry
ogro do wej, je że li wpły nie to na po pra wę wa run ków
do ko rzy sta nia z ROD przez dział kow ców, lub zwięk -
szy do stęp ność spo łecz no ści lo kal nych do tych ROD.

opra co wał: WGG KR PZD
przy ję te przez Pre zy dium KR PZD 

na po sie dze niu w dniu 1 czerw ca 2015 r.

Żródła finansowania zadań inwestycyjno-remontowych w ROD

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
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Realizacja planu inwestycji i remontów ROD za rok 2014
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iloÊç zadaƒ w planie inwestycji i remontów ogółem (liczba
zadaƒ nie musi byç to˝sama z iloÊcià ROD obj´tych planem)

% ROD, objętych planem inwestycji
i remontów w stosunku do wszystkich ROD

iloÊç ROD objętych planem

wielkoÊç zadaƒ 0      

wartoÊç zadaƒ 569,149 104,520 673,669 444,734 422,121 866,855

iloÊç ROD 78 17 95 53 36 89

wielkoÊç zadaƒ         

wartoÊç zadaƒ 192,4 19,5 211,900 124,620 55,410 180,03

iloÊç ROD 11 10 21 10 9 19

wielkoÊç zadaƒ

wartoÊç zadaƒ 2 224,766 475,831 2 700,597 1 654,873 327,863 1 982,736

iloÊç ROD 48 61 109 32 44 76

wielkoÊç zadaƒ 21 922 44 450 66 372 9 817 31 422 41 239

wartoÊç zadaƒ 897,397 1 773,789 2 671,186 715,977 1 163,409 1 879,386

iloÊç ROD 49 143 192 31 92 123

wielkoÊç zadaƒ 3 397 21 347 24 744 2 177 9 943 12 119

wartoÊç zadaƒ 1 826,275 5 435,981 7 262,256 1 469,350 3 385,586 4 854,936

iloÊç ROD 74 347 421 65 241 306

wielkoÊç zadaƒ 47 672 58 264 105 936 41 815 30 703 72 518

wartoÊç zadaƒ 4 146,065 4 560,356 8 706,421 2 907,866 2 494,174 5 402,040

iloÊç ROD 113 214 327 88 154 242

wielkoÊç zadaƒ 20 053 94 996 115 049 11 573 47 037 58 610

wartoÊç zadaƒ 1 623,124 5 842,921 7 466,045 1 327,459 3 377,146 4 704,605

iloÊç ROD 73 249 322 66 191 257

wielkoÊç zadaƒ 32 897,6 108 291,3 141 188,9 12 268 66 202 78 470

wartoÊç zadaƒ 1 844,387 5 631,187 7 475,574 852,545 3 427,627 4 280,172

iloÊç ROD 116 413 529 61 308 369

zakres zadania

Êrodki zewn´trzne 311,300 539,008

dotacje PZD 6 935,712 4 960,325

Êrodki w∏asne ROD (partycypacja finansowa 25 873,471 18 651,428
cz∏onków ROD + praca na rzecz zadania)

wartoÊç zadaƒ ogó∏em (suma od 5 do 7) 33 120,483 24 150,761

OZ PZD WSZYSTKIE OZ PZD

PLANY REALIZACJA
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wartoÊç zadaƒ ogó∏em

% wartoÊci zadaƒ 
wykonanych w stosunku 
do planu

Êrodki w∏asne ROD

% Êrodków w∏asnych 
w stosunkudo wartoÊci 
zadaƒ ogó∏em

dotacje z PZD

% dotacji z PZD
w stosunku do wartoÊci
zadaƒ ogó∏em

Êrodki zewn´trzne

% Êrodków zewn´trz-
nych w stosunku do 
wartoÊci zadaƒ ogó∏em

BY
DG

OS
ZC

Z
pl

an
21

8
43

10
0%

63
97

%
1 

51
3,

30
0

69
%

1 
34

4,
30

0
89

%
16

9,
00

0
11

%
0,

00
0

0%

wy
ko

na
ni

e
21

2
43

61
1 

04
8,

40
0

96
4,

70
0

92
%

83
,7

00
8%

0,
00

0
0%

CZ
¢S

TO
CH

OW
A

pl
an

61
25

14
0%

57
10

0%
23

6,
06

8
17

2%
23

0,
56

8
98

%
5,

50
0

2%
0,

00
0

0%

wy
ko

na
ni

e
59

35
57

40
7,

10
0

40
1,

60
0

99
%

5,
50

0
1%

0,
00

0
0%

EL
BL

ÑG
pl

an
80

18
10

0%
19

11
1%

30
2,

88
9

67
%

25
1,

88
9

83
%

51
,0

00
17

%
0,

00
0

0%

wy
ko

na
ni

e
80

18
21

20
1,

69
6

14
2,

49
6

71
%

59
,2

00
29

%
0,

00
0

0%

GD
A¡

SK
pl

an
24

5
31

11
9%

43
10

0%
71

7,
68

3
88

%
40

7,
68

3
57

%
30

0,
00

0
42

%
10

,0
00

1%

wy
ko

na
ni

e
23

7
37

43
63

4,
53

8
52

6,
24

8
83

%
98

,2
90

15
%

10
,0

00
2%

GO
RZ

ÓW
 W

LK
P

pl
an

71
35

77
%

41
66

%
45

3,
10

0
52

%
37

3,
10

0
82

%
80

,0
00

18
%

0,
00

0
0%

wy
ko

na
ni

e
70

27
27

23
4,

34
1

23
4,

34
1

10
0%

0,
00

0
0%

0,
00

0
0%

KA
LI

SZ
pl

an
13

8
51

65
%

51
65

%
71

8,
69

0
62

%
60

8,
69

0
85

%
98

,0
00

14
%

12
,0

00
2%

wy
ko

na
ni

e
13

7
33

33
44

6,
91

6
38

3,
70

6
86

%
21

,3
60

5%
41

,8
50

9%

KO
SZ

AL
IN

pl
an

91
12

15
0%

12
15

0%
32

8,
41

3
11

1%
25

1,
41

3
77

%
77

,0
00

23
%

0,
00

0
0%

wy
ko

na
ni

e
88

18
18

36
6,

15
0

27
6,

15
0

75
%

90
,0

00
25

%
0,

00
0

0%

sz
t.

sz
t.

%
sz

t.
%

ty
s 

zł
%

ty
s 

zł
%

ty
s 

zł
%

ty
s 

zł
%



58

LE
GN

IC
A

pl
an

16
7

49
78

%
56

73
%

73
3,

00
0

91
%

63
5,

00
0

87
%

49
,0

00
7%

49
,0

00
7%

wy
ko

na
ni

e
16

6
38

41
67

0,
00

0
57

4,
50

0
86

%
75

,9
00

11
%

19
,6

00
3%

LU
BL

IN
pl

an
17

9
26

96
%

27
96

%
19

9,
00

0
10

5%
14

6,
00

0
73

%
53

,0
00

27
%

0,
00

0
0%

wy
ko

na
ni

e
17

4
25

26
20

8,
00

0
15

5,
00

0
75

%
53

,0
00

25
%

0,
00

0
0%

ŁÓ
DZ

KI
pl

an
31

7
75

80
%

93
74

%
1 

35
9,

28
8

69
%

1 
30

6,
08

8
96

%
53

,2
00

4%
0,

00
0

0%

wy
ko

na
ni

e
31

4
60

69
93

9,
91

2
90

8,
55

4
97

%
23

,0
00

2%
8,

35
8

1%

M
AŁ

OP
OL

SK
I

pl
an

27
1

39
23

%
68

18
%

1 
01

8,
06

5
19

%
1 

00
1,

06
5

98
%

17
,0

00
2%

0,
00

0
0%

wy
ko

na
ni

e
26

1
9

12
19

6,
74

2
17

9,
14

2
91

%
17

,6
00

9%
0,

00
0

0%

M
AZ

OW
IE

CK
I

pl
an

50
1

55
14

7%
79

17
2%

1 
53

5,
48

0
12

7%
1 

08
7,

92
0

71
%

44
4,

96
0

29
%

2,
60

0
0%

wy
ko

na
ni

e
48

3
81

13
6

1 
94

5,
25

0
1 

47
0,

96
0

76
%

46
9,

59
0

24
%

4,
70

0
0%

W
AR

M
I¡

SK
O-

pl
an

17
6

10
0

10
6%

12
8

11
1%

1 
83

3,
20

0
96

%
1 

50
1,

70
0

82
%

33
1,

50
0

18
%

0,
00

0
0%

M
AZ

UR
SK

I
wy

ko
na

ni
e

17
3

10
6

14
2

1 
75

3,
56

0
1 

24
0,

04
0

71
%

51
3,

52
0

29
%

0,
00

0
0%

OP
OL

SK
I

pl
an

11
1

54
94

%
11

3
73

%
1 

02
7,

40
0

71
%

87
6,

00
0

85
%

11
9,

70
0

12
%

31
,7

00
3%

wy
ko

na
ni

e
10

5
51

83
72

9,
20

0
67

8,
70

0
93

%
40

,5
00

6%
10

,0
00

1%

PI
ŁA

pl
an

83
23

10
0%

23
10

0%
19

2,
76

0
10

0%
19

2,
76

0
10

0%
0,

00
0

0%
0,

00
0

0%

wy
ko

na
ni

e
83

23
23

19
2,

76
0

19
2,

76
0

10
0%

0,
00

0
0%

0,
00

0
0%

PO
DL

AS
KI

pl
an

10
4

55
89

%
10

2
79

%
1 

24
0,

00
0

83
%

40
5,

00
0

33
%

82
7,

00
0

67
%

8,
00

0
1%

wy
ko

na
ni

e
10

4
49

81
1 

02
5,

80
0

32
5,

60
0

32
%

60
7,

10
0

59
%

93
,1

00
9%

PO
ZN

A¡
pl

an
31

3
61

10
0%

83
10

0%
3 

38
3,

00
0

10
5%

3 
20

3,
00

0
95

%
12

0,
00

0
4%

60
,0

00
2%

wy
ko

na
ni

e
31

2
61

83
3 

56
5,

00
0

3 
42

4,
80

0
96

%
75

,2
00

2%
65

,0
00

2%

PO
DK

AR
PA

CK
I

pl
an

20
6

92
10

5%
92

10
5%

1 
55

3,
83

9
59

%
1 

39
5,

83
9

90
%

70
,0

00
5%

88
,0

00
6%

wy
ko

na
ni

e
20

6
97

97
91

6,
76

7
68

5,
46

7
75

%
10

3,
30

0
11

%
12

8,
00

0
14

%

SŁ
UP

SK
pl

an
25

10
10

0%
29

10
0%

16
9,

00
0

17
6%

13
5,

50
0

80
%

33
,5

00
20

%
0,

00
0

0%

wy
ko

na
ni

e
24

10
29

29
7,

00
0

19
8,

00
0

67
%

99
,0

00
33

%
0,

00
0

0%



59

SU
DE

CK
I

pl
an

14
3

42
10

2%
71

11
4%

36
9,

30
0

10
1%

26
4,

78
0

72
%

10
4,

52
0

28
%

0,
00

0
0%

wy
ko

na
ni

e
14

3
43

81
37

2,
07

0
28

0,
95

0
76

%
91

,1
20

24
%

0,
00

0
0%

SZ
CZ

EC
IN

pl
an

17
2

77
62

%
14

2
44

%
4 

67
3,

14
8

21
%

4 
57

0,
33

6
98

%
10

2,
81

2
2%

0,
00

0
0%

wy
ko

na
ni

e
17

3
48

63
96

9,
20

3
86

6,
39

1
89

%
10

2,
81

2
11

%
0,

00
0

0%

ÂL
ÑS

KI
pl

an
62

7
17

1
10

4%
18

7
82

%
5 

33
7,

60
0

90
%

2 
93

5,
70

0
55

%
2 

40
1,

90
0

45
%

0,
00

0
0%

wy
ko

na
ni

e
62

0
17

8
15

3
4 

78
5,

10
0

3 
15

3,
10

0
66

%
1 

63
2,

00
0

34
%

0,
00

0
0%

ÂW
I¢

TO
KR

ZY
SK

I
pl

an
79

36
10

6%
65

11
4%

62
5,

96
0

84
%

51
0,

46
0

82
%

65
,5

00
10

%
50

,0
00

8%

wy
ko

na
ni

e
79

38
74

52
4,

80
0

30
1,

30
0

57
%

67
,0

00
13

%
15

6,
50

0
30

%

TO
RU

¡S
KO

-
pl

an
19

9
42

11
7%

70
73

%
46

2,
50

0
90

%
35

6,
00

0
77

%
10

6,
50

0
23

%
0,

00
0

0%

W
ŁO

CŁ
AW

SK
I

wy
ko

na
ni

e
19

5
49

51
41

7,
00

0
20

9,
00

0
50

%
20

8,
00

0
50

%
0,

00
0

0%

W
RO

CŁ
AW

pl
an

22
6

15
8

10
0%

29
3

99
%

3 
13

7,
80

0
42

%
1 

88
2,

68
0

60
%

1 
25

5,
12

0
40

%
0,

00
0

0%

wy
ko

na
ni

e
22

6
15

8
29

1
1 

30
3,

45
6

87
7,

92
3

67
%

42
3,

63
3

33
%

1,
90

0
0%

ZIE
LO

NA
 G

ÓR
A

pl
an

12
3

br
ak

 p
rz

yję
te

go
 p

lan
u

wy
ko

na
ni

e
12

2
br

ak
 re

ali
za

cj
i p

lan
u

RA
ZE

M
pl

an
4 

92
6

1 
38

0
97

%
2 

00
7

86
%

33
 1

20
,4

83
73

%
25

 8
73

,4
71

78
%

6 
93

5,
71

2
21

%
31

1,
30

0
1%

RA
ZE

M
wy

ko
na

ni
e

4 
84

6
1 

33
5

1 
73

4
24

 1
50

,7
61

18
 6

51
,4

28
77

%
4 

96
0,

32
5

21
%

53
9,

00
8

2%



60

Na „dzi kiej” re pry wa ty za cji for tu ny ro bią nie licz ni, ma -
ją tek tra cą pań stwo i zwy kli oby wa te le, wśród nich ty sią -
ce dział kow ców. Spo łecz ny sprze ciw na ra sta, ale po li ty cy

zda ją się nie wi dzieć pro ble mu. Usta wy re pry wa ty za cyj nej,
jak nie by ło, tak też i ra czej nie bę dzie.

IX. W SPRAWIE REPRYWATYZACJI

1. Ustawa reprywatyzacyjna   potrzebna, ale zablokowana

Ty sią ce dział kow ców na bruk?

Rosz cze nia do grun tów ROD to ogrom ny pro blem, 
z któ rym zma ga ją się ogro dy, dział kow cy i PZD. Obec nie
obej mu ją one w ca łej Pol sce 338 ogro dów, skła da ją cych
się z pra wie 30 ty się cy dzia łek, o po wierzch ni po nad 1211
ha. Wy stę pu ją cy z rosz cze nia mi to głów nie oso by fi zycz -
ne, ale też fir my, związ ki wy zna nio we, a na wet agen cje
mie nia woj sko we go i rol ne go. Obok żą dań wy da nia te re -

nu, wy stę pu ją rów nież z rosz cze nia mi fi nan so wy mi. Ich
wy so kość już prze kra cza 33,5 mln zło tych, choć do ty czą
one za le d wie 75 ha te re nów ogro dów. - Gdy by przy jąć, że
rosz cze nia fi nan so we obej mą wszyst kie rosz cze nio we
grun ty ROD to dla Związ ku, ROD i dział kow ców bę dzie
to „ban kruc two”- za uwa ża Kra jo wa Ra da PZD. Związ ku
po pro stu nie bę dzie bo wiem stać na ich po kry cie. 

Ka ra bez wi ny 

Kto za tem po no si wi nę za ta ki stan rze czy? To pań stwo
i urzęd ni cy, któ rzy przy po zy ski wa niu nie ru cho mo ści i
prze ka zy wa niu ich pod ogro dy dział ko we po peł ni li sze reg
błę dów, a wręcz zła ma li pra wo. Obec nie skut ku je to ko -
niecz no ścią zwro tu grun tów ROD na rzecz by łych wła ści -
cie li lub pod mio tów, któ re wy ku pi ły rosz cze nia. Nie ste ty,
w prak ty ce, choć wi nę za za ist nie nie te go sta nu rze czy po -
no si pań stwo, to od po wie dzial ność spa da na dział kow ców
i ich or ga ni za cję. Bez po śred nie i do tkli we skut ki rosz czeń
do ty ka ją bo wiem Zwią zek i je go użyt kow ni ków dzia łek.
Jest to spo wo do wa ne bra kiem sto sow nych re gu la cji re pry -
wa ty za cyj nych. 

Od lat w Pol sce trwa dzi ka „re pry wa ty za cja”. Pro wa dzo -

na na dro dze są do wej, w opar ciu o ogól ne re gu ły ko dek su
cy wil ne go, nie uwzględ nia spe cy fi ki spraw re pry wa ty za -
cyj nych. Fakt, że przez dzie się cio le cia nie ru cho mo ści by -
ły za go spo da ro wy wa ne w do brej wie rze, np. przez miesz -
kań ców od bu do wa nych ka mie nic, dział kow ców, czy szko -
ły pu blicz ne, oka zu je się nie mieć żad ne go zna cze nia.
Przez brak spe cjal nych ure gu lo wań do cho dzi do ab sur dów
i sy tu acji wręcz skan da licz nych. Nie tyl ko dział kow cy, ale
też lo ka to rzy, szko ły i in ne in sty tu cje pu blicz ne, po zba wia -
ne są swo je go do byt ku w mo cy pra wa. Co wię cej, obec ny
sys tem, spro wa dza ją cy się do „pro ste go” od wra ca nia skut -
ków na cjo na li za cji, wręcz nie ro ze rwal nie wią że się z nad -
uży cia mi i pa to lo gia mi. 

Od szko do wa nie bez szko dy

W po wszech nym od czu ciu spo łecz nym tzw. „zwro ty w
na tu rze” zro dzi ły na sty ku władz urzęd ni czych i biz ne su,
sys tem po wią zań, któ rych efek tem jest za blo ko wa nie od -
zy ska nia mie nia przez oso by upraw nio ne. Fak tycz ny mi be -
ne fi cjen ta mi „zwro tów” są fir my i oso by któ re wy spe cja li -
zo wa ły się w sku pie rosz czeń i „od zy ski wa niu” wy własz -
czo nych nie ru cho mo ści. Na pro blem uwa gę zwra ca ła
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich prof. Ire na Li po wicz. Bez

par do nu mó wi o za an ga żo wa niu w pro ce der grup prze stęp -
czych, wy łu dza ją cych for tu ny od gmin i pań stwa oraz bo -
ga cą cych się na krzyw dzie nie świa do mych za gro że nia
użyt kow ni ków i lo ka to rów. RPO do bit nie pięt no wał zja -
wi sko wąt pli wych de cy zji re pry wa ty za cyj nych, do stęp -
nych dla wy bra nych i ro dzą cych ol brzy mie szko dy w
ma jąt ku pu blicz nym, jak rów nież krzyw dę zwy kłych oby -
wa te li.

RPO, PZD ape lu je …

Uwa gę na pro blem zwró ci ła rów nież Kra jo wa Ra da PZD
ape lu jąc o pod ję cie prac nad kom plek so wa usta wą re pry -
wa ty za cyj ną. W spe cjal nym sta no wi sku pod kre śli ła, że
przez la ta, set ki ty się cy, a mo że na wet mi lio ny osób, w do -

brej wie rze i prze ko na niu o ochro nie swych praw, go spo -
da ro wa ły na ma jąt ku ob ję tym dziś rosz cze nia mi. Po czy -
nio ne przez nich na kła dy nie rzad ko wie lo krot nie
zwięk szy ły je go war tość. Dzi siaj fakt ten jest cał ko wi cie
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igno ro wa ny. W efek cie dział kow cy, tak jak lo ka to rzy, czy
in sty tu cje pu blicz ne, szko ły, są „zwra ca ni” wraz z nie ru -
cho mo ścia mi. Dla te go, dal sze uchy la nie się pań stwa, od
sys te mo we go ure gu lo wa nia kwe stii re pry wa ty za cji, nie
mo że mieć miej sca. Z te go wzglę du - zda niem KR PZD –

ko niecz na jest usta wa, któ ra przy wra ca nie spra wie dli wo ści
oprze o za sa dę so li dar no ści, a zwrot mie nia za stą pi pra -
wem do od szko do wa nia, uwzględ nia ją cym moż li wo ści
eko no micz ne pań stwa.

… Par la ment igno ru je

Po wyż sze ini cja ty wy RPO i PZD nie są je dy ny mi prze -
ja wa mi spo łecz ne go obu rze nia bra kiem usta wy, któ ra wy -
klu czy ła by pa to lo gie przy re pry wa ty za cji. W sy tu acji
za sko cze nie bu dzi brak re ak cji ze stro ny władz, zwłasz cza
usta wo daw czej. W Sej mie zło żo no wpraw dzie dwa pro -
jek ty ustaw, jed nak na dzie je na po zy tyw ne zmia ny, są ra -
czej płon ne. Pro jekt se nac ki do ty ka pro ble mu wy jąt ko wo
po wierz chow nie. Obej mu je wy łącz nie frag ment zja wi ska,
nie wiel ką część spraw z War sza wy. Po nad to, pro po no wa -
ne w nim roz wią za nia ma ją ce blo ko wać han del rosz cze -
nia mi, bę dą praw do po dob nie bar dzo ła twe do obej ścia.
Du żo bar dziej kom plek so wy i zgod ny z ocze ki wa nia mi

spo łecz ny mi, jest pro jekt po słów SLD. Za kła da on wy klu -
cze nie zwro tów w na tu rze i za stą pie nie ich pra wem do od -
szko do wa nia, któ re go wy miar był by ogra ni czo ny. Jed nak
pra ce nad nim utknę ły w miej scu. Zło żo ny 24 paź dzier ni -
ka 2014r. jesz cze nie prze szedł na wet eta pu pierw sze go
czy ta nia. Do te go do cho dzi ko niec ka den cji par la men tu -
nie uchwa lo ne pro jek ty ustaw tra fią do ko sza. W no wym
Sej mie bę dą wy ma ga ły roz po czę cia pro ce do wa nia od no -
wa. W efek cie ko lej ne ka mie ni ce, szko ły i ogro dy bę dą
mia ły „szan sę” tra fić do han dla rzy rosz cze nia mi. Dla cze -
go tak się dzie je? Od po wie dzią wy da ją się być su ge stie za -
war te w wy stą pie niach RPO. 

(AH)

2. Stanowiska OZ w sprawie reprywatyzacji

OZ w Ko sza li nie

Pa nie Mar szał ku.
Spra wa re pry wa ty za cji bu dzi w spo łe czeń stwie wie le

emo cji i kon tro wer sji. Zło żo ne w Sej mie dwa pro jek ty
ustaw re pry wa ty za cyj nych bu dzą na dzie ję, że zo sta ną roz -
wią za ne trud ne pro ble my z tym zwią za ne. Wa run kiem bę -
dzie jed nak do bra usta wa re pry wa ty za cyj na, któ ra pro blem
re pry wa ty za cji mu si za mknąć raz na za wsze. Tak waż ki
spo łecz nie pro blem re pry wa ty za cji do ty czy rów nież te re -
nów, na któ rych urzą dzo ne są ro dzin ne ogro dy dział ko we.
Spra wy są do we o od szko do wa nia za bez u mow ne ko rzy -
sta nie z te re nów, na któ rych funk cjo nu ją ro dzin ne ogro dy
dział ko we, są roz strzy ga ne na nie ko rzyść dział kow ców.
Orze ka ne su my od szko do wa nia prze kra cza ją moż li wo ści
Związ ku i dział kow ców ich wy pła ty.

Pa nie Mar szał ku.
Nie mo że być tak, że kosz ty po no szo ne są przez dział -

kow ców, któ rzy nic nie za wi ni li, są je dy nie ofia ra mi obo -
wią zu ją ce go pra wa. Dzię ki ini cja ty wie oby wa tel skiej
obo wią zu je do bra usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, któ ra mu si być wspar ta in ny mi prze pi sa mi pra wa -
usta wą re pry wa ty za cyj ną, któ ra chro nić bę dzie dział kow -
ców przed jaw nie krzyw dzą cy mi ich do tych cza so wy mi
roz wią za nia mi praw ny mi.

Pa nie Mar szał ku.
Wy ra ża my na dzie ję, że Sejm jak naj szyb ciej roz wią że

ten pro blem z uwzględ nie niem in te re su pol skich dział kow -
ców.

Ko sza lin, dnia 1 czerwca 2015 r.

Pan
Ra do sław Si kor ski Mar sza łek Sej mu RP

V -ce Pre zes OZPZD 
/-/ Ry szard No wak

Se kre tarz OZPZD      
/-/Ma rian Se kul ski      

Pre zes PZD OZ w Ko sza li nie
/-/Sta ni sław Su szek

V -ce Pre zes PZD OZ w Ko sza li nie
/-/ Wal de mar Gro chul ski



62

no wej gru py skrzyw dzo nych dzię ki cy nicz ne mu po dej ściu
do ochro ny pra wa wła sno ści. Wła sność jest świę ta, ale na -
by ta w spo sób uczci wy i udo ku men to wa na.

Czas naj wyż szy uni ce stwić po wią za nia urzęd ni cze z biz -
nes me na mi, któ rzy w spo sób aro ganc ki, bez ogró dek zaj -
mu ją się han dlem rosz cze nia mi przy nie jed no krot nie
apro ba cie wła dzy są dow ni czej.

„Sy ty głod ne go ni gdy nie zro zu mie, a łaska pań ska na
pstrym ko niu je dzie”. Bez wła ści wej dia gno zy, nie ma wła -
ści wej ku ra cji.

Dla te go Sejm RP wi nien jak naj szyb ciej uchwa lić usta -
wę re pry wa ty za cyj ną, któ rej pro jekt jest na eta pie opi nio -
wa nia. Za tem jest czas, aby w tak waż nej spra wie wy po-
wie dzie li się dział kow cy, dzia ła cze, któ rych los nie szczę -
dził w trak cie bez kry tycz ne go od da wa nia nie ru cho mo ści
rze ko mo pra wo wi tym wła ści cie lom, co ma miej sce w Kra -
ko wie, w War sza wie, w Lu bli nie i w wie lu in nych mia -
stach, a urzą dzo ne ro dzin ne ogro dy dział ko we są zlo ka li -
zo wa ne na te re nach atrak cyj nych.

Po pie ra my Sta no wi sko KR PZD z 20 mar ca 2015 r. i je -
ste śmy prze ko na ni, że zo sta nie uwzględ nio ne pod czas dal -
szych prac nad spra wie dli wą spo łecz nie, uwzględ nia ją cą
kom plek so we roz wią za nia usta wą o re pry wa ty za cji, a nie
dla wy bra nych jak to się dziś dzie je.

Uczest ni cy XV ze bra nia
Okrę go we go Za rzą du PZD w Le gni cy

Ktoś kie dyś po wie dział, że „Sta re grze chy rzu ca ją dłu gi
cień na rze czy wi stość”.

Tak na le ży ro zu mieć po stę po wa nie rzą dzą cych w spra -
wie „zwro tów w na tu rze” ma jąt ku dla do mnie ma nych, 
a czę sto pod sta wio nych wła ści cie li. Fak tem jest, że wie le
osób do zna ło krzywd w prze szło ści, utra ci li ru cho mo ści 
i nie ru cho mo ści.

Ale hi sto ria po ka zu je, że w do brej wie rze rów nież dział -
kow cy za go spo da ro wy wa li grun ty za kła da jąc ogro dy
dział ko we, a to już po nad 70 lat, któ re tuż po II woj nie zo -
sta ły zna cjo na li zo wa ne.

Dziś dział kow cy są w trud nej sy tu acji, ich mie nie ma być
zwró co ne bez od szko do wań, po nie waż dział ki rze ko mo
urzą dzi li na bez praw nie użyt ko wa nych zie miach.

Jak się bro nić, jak udo wod nić, że po nie sio ne na kła dy
przez użyt kow ni ków dzia łek w ogro dach za re je stro wa nych
w KR PZD nie mia ły ty tu łu praw ne go?

Je dy nym le kiem na zmia nę sy tu acji i roz strzy gnię cie pro -
ble mu z ty tu łu rosz czeń osób fi zycz nych i praw nych jest
spra wie dli wa i ludz ka re pry wa ty za cja na sze ro ką ska lę.

Nie moż na obar czać błę da mi z prze szło ści obec nych
oby wa te li, któ rym bez skru pu łów za bie ra się do bra oso bi -
ste, re gu lu jąc w ten spo sób zo bo wią za nia Pań stwa wo bec
po szko do wa nych.

Nie mo że być przy zwo le nia w XXI wie ku na two rze nie

OZ w Le gni cy

STANOWISKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Le gni cy

z dnia 18 ma ja 2015 r.
w spra wie usta wy re pry wa ty za cyj nej

OZ w Szcze ci nie

Pan
Ra do sław Si kor ski, Mar sza łek Sej mu RP.

Sza now ny Pa nie Mar szał ku
W Sej mie zło żo ne zo sta ły dwa pro jek ty w spa wie re pry -

wa ty za cji.
Zwra ca my się do Pa na o pod ję cie sto sow nych dzia łań,

zgod nych z kom pe ten cją Mar szał ka Sej mu, by przy spie -
szyć spra wę nad usta wą re pry wa ty za cyj ną, któ ra po win na
roz wią zać na brzmia łe i bo le sne pro ble my. Je dy nie do bra
usta wa, mo że pro blem re pry wa ty za cji za mknąć raz na za -
wsze.

W pro ble ma ty kę re pry wa ty za cji wpi su ją się rów nież
grun ty, na któ rych od wie lu, wie lu lat funk cjo nu ją ogro dy
dział ko we. Pro ce du ry są do we o od szko do wa nia, skut ku ją

czę sto wy ro ka mi zo bo wią zu ją cy mi dział kow ców, do opłat
za bez u mow ne ko rzy sta nie z grun tów. Nas nie stać na wy -
pła ty ogrom nych pie nię dzy, któ re nie za wsze tra fia ją na -
wet do kie sze ni, kie dyś po szko do wa nych osób.

Nie za wi nio ne spra wy od bi ja ją się na dział kow cach. Tak
nie mo że być da lej. Mu si na stą pić kres bar dziej lub mniej
spra wie dli wy, ale mu si być czy tel ny i koń czą cy te cią głe
pod cho dy do re win dy ka cji.

Ma my dzi siaj, dzię ki sej mo wi RP i ini cja ty wie oby wa tel -
skiej, do bre pra wo w po sta ci usta wy o ROD. Ży cie jed nak
wszyst kie go nie prze wi du je i po ja wia ją się sy tu acje, zmie -
rza ją ce nie tyl ko do li kwi da cji ogro dów, ale jesz cze do eg -
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Pa nie Mar szał ku,
Wie rzy my, że Sejm ten pro blem roz wią że, ma jąc rów -

nież na uwa dze do bro śro do wi ska dział kow ców.

ze kwo wa nia za są dzo nych kwot.
Tych przy kła dów po ja wia się co raz wię cej, a cier pią prze -

cież nie win ni lu dzie i nie naj le piej sy tu owa ni ma te rial nie.

Pre zes OZ PZD w Szcze ci nie 
/-/ mgr Ta de usz Ja rzę bak

Se kre tarz OZ PZD w Szcze ci nie      
/-/ Ro man Kremp ski      

Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Lu bli nie po pie ra ją ini cja ty wę Se na tu RP
do ty czą cą usta wy re pry wa ty za cyj nej.

Prak ty ka po ka za ła, że usta wo we go ure gu lo wa nia wy ma -
ga nie tyl ko re ali za cja rosz czeń re pry wa ty za cyj nych, ale
rów nież do pre cy zo wa ne po win no być gro no osób, któ re
po sia da pod sta wy praw ne do do cho dze nia od szko do wa nia
w try bie ad mi ni stra cyj nym lub są do wym.

Obec ny stan praw ny stwa rza po le do wie lu nad użyć. By li
wła ści cie le lub ich peł no moc ni cy do ma ga ją się zwro tów
nie ru cho mo ści „w na tu rze" i czę sto w są dach wy gry wa ją.

Dla ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce stwa rza to

ogrom ne za gro że nie.
W chwi li obec nej to czy się wie le pro ce sów do ty czą cych

zwro tu grun tów użyt ko wa nych przez ogro dy dział ko we
by łym wła ści cie lom.

Zmia na prze pi sów za ha mu je obec ną ra bun ko wą re pry -
wa ty za cję.

Wie rzy my, że Pa ni Pre mier do ło ży wszel kich sta rań, by
no we re gu la cje we szły w ży cie tak szyb ko, jak to moż li we.

Ma my na dzie ję, że nasz glos w tej spra wie zo sta nie za -
uwa żo ny i spo wo du je po zy tyw ne roz strzy gnię cia na szej
spra wy.

Z dział ko wym po zdro wie niem
Okrę go wy Za rząd w Lu bli nie

OZ w Lu bli nie

Lu blin, dnia 12 ma ja 2015 r.

Pre zes Ra dy Mi ni strów RP
Pa ni Ewa Ko pacz 

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Lu bli nie

z dnia 12 ma ja 2015 r. 
w spra wie usta wy re pry wa ty za cyj nej

OZ Ma zo wiec ki

STA NO WI SKO 
Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go PZD 

ws. usta wy re pry wa ty za cyj nej

Człon ko wie OZ Ma zo wiec kie go PZD wie lo krot nie pod -
kre śla li, że pro blem rosz czeń, ja ki do ty ka wie le ogro dów
nie tyl ko w sto li cy to wy nik bra ku ure gu lo wa nia te go pro -
ble mu w obie ca nej od wie lu lat usta wie re pry wa ty za cyj -
nej. Nie ste ty skut ki rosz czeń by łych wła ści cie li dział kow cy
od czu wa ją na wła snej skó rze, a wła dza od 25 lat nie kwa -
pi się z wpro wa dze niem sys te mo wych prze pi sów, któ re

po zwo li ły by na ja sne i pre cy zyj ne roz wią za nia trud nych,
spor nych kwe stii. Skut ki od czu wa ją zwy kli, bied ni oby -
wa te le, bo wiem są dy w prze wa ża ją cej więk szo ści przy -
chy la ją się do licz nych po zwów by łych wła ści cie li i ich
spad ko bier ców, czy też osób wy ku pu ją cych rosz cze nia, by
w oczy wi sty spo sób zbić na tym ma ją tek. Lu dzie są zgod -
nie z li te rą pra wa i ma je sta cie są du po zba wia ni użyt ko wa -
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nej od wie lu lat zie mi, a ko ron nym ar gu men tem jest wy na -
gro dze nie krzywd mi nio ne go sys te mu. Tym cza sem w ten
spo sób krzyw dze ni są ko lej ni lu dzie, któ rym od bie ra się
czę sto sens ży cia i wie lo let ni wy si łek i pra cę, ja ką przez te
la ta wy ko ny wa li na po wie rzo nej w ich użyt ko wa nie zie -
mi. Obo wią zu ją cy w War sza wie de kret Bie ru ta od bi ja się
czkaw ką po dziś dzień szko dząc i krzyw dząc ko lej ne po -
ko le nie i wy wo łu jąc strach już nie tyl ko wśród dział kow -
ców, któ rych tak że do ty ka w du żej mie rze ten akt mi nio nej
epo ki.

Nie zro zu mia łe wy da je się więc, że spra wy, któ re do ty ka -
ją i sa mo rzą dy i in sty tu cje pań stwo we, a tak że wie le in -
nych pod mio tów, w tym dział kow ców, nie zo sta ły do tąd
roz wią za ne w usta wie re pry wa ty za cyj nej, któ ra po zwo li ła -
by zmniej szyć kosz ty, ja kie dziś z te go ty tu łu po no szą ww.
pod mio ty. Wy pła ta od szko do wań wy da je się nie unik nio -
na. Po zo sta je je dy nie py ta nie jak roz wią zać spor ne sy tu -
acje i spra wić, by zo sta ły one roz wią za ne w spo sób za do-
wa la ją cy obie stro ny. Je dy nie w sa mej War sza wie kwo ta 
z ty tu łu nie za spo ko jo nych rosz czeń sza co wa na jest na 
ok. 28 mi liar dów zło tych.

W ob li czu to czą cych się spraw, któ re bez po śred nio do ty -
ka ją dział kow ców nie po zo sta je my wo bec tej spra wy obo -
jęt ni. W na szej opi nii je dy nie szyb kie ure gu lo wa nie kwe stii
re pry wa ty za cji po zwo li unik nąć kosz tow nych po zwów,
wie lo let nich spraw są do wych, a przede wszyst kim krzyw -
dy, ja ka wy rzą dza na jest oby wa te lom przez brak tej że usta -
wy. Trze ba też ja sno wska zać, że te go pro ble mu nie da się
za mieść pod dy wan. Cie szą nas do cie ra ją ce in for ma cje o
pra cach trwa ją cych nad prze pi sa mi usta wy re pry wa ty za -
cyj nej. W na szej opi nii pro jek to wa na usta wa po win na re -
kom pen so wać użyt kow ni kom nie ru cho mo ści, w tym
dział kow com, czy też in sty tu cjom uży tecz no ści pu blicz -

nej, ich stra ty z ty tu łu utra co ne go mie nia na rzecz spad ko -
bier ców ubie ga ją cych się o ich zwrot. Py ta niem re to rycz -
nym jest tak że ko mu na le ży zwra cać spor ne nie ru -
cho mo ści. Czy bo wiem pod mio ty sku pu ją ce rosz cze nia
by łych wła ści cie li w ce lu osią gnię cia ko rzy ści ma jąt ko -
wych po nio sły tu ja ką kol wiek krzyw dę, któ ra wy ma ga wy -
na gra dza nia? Dziś są dy nie roz róż nia ją spraw pro wa-
dzo nych przez ta kie pod mio ty od spraw, gdzie zwro tu nie -
ru cho mo ści żą da ją fak tycz nie po szko do wa ni przez sys tem
oby wa te le i ich spad ko bier cy. Jak za uwa żył Pre zes Są du
Naj wyż sze go żad ne nor my mię dzy na ro do we nie wpro wa -
dza ją obo wiąz ku re sty tu owa nia daw nych wła sno ści. Wy -
da je się oczy wi ste, że ko niecz ne jest w tej spra wie praw ne
zrów no wa że nie kon ku ru ją cych in te re sów in dy wi du al nych
i po wszech nych. W chwi li obec nej ta rów no wa ga jest wy -
so ce za bu rzo na, a orze cze nia są dów po zo sta wia ją wie le do
ży cze nia. Stąd też nie dzi wią pró by wy łu dze nia nie ru cho -
mo ści, któ re są co raz bar dziej na gmin ne i na chal ne. Wła -
sność trak to wa na ja ko do bro na czel ne po zwa la są dom
od bie rać wie lo let nim użyt kow ni kom od bie rać prak tycz nie
każ dą nie ru cho mość, o ja ką upo mną się spad ko bier cy, czy
też pod mio ty znaj du ją ce ta kie spra wy dla za rob ku. W ten
spo sób tra ci ca łe spo łe czeń stwo, bo skut kiem ta kie go roz -
wią zy wa nia rosz czeń nik ną ko lej ne ogro dy, par ki, ka mie -
ni ce, in sty tu cje kul tu ral ne i in ne do bra uzna wa ne za
spo łecz ne. Ko rzy sta ją na tym in we sto rzy, a głów nie de we -
lo pe rzy, któ rym nie usta ją co bra ku je no wych te re nów do
bu do wy osie dli miesz ka nio wych. Trwa ją ce pra ce nad usta -
wą re pry wa ty za cyj ną nio są na dzie je, że pro ble my zwią za -
ne z rosz cze nia mi zo sta ną w koń cu po wie lu la tach
od gór nie ure gu lo wa nie, co po zwo li zmi ni ma li zo wać
krzyw dę i szko dę, ja kie przez brak tej usta wy po no szą od
wie lu lat oby wa te le, a tak że dział kow cy war szaw scy.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD

War sza wa, dnia 28 kwietnia 2015 r.

Hi sto ria kom plek su pię ciu ogro dów znaj du ją cych się
nie mal że w sa mym cen trum War sza wy, nie opo dal Sta -
dio nu Na ro do we go po mię dzy Al. Wa szyng to na, uli cą
Ki no wą, Al. Sta nów Zjed no czo nych i Ka na łem Wy sta -
wo wym to jed na z gło śniej szych i bar dziej bul wer su ją -

cych spraw do ty czą cych re ali za cji de kre tu o grun tach
war szaw skich. 

Kie dy ana li zu je się hi sto rię na su wa się wnio sek, że ce lem
dzia ła nia lo kal nych władz nie by ła obro na in te re su mia sta,
ale od da wa nie nie zwy kle cen nej i war to ścio wej zie mi.

X. INFORMACJE

1. Szykuje si´ gigantyczny przekr´t w Warszawie?
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Moż na się za sta na wiać czy ży je my w pań stwie de mo kra -
tycz nym, czy mo że w pań stwie rzą dzo nym przez ukła dy i
ko le sio stwo, gdzie pra wo ma słu żyć in te re som grup biz -
ne so wych, a nie oby wa te lom. Ilość błę dów i za nie dbań po -
peł nio nych przez lo kal ne wła dze bu dzi prze ra że nie. Czy

ogrom ne te re ny zie lo ne, któ re od lat słu żą miesz kań com
Pra gi, jak i ca łej War sza wy, na po wie trza jąc za tru te spa li na -
mi i oło wiem mia sto, zo sta ną za gra bio ne przez de we lo pe -
ra, a wszyst ko to przy po kla sku władz War sza wy?

Pu ka jąc do bram War sza wy

25 paź dzier ni ka 1999r. w Urzę dzie Dziel ni cy War sza wa
Cen trum zło żo ny zo stał wnio sek o wszczę cie po stę po wa -
nia „de kre to we go” przez re ak ty wo wa ną po po nad 50 la -
tach przed wo jen ną spół kę No we Dziel ni ce S.A..
Wskrze szo na spół ka czym prę dzej zby ła swo je pra wa i
rosz cze nia na rzecz no wo utwo rzo nej spół ki Pro jekt S Sp.
z o.o., któ rej przed mio tem dzia ła nia mia ła być m.in. ak -
tyw ność de we lo per ska. Ciąg dziw nych zbie gów oko licz -
no ści i za nie dbań roz po czy na się już na tym wcze snym
eta pie. Być mo że, gdy by War sza wa wy peł nia ła swo je obo -
wiąz ki su mien nie i do głęb nie zba da ła oko licz no ści re ak -
ty wo wa nia spół ki i usta no wie nia za rzą du, uda ło by się
unik nąć wie lo let nich po stę po wań przed są da mi i wie lu błę -
dów. Sta ło się jed nak ina czej. Człon ka mi za ło ży cie la mi
„Pro jek tu S” zo sta li dwaj człon ko wie za rzą du re ak ty wo -
wa nych „No wych Dziel nic” sku pia jąc w rę ku po ło wę
udzia łów no wej spół ki. Mó wiąc ko lo kwial nie sprze da li
udzia ły sa mi so bie, bo zbyw cą i na byw cą by ły de fac to te
sa me oso by.

Co wię cej, jak wska zu ją do ku men ty po zy ska ne przez
pro ku ra to ra, od two rze nia spół ki do ko na ły oso by, któ rym
nie przy słu gi wa ły żad ne pra wa ak cji. Przed są dem to czy -

ły się za tem dwu bie gu no wo spra wy o za sad ność re ali za cji
rosz czeń de kre to wych, kon tro la le gal no ści oraz za sad no ści
wpi su od two rzo nej spół ki do KRS. Do ku men ty po zy ska -
ne przez Pro ku ra tu rę Re jo no wą Śród mie ście do wo dzą, że
re ak ty wo wa na spół ka No we Dziel ni ce S.A., któ ra od sprze -
da ła swo je teo re tycz ne pra wa do rosz czeń, w rze czy wi sto -
ści zo sta ła spła co na na prze ło mie lat 60. i 70. na mo cy
po ro zu mie nia pol sko -bel gij skie go, w wy ni ku cze go 100%
ak cji te go pod mio tu prze ka za no wła dzom PRL.

Do dat ko wo smacz ku do da je fakt, że wśród udzia łow ców
na byw cy rosz czeń „Pro jekt S” znaj do wał się urzęd nik war -
szaw ski, któ ry kie ro wał „re fe ra tem re gu la cji praw nych nie -
ru cho mo ści” jed nej z dziel nic War sza wy. Dziś za wo do wo
zaj mu je się wy szu ki wa niem i od zy ski wa niem ma jąt ków
rosz cze nio wych. Naj więk szą zaś kon tro wer sją wy da je się
in for ma cja do ty czą ca aspek tu fi nan so we go ca łej spra wy.
Spół ka „Pro jekt S” od ku pi ła od „No wych Dziel nic” pra wa
do rosz czeń war tych po nad set ki mi lio nów zło tych za za -
le d wie mi lion zło tych! Dla cze go żad ne in sty tu cje kon tro -
l ne nie za in te re so wa ły się ra żą co ni ską ce na sprze da ży
rosz czeń?

Wąt pli wo ści się mno żą

W 2000 ro ku spół ka Pro jekt S Sp. z o.o. prze ka za ła Mia -
stu do ku men ty ma ją ce po twier dzić przy słu gu ją ce jej do
nie ru cho mo ści pra wa. Do ku men ty wąt pli we i nie peł ne, bo -
wiem po twier dza ją ce pra wa do grun tu księ gi wie czy ste by -
ły nie kom plet ne, po nisz czo ne i mia ły po wy ry wa ne stro ny
w naj istot niej szych miej scach.

Po zo sta je za tem za py tać war szaw skie wła dze, dla cze go
do ku men tów tych w ogó le nie zwe ry fi ko wa no i bez za -
strze żeń prze ka za no war ty for tu nę grunt dzia ła jąc na szko -
dę za rów no mia sta, jak i je go miesz kań ców, w tym
dział kow ców? Dla cze go wła dze War sza wy po zwo li ły na
to, by ma pę spor ne go grun tu, z nie do koń ca po twier dzo -
ny mi gra ni ca mi przed wo jen nej dział ki No wych Dziel nic,
spo rzą dził do ce lów praw nych geo de ta opła co ny i wska za -
ny przez „Pro jekt S”? Nie dzi wi za tem, że ist nie ją wąt pli -
wo ści co do rze tel no ści i wia ry god no ści tej opi nii
geo de zyj nej, a za tem gra nic spor ne go te re nu. 

Fak tem bez sprzecz nym jest to, że w 2002 r. War sza wa
za czę ła przy go to wy wać się do od da nia cen nej zie mi spół -
ce „Pro jekt S”. W tym ce lu te ren kom plek su ROD Wa -
szyng to na po dzie lo no na kil ka czę ści i wy od ręb nio no

dział kę o po wierzch ni 32,085 ha. Na stą pi ło to bez wska za -
nia z cze go wy ni ka wnio sek, że de kre to wy do ty czy po -
wsta łej w ten spo sób dział ki. Za skan da licz ne na le ży uznać
za tem, że opie ra jąc się na zni ko mych prze słan kach i po le -
ga jąc na do mnie ma niu wła sno ści spół ki No we dziel ni ce
S.A. wy od ręb nio no dział kę, a po mi mo te go, że de cy zja
Pre zy den ta War sza wy o uzna niu rosz cze nia zo sta ła uchy -
lo na, na dal nie spro sto wa no te go fak tu. Ro dzi to nie bez za -
sad ne oba wy, że spół ka No we Dziel ni ce S.A. w dal szym
cią gu bę dzie pró bo wa ła wskrze sić rosz cze nia de kre to we.

17 wrze śnia 2003 r. nie ba cząc na sze reg wąt pli wo ści
praw nych i fak tycz nych, opie ra jąc się na od na le zio nych
szcząt ko wych i nie peł nych ak tach wła sno ści do ty czą cych
tej nie ru cho mo ści, War sza wa wy da ła de cy zję o usta no wie -
niu pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go na 99 lat do grun tu 
o pow. 32,0850 ha na rzecz spół ki Pro jekt S Sp. z o.o., za
sym bo licz ną opła tą 426 tys. zł. 

De cy zja ta by ła skraj nie nie ko rzyst na dla urzę du ją cych
na tym te re nie dział kow ców, gdyż cał ko wi cie igno ro wa ła
obo wią zu ją cą wów czas usta wę z 6 ma ja 1981r., z za pi sów
któ rej ja sno wy ni ka ło, że „li kwi da cja ogro dów mo że na stą -
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pić je dy nie w wy jąt ko wych wy pad kach, uza sad nio nych
szcze gól ny mi po trze ba mi go spo dar czy mi lub spo łecz ny -
mi za zgo dą PZD”. De cy zja ta ska zy wa ła użyt kow ni ków

dzia łek na wie lo let nie, kosz tow ne pro ce sy są do we w ce lu
do cho dze nia od szko do wań za na sa dze nia i na nie sie nia
znaj du ją ce się na dział kach.

Błęd na de cy zja

Rze ko mym po wo dem wy da nia de cy zji by ło speł nie nie
prze sła nek po twier dza ją cych pra wo do usta no wie nia użyt -
ko wa nia wie czy ste go przez do tych cza so we go wła ści cie la
oraz zgod ność dzia łal no ści na stęp cy praw ne go by łe go wła -
ści cie la z prze zna cze niem grun tu w obo wią zu ją cym pla -
nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Obie te prze słan ki
oka za ły się zwy czaj ną fik cją. Za strze że nia w tej spra wie
wy ka za ła Pro ku ra tu ra, któ ra wnio sła skar gę na ww. de cy -
zję uwłasz cze nio wą ja sno wska zu jąc, że zo sta ła wy da na z
na ru sze niem pra wa. Wy ka za ła, że wnio sek zo stał przed -
wcze śnie uwzględ nio ny, bo wiem nie zgro ma dzo no nie -
zbęd nej do ku men ta cji wska zu ją cej na po sia da nie przez
ww. spół kę ty tu łu praw ne go do nie ru cho mo ści. Za dzi wia -
ły więc wszyst kich zni ka ją ce i po ja wia ją ce się do ku men -

ty, któ re mia ły wska zać gra ni ce spor ne go grun tu. De cy zja
Pre zy den ta spra wi ła, że po sy pa ły się gro my i ostra kry ty -
ka na dzia ła nie Mia sta. Od po wie dzial ny za pod pi sa nie się
pod de cy zją o zwro cie 32 hek ta rów dzia łek Ma rek Ko lar -
ski, dy rek tor Biu ra Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi, Geo de -
zji i Ka ta stru mia sta st. War sza wy zo stał zwol nio ny, zaś
wy da ną przez nie go de cy zję ów cze sny Pre zy dent Lech Ka -
czyń ski pró bo wał unie waż nić, co jed nak z przy czyn pro ce -
du ral nych oka za ło się nie moż li we. Do Wo je wódz kie go
Są du Ad mi ni stra cyj ne go (WSA) wpły nę ła skar ga od spół -
ki „Pro jekt S”, któ ra nie zgo dzi ła się na unie waż nie nie wy -
da nej de cy zji o zwro cie grun tu. Na szczę ście w spra wę
za an ga żo wał się pro ku ra tor, któ ry dzię ki in ter wen cji PZD,
zwró cił uwa gę na licz ne nie pra wi dło wo ści.

Wą tek bel gij ski

Oka za ło się, że Pro ku ra tu ra wy ko na ła pra cę, ja ką win ni
by li wy ko nać urzęd ni cy M. St. War sza wy. Dość istot ny w
spra wie oka zał się bo wiem wą tek bel gij ski. Pró ba zba da -
nia hi sto rii i le gal no ści rosz czeń spół ki „No we Dziel ni ce”
za pro wa dzi ła do księ stwa Bel gii, gdzie przez II woj ną
świa to wą zo sta ły zło żo ne w de po zy cie Ba nque de la So cie -
te Ge ne ra le de Bel gi que wszyst kie ak cje tej że spół ki. Prze -
sła ne z Bel gii do ku men ty oka za ły się na der in te re su ją ce.
Od pi sy pro to ko łów zgro ma dzeń ak cjo na riu szy wy ka za ły,
że je dy nym ma jąt kiem No wych Dziel nic S.A. by ły grun -
ty ob ję te wnio skiem z „de kre tu Bie ru ta”. Po cząt ko wo by -
ło to 97,5 ha, ale część te re nów sprze da no w 1940r. i w
rę kach spół ki po zo sta ło je dy nie 76,8 ha. Od 1951r. wo bec
fak tu prze ję cia przez War sza wę ma jąt ku spół ki wstrzy ma -
no jej dzia łal ność. Na stęp ne la ta to pró by do cho dze nia od -
szko do wa nia za utra co ne te re ny i tu nie spo dzian ka –
za koń czo ne zo sta ły suk ce sem. W 1963 ro ku za war to po ro -
zu mie nie po mię dzy PRL a Bel gią, na mo cy któ re go kil ka
lat póź niej wy pła co no od szko do wa nie za utra co ne do bra.
Spół ka „No we Dziel ni ce” na le żą ca w ca ło ści do bel gij skie -
go wła ści cie la Tram ways Sub ur ba ins et Vi ci naus de Var so -
vie, a zna cjo na li zo wa na przez PRL za kwa li fi ko wa ła się do
od szko do wań, a za tem zo sta ła cał ko wi cie spła co na przez
pań stwo pol skie jesz cze w cza sach mi nio ne go sys te mu ko -

mu ni stycz ne go. 
In for ma cje te po twier dzi ła w jed nym z wy wia dów pro -

ku ra tor Aga ta No wak, mó wiąc, że „ist nie ją do ku men ty,
któ re do wo dzą, że spół ka „No we Dziel ni ce” uzy ska ła spo -
re od szko do wa nie za ode bra ny grunt. Pro ku ra tor No wak
po twier dzi ła tak że, że „przed wo jen ne „No we Dziel ni ce”
by ły spół ką bel gij ską i na mo cy po ro zu mie nia pol sko -bel -
gij skie go otrzy ma ły w 1975 r. spo re od szko do wa nie za
utra co ną nie ru cho mość”.

Wy da je się więc, że owa do ku men ta cja nie po win na po -
zo sta wiać żad nych wąt pli wo ści. Zgod nie z za war tym po -
ro zu mie niem pol sko -bel gij skim zde po no wa ne w Bel gii
ak cje spół ki No we Dziel ni ce S.A. prze ka za no z de po zy tu
wła dzom pol skim. W ob li czu nie pod wa żal nych fak tów sta -
je się oczy wi ste, że re ak ty wa cja spół ki No we Dziel ni ce
S.A. by ła bez praw na, a do ku men ty przed sta wio ne w są -
dzie mo gły być sfa bry ko wa ne lub po sia da no je nie le gal -
nie. Tam, gdzie w grę wcho dzą du że pie nią dze, cel uświę ca
środ ki. Jed nak w tym wy pad ku oczy wi stym wy da je się, że
sko ro No we Dziel ni ce S.A. nie mia ły pra wa do re ak ty wa -
cji, to oso by wy stę pu ją ce w jej imie niu nie mia ły też żad -
ne go pra wa sprze da wać rosz czeń, któ re no ta be ne zo sta ły
spła co ne. Umo wa za war ta z Pro jekt S Sp. z o.o. nie mo gła
wy wo łać żad nych skut ków praw nych.

War sza wa się pod kła da

Dru gim ar gu men tem sto łecz nych urzęd ni ków, któ ry
prze ma wiać miał za wy da niem de cy zji uwłasz cze nio wej,
był plan za go spo da ro wa nia prze strzen ne go mia sta. We dle
prze ka za nych przez M. St. War sza wa in for ma cji za od da -

niem grun tu wnio sko daw com prze ma wia ło to, iż je go
prze zna cze nie by ło zgod ne z dzia łal no ścią ubie ga ją ce go
się o te ren pod mio tu. Tym cza sem do ku men ty wska zu ją, że
i w tym wzglę dzie mo gło dojść do nad uży cia, lub mo że
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świa do me go po mi ja nia nie wy god nych fak tów. Plan za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go m.st. War sza wy z okre śle -
niem usta leń wią żą cych gmi ny war szaw skie przy
spo rzą dza niu miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, któ ry przy ję ła Ra da War sza wy 9 lip ca
2001 r., wska zy wał, że te ren ogro dów dział ko wych znaj du -
ją cych się w kom plek sie Wa szyng to na ma być prze kształ -
co ny w zie leń miej ską, a nie w stre fę miesz ka nio wo -usłu -

go wą, jak su ge ru ją to urzęd ni cy ra tu sza. Ewi dent nie za tem
przy wo ły wa no wy biór czo i nie zgod nie z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi usta le nia, któ re by ły ko rzyst ne dla de we lo pe ra,
na rzecz któ re go usta no wio no pra wo wie czy ste go użyt ko -
wa nia. Zbieg oko licz no ści? Pod kre ślić przy tym na le ży, że
czy ni li to urzęd ni cy miej scy, któ rych ce lem po win na być
obro na te re nu przed wy kra cza ją cy mi po za pra wo dzia ła -
nia mi. 

Prze py chan ki są do we

De cy zja z 17 wrze śnia 2003 r. usta na wia ją ca pra wo użyt -
ko wa nia wie czy ste go spor ne go te re nu na rzecz na stęp ców
praw nych „No wych Dziel nic” - spół ki „Pro jekt S” , po kil -
ku let nich są do wych bo jach pro ku ra tu ry, zo sta ła w koń cu
osta tecz nie uchy lo na wy ro kiem Na czel ne go Są du Ad mi -
ni stra cyj ne go z dnia 14 paź dzier ni ka 2009 r. Wspo mnieć
jed nak na le ży o wiel ce bul wer su ją cym fak cie. Mia no wi -
cie po cząt ko wo peł no moc nik ko lej ne go Pre zy den ta m.st.
War sza wy Han ny Gron kie wicz -Waltz za skar żył orze cze -
nie ko rzyst ne z punk tu wi dze nia in te re su ma jąt ko we go
mia sta. Wy rok WSA po zwa lał bo wiem za cho wać war tą
kil ka set mi lio nów nie ru cho mość, wol ną od ob cią żeń użyt -
ko wa niem wie czy stym na rzecz pry wat nej spół ki. Tym -
cza sem ku wiel kie mu zdzi wie niu wy rok ten nie spodo bał
się mia stu. W czy im za tem in te re sie by ły pod ję te te dzia -
ła nia? Być mo że oba wa przed kon se kwen cją dzia ła nia na
szko dę mia sta spo wo do wa ła, że peł no moc nik Pa ni Pre zy -
dent osta tecz nie wy co fał się ze swej skar gi. 

Spół ka Pro jekt S Sp. z o.o. pró bo wa ła uchy lić wy rok
skła da jąc skar gę ka sa cyj ną, jed nak zo sta ła ona przez NSA
od da lo na. W efek cie wła dze War sza wy po win ny ko lej ny
raz roz po znać wnio sek z 10.02.1949 r. Za rzą du No we
Dziel ni ce S.A. Po nie waż w to ku po stę po wa niu udo wod -
nio no, że re ak ty wa cja spół ki by ła bez praw na, to de fac to
za koń cze nie tej spra wy wy da je się oczy wi ste – sko ro nie
ma pod mio tu upraw nio ne go do wy stę po wa nia z rosz cze -
niem, to je go roz po zna nie jest bez za sad ne i mia sto win no
ta ką de cy zję wy dać.

Nie ste ty od 6 lat or ga ny ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej nie
chcą osta tecz nie za koń czyć spra wy. Czyż by jej za koń cze -

nie – ko rzyst ne dla mia sta – by ło sprzecz ne z czy imś in te -
re sem i dla te go jest wstrzy my wa ne? Jak po ka zu ją ostat nie
do nie sie nia me dial ne – wszyst ko wska zu je na to, że urzęd -
ni cy Ra tu sza przy go to wu ją się do wy da nia grun tu. Czyż -
by szy ko wa ło się gi gan tycz ne oszu stwo urzęd ni ków
Pre zy dent War sza wy Han ny Gron kie wicz -Waltz?

PZD o spra wie nie jest na bie żą co in for mo wa ne, bo „nie
jest stro ną”. Co wię cej war szaw scy urzęd ni cy praw do po -
dob nie ce lo wo sta ra li się wpro wa dzić dział kow ców w błąd,
gdyż w od po wie dzi na skie ro wa ne do nich li sty su ge ro wa -
li, że wła ści cie lem spor ne go grun tu po zo sta je „Pro jekt S”,
pod czas gdy de fac to de cy zja ta zo sta ła uchy lo na już wcze -
śniej przez NSA. Dla cze go? Wy biór czy spo sób udzie la nia
in for ma cji przez sto łecz nych urzęd ni ków bu dzi nie po kój
dział kow ców kom plek su ROD Wa szyng to na. Bio rąc pod
uwa gę do tych czas ujaw nio ne w tej spra wie fak ty i oko licz -
no ści, jak rów nież do nie sie nia me diów, któ re su ge ru ją ja -
ko by de we lo per cze kał już tyl ko na wy da nie de cy zji przez
mia sto, oczy wi stym sta je się, że wbrew wszel kim do ku -
men tom i oko licz no ściom mo że mieć miej sce gi gan tycz ny
prze kręt, a dział kow cy wbrew pra wu zo sta ną wy rzu ce ni
na bruk. Czy za tem po stę po wa nie to nie po win no być ob -
ję te nad zo rem pro ku ra to ra ge ne ral ne go An drze ja Se re me -
ta? Oko licz no ści to wa rzy szą ce spra wie uza sad nia ją też
ko niecz ność zba da nia, czy nie wy stę pu ją tu przy pad ki kon -
flik tu in te re sów. Ol brzy mia war tość nie ru cho mo ści nie po -
zo sta wia bo wiem złu dzeń, że ten bój wy gra ny jest wciąż
tyl ko po zor nie. Czy naj więk szym wro giem, jak na iro nię,
oka że się wła ści ciel te go te re nu – mia sto War sza wa? Do -
tych czas był on ele men tem naj mniej prze wi dy wal nym. 

(AH)

Ro dzin ne ogro dy dział ko we to jed ne z naj pięk niej -
szych za kąt ków każ de go mia sta. Ukwie co ne, peł ne zie -
lo nych krze wów i wa rzyw nych grzą dek. Są miej scem
od po czyn ku za rów no dla se nio rów, jak i dla ro dzin z
dzieć mi. Mi mo to nie któ re wła dze miast ne gu ją ich spo -
łecz ną przy dat ność. Ogro dy nie przy no szą prze cież pie -
nię dzy do miej skiej ka sy, więc w opi nii urzęd ni ków

na le ży je zli kwi do wać. Tu jed nak po wsta je pro blem ol -
brzy mich kosz tów zwią za nych z od szko do wa nia mi dla
dział kow ców i zna le zie nia im no we go te re nu na urzą -
dze nie ogro du, ale i na to miej skie wła dze zna la zły roz -
wią za nie. Po sta no wi ły obejść pra wo, prze kształ ca jąc
ogro dy w osie dla do mów jed no ro dzin nych. Tak sta ło
się już w Choj ni cach. Wszyst ko wska zu je na to, że ich

2. Działkowcy i urz´dnicy
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śla dem chcą tak że pójść urzęd ni cy z Byd gosz czy. 
Uchwa lo na 13 grud nia 2013 ro ku usta wa o ro dzin nych

ogro dach dział ko wych do kład nie okre śla w ja kich oko licz -
no ściach i na ja kich wa run kach moż na zli kwi do wać ogród.
Li kwi da cja mo że na stą pić tyl ko ze wzglę du na waż ny cel
pu blicz ny, do któ re go za li cza się m.in. bu do wę dróg, lot ni -

ska czy bu dyn ków ad mi ni stra cji pu blicz nej. Ogród mo że
być tak że zli kwi do wa ny, gdy obo wią zu ją cy miej sco wy
plan za go spo da ro wa nia prze strzen ne go prze wi du je in ne
prze zna cze nie te re nu zaj mo wa ne go przez ROD. Li kwi da -
cja nie na stę pu je jed nak au to ma tycz nie.

Kie dy moż na zli kwi do wać ogród? 

W więk szo ści przy pad ków ogro dy na le żą ce do Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców zaj mu ją te ren, któ ry jest po wie -
rzo ny PZD w użyt ko wa niu wie czy stym, a więc je go
praw nym wła ści cie lem jest Skarb Pań stwa. W związ ku z
tym w przy pad ku de cy zji władz sa mo rzą do wych o li kwi -
da cji ogro du, mu szą one na to uzy skać zgo dę PZD, ale i
2/3 dział kow ców li kwi do wa ne go ROD. Ko lej nym kro -
kiem jest wska za nie no we go miej sca na urzą dze nie ogro -
du w do god nej lo ka li za cji i o nie mniej szej po wierzch ni

niż ten li kwi do wa ny. Co wię cej, Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców mu si otrzy mać ta ki sam ty tuł praw ny do grun tu, ja ki
miał do po przed nie go te re nu. Li kwi da tor mu si się tak że
zo bo wią zać do od two rze nia in fra struk tu ry ogro du, m.in.
bu dyn ków, ogro dze nia czy sie ci ener ge tycz nej i wo do cią -
go wej. To jed nak nie wszyst ko. Li kwi da tor ma tak że wy -
pła cić dział kow com i PZD od szko do wa nia za na sa dze nia
i na nie sie nia. Ła two moż na wy wnio sko wać, że kosz ty li -
kwi da cji ogro du dla mia sta są bar dzo wy so kie.

Po czą tek koń ca ogro du

Do sko na łym przy kła dem te go jak moż na obejść prze pi -
sy o li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych jest hi -
sto ria ROD „Me ta lo wiec” w Choj ni cach w wo je wódz twie
po mor skim. Ogród, któ ry zlo ka li zo wa ny był w są siedz twie
Bo rów Tu chol skich i wie lu je zior, użyt ko wa ło 412 dział -
kow ców i ich ro dzin. Dział kow cy stwo rzy li tam zie lo ne
za ci sze, któ re słu ży ło im nie tyl ko ja ko miej sce upra wy

wa rzyw i owo ców, ale też wy po czyn ku. Nie ste ty 30 ma ja
2014 ro ku stał się po cząt kiem koń ca ogro du. Te go dnia
odłą czył się on od PZD, a mia sto pod ję ło dzia ła nia w kie -
run ku prze kształ ce nia ogro du w osie dle miesz ka nio we. Dla
zwy kłych dział kow ców ozna cza ło to bez pow rot ną utra tę
swo ich dzia łek.

Pra wo tyl ko dla wy bra nych 

Moż na od nieść wra że nie, że użyt kow ni kom dzia łek 
w ogro dzie od po wia dał ta ki stan rze czy, a to Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców nie wy ka zał wo bec nich od po wied niej
tro ski, sko ro zde cy do wa li się opu ścić je go struk tu ry. Nic
bar dziej myl ne go. 

Wszyst ko spro wa dza się do za pi sów no wej usta wy re gu -
lu ją cej wy mia ry al tan, któ ra we szła w ży cie z koń cem
kwiet nia. Zgod nie z nią, w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych mo gą znaj do wać się al ta ny o po wierzch ni nie więk -
szej niż 35 m² i o mak sy mal nej wy so ko ści do 5 m.
Wszyst kie al ta ny, któ re nie speł nia ją tych kry te riów mu szą
zo stać ro ze bra ne. Co waż ne, ni gdy w żad nych prze pi sach,
ani wśród władz Pol skie go Związ ku Dział kow ców, nie by -
ło zgo dy na bu do wę al tan po nadnor ma tyw nych. Wręcz
prze ciw nie, Zwią zek cią gle po dej mo wał dzia ła nia, aby te -
mu za po biec, a no wa usta wa na ło ży ła na PZD obo wią zek
zgła sza nia przy pad ków po nadnor ma tyw nych al tan.

Sy tu acja ro bi się ja sna, kie dy weź mie my pod uwa gę, że
w ROD „Me ta lo wiec” w Choj ni cach znaj du je się aż 160
ta kich al tan, co wię cej… przez la ta do ich bu do wy za chę -
ca ły dział kow ców miej sco we wła dze (!).

De ter mi na cja, z ja ką część dział kow ców dą ży ła do zmian
sta nu praw ne go te re nów ROD „Me ta lo wiec” jest w ta kim
ra zie zro zu mia ła. Część z nich za pew ne świa do mie ła ma ła

pra wo, bu du jąc po nadwy mia ro we al ta ny i li cząc, że „ja koś
to bę dzie”. In ni uwie rzy li lo kal nej wła dzy – prze cież sa ma
za chę ca ła do dzia ła nia na wła sną rę kę, sko ro le ga li zo wa ła
in ne wy ko rzy sty wa nie dzia łek ogro do wych, mel du jąc tam
ca łe ro dzi ny… Per spek ty wa roz biór ki te go, co zbu do wa no
nie ma łym kosz tem i wy sił kiem, a przede wszyst kim per -
spek ty wa utra ty da chu nad gło wą, naj le piej mo bi li zo wa ła
ich do dzia ła nia. Tyl ko w re ali za cji pla nów mia sta wi dzie li
szan sę na za cho wa nie swo ich al tan - do mów. 

- To nie by ło tak, że po wsta wa ły sa mo wol ki bu dow la ne.
To dzia ło się z apro ba tą władz gmi ny - bur mistrz za chę cał,
mó wił: „bierz cie spra wy w swo je rę ce”. Lu dzie by li w ten
spo sób ku sze ni, a jed no cze śnie nie by ło pro ble mu z za mel -
do wa niem się na dział kach, choć wszy scy wie dzie li, że ła -
ma ne jest pra wo – opo wia da Wa cław Ka miń ski wie lo let ni
by ły pre zes ogro du.

Dziś wła dze Choj nic da ją przy zwo le nie na ła ma nie pra -
wa, ak cep tu jąc fakt wy bu do wa nia zbyt du żych al tan nie -
zgod nych z za pi sa mi usta wy. Za miast zde cy do wa nej
re ak cji urzęd ni ków na to bez pra wie, prze kształ co no ogród
w osie dle, zmie nia jąc sta tus al tan w obiek ty miesz ka nio we.
Moż na po wie dzieć, że pro blem roz wią zał się sam, ale wra -
że nie nie etycz nej po sta wy choj nic kich władz po zo sta ło
nie za tar te.
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Po prze kształ ce niu ogro du w osie dle dom ków jed no ro -
dzin nych, mia sto nie mu sia ło już for mal nie go li kwi do wać,
a w związ ku z tym po no sić kosz tów od szko do wań i szu kać
za mien ne go te re nu na je go od twa rza nie. W za mian za pro -
po no wa ło dział kow com wy kup grun tów daw ne go ogro du.
Co ma ją jed nak zro bić ci, któ rych zwy czaj nie na to nie
stać? Mo gą po zo stać na swo ich dział kach ja ko dzier żaw -
cy. Nie moż na mieć jed nak złu dzeń. Ta ka sy tu acja mo że
po trwać za le d wie chwi lę. Nie ma szans, aby w sa mym
środ ku osie dla w sym bio zie ist nia ły dział ki ogrod ni cze i
do my miesz kal ne.

Z ko lei mia stu opła ca się ta sy tu acja nie tyl ko z po wo du
omi nię cia prze pi sów o li kwi da cji ogro du, któ re ob cią ży ły -
by je go bu dżet du ży mi kosz ta mi. Dru gim dnem tej hi sto -
rii jest fakt, że mia sto prze kształ ca jąc ogród w osie dle
zy ska ło do stęp do są sied niej bar dzo atrak cyj nej dział ki, do
któ rej wcze śniej nie moż na by ło do pro wa dzić in fra struk tu -
ry, ani nie by ło do god nej dro gi do jaz do wej. 

- Nie by ło za in te re so wa nia tą dział ką, w prze tar gu nikt jej

nie chciał, mi mo fan ta stycz ne go po ło że nia 4 km od Choj -
nic i 3 km do Cha rzy ków. Na tych 15 ha mo że swo bod nie
być 100 ko lej nych dzia łek bu dow la nych. To bę dą naj lep -
sze dział ki w mie ście, ale trze ba do nich do pro wa dzić in -
fra struk tu rę. Otwar cie ”Me ta low ca” da je szan sę na
prze bi cie się do tych 15 ha z uzbro je niem ko mu nal nym -
in sta la cją wo do cią go wą i ka na li za cją – mó wił bur mistrz
Choj nic Ar se niusz Fin ster nie speł na mie siąc po wy ro ku
choj nic kie go są du, któ ry wy ga sił pra wo wie czy stej dzier -
ża wy przez PZD do ROD „Me ta lo wiec”, co otwo rzy ło
mia stu dro gę do prze kształ ce nia ogro du w osie dle. Jed no -
cze śnie ab sur dal nym jest, że do wy ga sze nia te go pra wa do -
szło ze wzglę du na obec ność po nadnor ma tyw nych al tan w
ogro dzie.

Choć mia sto obie ca ło, że pie nią dze ze sprze da ży grun -
tów daw nym dział kow com za in we stu je w do sto so wa nie
te re nów do no wych po trzeb, to trud no ukryć, że fun du sze
po zy ska ne ze sprze da ży tej dru giej dział ki tra fią wprost do
bu dże tu mia sta.

In trat ny in te res

Obie can ki ca can ki

Bur mistrz Choj nic Ar se niusz Fin ster wie le obie cu je: że
przy wy ce nie dzia łek gmi na weź mie pod uwa gę, że dział -
kow cy wno szą „w po sa gu” wart 2 mln zł wo do ciąg i in fra -
struk tu rę ener ge tycz ną. Obie cu je też le ga li za cję już
zbu do wa nych do mów, par kin gi na obrze żach no we go osie -
dla, bu do wę ka na li za cji. Tyl ko we dług nie go dział kow cy
nie mu szą się mar twić o po waż niej sze uszczu ple nie po -
wierzch ni nie któ rych dzia łek, bo prze cież ogro do we alej -
ki trze ba bę dzie prze ro bić na osie dlo we ulicz ki. Choć w
pla nach są jed no kie run ko we, mu szą być szer sze od obec -

nych ale jek. 
- Lu dzie stra cą nie tyl ko część dzia łek, ale w pa sie dróg

ma ją róż ne urzą dze nia, np. skrzyn ki ener ge tycz ne, któ re
trze ba bę dzie na wła sny koszt ro ze brać, po sta wić w in nym
miej scu. Usy tu owa nie te re nu wska zu je, że po trzeb na bę -
dzie prze pom pow nia ście ków, a to jest koszt ok. mi lio na
zło tych – Je rzy Meg ger, prze wod ni czą cy Ko le gium Pre ze -
sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w Choj ni cach,
wy li cza wy dat ki, ja kie cze ka ją dział kow ców.

Bied ne mu za wsze wiatr w oczy wie je

Naj bar dziej po szko do wa ny mi dzia ła nia mi władz Choj -
nic są zwy kli dział kow cy. Ci, któ rzy od lat uczci wie upra -
wia li swo je dział ki, są wła ści cie la mi zgod nych z pra wem
al tan, ale dziś … nie po sia da ją środ ków fi nan so wych na
wy kup grun tów od mia sta. Pol ski Zwią zek Dział kow ców
otrzy mu je od nich sy gna ły o ich fa tal nym po ło że niu. Jed -
nak przez de cy zję mia sta i daw nych użyt kow ni ków dzia -
łek, któ rzy ła ma li pra wo, ma zwią za ne rę ce. To smut ne, że

wła dze mia sta opo wie dzia ły się prze ciw ko wła snym
miesz kań com. Za miast bro nić uczci wych oby wa te li, po -
sta no wi ły kie ro wać się wła snym in te re sem i tych, któ rzy
po stę pu ją wbrew pra wu. Tym bar dziej, że wy ga sza jąc pra -
wo wie czy ste go użyt ko wa nia PZD do te re nów ogro du,
ode bra ły dział kow com ich opie ku na i ostat nią de skę ra tun -
ku. Czy nie ta ki był jed nak plan władz Choj nic?

PZD po nad po dzia ła mi

W po dob nej sy tu acji, jak ROD „Me ta lo wiec” w Choj ni -
cach, był ogród im. Ta de usza Ko ściusz ki w Gdy ni. Dział -
kow cy z te go ogro du chcie li prze kształ ce nia go w osie dle
miesz ka nio we, gdyż ja ko ta ki funk cjo no wał prak tycz nie
od sa me go po cząt ku je go ist nie nia. By ło to za tem je dy nie
rze czy wi ste usank cjo no wa nie fak tycz ne go sta nu rze czy, a

nie sank cjo no wa nie ła ma nia pra wa i na gra dza nie za je go
nie prze strze ga nie. 

Dział kow cy z te go ogro du zwró ci li się z proś bą do Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców o po moc. Ma jąc na uwa dze
do bro dział kow ców i ogro du, PZD przy chy lił się do proś -
by o prze kształ ce nie ogro du i ja ko li czą cy się w roz mo -
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wach part ner – roz po czął roz mo wy z mia stem i wy ne go -
cjo wał ko rzyst ne dla dział kow ców roz wią za nia. Uda ło się
do pro wa dzić do pod pi sa nia po ro zu mie nia w spra wie li kwi -
da cji ogro du. Oso by, któ re by ły za in te re so wa ne wy ku pem
grun tu bądź dzier ża wą mo gły już pod pi sać in dy wi du al ną
umo wę z mia stem. Tyl ko dzię ki dzia ła niom Związ ku rów -
nież zwy kli dział kow cy zo sta li za bez pie cze ni i mo gli ubie -
gać się o od szko do wa nie i no wą dział kę w ROD. Ta kich
do brych wa run ków nie uda ło by się jed nak uzy skać, gdy by
dział kow cy dzia ła li na wła sną rę kę. 

Co waż ne, PZD nie osią gnął żad nych ko rzy ści z te go ty -
tu łu, a wręcz od niósł stra ty, bo utra cił je den z ogro dów.

Zwią zek wzniósł się jed nak po nad po dzia ła mi i kie ro wał
się wo lą użyt kow ni ków ogro du. Ten przy kład świet nie po -
ka zu je, że war to współ pra co wać z Pol skim Związ kiem
Dział kow ców, a nie od wra cać się od nie go ple ca mi. 

Dział kow cy mu szą jed nak pa mię tać, że de cy du jąc się na
prze kształ ce nie ogro du w osie dle miesz ka nio we tra cą
wszyst kie przy wi le je wy ni ka ją ce w usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Od dnia utra ty sta tu su ogro du są
zo bo wią za ni do po no sze nia opłat od nie ru cho mo ści, grun -
tów, kosz tów dzier ża wy lub wy ku pu, a to do pie ro wierz -
cho łek gó ry lo do wej. 

Na uka nie po szła w las

Po dob ną za rad no ścią jak wła dze Choj nic chcą się tak że
wy ka zać byd go scy urzęd ni cy. Wy dział Ad mi ni stra cji Bu -
dow la nej w Byd gosz czy opra co wał do ku ment „Ak tu al na
sy tu acja ro dzin nych ogro dów dział ko wych i moż li wo ści
ich roz wo ju”, w któ rym wska zu je na po trze bę li kwi da cji aż
ośmiu ROD: „Ko le jarz”, „Che mik”, „Spar ta kus”, „Pod To -
po la mi”, „Sło necz nik”, „Ra dość”, „Jed ność” i „Swo bo da”.
Gra jest war ta świecz ki bo wiem ogro dy te zaj mu ją łącz nie
po nad 50 ha.

Byd go skie wła dze re ali za cją tych śmia łych pla nów
skrzyw dzą aż 1137 dział ko wych ro dzin, któ re jed no cze -
śnie są prze cież miesz kań ca mi Byd gosz czy. Urzęd ni cy tłu -
ma czą, że jest to ce na za roz wój mia sta, jed nak nie
wy ja śnia ją już dla cze go ma się on od by wać kosz tem je go
miesz kań ców.

- Mia sto roz wi ja się po wo li, ro lą urzęd ni ków jest przy -

go to wa nie pla nów, któ re po zwo lą w przy szło ści zre ali zo -
wać za ło żo ne stra te gie. Tak jest z ROD, któ re bę dą te re na -
mi osad nic twa jed no ro dzin ne go. Czy tak się sta nie za leż ne
jest od wie lu czyn ni ków, m.in. od tem pa w ja kim bę dzie
roz wi ja ła się Byd goszcz, czy bę dzie za po trze bo wa nie na
te go ty pu dział ki – mó wi Ka ta rzy na Ła skrzew ska – Karcz -
marz dy rek tor Wy dzia łu Ad mi ni stra cji Bu dow la nej w Byd -
gosz czy dla jed nej z lo kal nych ga zet.

- Wi docz nie mia sto jest bar dzo bo ga te, sko ro chce li kwi -
do wać aż osiem ogro dów. Wszyst kie wy mie nio ne na li ście
to sta re ogro dy z peł ną in fra struk tu rą. O li kwi da cji nie któ -
rych, na przy kład „Jed no ści”, mó wi się od po nad 20 lat,
więc nie wiem czy to zno wu stra sze nie dział kow ców, ak -
tu ali za cja pla nów czy po waż ne za mia ry – mó wi Bar ba ra
Ko kot pre zes Okrę go we go Za rzą du w Byd gosz czy.

Urzęd ni cze ab sur dy

Li kwi da cja ogro dów nie jest jed nak ta ka pro sta. Jed nym
z jej wa run ków jest za ofe ro wa nie dział kow com te re nu za -
mien ne go na urzą dze nie ogro du, a już te raz wia do mo, że
wła dze Byd gosz czy ta kim nie dys po nu ją. Po wód jest pro -
sty: w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia nie ma te -
re nów, na któ rych mo gły by po wstać ogro dy. Nie jest to
jed nak pro ble mem dla byd go skich urzęd ni ków. Roz wa ża -
ją oni prze kształ ce nie ogro dów w osie dla miesz ka nio we.
Tym sa mym, bio rąc przy kład z władz w Choj ni cach, chcą
za le ga li zo wać sa mo wo le bu dow la ne. Ta kim spo so bem za -
miast re spek to wać prze pi sy pra wa, przy kła da ją rę kę do ich
ła ma nia. Wie lo let nie przy zwa la nie na roz bu do wy wa nie al -

tan i brak po mo cy dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców w
zwal cza niu te go zja wi ska, wy glą da jak do brze prze my śla -
ny plan. Te raz to wła śnie ist nie nie tych po nadnor ma tyw -
nych al tan w ogro dach jest ar gu men tem za prze kształ ce-
niem ogro dów w osie dla.

- Co raz czę ściej spo ty ka my się z sy tu acją, że ROD za -
miesz ki wa ne są przez ca ły rok. Nie któ re al ta ny to w prak -
ty ce do my. Sa mych dział kow ców trud no dys lo ko wać, bo
sto ją za ni mi moc ne prze pi sy. Do pusz cza my więc moż li -
wość ak cep ta cji sta nu obec ne go - po twier dza Ka ta rzy na
Ła skrzew ska – Karcz marz dy rek tor Wy dzia łu Ad mi ni stra -
cji Bu dow la nej w Byd gosz czy.

Nie ta ki dia beł strasz ny, jak go ma lu ją

Wła dze miast sta ra ją się prze ko nać lo kal ną spo łecz ność,
że to ogro dy są prze szko dą w roz wo ju miast, a ich li kwi da -
cja otwo rzy ła by przed mia stem no we moż li wo ści. Szko da
jed nak, że urzęd ni cy nie do strze ga ją fak tu, że dziś ogro dy
są otwar te i swój czas w nich mo że spę dzać każ dy z miesz -

kań ców. Na to miast za be to no wa nie te go te re nu, wy bu do wa -
nie ol brzy mich, za mknię tych osie dli po zba wi miesz kań ców
mia sta moż li wo ści ko rzy sta nia z tych te re nów.

Urzęd ni ków szcze gól nie uwie ra ją dzia ła nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, któ ry od kil ku dzie się ciu lat stoi na
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stra ży in te re sów dział kow ców. Nie po zwa la on li kwi do -
wać ogro dy pod de we lo per skie in we sty cje, bądź w in te re -
sie mia sta. Trud no bo wiem uznać blo ko wi sko za cel
pu blicz ny. Co in ne go jed nak, gdy li kwi da cja ogro du ma
fak tycz nie przy słu żyć się użyt kow ni kom dzia łek. Tak by -
ło w przy pad ku, gdy mia sto chcia ło na te re nie jed ne go z
byd go skich ogro dów zbu do wać bi blio te kę Uni wer sy te tu
Ka zi mie rza Wiel kie go w Byd gosz czy. Wte dy Zwią zek, ani
dział kow cy nie ro bi li żad nych pro ble mów. Co waż ne,
otrzy ma li jed nak sto sow ne od szko do wa nia i te ren na urzą -
dze nie no we go ogro du.

Li kwi da cja ogro du jest moż li wa, ale po win na mie ścić
się w gra ni cach zdro we go roz sąd ku, po nie waż ogro dy to
nie tyl ko zie mia, ale przede wszyst kim lu dzie. PZD bro ni
tych uczci wych dział kow ców, któ rzy prze strze ga ją pra wa
i z od da niem chcą upra wiać swo je dział ki. I to dla nich
war to od pie rać na ci ski władz mia sta, któ re te re ny ogro dów
już daw no by prze ję ły, po dzie li ły i sprze da ły. Dla te go
Zwią zek nie ustan nie po dej mu je dzia ła nia, aby oca lić ogro -
dy przed li kwi da cją, a gdy jest to nie moż li we dba o wy -
pła tę od szko do wań dla dział kow ców.

(AD)

Pre zy dent Rze szo wa od kil ku lat od ma wia dział kow -
com ze zli kwi do wa ne go ogro du na leż ne go im od szko -
do wa nia. To nie pierw szy przy pa dek, gdy naj wyż szy
ran gą urzęd nik sa mo rzą do wy w tym mie ście ne gu je
obo wią zu ją ce w Pol sce pra wo. By praw da wresz cie za -
trium fo wa ła, urzęd ni cy mu szą tra cić swój au to ry tet,
dział kow cy ner wy i pie nią dze, a są dy cen ny czas.

Kon flikt dział kow ców z rze szow skie go ROD „Ener ge -
tyk 1” z wła dza mi mia sta za po cząt ko wał wnio sek Pre zy -
den ta Rze szo wa z 28 lu te go 2011 ro ku o wy da nie
ze zwo le nia na re ali za cję in we sty cji dro go wej na te re nie
mia sta. Cho dzi ło o wy bu do wa nie no wej dro gi łą czą cej uli -
cę Rej ta na z uli cą Cie płow ni czą, któ ra umoż li wi ła by do -
jazd do pro jek to wa ne go miej skie go tar go wi ska. Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, a tak że sa mi użyt kow ni cy dzia łek
ni gdy nie pro te sto wa li prze ciw li kwi da cji ogro dów, je że li
słu ży ło to ce lom pu blicz nym. W tym wy pad ku opór był by

tym bar dziej bez za sad ny, gdyż ma tu za sto so wa nie tzw.
spe cu sta wa dro go wa z 10 kwiet nia 2003 ro ku, o szcze gól -
nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za -
kre sie dróg pu blicz nych. Uprasz cza ona pro ce du rę
wy własz cze nia wła ści cie li i użyt kow ni ków grun tów, na
któ rych ma być re ali zo wa na ta ka in we sty cja. 

Bu do wa no wej dro gi do jaz do wej do tar go wi ska ozna -
cza ła ko niecz ność li kwi da cji Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go „Ener ge tyk 1”. Swo je ogro dy, któ re w su mie
zaj mo wa ły 2,67 ha, stra ci ło 58 dział kow ców. Wy da wa ło
się, że bo le sny dla nich pro ces li kwi da cji, za koń czy się w
mia rę do brze. Tyl ko w mia rę, bo prze cież wie lu z nich
upra wia ło swo je dział ki nie mal od po cząt ku ist nie nia ogro -
du, a za tem od po nad pół wie ku i po rzu ce nie zie mi, w któ -
rą przez la ta wło ży li ty le pra cy, ser ca i wła snych pie nię dzy,
nie by ło dla ni ko go ła twe. 

3. Rzeszowscy działkowcy muszà walczyç o odszkodowania za
likwidacj´ ogrodów

Co po szło nie tak?

Gdy de cy zja o re ali za cji in we sty cji dro go wych do ty czy
ro dzin nych ogro dów dział ko wych, wspo mnia na spe cu sta -
wa dro go wa sta no wi, że pod miot, w in te re sie któ re go na -
stą pi li kwi da cja ogro du lub je go czę ści, zo bo wią za ny jest:
1) wy pła cić człon kom Pol skie go Związ ku Dział kow ców
od szko do wa nie za sta no wią ce ich wła sność na sa dze nia,
urzą dze nia i obiek ty na dział kach; 2) wy pła cić Pol skie mu
Związ ko wi Dział kow ców od szko do wa nie za sta no wią ce
je go wła sność urzą dze nia, bu dyn ki i bu dow le w ROD
prze zna czo ne do wspól ne go ko rzy sta nia i słu żą ce do za -
pew nie nia funk cjo no wa nia ogro du; 3) za pew nić grun ty za -
stęp cze na od two rze nie ROD.

Prze pi sy spe cu sta wy w ża den spo sób nie uza leż nia ją wy -
pła ty od szko do wa nia od ro dza ju ty tu łu praw ne go, któ ry
przy słu gu je PZD do grun tów ogro du. Tym cza sem Pre zy -
dent Rze szo wa od ma wiał wy pła ty od szko do wa nia, po wo -
łu jąc się na fakt, że Zwią zek nie miał pra wa wie czy ste go

użyt ko wa nia te re nów ROD „Ener ge tyk 1”. Lo ka li za cję te -
go ogro du usta la ła jed nak jesz cze de cy zja Miej skiej Ra dy
Na ro do wej z 16 kwiet nia 1956 ro ku. Gdy w ży cie we szła
usta wa z 6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych ogro dach dział -
ko wych, Zwią zek na był ty tuł praw ny do tych grun tów
(pra wo użyt ko wa nia – ogra ni czo ne pra wo rze czo we okre -
ślo ne w prze pi sach Ko dek su Cy wil ne go). A wspo mnia na
spe cu sta wa mó wi prze cież, że: „Od szko do wa nie za nie ru -
cho mo ści (…) przy słu gu je do tych cza so wym wła ści cie lom
nie ru cho mo ści, użyt kow ni kom wie czy stym nie ru cho mo -
ści oraz oso bom, któ rym przy słu gu je do nie ru cho mo ści
ogra ni czo ne pra wo rze czo we”.

Wo bec nie chę ci rze szow skie go urzę du do speł nie nia wy -
mo gów usta wy, Pol ski Zwią zek Dział kow ców upo mniał
się o pra wa użyt kow ni ków dzia łek w ROD „Ener ge tyk 1”
i za żą dał po wo ła nia bie głe go rze czo znaw cy, któ ry do ko na
wy ce ny ma jąt ku, po zo sta wia ne go w li kwi do wa nym ogro -
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dzie. Do ma gał się tak że za pew nie nia te re nu za stęp cze go i
od two rze nia na nim ogro du dział ko we go.

Jesz cze w ma ju 2011 ro ku Miej ski Za rząd Dróg, w ge stii
któ re go zna la zła się już wów czas spra wa przy go to wa nia
te re nu pod bu do wę dro gi, uspo ko ił dział kow ców in for mu -
jąc ich, że „prze ję cie te re nu dzia łek na stą pi z po sza no wa -
niem wszyst kich prze pi sów spe cu sta wy dro go wej z 10
kwiet nia 2003 r.” W kwe stii od two rze nia ogro du na in nym
te re nie dział kow ców i Zwią zek od sy ła no jed nak do Pre zy -
den ta Rze szo wa i Biu ra Go spo dar ki Mie niem. 

Nie wie le wi ca, co czy ni pra wi ca – tak chy ba wy pa da
pod su mo wać dzia ła nia po szcze gól nych wy dzia łów Urzę -
du Miej skie go. Na li sty PZD kie ro wa ne do Pre zy den ta
Mia sta nie by ło od po wie dzi, za to w czerw cu 2013 ro ku
MZD za żą dał peł ne go wy da nia dzia łek i – w ra zie nie speł -

nie nia te go żą da nia – za gro ził wszczę ciem po stę po wa nia
eg ze ku cyj ne go. Urzęd ni ków nie prze ko nał na wet ko rzyst -
ny dla dział kow ców wy rok Na czel ne go Są du Ad mi ni stra -
cyj ne go wy da ny w iden tycz nym spo rze mię dzy
re pre zen tu ją cym dział kow ców Pol skim Związ kiem Dział -
kow ców a Gmi ną Wo dzi sław Ślą ski, któ ra od ma wia ła wy -
ko na nia prze pi sów spe cu sta wy dro go wej w za kre sie
wy pła ce nia od szko do wa nia i wska za nia te re nu pod od two -
rze nie li kwi do wa nych ogro dów. Nie prze ko nał ich tak że
ar gu ment, że peł ne wy da nie te re nu ROD bez prze pro wa -
dze nia in wen ta ry za cji ma jąt ku dział kow ców unie moż li wi
wy peł nie nie prze pi sów za war tych w spe cu sta wie. Roz po -
czę cie ro bót bu dow la nych do pro wa dzi prze cież do znisz -
cze nia te go ma jąt ku, a je go wy ce na sta nie się nie moż li wa
– wno si li przed sta wi cie le PZD.

Zwią zek swo je, urzęd ni cy swo je

Rze szow ski UM nie za mie rzał wy wią zać się z obo wiąz -
ku wy pła ce nia od szko do wań, po dob nie jak nie za mie rzał
opóź niać bu do wy no wej dro gi. Osta tecz ny ter min opusz -
cze nia dzia łek ROD „Ener ge tyk 1” wy zna czo no na 17
czerw ca 2013 r. Po ne go cja cjach „eks mi sję” od ro czo no do
koń ca paź dzier ni ka. Za stęp ca Pre zy den ta Mia sta w pi śmie
do PZD z 18 lip ca 2013 ro ku wy ja śnił wresz cie, dla cze go
mia sto nie re ali zu je wa run ków usta wy. Twier dzi, że ich
speł nie nie ma cha rak ter cy wil no -praw ny i nie pod le ga roz -
strzy gnię ciu w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej, dla te go też
mo że być do cho dzo ne wy łącz nie w po stę po wa niu cy wil -
nym przed są dem po wszech nym. Zgod nie z tą in ter pre ta -
cją, za pi sy spe cu sta wy są waż ne i ob li gu ją wła dze
sa mo rzą do we do pie ro wów czas, gdy po twier dzi to sąd… 

W ten spo sób wła dze Rze szo wa do pro wa dzi ły do nie bez -
piecz ne go pre ce den su - pierw sze go w Pol sce przy pad ku,
gdy po li kwi da cji ogro du dział kow cy nie otrzy mu ją ani od -
szko do wa nia, ani te re nu za mien ne go. Dział kow com nie po -
zosta ło nic in ne go, jak w in dy wi du al nie skła da nych po z-
wach przed są dem re jo no wym do ma gać się od szko do wa nia
za utra co ne mie nie. Pierw sze wnio ski o przy zna nie od szko -

do wań w kwo cie od 10 do 40 tys. zł zo sta ły zło żo ne nie -
speł na 2 la ta te mu. Każ dy z sę dziów jest nie za wi sły, trud -
no więc dziś sza co wać, ja ki mi wy ro ka mi skoń czą się
po szcze gól ne roz pra wy. Wia do mo za to, że w jed nej ze
spraw sąd od rzu cił już po zew dział kow ca o wy pła tę od -
szko do wa nia. W uza sad nie niu Sąd Re jo no wy pi sze: „Sko -
ro usta wo daw ca na ło żył w art. 18 ust. h spe cu sta wy
dro go wej na pod miot, w któ re go in te re sie na stę pu je li kwi -
da cja ROD lub je go czę ści, obo wią zek wy da nia de cy zji ad -
mi ni stra cyj nej, wy ro ko wa nie w tym sa mym przed mio cie
przez sąd po wszech ny sta ło się nie do pusz czal ne. (…) Za -
sa dą jest, iż w sy tu acji gdy da ny sto su nek praw ny jest roz -
strzy ga ny w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej, dro ga są do wa
jest nie do pusz czal na”. Sąd Re jo no wy w Rze szo wie po dzie -
lił więc opi nię Pol skie go Związ ku Dział kow ców, a pod wa -
żył wy kład nię pra wa sto so wa ną przez Urząd Miej ski w tym
mie ście. Za tem ko ło się za mknę ło, a dział kow cy i Zwią zek
na dal po zo sta ją bez na leż nych od szko do wań za mie nie
prze ję te pod re ali za cję in we sty cji dro go wej. Oczy wi ście
Zwią zek na dal bę dzie do cho dził od Pre zy den ta Rze szo wa
wy peł nie nia wa run ków usta wo wych, tyl ko po co ta wal ka?

Niech pra wo bę dzie pra wem?

Co cie ka we, spra wa ROD „Ener ge tyk 1” to nie pierw -
szy przy pa dek, gdy Pre zy dent Rze szo wa za miast sto so wać
się do obo wią zu ją ce go pra wa, wo li po cze kać, czy od po -
wied nie in stan cje od wo ław cze na pew no po dzie lą zda nie
upo mi na ją cych się o swo je prawa dział kow ców. Tak sta ło
się tak że w spra wie o na by cie przez PZD pra wa użyt ko -
wa nia jed nej z dzia łek in ne go rze szow skie go ROD. Po stę -
po wa nie Pre zy den ta Mia sta Rze szo wa o wy da nie w try bie
art.76 usta wy o ROD de cy zji po twier dza ją cej na by cie pra -
wa użyt ko wa nia dział ki o pow. 0,2654 ha by ło kil ka krot -
nie prze dłu ża ne. Wspo mnia na dział ka by ła w ge stii PZD
co naj mniej od 1981 r., co prze są dzi ło o speł nie niu prze -

słan ki z art. 76 ust. 1 pkt 4 usta wy z dnia 13.12.2013 r. o
ROD. Osta tecz nie Pre zy dent Mia sta Rze szo wa w li sto pa -
dzie 2014 ro ku wy dał de cy zję orze ka ją cą o na by ciu przez
PZD pra wa użyt ko wa nia tej dział ki, ale… za jed no ra zo -
wym wy na gro dze niem w wy so ko ści 28 368 zł. Na tę de -
cy zję Pre zy den ta Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki PZD
zło żył od wo ła nie do Sa mo rzą do we go Ko le gium Od wo -
ław cze go, któ re uchy li ło ją w ca ło ści. Orze cze nie SKO sta -
ło się in nym pre ce den sem w ska li ca łe go kra ju. Po raz
pierw szy zda rzy ło się bo wiem, że na by cie pra wa użyt ko -
wa nia na stą pi ło w try bie od wo ław czym od de cy zji jed nost -
ki sa mo rzą du te ry to rial ne go ja ko or ga nu I in stan cji.
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Wcze śniej jesz cze ni gdzie or gan od wo ław czy nie wy dał
de cy zji stwier dza ją cej na by cie pra wa użyt ko wa nia nie ru -
cho mo ści w try bie art. 76 usta wy o ROD.

Jak wi dać, Pre zy dent Rze szo wa wie rzy w pra wo, ale chy -
ba nie ufa je go in ter pre ta cji w wy ko na niu za trud nia nych
przez Urząd Mia sta praw ni ków. W każ dym bo wiem wy -

pad ku, by pra wo by ło prze strze ga ne, nie zbęd ne jest po -
twier dze nie, że „bia łe jest bia łe, a czar ne jest czar ne”. Szko -
da tyl ko, że przez ta kie dzia ła nia spra wie dli wość cza sem
się spóź nia, a au to ry tet sa mo rzą do wych urzęd ni ków każ -
de go szcze bla wy sta wia ny jest na szwank. Po zo sta je też py -
ta nie, dla cze go od by wa się to kosz tem dział kow ców i PZD? 

(AP)

Rosz cze nia do grun tów ROD to ogrom ny pro blem, z
któ rym zma ga ją się dział kow cy i ich or ga ni za cja, Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców. Obec nie obej mu ją one w ca -
łej Pol sce 338 ROD skła da ją cych się z pra wie 30 ty się cy
dzia łek o po wierzch ni po nad 1211 ha. 

Do mi nu ją rosz cze nia osób fi zycz nych, ale wśród zgła -
sza ją cych rosz cze nia znaj du ją się też związ ki wy zna nio we,
sa mo rzą dy te ry to rial ne, agen cje mie nia woj sko we go i rol -
ne go. Obok żą dań wy da nia grun tów, zo sta ły zgło szo ne
rów nież rosz cze nia fi nan so we o tzw. bez u mow ne ko rzy sta -
nie z grun tów. Dzi siaj ich war tość to już po nad 33,5 mln
zło tych. - Gdy by przy jąć, że rosz cze nia fi nan so we obej mą
wszyst kie rosz cze nio we grun ty ROD, to dla Związ ku, ROD
i dział kow ców bę dzie to „ban kruc two"- za uwa ża Kra jo wa
Ra da PZD. Związ ku nie bę dzie bo wiem stać na po kry cie
wszyst kich zgło szo nych rosz czeń fi nan so wych. PZD, a
wraz z nim wszyst kie ogro dy bę dą mu sia ły za prze stać dzia -
łal no ści. Kto za tem po no si od po wie dzial ność za ta ki stan

rze czy? Od po wiedź nie na strę cza wie le trud no ści. To pań -
stwo i urzęd ni cy, któ rzy przy po zy ski wa niu nie ru cho mo ści
i prze ka zy wa niu ich pod ogro dy dział ko we do ko ny wa li sze -
re gu błę dów urzęd ni czych czy też zła ma li pra wo, co obec -
nie skut ku je ko niecz no ścią zwro tu grun tów ROD na rzecz
ich wła ści cie li lub pod mio tów, któ re wy ku pi ły rosz cze nia.
Nie ste ty, bez po śred nie i do tkli we skut ki rosz czeń, ja kie do -
ty ka ją Zwią zek i je go człon ków, spo wo do wa ne są rów nież
bra kiem sto sow nych re gu la cji re pry wa ty za cyj nych. Za sta -
na wia je dy nie, czy ta ki stan rze czy nie jest wiel ce wy god -
ny dla władz. Obec nie bo wiem ko niecz ność wy da nia
grun tów ROD, jak rów nież za pła ty wie lo mi lio no wych od -
szko do wań z ty tu łu rze ko me go bez u mow ne go ko rzy sta nia
z grun tu, ob cią ża ją bu dżet PZD i dział kow ców. Dłu go let nie
pro ce sy są do we po chła nia ją ogrom ne kosz ty i wy mu sza ją
na PZD nie usta ją cą mo bi li za cję i wy si łek, by bro nić oby wa -
te la tam, gdzie za wo dzi pań stwo. 

4. Ustawa reprywatyzacyjna – dlaczego wcià˝ jej nie ma?

Sys te mo we za wie ru chy

Usta wa re pry wa ty za cyj na po win na być wpro wa dzo na
ra zem ze zmia ną sys te mo wą w 1989 ro ku. Wszak to wła -
dze PRL-u od po wia da ją za gi gan tycz ny pro blem, któ ry
nie usta ją co po wra ca od dwóch de kad. Two rzo no de kre ty i
usta wy, by zgod nie z li te rą pra wa za brać lu dziom ich wła -
sność. Ma jąc za nic oby wa te la i sza cu nek dla pry wat nej
wła sno ści, bez kar nie od bie ra no lu dziom do my i grun ty.
Dziś na ode bra nych te re nach od wie lu lat funk cjo nu ją
szko ły, przed szko la, in sty tu cje, ogro dy dział ko we, bi blio -
te ki, do my kul tu ry, szpi ta le i wie le in nych spo łecz nych, ad -
mi ni stra cyj nych i pań stwo wych in sty tu cji. Nie ste ty
sa mo rzą do we bu dże ty nie są w sta nie udźwi gnąć kosz tów
od ku pie nia tych obiek tów od by łych wła ści cie li, ich spad -
ko bier ców lub osób, któ re naj zwy czaj niej wy ku pi ły ich
pra wa. 

Re sort skar bu w 2001 ro ku osza co wał war tość prze ję tych
dóbr na bli sko 190 mld zł. Za kła da no wów czas, że re pry wa -
ty za cja bę dzie kosz to wa ła je dy nie ok. 43 mld zł. Te opty mi -

stycz ne wy li cze nia to efekt za ło żeń, któ re prze wi dy wa ły, iż
ok. 30% by łych wła ści cie li nie bę dzie w sta nie udo wod nić
swo ich praw wła sno ści, zaś ci, któ rzy udo wod nią do sta ną
tyl ko po ło wę. Nie ste ty mi mo wie lo krot nych prób po dej mo -
wa nych w ce lu uchwa le nia usta wy re pry wa ty za cyj nej, nie
uchwa lo no jej do dnia dzi siej sze go. To, że tak waż nej i po -
trzeb nej usta wy wciąż nie ma jest bez wąt pie nia ka ry god -
nym za nie dba niem ze stro ny pol skich władz. Ko lej ne rzą dy
w roz wią za niu tej spra wy wi dzą ra czej ogrom ny cię żar dla
bu dże tu, a nie ko niec „wol nej ame ry kan ki", z ja ką ma my do
czy nie nia te raz. Z pew no ścią nie bez wi ny są też by li wła -
ści cie le, któ rzy do pusz cza ją tyl ko jed no roz wią za nie - zwrot
mie nia w na tu rze, a je śli jest to nie moż li we, wów czas żą da li
stu pro cen to wej re kom pen sa ty. Je dy ną plat for mą po ro zu -
mie nia w tym te ma cie był ter min wy pła ty od szko do wań.
Nie ste ty - do po ro zu mie nia nie do szło, a by li wła ści cie le
ży jąc w po czu ciu krzyw dy i bez sil no ści la wi no wo za czę li
skła dać po zwy do są du. 
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Spra wa zro bi ła się no śna, bo wiem są dy w ob li czu zmia -
ny sys te mo wej po chy li ły się nad skrzyw dzo ny mi przez mi -
nio ny sys tem oby wa te la mi i wy ka za ły du żą do zę
przy chyl no ści. Ode bra ne w PRL-u ma jąt ki za czę to od da -
wać w rę ce by łych wła ści cie li, a licz ba chęt nych za czę ła
ro snąć. Jak grzy by po desz czu wy ro sły rów nież kan ce la rie
spe cja li zu ją ce się w po zy ski wa niu i sku po wa niu rosz czeń
od by łych wła ści cie li i ich spad ko bier ców. W koń cu nie
każ dy miał si ły i pie nią dze na dłu gi pro ces są do wy i udo -
wad nia nie swo ich praw do zie mi. Po nie kąd ha słem prze -
wod nim orzecz nic twa są do we go ws. rosz czeń sta ło się:
„wy na gra dza my za krzyw dy mi nio ne go sys te mu”. - Od -
zy ski wa nie rosz czeń la ta mi przez naj bar dziej wy trwa łych
za mie nia się dziś w ta śmo wą dzia łal ność są du i ru ty no wą
pra cę ad wo ka tów. Wo bec ta kiej spe cja li za cji na ryn ku re -
pry wa ty za cyj nym cię żar spa da ją cy na sa mo rzą dy bę dzie
co raz więk szy. Kształ tu je się „prze mysł re pry wa ty za cyj -
ny” - ostrze ga ła w jed nym z wy wia dów dla ogól no pol skie -
go dzien ni ka prof. Ire na Li po wicz. Rzecz nik Praw
Oby wa tel skich po szła o krok da lej wi dząc też pro blem tzw.
„łow ców rosz czeń”, któ rzy z za an ga żo wa niem wer tu ją
księ gi wie czy ste i do ku men ty, by wy ło wić swo je „ofia ry".
To wła śnie te oso by - skrzyw dzo ne przez po przed ni sys tem
- po sia da ją klucz do mi lio no wych od szko do wań i nie zda -
jąc so bie z te go spra wy, od stę pu ją go za przy sło wio wy
grosz wy kwa li fi ko wa nym, czy też pod sta wio nym oso bom,
któ re de fac to nie mia ły ze spra wą wy własz cza nia w PRL

-u nic wspól ne go. Pa trząc z punk tu wi dze nia zwy kłe go
czło wie ka - nie na le ży im się żad ne za dość uczy nie nie. Gło -
śna jest spra wa po znań skie go ROD im. 23 Lu te go przy ul.
Le chic kiej, gdzie Be ata N. na by ła od spad ko bier ców by -
łych wła ści cie li tych ziem pra wa spad ko we za kwo tę 80
tys. zł. Na stęp nie wy ko rzy stu jąc przy chyl ność są dów i lu -
ki praw ne po 14 la tach bo jów są do wych z PZD uzy ska ła
ko rzyst ne dla sie bie orze cze nia, zy sku jąc ma ją tek idą cy w
mi lio ny zło tych od użyt ku ją cych tę zie mię dział kow ców i
ich or ga ni za cji oraz ko lej ne 11 mi lio nów zło tych od Skar -
bu Pań stwa i Mia sta Po znań. Jak by by ło te go ma ło to w
dal szym cią gu wal czy o ko lej ne pie nią dze. Ofi cjal nie nie
ma nic - a sąd zwal nia ją z kosz tów pro wa dze nia spra wy,
bo dla „ubo gich” są dy są jak wi dać wy jąt ko wo ła ska we.
W ob li czu tej i wie lu po dob nych spraw, za sad ne sta je się
py ta nie, ko mu na le ży zwra cać spor ne nie ru cho mo ści. Czy
tzw. „ku ra to rom” wy szu ku ją cym daw nych wła ści cie li z
nie zna nym ad re sem? Wnio ski o usta no wie nie ku ra to ra dla
ta kiej oso by są cał ko wi cie fik cyj ne. Są dy nie za cho wu ją
na le ży tej sta ran no ści, skut kiem te go do cho dzi do ab sur -
dów jak usta no wie nie ku ra to ra dla oso by, któ ra gdy by ży -
ła, mia ła by 130 lat. Są dy ta kich in for ma cji nie spraw dza ją,
a „ku ra to rzy” ko rzy sta ją. Do ma ga ją się zwro tów nie ru cho -
mo ści, aby prze jąć nad ni mi opie kę i czer pać pro fi ty. To
oczy wi ste nad uży cia i wy łu dze nia, ale jak po ka zu je hi sto -
ria, te przy pad ki nie są wca le od osob nio ne. 

ROD im. 23 Lu te go w Po zna niu 

Sprze da ją na wet z lo ka to ra mi 

Po dob ne rze czy dzie ją się w ca łej Pol sce. Wszy scy sły -
sze li śmy o po znań skich i łódz kich czy ści cie lach ka mie nic.
Brak od gór nych ure gu lo wań po wo du je ab sur dy i sy tu acje
wręcz skan da licz ne. Co raz czę ściej sprze da wa ne są miesz -
ka nia i grun ty ra zem z lo ka to ra mi. Lu dzie wy rzu ca ni są na
bruk, po zba wia ni do byt ku. Czy tak po win na wy glą dać
spra wie dli wość i wy na gra dza nie krzywd PRL-u? W iden -
tycz nej sy tu acji znaj du ją się obec nie dział kow cy użyt ku ją -
cy swo je dział ki na grun tach na le żą cych do Skar bu
Pań stwa, a znaj du ją cych się w użyt ko wa niu wie czy stym
Ja strzęb skiej Spół ki Wę glo wej S.A. w Ja strzę biu Zdro ju
oraz Msza nie. Na tych te re nach funk cjo nu je ok. 1000 dzia -
łek użyt ko wa nych przez ja strzęb skich dział kow ców, z któ -
rych wie lu by ło pra cow ni ka mi po bli skich ko pal ni. Spół ka
JSW ogło si ła nie daw no prze targ na sprze daż pra wa do te -
re nów ROD. Tu nie li czy się czło wiek, ale pie niądz. Cał -
ko wi cie po mi nię to chęć na by cia te go pra wa i pro po zy cję,
ja ką wy ra ził PZD, któ ry ze wszyst kich sil pró bu je bro nić
znaj du ją cych się tam dział kow ców i ich wie lo let ni ma ją tek.
Dzię ki za an ga żo wa niu związ ko wych praw ni ków uda ło się

już oca lić dział kow ców z Ja strzę bia przed bez względ ną
pró bą ob cią że nie opła ta mi na rzecz JSW za bez u mow ne
ko rzy sta nie z zie mi. Nie ste ty spół ka wciąż po dej mu je ko -
lej ne pró by, by na prze ję tych ogro dach za ro bić ty le, ile się
da. Nie ma usta wy re pry wa ty za cyj nej, więc nie ma ure gu -
lo wań wska zu ją cych, że pod mio ty użyt ku ją ce da ną nie ru -
cho mość mia ły by pra wo pier wo ku pu. Tym cza sem dla
ja strzęb skich dział kow ców ogro dy te ma ją nie ba ga tel ne
zna cze nie - to nie tyl ko ma te rial ne wspar cie i czę sto do ro -
bek i wie lo let nia cięż ka pra ca, ale też je dy na for ma wy po -
czyn ku. Ogło szo ny przez JSW prze targ cał ko wi cie po mi ja
kwe stię na kła dów po nie sio nych na in fra struk tu rę ogro do -
wą, a tak że ma ją tek, ja ki zgro ma dzi li na swo ich dział kach
dział kow cy (al ta ny i na sa dze nia). Dział kow cy nie chcą
zna leźć się na lo dzie, po zba wie ni wszyst kie go i to bez żad -
nych od szko do wań. - To ob ra ża po czu cie spo łecz nej spra -
wie dli wo ści - uwa ża prof. Ire na Li po wicz Rzecz nik Praw
Oby wa tel skich i za uwa ża, że nie kon tro lo wa na re pry wa ty -
za cja bez usta wy ro dzi nie rów no ści. 
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Jed nak bez a pe la cyj nie w naj trud niej szej sy tu acji znaj du -
je się sto li ca, gdzie wciąż obo wią zu je nie szczę sny de kret
Bie ru ta, przez któ ry nie za spo ko jo nych po zo sta je ok. 12 ty -
się cy rosz czeń sza co wa nych na kwo tę 28 mi liar dów zło -
tych. Do ty ka też war szaw skich ogro dów dział ko wych. Aż
69 ROD w War sza wie mo że tra fić pod mło tek i zo stać zli -
kwi do wa nych. Mo wa o bli sko 411 ha zie mi, któ re użyt ku -
je aż 18 ty się cy dział kow ców i ich ro dzin. Zrze sze nie
„De kre to wiec”, któ re sku pia oso by po szko do wa ne skut ka -
mi de kre tu Bie ru ta, po stu lu je cał ko wi tą li kwi da cję war -
szaw skich ogro dów dział ko wych i prze ka za nie tych
te re nów na re kom pen sa ty z de kre tu Bie ru ta. Za tem pro po -
no wa ne zmia ny ma ją ce rze ko mo uzdro wić trud ną sy tu ację
sto li cy spro wa dza ją się do te go, że wszel kie rosz cze nia z
de kre tu Bie ru ta mia ły by w pierw szej ko lej no ści być za spo -
ka ja ne kosz tem dział kow ców. Ska la pro ce de ru i pa to lo gia
przy han dlu rosz cze nia mi spra wi ły, że prof. Ire na Li po wicz
po dej rze wa wręcz za an ga żo wa nie grup prze stęp czych w
pro ce der po zy ski wa nia rosz czeń. Nic dziw ne go - w męt nej
wo dzie dzi kiej re pry wa ty za cji moż na wy łu dzić for tu nę od
gmin i pań stwa oraz wzbo ga cić się kosz tem nie świa do -
mych użyt kow ni ków i lo ka to rów. Jed ną z bar dziej bul wer -
su ją cych spraw jest tu pró ba prze ję cia po nad 40-
hek ta ro we go te re nu zaj mo wa ne go przez war szaw skie
ogro dy zwa ne kom plek sem Wa szyng to na. Te ren ten usy tu -
owa ny nie mal że w cen trum mia sta po mię dzy A1. Wa -
szyng to na i A1. Sta nów Zjed no czo nych po zo sta je we
wła da niu PZD i zaj mo wa ny jest przez 5 ROD: ROD
„Ener ge tyk - Gór nik – Na uczy ciel”, ROD „Ki no wa”, ROD
„Ko le jarz”, ROD „XXV-le -cia PRL” i ROD „Wa szyng to -
na”. W 2003 r. rosz cze nie de kre to we od spół ki „No we
Dziel ni ce” S.A. do te go te re nu, znaj du ją ce go się na war -
szaw skiej Pra dze Po łu dnie ku pi ła spół ka „Pro jekt S”. Nie
ba cząc na sze reg wąt pli wo ści praw nych i fak tycz nych, do -
ty czą cych re ak ty wo wa nia po po nad 50 la tach spół ki „No -
we Dziel ni ce” S.A, Pre zy dent m.st. War sza wy roz po znał
jej wnio sek z 10.02.1949 r. o przy zna nie za czyn szem sym -
bo licz nym pra wa wła sno ści cza so wej. W spra wę za an ga -

żo wał się PZD, choć zgod nie z nie ko rzyst ną in ter pre ta cją
pra wa, nie był stro ną te go po stę po wa nia i nie miał pra wa
za bie ra nia gło su. Gdy by nie PZD, kom pleks Wa szyng to na
by ły już tyl ko wspo mnie niem. Zwią zek wy ko rzy stał
wszel kie praw ne moż li wo ści i do pro wa dził do po now ne -
go zba da nia spra wy przez Pre zy den ta m.st. War sza wy Le -
cha Ka czyń skie go oraz Pro ku ra tu rę Okrę go wą w
War sza wie. W to ku po stę po wań są dy zwra ca ły uwa gę na
sze reg nie pra wi dło wo ści, w szcze gól no ści na brak roz wa -
że nia czy moż li we by ło sku tecz ne wzno wie nie dzia łal no -
ści spół ki „No we Dziel ni ce” S.A. oraz na fakt, iż
za ło ży cie la mi i udzia łow ca mi „Pro jekt S” sp. z o.o. by ły te
sa me oso by, któ re przy sprze da ży rosz czeń de kre to wych
re pre zen to wa ły spół kę „No we Dziel ni ce” S.A. ja ko człon -
ko wie za rzą du. Uza sad nio ne po dej rze nia bu dzi ła też ra żą -
co ni ska ce na sprze da ży. Po nad to nie moż na by ło po mi nąć
oko licz no ści, iż przed wo jen ne No we Dziel ni ce S.A. by ły
spół ką bel gij ską i na mo cy po ro zu mie nia pol sko -bel gij -
skie go otrzy ma ły w 1975 r. go dzi we od szko do wa nie za
utra co ną nie ru cho mość. W ni niej szej spra wie po peł nio no
licz ne nie do pusz czal ne za nie dba nia. Nie wia do mo na wet,
na ja kiej pod sta wie or ga ny usta li ły, iż wnio sek de kre to wy
do ty czy aku rat tej zie mi. Wszyst kie przed sta wio ne wąt pli -
wo ści mia ły być roz wa żo ne przy po now nym roz po zna niu
rosz cze nia de kre to we go prze ję te go przez na stęp ców praw -
nych spół ki „No we Dziel ni ce” S.A. Nie ste ty, od chwi li wy -
da nia przy wo ła ne go wy ro ku NSA, czy li już od pra wie 6
lat, or ga ny ad mi ni stra cji nie in for mu ją PZD, ani dział kow -
ców, czy się za koń czy ło (z ja kim wy ni kiem), to czy lub to -
czyć bę dzie po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne. Dzia ła nia PZD
spra wi ły, że kom pleks ogro dów Wa szyng to na wciąż ist -
nie je i jest oa zą zie le ni i spo ko ju nie tyl ko dla dział kow ców,
ale i wie lu war szaw skich ro dzin. To je go za an ga żo wa nie
oca li ło ogród przed bez pod staw nym prze ka za niem te re nu
w pry wat ne rę ce. Szko da, że Mia sto War sza wa -wła ści ciel
te re nu - nie sta ra się spraw dzać rosz czeń czy są one za sad -
ne, za to na der chęt nie od da je swo je grun ty każ de mu, kto
wy ra ża ta ką chęć i ma cha pa pie ra mi, że ma do te go pra wo. 

To ną ca sto li ca 

Zma ga nia dział kow ców z rosz cze nia mi 

Za tem mi mo po zy tyw ne go wkła du PZD w spra wę, 
w dal szym cią gu po mi ja się go ja ko stro nę. In for ma cje na
te mat dal sze go po stę po wa nia w tej spra wie są ukry wa ne
przez Mia sto. Ta kie za cho wa nie to nie przy pa dek. Wie le
wska zu je na to, że wła dze sto łecz ne go ra tu sza nie są przy -
chyl ne dział kow com i ogro dom, dla te go nie po wi nien nas
dzi wić obec ny sto su nek i bez par do no we dą że nie do li kwi -
da cji ROD, gdyż War sza wy nie stać na spła tę rosz czeń.
Wła sność trak to wa na ja ko rzecz naj waż niej sza spra wia, że
są dy po zwa la ją na to, by od bie rać wie lo let nim użyt kow ni -
kom prak tycz nie każ dą nie ru cho mość, o ja ką upo mną się

spad ko bier cy lub ich praw ni przed sta wi cie le ro bią cy – to
dla za rob ku. Tra ci my wszy scy – ca łe spo łe czeń stwo ko lej -
ne ka mie ni ce, do my, par ki, ogro dy i in ne miej sca spo łecz -
nie waż ne i po trzeb ne. Ochro nie pod le ga ją je dy nie dro gi
pu blicz ne i cmen ta rze. Dział kow cy są dla władz mniej
waż ni i sa mi mu szą udo wod nić spo łecz ne ko rzy ści ist nie -
nia ogro dów dział ko wych. Z ro ku na rok przy by wa rosz -
czeń, z ja ki mi bo ry kać mu si się PZD. Przez wie le lat
dział kow cy by li chro nie ni przez art. 24 usta wy o ROD 
z 2005 ro ku, któ ry re gu lo wał za spo ko je nie rosz czeń wy -
łącz nie po przez za pła tę od szko do wa nia bądź za pew nie nie
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nie ru cho mo ści za mien nej, do cze go zo bo wią za ny był
Skarb Pań stwa lub gmi na ja ko wła ści ciel grun tu. Nie ste ty
Try bu nał Kon sty tu cyj ny po zba wił dział kow ców tej je dy nej
moż li wo ści obro ny nie pro po nu jąc nic w za mian. Usta wa
z dnia 13 grud nia 2013 r. nie sie co praw da szan se na uzy -
ska nie od szko do wa nia dla dział kow ców, czy na wet od two -
rze nie ROD przez jed nost kę sa mo rzą du te ry to rial ne go lub
Skarb Pań stwa w przy pad ku za sad nych rosz czeń osób trze -
cich do grun tów ROD, jed nak w rze czy wi sto ści naj lep -
szym roz wią za niem jest re gu lo wa nie sta nu praw ne go
grun tów w opar ciu o art. 76 tej usta wy, a więc uzy ska nie
przez PZD ty tu łu praw ne go w po sta ci użyt ko wa nia do
grun tów bę dą cych wła sno ścią gmin lub Skar bu Pań stwa.
To nie po ję te, ale nie ste ty to Zwią zek w spra wach są do -
wych i ad mi ni stra cyj nych jest naj czę ściej je dy nym pod -
mio tem, któ ry sta je w obro nie ROD i dział kow ców. Gmi ny
i Skarb Pań stwa czę sto nie są fak tycz nie za in te re so wa ne
lo sa mi ogro dów, nie sta ra ją się wy ja śnić ich sy tu acji praw -
nej. PZD jest po zo sta wia ny sam so bie, a w nie któ rych
przy pad kach wręcz po zba wia ny moż li wo ści obro ny in te re -
sów dział kow ców ja ko „nie bę dą cy stro ną po stę po wa nia”.
Nie ste ty mi mo wie lu suk ce sów w obro nie, każ da po raż ka
jest wy jąt ko wo do tkli wa, bo wiem wy pła ta od szko do wań
idzie każ do ra zo wo w mi lio ny zło tych, któ rych nie ma ją ani
dział kow cy ani PZD. W wie lu wy pad kach uchro nie nie
ogro dów rosz cze nio wych przed li kwi da cją jest prak tycz nie
z gó ry ska za ne na prze gra ną. Hi sto ria po ka za ła już, że nie -

zbęd ne jest za cho wa nie czuj no ści. Naj wła ściw szym roz -
wią za niem jest re gu la cja sta nu praw ne go grun tów ROD
oraz uchwa le nie usta wy re pry wa ty za cyj nej. W chwi li
obec nej w Sej mie są dwa pro jek ty ustaw w tej spra wie tj.
SLD (blo ko wa ny) oraz se nac ki, któ ry jed nak re gu lu je spra -
wę wy jąt ko wo frag men ta rycz nie. Za tem szan se, że w koń -
cu, po 25 la tach uda się usta wo wo ure gu lo wać tak waż ne
dla mi lio nów lu dzi w Pol sce spra wy, a „spe ku lan ci” czy
też zwy kli „hochsz ta ple rzy”, rze ko mo re pre zen tu ją cy in -
te re sy daw nych wła ści cie li zo sta ną po zba wie ni moż li wo -
ści wy łu dza nia wie lo mi lio no wych od szko do wań za
cu dzą – bo prze cież nie swo ją – krzyw dę mi nio ne go sys -
te mu, są żad ne. W tym nie zro zu mia łym dą że niu do spra -
wie dli wo ści po mi ja na jest no to rycz nie krzyw da ko lej nych
lu dzi, któ rym tym ra zem w sys te mie de mo kra tycz nym,
zgod nie z pra wem, za czę to od bie rać zie mię, któ rą użyt ko -
wa li w do brej wie rze przez mi nio ne kil ka dzie siąt lat. - Pol -
ska po trze bu je ja snych i jed no li tych roz wią zań
re pry wa ty za cyj nych. Te obec ne na ru sza ją za sa dy pań stwa
pra wa” - pi sa ła do ów cze sne go pre mie ra Do nal da Tu ska
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich prof. Ire na Li po wicz. Nie -
ste ty, brak re ak cji ze stro ny głów nych gra czy na sce nie po -
li tycz nej wska zu je, że szan se na ry chle roz wią za nie
pro ble mu są ra czej mar ne. Na dal zo sta ło wszak wie le
atrak cyj nych ka mie nic i te re nów, któ re cze ka ją na na pra -
wie nie „krzywd”. Wśród nich są war szaw skie ogro dy, mi -
tycz na „per ła w ko ro nie” lob by rosz cze nio we go. 

(AH)

Wła dze Wro cła wia za mie rza ją wy rzu cić dział kow -
ców z te re nów za re zer wo wa nych nie gdyś pod bu do wę
au to stra dy, a nie wy ko rzy sta nych na ten cel. Choć mia -
sto nie ma pra wa do tych grun tów, ma już po mysł, by
po sta wić na nich biu row ce. Wal kę wro cław skie go ma -
gi stra tu o te re ny wszyst kich ogro dów w tym mie ście
opi su ją ostat nio lo kal ne me dia.

Naj now szy kon flikt do ty czy po zo sta ło ści po ROD „Pod
Mor wa mi”. W 2003 ro ku Wo je wo da Dol no ślą ski wy dał
de cy zję o usta le niu lo ka li za cji au to stra dy A -8. Pod jej jezd -
nie i du ży wę zeł ko mu ni ka cyj ny za re zer wo wa no m.in. 
15 ha znaj du ją ce się w wie czy stym użyt ko wa niu PZD.
Osta tecz nie je dy nie 5,06 ha wy ko rzy sta no pod au to stra dę,
ko lej ne 5,5 ha przy da ło się na bu do wę eks pre so wej tra sy 
S -5. Na po zo sta łych po nad 4 ha na dal upra wia nych jest
118 dzia łek. Dziś wia do mo już, że te go te re nu dro go wcy
już nie wy ko rzy sta ją i chcą go od dać Skar bo wi Pań stwa.
Naj bar dziej oczy wi stym roz wią za niem by ło by, gdy by
Skarb Pań stwa, re pre zen to wa ny w te re nie przez wo je wo -
dę i od po wied nie go sta ro stę, zwró cił pra wo użyt ko wa nia
grun tu dział kow com, któ rzy mie li je przez po nad 30 lat, a

zrze kli się go bez pro te stu ze wzglę du na do bro pu blicz ne
– pod bu do wę tak po trzeb nych no wych dróg.

Pro blem w tym, że na cze le Sta ro stwa Wro cław skie go
stoi Pre zy dent Wro cła wia, a ten ma już wo bec atrak cyj nie
po ło żo nej 4-hek ta ro wej dział ki in ne pla ny. Dy rek tor Biu -
ra Roz wo ju Wro cła wia po in for mo wał, że te ren ten jest ob -
ję ty przy ję tym w 2010 ro ku stu dium uwa run ko wań 
i kie run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go i prze zna -
czo ny na „ak tyw ność go spo dar czą” – pod bu dyn ki biu ro -
we oraz zie leń par ko wą. Dział kow cy nie do sta li by w za-
mian in ne go te re nu pod swo je dział ki, bo mia sto ta kie go po
pro stu nie ma.

Kon flikt o ROD „Pod Mor wa mi” to, nie ste ty, nie je dy ny
do wód na to, że wła dze Wro cła wia chcą za be to no wać
wszyst ko co jesz cze moż na. - W ra tu szu pla nu ją ma so wą
li kwi da cję – z 35 tys. dzia łek ma zo stać… 200. – alar mu je
„Pol ska – Ga ze ta Wro cław ska” w ar ty ku le z 29 kwiet nia. 
– O ile moż na zro zu mieć, że część ogro dów jest po trzeb na
do po sze rze nia ulic czy wy ty cze nia no wych, to wi zja be to -
no wych osie dli mo że prze ra żać” – do da je ga ze ta. 

– W stu dium prze wi dzia no zmia nę prze zna cze nia grun -

5. Wrocław chce zabetonowaç ogrody
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tów, na któ rych dziś funk cjo nu ją ROD. Za miast nich prze -
wi dzia no no we osie dla, czy biu row ce, a to da je pod sta wę
do li kwi da cji aż 159 ze 160 wro cław skich ogro dów – wy -
ja śnia Ja nusz Mosz kow ski pre zes OZ we Wro cła wiu. I tak
np. te re ny naj więk sze go w mie ście sku pi ska ogro dów 
w re jo nie ul. Kle ciń skiej w stu dium prze zna czo no pod in -
we sty cje ko mer cyj ne (han del, biu row ce, usłu gi). Po dob ny
los ma spo tkać ok. 50 ha te re nów w ok. uli cy Wia duk to wej,
na Sta ra cho wi cach i Szcze pi nie. W miej scu sta rych, jesz -
cze po nie miec kich ogro dów w re jo nie uli cy Buj wi da ma -
ją sta nąć no we do my, po dob nie ma być tak że na Sta bło-
wi cach, Tar no ga ju i Bro cho wie. De we lo pe rzy przej mą też
te re ny ogro du „Wy tchnie nie” w re jo nie pl. Kro me ra, któ -

re uwzględ nio ne są na wet w re je strze za byt ków. – Oczy wi -
ście nie na stą pi to jed no cze śnie, mo że to być pro ces roz ło -
żo ny na dzie siąt ki lat, a grun ty prze zna czo ne bę dą na róż ne
ce le. Nie da się jed nak za prze czyć, że do brze cha rak te ry -
zu je sto su nek władz mia sta do ogro dów dział ko wych –
mó wi pre zes Mosz kow ski. 

Na dzie ja na za mia nę wi zji przy szłe go Wro cła wia – z be -
to no wej pu sty ni w przy ja zne miesz kań com i co raz licz niej -
szym tu ry stom zie lo ne mia sto – w no wym stu dium
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Swo je wnio ski do nie -
go moż na zgła szać do 25 paź dzier ni ka br. Wro cła wia nie, w
tym tak że tak licz ni dział kow cy, mo gą za tem jesz cze mieć
wpływ na kom fort ży cia w ich mie ście. 

(AP)

Spo tka nie Pa ni Pre mier Ewy Ko pacz z Pre ze sem
PZD Eu ge niu szem Kon drac kim i war szaw ski mi dział -
kow ca mi od bi ło się sze ro kim echem w kra jo wych me -
diach. Wszyst kie pod kre śla ły me ry to rycz ny cha rak ter
spo tka nia i do brą at mos fe rę, w ja kiej się od by ło. 

Na spo tka nie z Pa nią Pre mier w war szaw skim ROD Be -
mo wo II przy by ło nie tyl ko ok. 40 dział kow ców, ale i po -
dob nie licz na gru pa dzien ni ka rzy z naj waż niej szych
kra jo wych me diów. By li przed sta wi cie le wszyst kich sta -
cji te le wi zyj nych, wie lu roz gło śni ra dio wych i re dak cji pra -
so wych. Nic dziw ne go – te mat spo tka nia do ty czył prze cież
spraw istot nych dla nie mal mi lio na oby wa te li i ich ro dzin,
a oso ba Pa ni Pre mier po twier dza ła, że są one waż ne nie
tyl ko dla re pre zen tu ją ce go tak du żą część spo łe czeń stwa
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

W wie lu pu bli ka cjach, któ re uka za ły się po tym spo tka -
niu, me dia pod kre śla ły, że to już ko lej ny raz Pa ni Pre mier
Ewa Ko pacz spo ty ka się z Pre ze sem PZD Eu ge niu szem
Kon drac kim i przed sta wi cie la mi dział kow ców, i że wszyst -
kie po przed nie spo tka nia przy czy ni ły się do wy pra co wa nia
wspól ne go sta no wi ska, ko rzyst ne go dla pol skie go ru chu
dział ko we go. „Dzię ki no we li za cji usta wy Pra wo bu dow la -
ne pod pi sa nej w kwiet niu przez Pre zy den ta Ko mo row skie -
go, 950 tys. na le żą cych do dział kow ców ma łych dom ków
mo że na dal funk cjo no wać. Nikt te go nie bę dzie ka zał bu -
rzyć” – cy tu je sło wa Pa ni Pre mier por tal www.biz -
nes.onet.pl.

„Obec nie wszyst kie bu dyn ki, wy bu do wa ne przed wej -
ściem zno we li zo wa ne go pra wa w ży cie, któ re speł nia ją
usta wo we kry te ria al ta ny - zo sta ną uzna ne za le gal ne. Za
le ga li za cję obiek tów nie bę dzie po bie ra na opła ta. W przy -
pad ku al tan już ob ję tych po stę po wa nia mi do ty czą cy mi wy -
da nia de cy zji o na ka zie roz biór ki - po stę po wa nia te bę dą
uma rza ne” – do da je na swo jej stro nie in ter ne to wej Pol skie

Ra dio PiK.
„Ga ze ta Wy bor cza” za uwa ża zaś: „Jak to zwy kle w ży -

ciu by wa, ży cie pi sze naj róż niej sze sce na riu sze”. - do da ła
Pre mier Ewa Ko pacz. – „Jak się roz wią że je den pro blem,
po ja wia się na stęp ny. Dzi siaj przed na mi ko lej ne roz wią zy -
wa nie pro ble mów do ty czą cych sta tu tu Pol skie go Związ ku
Dział kow ców”.

W in for ma cji Pol skiej Agen cji Pra so wej zwró co no
uwa gę na in ne pro ble my: „Pre zes Pol skie go Związ ku
Dział kow ców Eu ge niusz Kon drac ki po wie dział, że pod -
czas spo tka nia z Pa nią Pre mier obok sta tu tu dział kow cy
mó wi li tak że o pro po zy cji sto wa rzy sze nia De kre to wiec,
by zli kwi do wać ogro dy dział ko we i ze środ ków po zy ska -
nych ze sprze da ży grun tu wy pła cić od szko do wa nia wła -
ści cie lom nie ru cho mo ści ob ję tych tzw. de kre tem Bie ru ta.
- Do dział kow ców do cho dzą in for ma cje o pro po zy cjach,
by zli kwi do wać ogro dy - przede wszyst kim na te re nach
ob ję tych de kre tem, ale rów nież in ne ogro dy, któ re są po za
gra ni ca mi sta rej War sza wy, by te grun ty sprze dać i w ten
spo sób po zy skać środ ki na spła tę daw nych wła ści cie li”
– mó wił Pre zes PZD. Eu ge niusz Kon drac ki pod kre ślił, że
dział kow ców nie po koi to, iż nie ma w tej spra wie ja sne go
sta no wi ska Pre zy dent War sza wy. W je go oce nie dział kow -
ców uspo ko iło by ure gu lo wa nie sta nu praw ne go ogro dów.
Do dał, że nie ma żad nych prze szkód for mal nych, by te go
do ko nać.

Me dia pod kre śli ły, że – jak za po wie dzia ła Pa ni Pre mier
- te ma to wi re je stra cji sta tu tu i za gro żeń, ja kie dla war szaw -
skich dzia łek sta no wią rosz cze nia zwią za ne z de kre tem
Bie ru ta, bę dzie po świę co ne ko lej ne spo tka nie z przed sta -
wi cie la mi dział kow ców i PZD, któ re tym ra zem od bę dzie
się w Kan ce la rii Pre mie ra. 

Na stro nie www.wia do mo sci.ga ze ta.pl czy ta my: „We -
dług Pre ze sa PZD w przy szło ty go dnio wym spo tka niu ma

6. Media o spotkaniu Premier Ewy Kopacz z działkowcami
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wziąć udział Pre zy dent War sza wy. - Ma my na dzie ję, że
Pa ni Pre zy dent zmie ni swo je na sta wie nie do dział kow ców
i uda nam się roz wią zać pro blem sta tu tu, a w dal szej per -
spek ty wie i pro blem ogro dów war szaw skich – za zna czył
Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki. Do dał, że dział kow cy ma ją
„ab so lut ną pew ność”, iż sta tut związ ku zo stał spo rzą dzo -

ny zgod nie ze zno we li zo wa ną usta wą.
„Je stem prze ko na na, że to ko lej ne spo tka nie prze bie gnie

w do brej at mos fe rze, i że roz wią że my wspól nie te pro ble -
my” – pod su mo wa ła Pa ni Pre mier cy to wa na przez
www.por tal sa mo rza do wy.pl. 

(AP)

Po bli sko 2 la tach nie pew no ści i wie lo krot nym sta wa niu
przed Są dem Re jo no wym kil ku dział kow ców wy rzu co -
nych ze zli kwi do wa ne go ROD przez Be atę N. i do dat ko -
wo po zwa nych o bez u mow ne ko rzy sta nie z dział ki przez
Han nę R., któ ra umo wą zby cia wie rzy tel no ści od Be aty N.
prze ję ła pra wa do do cho dze nia od szko do wań i wy na gro -
dzeń od dział kow ców, wy ro ka mi Są du zo sta ło uwol nio -
nych od groź by za pła ty wie lo ty sięcz nych od szko do wań.
Sąd Re jo no wy wy dał 19 ma ja br. wy ro ki od da la ją ce po -
zew Han ny R. W uza sad nie niu pa dły pod no szo ne przez
dział kow ców i przed sta wi cie li Związ ku ar gu men ty, że
dział kow cy użyt ko wa li swo je dział ki w do brej wie rze, a
wła ści ciel ka nie ru cho mo ści ni gdy nie we zwa ła ich do wy -
da nia zaj mo wa nych dzia łek ani do za pła ty za bez u mow ne
ko rzy sta nie z dział ki po mi mo, że tak na ka zy wał jej wy rok
Są du Naj wyż sze go z 2005 r. Nie re ago wa ła też na pi sma
dział kow ców go to wych do wy da nia dzia łek, o ile wła ści -
ciel ka za pła ci im za na kła dy na dział kach, po dob nie jak nie
re ago wa ła na pi sma OZ PZD de kla ru ją ce wo lę prze ka za -

nie jej by łej sie dzi by OZ PZD, pod wa run kiem za pła ty za
na kła dy Związ ku usta lo ne wy ro kiem są do wym o wy da nie
nie ru cho mo ści. Fak ty te po łą czo ne z bra kiem cał ko wi te go
za in te re so wa nia wła ści ciel ki opusz czo ną przez dział kow -
ców nie ru cho mo ścią, na któ rej bez dom ni urzą dzi li so bie
miej sca skła da nia śmie ci, a nie któ rzy za miesz ka li w opusz -
czo nych al tan kach, świad czą że Be ata N. ze swo ją wspól -
nicz ką Han ną R. za in te re so wa ne by ły wy łącz nie zgar nię-
ciem ko lej nych pie nię dzy, tym ra zem od star szych i czę sto
scho ro wa nych lu dzi, któ rzy za swo ją mi łość do dział ki
mie li za pła cić ze skrom nych rent i eme ry tur.

Tę do brą wia do mość zmą ci ła in na. Dzi siej szy Głos Wiel -
ko pol ski za mie ścił ne kro log in for mu ją cy o śmier ci śp. Je -
rze go Um bre ita, by łe go pre ze sa ROD im. 23 Lu te go, któ ry
do ostat nich swo ich dni, po mi mo złe go sta nu zdro wia, ak -
tyw nie wy stę pu jąc przed Są dem ja ko świa dek bro nił in te -
re sów dział kow ców. To smut ne, że nie mo że się cie szyć 
z fak tu, że je go sta ra nia od da li ły od dział kow ców groź bę
nie ko rzyst nych wy ro ków.

Zdzi sław Śli wa
Pre zes OZ  PZD w Poznaniu 

7. Korzystne wyroki dla byłych działkowców z ROD im. 23 lutego 
w Poznaniu

Na war szaw skich Wło chach, nie da le ko Okę cia, od wie -
lu lat funk cjo nu je ogrom ny i pięk ny kom pleks ogro do wy
zwa ny ROD „Na Pa lu chu”. Przez wie le lat w je go skład
wcho dzi ło aż 6 ogro dów: im. „Bo ha te rów We ster plat te”
(609 człon ków), Pa luch Miej ski (1300 człon ków), Geo pro -
jekt (51 człon ków), Kro kus (176 człon ków), Eme ry ci i La -
ta wiec (158 człon ków) i Sa mo po moc Chłop ska (122
człon ków), któ re w su mie ob ję ły ogrom ne po ła cie zie mi,
li czą ce co naj mniej kil ka dzie siąt hek ta rów. Swo je miej sce
zna la zło tam pra wie 2,5 ty sią ca dział ko wych ro dzin z War -

sza wy i oko lic. Jest tam zie lo no, a przede wszyst kim da le -
ko od miej skie go tło ku i za bie ga nia – wy da wa ło by się ide -
al ne miej sce dla od po czyn ku, re kre acji i za wią zy wa nia
dział ko wych przy jaź ni czy wię zi. Nie ste ty, garst ka dział -
kow ców z jed ne go ROD od lat wszczy na tam kon flik ty i
nie sna ski, a w ostat nim cza sie spór za ognił się i otarł nie
tyl ko o me dia, ale tak że sąd. Ofi cjal nie po wód jest pro za icz -
ny – wo da. Je śli jed nak nie wia do mo o co cho dzi – to na
pew no cho dzi o pie nią dze. Tak wła śnie jest w tym wy pad -
ku.

8. Wodny atak na PZD

Ob wod ni ca po łu dnio wa War sza wy

Aby zro zu mieć po wo dy te go kon flik tu trze ba cof nąć się
do ro ku 2008. Wów czas do bram kom plek su ogro do we go

za pu ka ła GDDKiA, któ ra zgod nie z pla na mi prze strzen -
ny mi mia sta, mia ła tam wy bu do wać ob wod ni cę po łu dnio -
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wą dla War sza wy prze ci na jąc ogro dy dział ko we nie mal że
na pół. Zgod nie z ob wią zu ją cą wów czas usta wą je że li
ogród li kwi do wa ny był na cel pu blicz ny (np. pod bu do wę
dro gi), zgo da Związ ku na li kwi da cję nie by ła ko niecz na
ani wy ma ga na. Roz wią za nie to jest prze ja wem oby wa tel -
skiej i pro -spo łecz nej po sta wy śro do wi ska dział kow ców,
któ re za wsze ustę pu je z grun tów, je że li jest to ko niecz ne
do prze pro wa dze nia waż nych in we sty cji pu blicz nych.
Część dzia łek z te go ol brzy mie go kom plek su mu sia ła zo -
stać zli kwi do wa na, a dział kow cy otrzy ma li z te go ty tu łu
na leż ne od szko do wa nia. Po nad to in we stor prze ka zał PZD
te ren za stęp czy na od two rze nie ogro du i pod jął się wy bu -
do wa nia od no wa in fra struk tu ry dla za stęp cze go ROD,
gdzie prze nieść mie li się użyt kow ni cy z li kwi do wa nych
dzia łek. Bu do wa tra sy szyb kie go ru chu skom pli ko wa ła też
ży cie dział kow ców, któ rzy zo sta li w po szat ko wa nym kom -
plek sie ogro do wym. Bu do wa tra sy przez śro dek ogro du
po waż nie za bu rzy ła je go funk cjo no wa nie. Część dział -
kow ców mu sia ła so bie ra dzić bez wo dy i prą du, bo wiem
bu do wa dro gi spo wo do wa ła od cię cie tych me diów. By
dział kow cy mo gli użyt ko wać swo je ogro dy ko rzy sta jąc z
wo dy czy prą du, nie zbęd na oka za ła się prze bu do wa li kwi -
do wa nych punk tów do stę po wych. Stąd też Okrę go wy Za -

rząd Ma zo wiec ki PZD za warł po ro zu mie nie z in we sto rem.
Na tej pod sta wie GDDKiA zgo dzi ła się prze bu do wać sieć
wo do cią go wą i ener ge tycz ną tak, by za pew nić do stęp do
me diów wszyst kim ogro dom. Nie ste ty, pra ce nad pro jek -
tem znacz nie się prze cią ga ły, a dział kow cy przez dłu gie
mie sią ce mu sie li ra dzić so bie bez wo dy czy prą du. Sieć
wo do cią go wa na Pa lu chu od po cząt ku ist nie nia ogro dów
dział ko wych w tym miej scu jest sie cią we wnętrz ną, tzn.
ogro dy dział ko we ko rzy sta ją z wła snych za so bów wod -
nych po przez stud nie i nie po sia da ją do stę pu do sie ci miej -
skiej.

Ze wzglę du na wy so kie kosz ty bu do wy no wej sie ci wo -
do cią go wej, nie za leż nej dla ogro dów po ło żo nych po oby -
dwu stro nach ob wod ni cy, po łą czo no wszyst kie ogro dy w
jed ną sieć za si la ną z jed nej hy dro for ni. Dla dział kow ców
li czył się czas, a tak że kosz ty in we sty cji, dla te go też wo do -
ciąg po pro wa dzo no pod jesz cze nie ist nie ją cą wów czas tra -
są szyb kie go ru chu, tak aby jak naj szyb ciej za pew nić
dział kow com do stęp do wo dy.

Po dwóch la tach in we sto ro wi uda ło się w koń cu zre ali -
zo wać po sta no wie nia po ro zu mie nia z PZD i wszy scy
dział kow cy po obu stro nach ob wod ni cy mo gli cie szyć się
wo dą.

No wy pre zes, no we po rząd ki

Po od bu do wa niu sie ci wo do cią go wej po obu stro nach
dro gi dział kow cy ode tchnę li z ulgą. Nie na dłu go. W 2010
ro ku pre ze sem za rzą du ROD im. „Bo ha te rów We ster plat -
te” zo sta ła An na Ba to row ska. Od te go mo men tu na Pa lu -
chu za czę ły mno żyć się kon flik ty i pro ble my. Pa ni pre zes
bo wiem za ży czy ła so bie roz li cza nia wo dy zgod nie z tym,
ile każ dy ogród jej zu ży je, pod czas gdy Ko le gium Pre ze -
sów ROD Pa luch sku pia ją ce wła dze ogro do we wszyst kich
6 ogro dów (w tym rów nież ROD „Bo ha te rów We ster plat -
te” przed ob ję ciem wła dzy w za rzą dzie ROD przez pa nią
Ba to row ską) zde cy do wa ły o roz li cza niu się z ty tu łu opłat
za wo dę na pod sta wie ry czał tu, a więc sta łej staw ki opła -
ca nej z gó ry za ca ły rok. Spra wa przy bie ra ła róż ne for my
kon flik tu i bun tu. Pre zes Ba to row ska od gra ża ła się i bun -
to wa ła in nych dział kow ców. Tym cza sem pro po no wa ne
przez nią roz li cza nie fak tycz ne go zu ży cia wo dy jest nie -
moż li we do wy ko na nia. Sko ro bo wiem dział kow cy nie ko -
rzy sta ją z miej skich wo do cią gów, to nie ma ją licz ni ków i
po mia rów wo dy, któ ra de fac to tra fia do ich ogro dów bez -
po śred nio ze stud ni. Za co więc Za rzą dy ROD po bie ra ły

kil ka dzie siąt zło tych za licz ki z ty tu łu zu ży cia wo dy? Nie -
ste ty, dar mo wa wo da ze stud ni nie jest do koń ca wo dą dar -
mo wą. Aby wo da do tar ła do każ de go dział kow ca
ko niecz na jest hy dro for nia, ta zaś po bie ra nie ma ło prą du,
za któ ry „ktoś” mu si za pła cić. Ko le gium ROD Pa luch usta -
li ło więc kwo tę za licz ko wą rów ną dla wszyst kich dział -
kow ców, któ ra to mia ła po kry wać wszel kie kosz ty
zwią za ne z wo do cią giem, a więc dzia ła niem hy dro for ni,
mo der ni za cją sie ci i opła ta mi za ener gię w związ ku z na -
wad nia niem. Sko ro nie ma opo mia ro wa nia to roz li cze nie
fak tycz ne go zu ży cia wo dy przez po szcze gól nych dział -
kow ców jest nie moż li we. Te ar gu men ty w ża den spo sób
nie tra fia ły i nie tra fia ją po dziś dzień do An ny Ba to row -
skiej, wów czas pre ze sa ROD im. Bo ha te rów We ster plat te.
Po wsta ła za iście sy tu acja pa to wa. An na Ba to row ska prze -
sta ła pła cić za wo dę, kie dy tra ci ła do niej do stęp, al bo pła -
ci ła cząst ko wo, po tem zno wu prze sta wa ła pła cić i po pa da ła
w za dłu że nie – i tak w kół ko. Nie roz wią za ny kon flikt trwał
tam przez 4 la ta.

Wy od ręb nie nie

Nie za pła co ne za licz ki na wo dę spra wi ły, że An na Ba to -
row ska po sta no wi ła uwol nić się od uniesz czę śli wia ją cych
ją wod nych dy le ma tów i wpa dła na po mysł wy od ręb nie nia
ogro du ze struk tur PZD. Idąc za cio sem zwo ła ła ze bra nie
i 15 czerw ca 2014r. część dział kow ców użyt ku ją cych

dział ki w ROD im. Bo ha te rów We ster plat te w War sza wie
pod ję ła uchwa łę o wy od ręb nie niu się ze struk tur PZD i po -
wo ła niu Sto wa rzy sze nia Dział ko we go „Zie lo ne Wzgó rza”.
Sto wa rzy sze nie to zo sta ło wpi sa ne do KRS po sta no wie -
niem z dnia 10 wrze śnia 2014r. Nie ste ty, Ba to row ska dą -
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żąc do ode rwa nia ogro du z PZD zła ma ła pra wo. Ze bra nie
wy łą cze nio we zo sta ło zwo ła ne przez oso by nie upraw nio -
ne tj. m. in. przez An nę Ba to row ską, gdyż człon kom za -
rzą du w skład któ re go wcho dzi ła wy ga sły man da ty.
Stwier dze nie wy ga śnię cia man da tów człon ków za rzą du
ROD by ło na stęp stwem zmniej sze nia się w skła dzie za rzą -
du ROD osób po cho dzą cych z wy bo ru po ni żej 50% je go
licz by człon ków usta lo nej na 7 osób. Z pra cy w za rzą dzie
zre zy gno wa ły 4 oso by, a Za rząd pod przy wódz twem An -
ny Ba to row skiej „do ko op to wał” w ich miej sce oso by, któ -
re nie po cho dzi ły z wy bo rów do ko na nych przez
dział kow ców ROD. W tej sy tu acji w peł ni uza sad nio ne by -
ło stwier dze nie, że tyl ko 3 człon ków w skła dzie za rzą du
po cho dzi z wy bo ru, co skut ko wa ło wy ga śnię ciem man da -
tów po zo sta łych człon ków za rzą du. Za rząd ROD im. Bo -
ha te rów We ster plat te, któ ry zwo łał ze bra nia usta wo we
dział kow ców w I i II ter mi nie nie ist niał już od 21 li sto pa -
da 2013r. W tej sy tu acji OZM PZD zmu szo ny był po wo -
łać Za rząd Ko mi sa rycz ny w ROD im. „Bo ha te rów
We ster plat te”. Sto sow nie do za pi sów Sta tu tu PZD or ga no -
wi ko mi sa rycz ne mu przy słu gu ją wszel kie upraw nie nia, ta -
kie sa me jak za rzą do wi po cho dzą ce mu z wy bo ru. Nie ste ty,
nie ist nie ją cy już for mal nie za rząd ROD pod ba tu tą Ba to -
row skiej, dzia ła jąc bez praw nie, przy stą pił jak gdy by ni gdy
nic do wy ko ny wa nia obo wiąz ku zwo ła nia w ter mi nie 12
mie się cy od dnia wej ścia w ży cie no wej usta wy dział ko wej
(tj. do dnia 19 stycz nia 2015 r.) ze bra nia wszyst kich dział -
kow ców ko rzy sta ją cych z dzia łek po ło żo nych na te re nie
te go ro dzin ne go ogro du dział ko we go w ce lu prze pro wa -
dze nia gło so wa nia w spra wie wy bo ru sto wa rzy sze nia
ogro do we go, któ re bę dzie pro wa dzi ło ro dzin ny ogród
dział ko wy.

Oprócz zwo ła nia ze bra nia usta wo we go przez nie upraw -
nio ny pod miot, do szło do licz nych nie pra wi dło wo ści pod -
czas prze pro wa dza nia ze bra nia, m.in. unie moż li wio no

udział w ze bra niu licz nej gru pie dział kow ców. Dział kow -
cy z te go ogro du zgła sza ją się do PZD i do no szą o licz -
nych nie pra wi dło wo ściach pod czas te go ze bra nia.
Wia do mo, że nie wpusz czo no na nie człon ków Za rzą du
Ko mi sa rycz ne go oraz dział kow ców, któ rzy spóź ni li się na
za bra nie. Nie są to żad ne plot ki ani po gło ski, bo skar żą cy
się dział kow cy skła da ją w tym przed mio cie pi sem ne
oświad cze nia. Od mo wa do pusz cze nia do udzia łu w ze bra -
niu dział kow ców, któ rzy się spóź ni li w prak ty ce unie moż -
li wi ła za bra nie gło su przez część upraw nio nych. Ist nie je
po dej rze nie, że pod czas ze bra nia nie by ło wy ma ga ne go
prze pi sa mi usta wy kwo rum, któ re jest jed nym z wa run ków
waż no ści pod ję tej przez dział kow ców ogro du uchwa ły o
wy bo rze sto wa rzy sze nia pro wa dzą ce go da ny ROD. Co
cie ka we i za sta na wia ją ce to fakt, iż w cza sie za po zna wa nia
się w Są dzie z do ku men ta cją przed ło żo ną przez ko mi tet
za ło ży ciel ski Sto wa rzy sze nia Dział ko we go „Zie lo ne
Wzgó rza” w War sza wie, stwier dzo no brak li sty obec no ści
z ze bra nia z dnia 15.06.2014 r. Nie wia do mo za tem na ja -
kiej pod sta wie usta lo no, iż w chwi li po dej mo wa nia uchwa -
ły o wy od ręb nie niu się ROD im. „Bo ha te rów We ster plat te”
w War sza wie ze struk tur PZD by ło od po wied nie kwo rum
upraw nia ją ce do waż ne go pod ję cia ta kiej uchwa ły. Na le ży
za uwa żyć, że w gło so wa niu nad uchwa łą o wy od ręb nie -
niu się ro dzin ne go ogro du dział ko we go z PZD mo gą brać
udział wszy scy dział kow cy. W świe tle po wyż sze go uznać
na le ży za wy so ce praw do po dob ne, że w dru gim ter mi nie
gło so wa nia bra ło udział mniej niż 3/10 licz by dział kow -
ców ko rzy sta ją cych z dział ki w tym ogro dzie. Stąd też ni -
ko go dzi wić nie po win no, że ze bra nie dział kow ców w
spra wie wy od ręb nie nia się te go ogro du ze struk tur sto wa -
rzy sze nia ogro do we go PZD zwo ła ne w dniu 15 czerw ca
2014r. by ło nie waż ne i w związ ku z tym nie wy wo ły wa ło
żad nych skut ków praw nych.

Nie słusz ne oskar że nia

To czą ce się prze py chan ki spra wi ły, że by ła pre zes ROD
im. „Bo ha te rów We ster plat te” po ma wia Pol ski Zwią zek
Dział kow ców i oskar ża o szy ka no wa nie. Rze ko mym po -
wo dem jest po dob no to, że dział kow cy z te go ogro du odłą -
czy li się od Związ ku. Tym cza sem, jak wska zu je po wyż sze,
spra wa wy łą cze nia się czę ści dział kow ców ROD im. „Bo -
ha te rów We ster plat te” ze struk tur PZD zresz tą nie zgod nie
z prze pi sa mi usta wy, a spra wa kon flik tu wod ne go po mię -
dzy An ną Ba to row ską, a Ko le gium Pre ze sów ROD Pa luch
to zu peł nie od ręb ne spra wy, któ rych ni jak po łą czyć się nie
da. PZD nie jest prze ciw ny wy łą cza niu się ro dzin nych
ogro dów dział ko wych ze struk tur PZD i nie blo ku je te go
ro dza ju dzia łań. Co wię cej usta wa z dnia 13 grud nia 2013r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych nie da je PZD ta kich
upraw nień, czy moż li wo ści utrud nia nia bądź za blo ko wa nia
pro ce du ry wy łą cze nia ogro du ze struk tur PZD. Zwią zek

re spek tu je wszyst kie dzia ła nia se ce syj ne prze pro wa dzo ne
zgod nie z li te rą pra wa wy zna czo ną w usta wie o ROD i pra -
wie o sto wa rzy sze niach. To oczy wi ste i bez a pe la cyj ne, że
dział kow cy po win ni mieć moż li wość swo bod ne go wy po -
wie dze nia i po wo ła nia sto wa rzy sze nia ogro do we go, któ -
re mu PZD prze ka że wszyst kie pra wa i obo wiąz ki zwią za ne
z pro wa dze niem ROD, ale mu si się to od by wać spo sób
zgod ny z prze pi sa mi usta wy o ROD.

PZD w związ ku z licz ny mi sy gna ła mi o nie pra wi dło wo -
ściach, ja kie za szły pod czas pro ce su wy od ręb nia nia zmu -
szo ny był zło żyć ape la cję od po sta no wie nia Są du
Re jo no we go z dnia 10 wrze śnia 2014r. o za re je stro wa niu
Sto wa rzy sze nia Dział ko we go „Zie lo ne Wzgó rza”. Sąd od -
wo ław czy przy jął ape la cję i 24 kwiet nia 2015 r. uchy lił
wcze śniej sze po sta no wie nie o re je stra cji te go sto wa rzy sze -
nia i skie ro wał spra wę je go re je stra cji do po now ne go roz -
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po zna nia przez sąd pierw szej in stan cji. Fak ty wska zu ją
więc na to, że w tej spra wie tak że nie za wi sły sąd, a nie tyl -
ko PZD, do pa trzył się nie pra wi dło wo ści w prze pro wa dzo -
nej pro ce du rze po wo ła nia Sto wa rzy sze nia Dział ko we go
„Zie lo ne Wzgó rza”. Pod kre ślić przy tym trze ba, że każ dy

sąd sa mo dziel nie do ko nu je oce ny za cho wa nia usta wo wych
pro ce dur wy łą cze nio wych prze wi dzia nych w art. 69 i na -
stęp nych usta wy o ROD, PZD ja ko uczest nik po stę po wa -
nia mógł je dy nie przed sta wić swe za strze że nia w za kre sie
speł nie nia wy ma gań usta wo wych.

Od wo dy do są du

Nie da się ukryć te go, iż gru pa osób sku pio na wo kół by -
łej pre zes za rzą du ROD – An ny Ba to row skiej uzur pu je so -
bie pra wo do za rzą dza nia ogro dem oraz ma ni pu lu je
dział kow ca mi, pra wem, sta tu tem i usta wą, cho ciaż nie ma
do te go upraw nień. Ak tu al nie Sto wa rzy sze nie Dział ko we
„Zie lo ne Wzgó rza” nie ma ujaw nio nych w KRS or ga nów
upo waż nio nych do re pre zen ta cji. We dług wie dzy OZM
PZD, Sąd za wie sił po stę po wa nie w za kre sie wpi sa nia osób
upo waż nio nych do re pre zen ta cji Sto wa rzy sze nia do KRS
z uwa gi na to czą ce po stę po wa nie ape la cyj ne co do sa me -
go za re je stro wa nia Sto wa rzy sze nia i od da lił za ża le nie Sto -
wa rzy sze nia na po sta no wie nie o za wie sze niu. Sko ro uchy-
lo no po sta no wie nie o za re je stro wa niu Sto wa rzy sze nia, to
tym bar dziej nie wia do mo na ja kiej pod sta wie uzur pa to rzy
wy stę pu ją do PZD o do ko na nie roz li czeń ze Sto wa rzy sze -
niem Dział ko wym „Zie lo ne Wzgó rza”, ani też dla cze go
aku rat te oso by przy pi su ją so bie pra wo do po bie ra nia opłat
na rzecz Sto wa rzy sze nia.

Oskar że nia, ja kie pa da ją z ust An ny Ba to row skiej, m.in.
o tym, że PZD nie prze ka za ło in fra struk tu ry no we mu sto -
wa rzy sze niu są fał szy we. Po pierw sze bo wiem in fra struk -
tu ra wo do cią go wa, o któ rej pi sze by ła pre zes jest
in fra struk tu rą po łą czo ną i wspól ną dla 6 ROD znaj du ją -
cych się w tym re jo nie i nie ma moż li wo ści, by wy od ręb -
nić do stęp do wo dy tyl ko dla jed ne go, wy łą czo ne go
sto wa rzy sze nia. Usta wa o ROD w ża den spo sób nie ob li -
gu je PZD do wspo ma ga nia osób, któ re dą żą do wy od ręb -
nie nia ROD ze struk tur PZD, w przy go to wa niu pro ce du ry
wy łą cze nio wej. Za tem nie po no si od po wie dzial no ści za
błęd nie prze pro wa dzo ne wy łą cze nie sto wa rzy sze nia i ga -
li ma tias, ja ki stwo rzy ła so bie sa ma An na Ba to row ska. W
związ ku z ty lo ma nie pra wi dło wo ścia mi i róż ny mi dzia ła -
nia mi wy mie rzo ny mi prze ciw ko peł no praw ne mu Za rzą -
do wi Ko mi sa rycz ne mu, OZM PZD zo stał zmu szo ny do
wy stą pie nia do Pro ku ra tu ry z za wia do mie niem po peł nie nia

prze stęp stwa przez An ną Ba to row ską o za bór mie nia, ukry -
cie do ku men ta cji zwią za nej z pro wa dze niem ROD oraz akt
oso bo wych dział kow ców.

W chwi li obec nej ROD im. „Bo ha te rów We ster plat te” 
w za kre sie za opa trze nia w wo dę jest uza leż nio ny od ROD
„Pa luch Miej ski”. Eks pert po wo ła ny przez OZM PZD ma
oce nić moż li wo ści tech nicz nej prze bu do wy sie ci wo do cią -
go wej na ca łym kom plek sie na Pa lu chu. Jed nak ze wstęp -
nych in for ma cji wy ni ka, że ta ka prze bu do wa nio sła by za
so bą ogrom ne kosz ty, bo wiem wią za ło by się to z pod ko -
pem pod ist nie ją cą ob wod ni cą. Na to nie bę dzie stać ani
no we go sto wa rzy sze nia, ani PZD. Spór o wo dę, któ ry trwa
od ręb nie od spo ru o wy łą cze nie się Sto wa rzy sze nia „Zie -
lo ne Wzgó rza” ze struk tur PZD, bę dzie mu siał za koń czyć
się kom pro mi sem. Ina czej tej spra wy roz wią zać się nie da.
Nikt za ni ko go pła cić za wo dę nie bę dzie. Ko rzy sta nie 
z hy dro for ni two rzy kosz ty, któ re chcąc nie chcą po nieść
mu szą dział kow cy. Tu taj nikt na ni kim nie za ra bia, a rocz -
na skład ka na wo dę to za le d wie kil ka dzie siąt zło tych, któ -
re jest roz li cza ne na ko niec ro ku. Je śli zo sta ło po bra ne za
du żo, to w ko lej nych la tach Za rząd skład kę ob ni ża. Nie -
ste ty pó ki co by ła pre zes ko rzy sta z wo dy, ale nie chce za
nią pła cić i ży je na gar nusz ku po zo sta łych dział kow ców,
któ rzy ko rzy sta jąc z wo dy nie ma ją pro ble mu z tym, by za
nią za pła cić. I o to w tym tak na praw dę cho dzi. Nie o PZD,
nie o szy ka no wa nie, nie o to, że ktoś ko muś ro bi na złość.
To zwy kłe bi cie pia ny o nic. Tu taj spra wa jest znacz nie
prost sza – wszak któż by nie chciał ko rzy stać so bie z wo -
dy i nic za to nie pła cić? Je śli lo ka tor ko rzy sta z prą du i za
nie go nie pła ci, to co ro bi w ta kim wy pad ku elek trow nia?
Od ci na prąd. Ana lo gicz nie jest z ga zem, te le fo nem czy ra -
chun ka mi za In ter net. Czy za tem jest coś złe go w tym, że
je śli ktoś nie pła ci za wo dę i nie chce za nią pła cić, to zo -
sta je od niej od cię ty?

(AH)

Ogro dy dział ko we by ły te ma tem wy emi to wa ne go 5
ma ja w te le wi zyj nej „Je dyn ce” pro gra mu „Świat się
krę ci”. Ogra ni czo ny czas nie po zwo lił na omó wie nie
wszyst kich spraw zwią za nych z sy tu acją ROD w Po lce,

ale wi dzo wie pro gra mu mo gli się prze ko nać, czym są
ogro dy dział ko we, ja kie do bro sta no wią dla dział kow -
ców, ale i dla ca łe go oto cze nia. Nie dzi wi więc wy nik gło -
so wa nia sms -owe go, w któ rym te le wi dzo wie mo gli się

9. „Âwiat si´ kr´ci”… wokół ogrodów
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wy po wie dzieć, czy ich zda niem ogro dy są po trzeb ne. Aż
98 proc. z nich od po wie dzia ło „TAK”.

Te ma tów zwią za nych z ogro da mi i ich funk cjo no wa niem
jest bar dzo du żo, nie o wszyst kich pro ble mach uda ło się
za tem po roz ma wiać.- Ka wa łek zie le ni w środ ku mia sta bu -
dzi skraj ne emo cje – tak za po wie dział te mat te go od cin ka
„Świat się krę ci” pro wa dzą cy pro gram Ma ciej Ku rza jew -
ski. – Dla jed nych to po zo sta łość PRL-u, któ rą szyb ko trze -
ba zli kwi do wać, by zie mie od dać pod in we sty cje, a dla
użyt kow ni ków i ich ro dzin to czę sto je dy ne miej sce, w któ -
rym mo gą wy po cząć. 

Dys ku sję w stu dio po prze dził fil mo wy fe lie ton po ka zu -
ją cy ogro dy ta kie, ja ki mi są – ja ko oa zę zie le ni w środ ku
miast. Ja ko miej sce, o któ re użyt kow ni cy dba ją przez dzie -
siąt ki lat, w któ re in we stu ją czas i pie nią dze, w któ rym pra -
cu ją i do brze wy po czy wa ją wraz z ro dzi na mi. Dział kow cy
wy stę pu ją cy w tym ma te ria le pod kre śla li jed nak, że czę sto
nie mo gą być spo koj ni o przy szłość swo ich ogro dów, że
co chwi lę stra sze ni są wid mem ode bra nia im dzia łek – czy
to w ce lu zwró ce nia zie mi w ra mach re pry wa ty za cji, czy w
związ ku z in we sty cja mi pla no wa ny mi na zaj mo wa nych
przez nie te re nach.

Me ce nas Bar tło miej Piech re pre zen tu ją cy Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców pod kre ślił, że Zwią zek, naj więk sza or -
ga ni za cja zrze sza ją ca dział kow ców, ma dziś ok. 1,2 mln
człon ków i wciąż przy by wa ją no wi, choć nie jest to wa -
run kiem użyt ko wa nia dział ki. - Wy star czy 5-10 tys. zło -
tych, by stać się użyt kow ni kiem dział ki, a kwo ta za leż na
jest od te go, jak jest ona za go spo da ro wa na - mó wił mec.
Piech.– Waż ne, że dziś moż na już w swo ją dział kę bez -
piecz nie in we sto wać. Obo wią zu ją ca od ub. ro ku usta wa o
ROD gwa ran tu je dział kow com pra wo do od szko do wa nia
w ra zie li kwi da cji ogro du, nie za leż nie od te go, czy na stą -
pi to na cel pu blicz ny, ko mer cyj ny, czy ze wzglę du na rosz -
cze nia by łych wła ści cie li. –

Uchwa le nie usta wy o ROD, któ ra po wsta ła z ini cja ty wy
PZD ja ko pro jekt oby wa tel ski dzię ki ze bra niu po nad 900
tys. pod pi sów, nie jest je dy nym suk ce sem Związ ku i sa -
mych dział kow ców w ostat nim cza sie. W ten sam spo sób,
z ini cja ty wy PZD i po ze bra niu po nad 700 tys. pod pi sów,
za ini cjo wa no zmia ny w usta wie Pra wo bu dow la ne. Jej no -
we li za cja we szła w ży cie 30 kwiet nia i chro ni przed roz -
biór ką pra wie 900 tys. al tan w ogro dach. – Usta wa
pre cy zu je, że al ta na to bu dy nek o po wierzch ni do 35 m2

i wy so ko ści do 5 m, z ta ra sem, gan kiem lub we ran dą nie -
prze kra cza ją cą 12 m² - przy po mniał me ce nas Piech. –
Uchwa le nie no we li za cji roz wie wa wąt pli wo ści, któ re
NSA, stwier dza ją cy, że al ta na to wy łącz nie obiekt o ażu ro -
wych ścia nach. Cze goś ta kie go nie ma w ogro dach dział -
ko wych. - Rad ca praw ny PZD pod kre ślił tak że, że al ta ny

w ogro dach nie mo gą słu żyć ce lom miesz kal nym, o czym
za wsze przy po mi na i cze go prze strze ga nia do ma ga się
Zwią zek.

Jed nym z te ma tów po ru szo nych w pro gra mie by ła kwe -
stia odłą cza nia się ogro dów od struk tur PZD. Dział kow -
ców, któ rzy tak po stą pi li re pre zen to wa ły An na Ba to row ska
i An na Chmie lak. – By cie w PZD jest spra wą pod le gło ści,
nie ma moż li wo ści sa mo sta no wie nia o so bie. Zgod nie z
usta wą o ROD Zwią zek ma obo wią zek prze ka za nia grun -
tów sto wa rzy sze niom ogro do wym, któ re się wy dzie li ły, a
tak się nie dzie je – twier dzi ła An na Chmie lak. - Pro ce du ra
wy łą cze nia ogro du ze struk tur PZD zo sta ła ja sno okre ślo -
na we wspo mnia nym pro jek cie usta wy przy go to wa nej
przez Zwią zek i jest pro sta - wy ja śnił te le wi dzom i pu blicz -
no ści w stu dio mec. Piech. - To sa mi dział kow cy w ogro -
dach po dej mu ją ta ką de cy zję i de cy du je zda nie więk szo ści.
No we sto wa rzy sze nie ma pra wo zło żyć do są du wnio sek o
zmia nę wpi su w księ dze wie czy stej i tyl ko od je go spraw -
no ści za le ży, czy to zro bi i na ile sku tecz nie. -

Wy ja śnie nia przed sta wi cie la PZD wy ma ga ła tak że pró -
ba przy pi sa nia przez An nę Ba to row ską suk ce su, ja kim jest
uchwa le nie usta wy o ROD by łe mu człon ko wi PZD, a dziś
je go opo nen to wi, Ire ne uszo wi Ja rząb ko wi ze Swa rzę dza. –
Dzia ło się wręcz od wrot nie – mó wił mec. Piech. – Pan Ja -
rzą bek był tej usta wie prze ciw ny. –

Przy po mnij my, Ire ne usz Ja rzą bek na użyt ko wa nej przez
sie bie dział ce w ROD „Kwit ną ca Do li na” w Swa rzę dzu
wy bu do wał „al ta nę” prze szło dwu krot nie prze kra cza ją cą
wy mia ry do pusz czo ne pra wem. Za mel do wał się w niej
wraz z ro dzi ną, a je den z jej człon ków za re je stro wał pod
tym ad re sem dzia łal ność go spo dar czą. M.in. za to trzy krot -
ne zła ma nie prze pi sów obo wią zu ją cych wszyst kich dział -
kow ców Ire ne usz Ja rzą bek zo stał po zba wio ny człon ko stwa
w PZD. Już ja ko oso ba pry wat na zwal czał oby wa tel ski
pro jekt usta wy o ROD, co sta no wi ło dla nie któ rych po słów
pre tekst do de za wu owa nia ini cja ty wy, pod któ rą dział kow -
cy ze bra li 1 mi lion pod pi sów. Z ko lei pod czas prac nad
usta wą „Stop Roz biór kom Al tan” za bie gał, by jej za pi sy
za le ga li zo wa ły sa mo wo lę bu dow la ną I. Ja rząb ka. Obec nie
nad zór bu dow la ny jest w trak cie eg ze kwo wa nia roz biór ki
je go sa mo wo li bu dow la nej.

Do brym pod su mo wa niem to czą cej się w stu dio dys ku sji
o ogro dach dział ko wych by ło ogło sze nie wy ni ków sms -
-owe go gło so wa nia. Na pro ste py ta nie „Czy ogro dy dział -
ko we są po trzeb ne”, rów nie pro sta by ła od po wiedź. Aż 98
proc. uczest ni ków son dy od po wie dzia ło „TAK”. To naj le -
piej do wo dzi, że okre śla nie ogro dów dział ko wych mia nem
„po zo sta ło ści PRL-u” i na wo ły wa nie do ich li kwi da cji, jest
tyl ko czar nym PR-em in spi ro wa nym przez tych, któ rzy
mo gli by na ta kiej li kwi da cji na praw dę du żo za ro bić.

(AP)
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Na gdań skich Sto gach, w miej scu daw ne go nie użyt ku o
po wierzch ni ok. 3 ha, po wsta ły no we ogro dy dział ko we.
Go spo da rzem te go miej sca bę dzie Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców.

Te ren no wych ogro dów dział ko wych znaj du je się przy
ul. Za wi ślań skiej. Ob szar od pół no cy gra ni czy z rze ką Ła -
chą, a od po łu dnia z te re nem lo kal nej cie płow ni. W efek -
cie re ali za cji pro jek tu po wsta ło 45 dzia łek ogro do wych o
po wierzch ni od 300 do 450 m2. Re ali za cja za da nia obej -
mo wa ła tak że uzbro je nie (sieć wo do cią go wa, ener ge tycz -

na), bu do wę ale jek i miejsc par kin go wych, oraz bu do wę
ogro dze nia ze wnętrz ne go wraz z bra ma mi i furt ka mi.
Koszt in we sty cji, któ rą ze stro ny mia sta pi lo to wa ła Dy rek -
cja Roz bu do wy Mia sta Gdań ska, wy niósł 1,5 mln zł.

W śro dę 6 ma ja od był się osta tecz ny od biór in we sty cji,
któ ra prze ka za na zo sta nie w ca ło ści Za rzą do wi Okrę go -
we mu Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Ro dzin ny Ogród
Dział ko wy na Sto gach po wstał w ra mach re ali za cji za da -
nia „Or ga ni za cja za mien nych ogro dów dział ko wych zwią -
za nych z roz bu do wą ukła dów dro go wych”.

10. Były ugory – sà ogrody działkowe

11. Zasady RachunkowoÊci i Zakładowy Plan Kont

W wy ni ku wej ścia w ży cie usta wy o ROD z 13 grud nia
2013 r. oraz zmia ny za pi sów w usta wie o ra chun ko wo ści
po wstał obo wią zek przy ję cia no wych za sad ra chun ko wo -
ści obo wią zu ją cych w Związ ku. Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy PZD Uchwa łą nr 104/2015 z dnia 14 kwiet nia 2015 r.
za twier dzi ło no wo opra co wa ne „Za sa dy Ra chun ko wo ści i
Za kła do wy Plan Kont” Sto wa rzy sze nia Ogro do we go Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców.

Do ku ment ten zo stał do sto so wa ny do po trzeb Związ ku
uwzględ nia jąc je go spe cy fi kę oraz do ak tu al nie obo wią zu -
ją cych prze pi sów we wnętrz nych i ze wnętrz nych. Przed
wy da niem zo stał prze ka za ny do okrę go wych za rzą dów
PZD ce lem pod da nia go sze ro kiej kon sul ta cji wśród księ -
go wych oraz ogro do wych i okrę go wych ko mi sji re wi zyj -

nych. Wszyst kie istot ne uwa gi zo sta ły uwzględ nio ne przez
ze spół pra cu ją cy nad ZPK PZD. 

Do ku ment ten w ilo ści trzech eg zem pla rzy tra fił do ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych z prze zna cze niem po jed -
nym eg zem pla rzu dla za rzą du ROD, prze wod ni czą ce go
ko mi sji re wi zyj nej oraz oso by pro wa dzą cej księ go wość.

Wszyst kie jed nost ki PZD tj. ro dzin ne ogro dy dział ko we,
okrę go we za rzą dy oraz Kra jo wa Ra da PZD zo bo wią za ne
są od 1 stycz nia 2015 r. sto so wać przy ję te za sa dy ra chun -
ko wo ści oraz do pro wa dze nia ewi den cji księ go wej zgod -
nie z ZPK.

Kosz ty wy da nia i dys try bu cji „Za sad Ra chun ko wo ści i
Za kła do we go Pla nu Kont” w ca ło ści po kry ła ze środ ków
bu dże to wych Kra jo wa Ra da PZD.

Opra co wa ła :
M. Marks GK KRPZD 
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