
Dzia∏ kow cy bro nià swo ich praw
Od cza su za strze ̋ e nia za pi sów Usta wy o ROD przez Pierw sze -

go Pre ze sa Sà du Naj wy˝ sze go mi n´ ∏o po nad dwa la ta. Przez ten
czas dzia∏ kow cy pod j´ li sze reg dzia ∏aƒ, w któ rych po twier dzi li, ˝e
Usta wa o ROD po win na zo staç za cho wa na w nie zmie nio nym
kszta∏ cie. Po twier dzi li to na dwóch, nad zwy czaj nie zwo ∏a nych
Kon gre sach PZD oraz w zbio ro wych i ma so wych li stach wy sy ∏a -
nych do Pierw sze go Pre ze sa Sà du Naj wy˝ sze go i Try bu na ∏u Kon -
sty tu cyj ne go. Gdy w 2009 po se∏ An drzej De ra za pro po no wa∏ no -
wy pro jekt Usta wy o ROD, za k∏a da jà cy znisz cze nie ogro dów i ru -
chu dzia∏ ko we go, dzia∏ kow cy z∏o ̋ y li 620 tys. pod pi sów w obro nie
Usta wy o ROD z 2005 r. Na prze strze ni ostat nich sze Êciu mie si´ -
cy wy s∏a li tak ̋ e ty sià ce li stów do naj wa˝ niej szych przed sta wi cie li
na sze go Paƒ stwa. Na r´ ce sa mej tyl ko Mar sza ∏ek Sej mu Ewy Ko -
pacz z∏o ̋ y li ich po nad 1300. Bli sko pó∏ ty sià ca li stów działkowcy
wy s∏a li do pre mie ra Do nal da Tu ska, set ki do mi ni stra trans por tu i,
bu dow nic twa i go spo dar ki mor skiej S∏a wo mi ra No wa ka. Nie ste ty,
do dnia dzi siej sze go dzia∏ kow cy nie otrzy ma li ja kiej kol wiek od po -
wie dzi od przed sta wi cie li na szych w∏adz. Ta ka po sta wa od bie ra na
jest przez dzia∏ kow ców z nie po ko jem. Czy na to za s∏u gu je ruch,
któ ry od po nad 115 lat s∏u ̋ y spo ∏e czeƒ stwu? Dzia∏ kow cy ˝à da jà
tyl ko jed ne go – za cho wa nia swo ich praw, któ re od wie lu lat bar -
dzo do brze s∏u ̋ à kil ku po ko le niom ro dzin dzia∏ ko wych.         MZ

Sa mo rzà dow cy po pie ra jà dzia∏ kow ców 
i Usta w´ o ROD

Na prze strze ni ostat nich pi´ ciu mie si´ cy dzia∏ kow cy od by li sze -
reg spo tkaƒ z sa mo rzà dow ca mi. Owo cem wie lu z nich sà kon kret -
ne de kla ra cje po par cia dla Zwiàz ku oraz Usta wy o ROD. Sa mo rzà -
dow cy po twier dzi li to w licz nych li stach, któ re wy s∏a li m.in. do Mar -
sza ∏ek Sej mu Ewy Ko pacz, Pre mie ra Do nal da Tu ska oraz mi ni stra
trans por tu, bu dow nic twa i go spo dar ki mor skiej S∏a wo mi ra No wa -
ka. W li stach tych sa mo rzà dow cy wy ra zi li prze ko na nie, ˝e roz wià -
za nia praw ne za war te w Usta wie o ROD, po sied miu la tach jej
obo wià zy wa nia, spraw dzi ∏y si´ w prak tycz nym funk cjo no wa niu
ogro dów dzia∏ ko wych. Usta wa w obec nym kszta∏ cie da je dzia∏ -
kow com po czu cie bez pie czeƒ stwa, sta bil no Êci, po zwa la spo koj -
nie upra wiaç ogró dek, od po czy waç. Rów no cze Ênie za bez pie cza
in te re sy praw ne i ma jàt ko we dzia∏ kow ców. Sa mo rzà dow cy wy ra -
˝a jà oba w´, ˝e ja kie kol wiek zmia ny do pro wa dzà do znisz cze nia
idei ogrod nic twa dzia∏ ko we go w Pol sce, a kon se kwen cje ta kich
de cy zji po nie sie naj s∏ab sza gru pa spo ∏ecz na w na szym kra ju. Nie
zga dza jàc si´ na to, sa mo rzà dow cy z ca ∏ej Pol ski, ape lu jà do naj -
wa˝ niej szych przed sta wi cie li na sze go paƒ stwa o za cho wa nie
praw dzia∏ kow ców za pi sa nych w Usta wie o ROD.                  MZ

Zwiàz ki za wo do we i par tie po li tycz ne z dzia∏ kow ca mi
Trud na sy tu acja Polskiego Związku Działkowców sk∏o ni ∏a zwiàz ki

za wo do we oraz przed sta wi cie li wy bra nych par tii po li tycz nych do
za j´ cia sta no wisk w spra wie obro ny Usta wy o ROD. Za bie ra jà cy
g∏os kry tycz nie oce ni li wszyst kie dzia ∏a nia zmie rza jà ce do ogra ni -
cze nia praw dzia∏ kow ców, a w kon se kwen cji li kwi da cji ogrod nic twa
dzia∏ ko we go w Pol sce. Ich zda niem Usta wa o ROD jest do bra. Za -
bez pie cza in te re sy nie tyl ko dzia∏ kow ców, ale tak ̋ e miast, zdej mu -
jàc z nich obo wià zek utrzy ma nia w na le ̋ y tym sta nie wa˝nych te re -
nów zie lo nych. Stwier dza jà, ˝e wpro wa dze nie ewen tu al nych zmian 
w Usta wie o ROD przy nio s∏o by w efek cie wi´ cej strat ni˝ hi po te tycz -
nych ko rzy Êci.                                                                           MZ

kow com ty tu∏ praw ny do u˝yt ko wa nych dzia ∏ek, w∏a snoÊç usy tu -
owa ne go na nich majątku. Po nad szeÊç mie si´ cy póê niej I Pre zes
roz my Êli∏ si´ i za skar ̋ y∏ ju˝ ca ∏à usta w´. Za ̋ à da∏ wi´c uchy le nia
wszyst kich praw dzia∏ kow ców, a zw∏asz cza: 

• bez p∏at ne go ko rzy sta nia z grun tów za j´ tych przez ROD;
• pra wa do u˝yt ko wa nia dzia∏ ki na za sa dzie ty tu ∏u praw ne go;
• w∏a sno Êci na sa dzeƒ i obiek tów usy tu owa nych na dzia∏ ce;
• zwol nieƒ po dat ko wych z ty tu ∏u u˝yt ko wa nia dzia∏ ki;
• ochro ny przed li kwi da cja mi ROD na ce le Êci Êle ko mer cyj ne;
• pra wa do od szko do waƒ przy li kwi da cji ROD;
• pra wa do dzia∏ ki za mien nej w ra zie li kwi da cji ogro du;
• pra wa do za cho wa nia ROD w ra zie rosz czeƒ osób trze cich do

grun tów;
• pra wa prze j´ cia dzia∏ ki po zmar ∏ym dzia∏ kow cu przez je go

oso by bli skie;
• prawa do ogól no pol skie go sa mo rzà du zdol ne go sku tecz nie

bro niç praw dzia∏ kow ców.
Uchy le nie po wy˝ szych praw mia ∏o by ka ta stro fal ne skut ki dla

dzia∏ kow ców i ogro dów. Do pro wa dzi ∏o by do:
• po zba wie nia dzia∏ kow ców pod sta wo wych praw i ob cià ̋ e nia

ich po dat ka mi;
• li kwi da cji sa mo dziel no Êci i sa mo rzàd no Êci ROD; 
• uza le˝ nie nia ROD od gmin, któ re b´ dà mia ∏y swo bo d´ w ich

li kwi da cji;
• usu ni´ cia wi´k szo Êci ROD z miast i prze j´ cia ich te re nów na

ce le ko mer cyj ne;
• uni ce stwie nia po nad 110-let nie go pol skie go ru chu ogrod nic -

twa dzia∏ ko we go.                                                                  DB

Stro na in ter ne to wa KR PZD 
êró d∏em naj wa˝ niej szych in for ma cji

Za ch´ ca my do Êle dze nia no wej stro ny in ter ne to wej KR PZD
(www.pzd.pl), gdy˝ mo˝ na na niej zna leêç wszyst kie naj wa˝ niej -
sze in for ma cje na te mat ak tu al nej sy tu acji PZD. W za k∏ad ce „Dzia∏ -
kow cy wal czà o swo je pra wa” opu bli ko wa ne sà wszyst kie li sty 
w obro nie Usta wy o ROD, któ re na prze strze ni ostat nich mie si´ cy
dzia∏ kow cy wy s∏a li do pre mie ra Do nal da Tu ska, mar sza ∏ek Sej mu
Ewy Ko pacz, mi ni stra trans por tu, bu dow nic twa i go spo dar ki mor -
skiej S∏a wo mi ra No wa ka, par la men ta rzy stów, sa mo rzà dow ców.
Po nie wa˝ zna ny jest ju˝ ter min roz pra wy PZD przed TK i dzia∏ kow -
cy za czy na jà wy sy ∏aç ma so wo li sty do Try bu na ∏u Kon sty tu cyj ne -
go, na stro nie www.pzd.pl uru cho mi li Êmy spe cjal nà za k∏ad k´, 
w któ rej za miesz cza my wszyst kie li sty dzia∏ kow ców do TK.     MZ

Mi ni ster Trans por tu udo st´p ni do ku men ty PZD
Od d∏u˝ sze go cza su do dzia∏ kow ców do cie ra ∏y nie ofi cjal ne in for -

ma cje, ˝e Mi ni ster stwo Trans por tu pra cu je nad no wà usta wà do -
ty czà cà ogro dów dzia∏ ko wych. Po Êred nio po twier dza ∏y je do nie -
sie nia o or ga ni za cji w mi ni ster stwie spo tkaƒ z udzia ∏em prze ciw ni -
ków usta wy o ROD. Jed nak Mi ni ster za prze cza∏ tym re la cjom. Dla -
te go pod ko niec mar ca 2012 r. PZD wy sto so wa∏ wnio sek w try bie
usta wy o do st´ pie do in for ma cji pu blicz nej (Ud dip) – zwró ci∏ si´ 
o przed sta wie nie wszel kiej do ku men ta cji od no szà cej si´ do kwe -
stii usta wy oraz ogro dów. Zgod nie z Ud dip, mi ni ster mia∏ 14 dni na
re ali za cj´ wnio sku, jed nak ter min ten nie zo sta∏ za cho wa ny. Osta -
tecz nie po po nad 30 dniach do Zwiàz ku do tar ∏a in for ma cja o wy -
zna cze niu ter mi nu udo st´p nie nia wnio sko wa nych ma te ria ∏ów.
Efek ty ba da nia zo sta nà po da ne na www.pzd.pl                       BP
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Dzia∏ kow cy chcà po s∏a bro nià ce go ich praw!
Pre zy dium KR PZD zwró ci ∏o si´ po raz ko lej ny do Mar sza ∏ek

Sej mu o po zba wie nie umo co wa nia po s∏a An drze ja De ry do wy -
st´ po wa nia ja ko przed sta wi ciel Sej mu przed Try bu na ∏em Kon sty -
tu cyj nym w spra wie za skar ̋ e nia Usta wy o ROD. Przy po mnia no
je go wy jàt ko wo ne ga tyw ny sto su nek wo bec tej usta wy oraz 
o licz nych pro te stach pi sa nych przez dzia∏ kow ców obu rzo nych
wy zna cze niem ta kie go po s∏a do obro ny ich praw. Dla te go te˝
Pre zy dium wy stà pi ∏o o wy zna cze nie in ne go po s∏a, da jà ce go r´ -
koj mi´ obiek tyw ne go przed sta wia nia ar gu men tów przed Try bu -
na ∏em i obro nà za gro ̋ o nych praw dzia∏ kow ców.                       JC

Je˝eli Trybuna∏ uchyli∏by ustaw´....
W dniu 22 lutego 2010 ro ku I Pre zes Sà du Naj wy˝ sze go Lech

Gar doc ki z∏o ̋ y∏ do Try bu na ∏u Kon sty tu cyj ne go wnio sek o stwier -
dze nie nie zgod no Êci z Kon sty tu cjà sze Êciu za pi sów usta wy 
o ROD. ˚à da∏ uchy le nia trzo nu usta wy i pod sta wo wych praw
dzia∏ kow ców. Pod wa ̋ y∏ na wet prze pi sy, któ re gwa ran tu jà dzia∏ -

Wy zna czo no ter min roz pra wy 
w spra wie usta wy o ROD

W dniu 28 czerw ca 2012 r. Try bu na∏ Kon sty tu cyj -
ny roz po zna wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Sà du
Naj wy˝ sze go Le cha Gar doc kie go, któ ry za ̋ à da∏
stwier dze nia nie kon sty tu cyj no Êci ca ∏ej usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych.

Za bierz my g∏os pó ki mo ̋ e my
28 czerw ca 2012 r. s´ dzio wie Try bu na ∏u Kon -

sty tu cyj ne go za de cy du jà o przy sz∏o Êci pol skich
dzia∏ kow ców. Za kwe stio no wa no ca ∏à Usta w´ 
o ROD, a wi´c wszyst kie pra wa, ja kie przy s∏u gu -
jà dzia∏ kow com. Wie le wska zu je na to, i˝ re pre -
zen tan tem Sej mu w Try bu na le b´ dzie jaw ny
wróg usta wy gwa ran tu jà cej te pra wa – po se∏ 
A. De ra. Wàt pli wo Êci bu dzi te˝ de ter mi na cja do
jej obro ny ze stro ny Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go.
Istot ne jest wi´c, aby Try bu na∏ mia∏ Êwia do moÊç,
jak usta w´ po strze ga jà dzia∏ kow cy. W koƒ cu to 
o na szych pra wach b´ dà roz strzy gaç s´ dzio wie.
Dla te go ka˝ dy, ko mu przy sz∏oÊç ogro dów le ̋ y
na ser cu, po wi nien chwy ciç za pió ro i pi saç do
Try bu na ∏u. Daj my Êwia dec two ocze ki waƒ pa -
nu jà cych w ogro dach – po 28 czerw ca 2012 r.
mo ̋ e byç na to za póê no!
Li sty do Try bu na ∏u mo˝ na kie ro waç na ad res: 
Try bu na∏ Kon sty tu cyj ny; al. Szu cha 12a, 
00-918 War sza wa,
lub do ro ta.haj duk@try bu nal.gov.pl 
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