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Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych
przed Trybunałem Konstytucyjnym
Dzia∏kowcy bronià swoich praw
Od czasu zastrze˝enia zapisów Ustawy o ROD przez Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego min´∏o ponad dwa lata. Przez ten
czas dzia∏kowcy podj´li szereg dzia∏aƒ, w których potwierdzili, ˝e
Ustawa o ROD powinna zostaç zachowana w niezmienionym
kszta∏cie. Potwierdzili to na dwóch, nadzwyczajnie zwo∏anych
Kongresach PZD oraz w zbiorowych i masowych listach wysy∏anych do Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego i Trybuna∏u Konstytucyjnego. Gdy w 2009 pose∏ Andrzej Dera zaproponowa∏ nowy projekt Ustawy o ROD, zak∏adajàcy zniszczenie ogrodów i ruchu dzia∏kowego, dzia∏kowcy z∏o˝yli 620 tys. podpisów w obronie
Ustawy o ROD z 2005 r. Na przestrzeni ostatnich szeÊciu miesi´cy wys∏ali tak˝e tysiàce listów do najwa˝niejszych przedstawicieli
naszego Paƒstwa. Na r´ce samej tylko Marsza∏ek Sejmu Ewy Kopacz z∏o˝yli ich ponad 1300. Blisko pó∏ tysiàca listów działkowcy
wys∏ali do premiera Donalda Tuska, setki do ministra transportu i,
budownictwa i gospodarki morskiej S∏awomira Nowaka. Niestety,
do dnia dzisiejszego dzia∏kowcy nie otrzymali jakiejkolwiek odpowiedzi od przedstawicieli naszych w∏adz. Taka postawa odbierana
jest przez dzia∏kowców z niepokojem. Czy na to zas∏uguje ruch,
który od ponad 115 lat s∏u˝y spo∏eczeƒstwu? Dzia∏kowcy ˝àdajà
tylko jednego – zachowania swoich praw, które od wielu lat barMZ
dzo dobrze s∏u˝à kilku pokoleniom rodzin dzia∏kowych.

Samorzàdowcy popierajà dzia∏kowców
i Ustaw´ o ROD
Na przestrzeni ostatnich pi´ciu miesi´cy dzia∏kowcy odbyli szereg spotkaƒ z samorzàdowcami. Owocem wielu z nich sà konkretne deklaracje poparcia dla Zwiàzku oraz Ustawy o ROD. Samorzàdowcy potwierdzili to w licznych listach, które wys∏ali m.in. do Marsza∏ek Sejmu Ewy Kopacz, Premiera Donalda Tuska oraz ministra
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S∏awomira Nowaka. W listach tych samorzàdowcy wyrazili przekonanie, ˝e rozwiàzania prawne zawarte w Ustawie o ROD, po siedmiu latach jej
obowiàzywania, sprawdzi∏y si´ w praktycznym funkcjonowaniu
ogrodów dzia∏kowych. Ustawa w obecnym kszta∏cie daje dzia∏kowcom poczucie bezpieczeƒstwa, stabilnoÊci, pozwala spokojnie uprawiaç ogródek, odpoczywaç. RównoczeÊnie zabezpiecza
interesy prawne i majàtkowe dzia∏kowców. Samorzàdowcy wyra˝ajà obaw´, ˝e jakiekolwiek zmiany doprowadzà do zniszczenia
idei ogrodnictwa dzia∏kowego w Polsce, a konsekwencje takich
decyzji poniesie najs∏absza grupa spo∏eczna w naszym kraju. Nie
zgadzajàc si´ na to, samorzàdowcy z ca∏ej Polski, apelujà do najwa˝niejszych przedstawicieli naszego paƒstwa o zachowanie
MZ
praw dzia∏kowców zapisanych w Ustawie o ROD.

Zwiàzki zawodowe i partie polityczne z dzia∏kowcami
Trudna sytuacja Polskiego Związku Działkowców sk∏oni∏a zwiàzki
zawodowe oraz przedstawicieli wybranych partii politycznych do
zaj´cia stanowisk w sprawie obrony Ustawy o ROD. Zabierajàcy
g∏os krytycznie ocenili wszystkie dzia∏ania zmierzajàce do ograniczenia praw dzia∏kowców, a w konsekwencji likwidacji ogrodnictwa
dzia∏kowego w Polsce. Ich zdaniem Ustawa o ROD jest dobra. Zabezpiecza interesy nie tylko dzia∏kowców, ale tak˝e miast, zdejmujàc z nich obowiàzek utrzymania w nale˝ytym stanie wa˝nych terenów zielonych. Stwierdzajà, ˝e wprowadzenie ewentualnych zmian
w Ustawie o ROD przynios∏oby w efekcie wi´cej strat ni˝ hipotetyczMZ
nych korzyÊci.

Wyznaczono termin rozprawy
w sprawie ustawy o ROD
W dniu 28 czerwca 2012 r. Trybuna∏ Konstytucyjny rozpozna wniosek Pierwszego Prezesa Sàdu
Najwy˝szego Lecha Gardockiego, który za˝àda∏
stwierdzenia niekonstytucyjnoÊci ca∏ej ustawy
o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych.

Zabierzmy g∏os póki mo˝emy
28 czerwca 2012 r. s´dziowie Trybuna∏u Konstytucyjnego zadecydujà o przysz∏oÊci polskich
dzia∏kowców. Zakwestionowano ca∏à Ustaw´
o ROD, a wi´c wszystkie prawa, jakie przys∏ugujà dzia∏kowcom. Wiele wskazuje na to, i˝ reprezentantem Sejmu w Trybunale b´dzie jawny
wróg ustawy gwarantujàcej te prawa – pose∏
A. Dera. WàtpliwoÊci budzi te˝ determinacja do
jej obrony ze strony Prokuratora Generalnego.
Istotne jest wi´c, aby Trybuna∏ mia∏ ÊwiadomoÊç,
jak ustaw´ postrzegajà dzia∏kowcy. W koƒcu to
o naszych prawach b´dà rozstrzygaç s´dziowie.
Dlatego ka˝dy, komu przysz∏oÊç ogrodów le˝y
na sercu, powinien chwyciç za pióro i pisaç do
Trybuna∏u. Dajmy Êwiadectwo oczekiwaƒ panujàcych w ogrodach – po 28 czerwca 2012 r.
mo˝e byç na to za póêno!
Listy do Trybuna∏u mo˝na kierowaç na adres:
Trybuna∏ Konstytucyjny; al. Szucha 12a,
00-918 Warszawa,
lub dorota.hajduk@trybunal.gov.pl
red
Dzia∏kowcy chcà pos∏a broniàcego ich praw!
Prezydium KR PZD zwróci∏o si´ po raz kolejny do Marsza∏ek
Sejmu o pozbawienie umocowania pos∏a Andrzeja Dery do wyst´powania jako przedstawiciel Sejmu przed Trybuna∏em Konstytucyjnym w sprawie zaskar˝enia Ustawy o ROD. Przypomniano
jego wyjàtkowo negatywny stosunek wobec tej ustawy oraz
o licznych protestach pisanych przez dzia∏kowców oburzonych
wyznaczeniem takiego pos∏a do obrony ich praw. Dlatego te˝
Prezydium wystàpi∏o o wyznaczenie innego pos∏a, dajàcego r´kojmi´ obiektywnego przedstawiania argumentów przed TrybuJC
na∏em i obronà zagro˝onych praw dzia∏kowców.

Je˝eli Trybuna∏ uchyli∏by ustaw´....
W dniu 22 lutego 2010 roku I Prezes Sàdu Najwy˝szego Lech
Gardocki z∏o˝y∏ do Trybuna∏u Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodnoÊci z Konstytucjà szeÊciu zapisów ustawy
o ROD. ˚àda∏ uchylenia trzonu ustawy i podstawowych praw
dzia∏kowców. Podwa˝y∏ nawet przepisy, które gwarantujà dzia∏-

kowcom tytu∏ prawny do u˝ytkowanych dzia∏ek, w∏asnoÊç usytuowanego na nich majątku. Ponad szeÊç miesi´cy póêniej I Prezes
rozmyÊli∏ si´ i zaskar˝y∏ ju˝ ca∏à ustaw´. Za˝àda∏ wi´c uchylenia
wszystkich praw dzia∏kowców, a zw∏aszcza:
• bezp∏atnego korzystania z gruntów zaj´tych przez ROD;
• prawa do u˝ytkowania dzia∏ki na zasadzie tytu∏u prawnego;
• w∏asnoÊci nasadzeƒ i obiektów usytuowanych na dzia∏ce;
• zwolnieƒ podatkowych z tytu∏u u˝ytkowania dzia∏ki;
• ochrony przed likwidacjami ROD na cele ÊciÊle komercyjne;
• prawa do odszkodowaƒ przy likwidacji ROD;
• prawa do dzia∏ki zamiennej w razie likwidacji ogrodu;
• prawa do zachowania ROD w razie roszczeƒ osób trzecich do
gruntów;
• prawa przej´cia dzia∏ki po zmar∏ym dzia∏kowcu przez jego
osoby bliskie;
• prawa do ogólnopolskiego samorzàdu zdolnego skutecznie
broniç praw dzia∏kowców.
Uchylenie powy˝szych praw mia∏oby katastrofalne skutki dla
dzia∏kowców i ogrodów. Doprowadzi∏oby do:
• pozbawienia dzia∏kowców podstawowych praw i obcià˝enia
ich podatkami;
• likwidacji samodzielnoÊci i samorzàdnoÊci ROD;
• uzale˝nienia ROD od gmin, które b´dà mia∏y swobod´ w ich
likwidacji;
• usuni´cia wi´kszoÊci ROD z miast i przej´cia ich terenów na
cele komercyjne;
• unicestwienia ponad 110-letniego polskiego ruchu ogrodnicDB
twa dzia∏kowego.

Strona internetowa KR PZD
êród∏em najwa˝niejszych informacji
Zach´camy do Êledzenia nowej strony internetowej KR PZD
(www.pzd.pl), gdy˝ mo˝na na niej znaleêç wszystkie najwa˝niejsze informacje na temat aktualnej sytuacji PZD. W zak∏adce „Dzia∏kowcy walczà o swoje prawa” opublikowane sà wszystkie listy
w obronie Ustawy o ROD, które na przestrzeni ostatnich miesi´cy
dzia∏kowcy wys∏ali do premiera Donalda Tuska, marsza∏ek Sejmu
Ewy Kopacz, ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S∏awomira Nowaka, parlamentarzystów, samorzàdowców.
Poniewa˝ znany jest ju˝ termin rozprawy PZD przed TK i dzia∏kowcy zaczynajà wysy∏aç masowo listy do Trybuna∏u Konstytucyjnego, na stronie www.pzd.pl uruchomiliÊmy specjalnà zak∏adk´,
w której zamieszczamy wszystkie listy dzia∏kowców do TK. MZ

Minister Transportu udost´pni dokumenty PZD
Od d∏u˝szego czasu do dzia∏kowców dociera∏y nieoficjalne informacje, ˝e Ministerstwo Transportu pracuje nad nowà ustawà dotyczàcà ogrodów dzia∏kowych. PoÊrednio potwierdza∏y je doniesienia o organizacji w ministerstwie spotkaƒ z udzia∏em przeciwników ustawy o ROD. Jednak Minister zaprzecza∏ tym relacjom. Dlatego pod koniec marca 2012 r. PZD wystosowa∏ wniosek w trybie
ustawy o dost´pie do informacji publicznej (Uddip) – zwróci∏ si´
o przedstawienie wszelkiej dokumentacji odnoszàcej si´ do kwestii ustawy oraz ogrodów. Zgodnie z Uddip, minister mia∏ 14 dni na
realizacj´ wniosku, jednak termin ten nie zosta∏ zachowany. Ostatecznie po ponad 30 dniach do Zwiàzku dotar∏a informacja o wyznaczeniu terminu udost´pnienia wnioskowanych materia∏ów.
BP
Efekty badania zostanà podane na www.pzd.pl
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