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Przy ję cie przez Sejm RP 8 lip ca 2005 r. usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych by ło uko ro no -
wa niem sta rań ca łej na szej or ga ni za cji o praw ne za bez pie cze nie przy szło ści ogro dów dział ko wych 
w Pol sce. Akt ten sta no wił po łą cze nie do rob ku prze szło 110-let niej tra dy cji ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce z wy zwa nia mi, któ re sta wia przed ogro da mi dzień dzi siej szy i przy szłość. By ło to
moż li we dzię ki sze ro kim kon sul ta cjom spo łecz nym, ja kim pro jekt zo stał pod da ny na eta pie opra co -
wy wa nia je go za ło żeń oraz pod czas prac par la men tar nych. Gwa ran to wa ło to, że je go roz wią za nia bę -
dą od po wia da ły wy zwa niom, sto ją cym przed na szy mi ogro da mi i po trze bom wy stę pu ją cym w nich
na co dzień, a tak że ocze ki wa niom zgła sza nym przez dział kow ców. Sze ro kie kon sul ta cje i wy słu cha -
nie spo łe czeń stwa za owo co wa ło rów nież gre mial nym po par ciem, z ja kim usta wa o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych spo tka ła się w śro do wi sku pol skich dział kow ców. Już na eta pie jej uchwa la nia 
w ogro dach ze bra no po nad 235 000 pod pi sów dział kow ców po pie ra ją cych ini cja ty wę. 

Za war te w usta wie o ROD roz wią za nia za bez pie cza ją ce ist nie nie ogro dów i gwa ran tu ją ce ich spraw -
ne funk cjo no wa nie oraz po sza no wa nie praw użyt kow ni ków dzia łek spraw dzi ły się w prak ty ce. Bez
wąt pie nia akt ten nie za wiódł ocze ki wań dział kow ców. Świad czy o tym fakt, iż w 2009 r. w re ak cji
na pró bę zmia ny usta wy w ogro dach ze bra no po nad 620 000 pod pi sów pod pe ty cją w obro nie jej in -
te gral no ści. Z uzna niem spo tka ła się rów nież w Eu ro pie, cze go wy ra zem by ły ko rzyst ne opi nie wy -
ra ża ne przez Eu ro pej skie Biu ro Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych z Luk sem bur ga oraz or ga ni za cje
dział kow ców z in nych kra jów eu ro pej skich. 

Ma jąc świa do mość zna cze nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych dla bez pie czeń stwa praw -
ne go pol skich dział kow ców oraz przy szło ści ro dzin nych ogro dów dział ko wych i ca łe go ru chu dział -
ko we go w Pol sce, Kra jo wa Ra da PZD wzy wa wszyst kie jed nost ki or ga ni za cyj ne Związ ku, za rzą dy
ogro dów i okrę gów, a tak że in dy wi du al nych dział kow ców, aby god nie uczci li przy pa da ją cą w tym ro -
ku 5 rocz ni cę jej uchwa le nia. Nie ba ga tel na war tość te go ak tu dla na sze go ru chu spra wia, iż Ju bi le usz
przy ję cia usta wy przez Sejm  za słu gu je na szcze gól ne pod kre śle nie. Kra jo wa Ra da PZD ape lu je, aby
po par cie i uzna nie, ja kim usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych cie szy się w na szym śro do wi -
sku, zna la zły wy raz w trak cie te go rocz nych uro czy sto ści związ ko wych, w szcze gól no ści Dni Dział -
kow ca 2010 r.  

5 LAT USTAWY O RODZINNYCH
OGRODACH DZIAŁKOWYCH

STANOWISKO
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie Jubileuszu 5-lecia uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Warszawa, dnia 24 czerwca 2010 r.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
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Za skar że nie do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 6 za pi sów usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych spo wo do wa ło re al -
ne za gro że nie dla ca łe go do rob ku ru chu ogrod nictw dział -
ko we go w Pol sce. Za kres za kwe stio no wa nia usta wy, jak
rów nież fun da men tal ne zna cze nie dla dział kow ców 
i ogro dów za sad za war tych w prze pi sach, któ rych uchy le -
nia żą da Pre zes Lech Gar doc ki, cał ko wi cie uza sad nia ją
stwier dze nie, iż w przy pad ku uwzględ nie nia je go żą da -
nia, przy szłość ogro dów dział ko wych jest za gro żo na. 

Dział kow cy ma ją świa do mość sta nu rze czy. Dla te go
spra wa wy wo ła ła ol brzy mi od zew w ich śro do wi sku. Co -
dzien nie do wia do mo ści KR PZD do cie ra ją ko lej ne wy stą -
pie nia wy sy ła ne z ca łe go kra ju do Try bu na łu Kon sty-
tu cyj ne go oraz Są du Naj wyż sze go, w któ rych dział kow -
cy kry ty ku ją skar gę oraz twier dze nia przy wo ła ne w jej
uza sad nie niu i do ma ga ją się za cho wa nia usta wy o ROD 
w nie zmie nio nym kształ ci cie. Do ku men ty te są na bie żą -
co pu bli ko wa ne na stro nie in ter ne to wej PZD oraz w ko lej -
nych Biu le ty nach In for ma cyj nych PZD. Ska la zja wi ska
jest na praw dę ol brzy mia. Łącz nie do KR PZD wpły nę ło
już bo wiem po nad 1400 li stów. Zwy kle są to wy stą pie nia
zbio ro we, nie rzad ko po dej mo wa ne przez wal ne ze bra nia
człon ków ROD. Tak, więc na le ży li czyć, iż pre zen tu ją one
po glą dy kil ku set ty się cy dział kow ców.

Pro te sty pły ną ce z ogro dów są do wo dem na zde cy do -
wa ne po par cie, ja kie go dział kow cy udzie la ją usta wie 
o ROD. Dla te go też Biu le ty ny In for ma cyj ne z ich prze -
dru ka mi PZD prze sy ła do naj waż niej szych osób w Pań -
stwie oraz uczest ni ków po stę po wa nia przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym, m.in. Mar szał ka Sej mu oraz Pre ze sa

I. W SPRAWIE WNIOSKU I PREZESA SÑDU
NAJWY˚SZEGO DO TRYBUNAŁU
KONSTYTUCYJNEGO
1. Wst´p

2. Wystàpienie KR PZD do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go oraz wszyst kich po słów. Zwią zek wie rzy, iż
głos osób, któ rych usta wa do ty czy bez po śred nio, nie zo -
sta nie po mi nię ty przy wy da wa niu wer dyk tu przez Try bu -
nał. W prze ciw nym wy pad ku trze ba bę dzie uznać, że
ha sło bu do wy spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, w któ rym
za in te re so wa ni są ak tyw ny mi uczest ni ka mi pro ce su
kształ to wa nia re guł rzą dzą cych oto cze niem w ja kim ży ją,
to pu sty slo gan, za któ rym nie idą fak tycz ne dzia ła nia ze
stro ny władz Pań stwa, w tym Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.  

Kie ru jąc się za sa dą „nic o nas bez nas”, że w spra wie o tak
fun da men tal nym zna cze niu dla przy szło ści ogro dów dział -
ko wych Zwią zek nie mo że po zo stać bier nym ob ser wa to -
rem, PZD wy stą pił tak że do Pre ze sa Try bu na łu Kon sty-
tu cyj ne go z wnio skiem o do pusz cze nie do udzia łu w spra -
wie. Uza sad nia jąc swe wy stą pie nie PZD po wo łał się na art.
25 ust. 1 usta wy o ROD.  Prze pis ten na kła da na Zwią zek
nie ty le pra wo, co wręcz obo wią zek, re pre zen to wa nia 
i obro ny praw i in te re sów człon ków PZD. W za ist nia łej sy -
tu acji czyn ny udział PZD w spra wie, któ rej przed mio tem
jest kwe stio no wa nie za pi sów usta wy ma ją cych pod sta wo -
we zna cze nie dla funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych
oraz praw dział kow ców, wy da je się być oczy wi stą oczy wi -
sto ścią. Wnio sek o do pusz cze nie do udzia łu w spra wie oraz
in ne do ku men ty a tak że wy stą pie nia dział kow ców w obro -
nie in te gral no ści usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych pu bli ku je my po ni żej. Jed no cze śnie za chę ca my
wszyst kich Pań stwa do dal szych dzia łań w obro nie usta wy
sta no wią cej fun da ment, na któ rym opie ra się bez pie czeń -
stwo ogro dów i praw dział kow ców. 

BP

Sza now ny Pa nie Pre ze sie! 
W związ ku z to czą cą się przed Try bu na łem Kon sty tu -

cyj nym spra wą z wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go, któ ry zwró cił się z „Wnio skiem o stwier dze nie
nie zgod no ści z Kon sty tu cją” 6 za pi sów usta wy z dnia 
8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
(ROD), w imie niu Pol skie go Związ ku Dział kow ców
zwra ca my się z wnio skiem o umoż li wie nie czyn ne go
udzia łu w po stę po wa niu ozna czo nym sygn. akt K 8/10.

Na sze wy stą pie nie po dyk to wa ne jest wo lą re ali za cji obo -
wiąz ków na ło żo nych przez usta wo daw cę na PZD, a za -
war tych w szcze gól no ści w art. 25 ust. 1 usta wy o ROD.
W na szej opi nii re ali za cja tych obo wiąz ków, w szcze gól -
no ści re pre zen to wa nie i obro na praw i in te re sów człon -
ków Związ ku, wy ma ga ją czyn ne go udzia łu PZD w spra-
wie, któ rej przed mio tem jest kwe stio no wa nie za pi sów
usta wy ma ją cych fun da men tal ne zna cze nie dla funk cjo -
no wa nia ogro dów dział ko wych oraz praw dział kow ców. 

Sza now ny Pan Boh dan Zdzien nic ki
Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne goDot.: sygn. akt K 8/10



3

3. Wystàpienie Prezesa KR PZD do Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego

Sza now ny Pa nie Pre ze sie! 
Ini cja ty wa Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wy -

wo ła ła ol brzy mie po ru sze nie i obu rze nie wśród dział kow -
ców. Efek tem są li czo ne już w ty sią cach wy stą pie nia 
i sta no wi ska po dej mo wa ne i pod pi sy wa ne zbio ro wo przez
człon ków or ga nów ogro dów i sze re go wych dział kow ców,
z któ rych znacz na część tra fi ła też za pew ne na Pa na rę ce.
Z tre ści tych do ku men tów jed no znacz nie wy ni ka ne ga -
tyw ny sto su nek dział kow ców do pod wa ża nia za pi sów
usta wy o ROD, jak rów nież ocze ki wa nie, iż Zwią zek zde -
cy do wa nie sta nie w jej obro nie. Na uwa gę za słu gu ją rów -
nież ar gu men ty na tu ry praw nej i spo łecz nej, któ ry mi
dział kow cy po słu gu ją się bro niąc usta wę przed za rzu ta mi
po sta wio ny mi przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go. Po za twier dze nia mi wy ka zu ją cy mi bez za sad ność
tych za rzu tów, co raz czę ściej dział kow cy po ru sza ją rów -
nież kwe stię zgod no ści z pra wem dzia ła nia Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Zwra ca ją mia no wi cie uwa gę
na fakt, iż za rów no ty tuł nada ny wnio sko wi, jak i treść pe -
ti tum oraz uza sad nie nia prze są dza ją o tym, że jest to
„Wnio sek o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją”.
Tym cza sem z za pi sów Kon sty tu cji (art. 191 ust. 1 pkt 1 
w zw. z 188 ust. 1 Kon sty tu cji RP) wy ni ka, iż wnio sek
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wsz czy na po stę -
po wa nie, w któ rym Try bu nał Kon sty tu cyj ny ba da zgod -
ność usta wy z Kon sty tu cją. Zda niem dział kow ców ty tuł
pi sma wsz czy na ją ce go po stę po wa nie, jak i treść wnio sku,
po win ny od po wia dać ce lo wi po stę po wa nia, tj. zba da niu
zgod no ści usta wy z Kon sty tu cją, a nie stwier dze niu nie -
zgod no ści z Kon sty tu cją. 

Po gląd ten wy da je się być tym bar dziej za sad ny je że li
uwzględ nić za sa dę do mnie ma nia zgod no ści za pi sów usta -
wy z Kon sty tu cją, któ ra obo wią zu je do mo men tu ewen tu -
al ne go stwier dze nia nie zgod no ści usta wy z Kon sty tu cją
przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny. 

W świe tle po wyż szych roz wa żań oraz norm wy ni ka ją -
cych z za sa dy le ga li zmu, na ka zu ją cej or ga nom Pań stwa
dzia ła nie w ra mach swych kom pe ten cji, uwa gi dział kow -
ców kwe stio nu ją cych do pusz czal ność skła da nia ta kie go
wnio sku przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go na -
le ży uznać za za sad ne. O ile bo wiem nikt nie kwe stio nu -
je kom pe ten cji Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go do stwier -
dze nia nie zgod no ści usta wy z Kon sty tu cją, o ty le kom pe -
ten cja Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do wsz czę -
cia po stę po wa nia o stwier dze nie nie zgod no ści usta wy 
z Kon sty tu cją wy da je się być wy so ce wąt pli wa.  Je że li zaś
po gląd ten jest słusz ny, to war tym roz wa że nia jest kwe -
stia, czy ca łe po stę po wa nie, ja ko obar czo ne wa dą nie waż -
no ści, nie po win no zo stać umo rzo ne. 

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Przed miot to czą ce go się przed Try bu na łem Kon sty tu -

cyj nym po stę po wa nia, usta wo we za pi sy zo bo wią zu ją ce
PZD do dzia ła nia w obro nie praw swych człon ków, a
przede wszyst kim ocze ki wa nia zgła sza ne po wszech nie
przez dział kow ców ob li gu ją nas do skie ro wa nia do Pan
wnio sku o do pusz cze nie PZD do czyn ne go udzia łu w po -
stę po wa niu. Li czy my, że przy chy li się Pan do nie go, co
po zwo li Związ ko wi za pre zen to wać przed Try bu na łem ar -
gu men ty prze ma wia ją ce za roz wią za nia mi za war ty mi w
usta wie, któ rą swo im pod pi sem po par ło prze szło 620 000
pol skich dział kow ców. Do pusz cze nie PZD do czyn ne go
udzia łu w spra wie bę dzie dla nich tak że świa dec twem
pod mio to we go trak to wa nia sa mo rzą du dział kow ców
przez Pań stwo. De cy zja ta umoż li wi tak że za pre zen to wa -
nie pod czas po stę po wa nia prak tycz nych aspek tów funk -
cjo no wa nia ogro dów dział ko wych w Pol sce, co mo że
mieć zna cze nia przy po dej mo wa niu przez Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny sta no wi ska w spra wie. 

Z wy ra za mi sza cun ku

Se kre tarz 
/-/ inż. Wie sław Sa wic ki 

Pre zes
/-/ mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki

War sza wa, dnia 30 czerw ca 2010 r.

Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go 
Prof. dr hab. Lech Gar doc ki

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Pod ję ta przez Pa na ini cja ty wa skie ro wa nia do Try bu na -

łu Kon sty tu cyj ne go wnio sku o stwier dze nie nie zgod no ści
z Kon sty tu cją za pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych spo wo do wa ła ol brzy mie po ru sze nie w śro -
do wi sku dział kow ców. W efek cie do Kra jo wej Ra dy PZD

z ca łe go kra ju na pły wa ją zbio ro we i in dy wi du al ne wy stą -
pie nia z ogro dów, w któ rych użyt kow ni cy dzia łek wy ra -
ża ją opi nię w przed mio to wej spra wie. Wy cho dząc z za -
ło że nia, iż pi sma te sta no wią nie zwy kle waż ny głos spo -
łecz ny od osób naj bar dziej za in te re so wa nych spra wą 
– dział kow ców – Zwią zek pu bli ku je je na stro nie in ter ne -
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to wej oraz w spe cjal nych Biu le ty nach In for ma cyj nych. 
W za łą cze niu prze sy ła my na Pań skie rę ce ko lej ny już nu -
mer Biu le ty nu z ma te ria ła mi od no szą cy mi się do wnio sku
do Try bu na łu. Li czy my, iż ze chce Pan po świę cić mu uwa -
gę i za po znać się z po glą da mi dział kow ców na ten te mat.
Au to rzy wy stą pień zna ją co dzien ne pro ble my ogro dów
oraz dział kow ców i do brze wie dzą, ja kie go pra wa po trze -
bu ją. Dla te go ich po zy tyw nych opi nii o usta wie o ROD
nie moż na po mi jać. Pra wa nie na le ży spro wa dzać wy łącz -
nie do teo re tycz nych roz wią zań. Po win no rów nież od po -
wia dać po trze bom spo łecz nym i uwzględ niać wa run ki, 
w ja kich jest wdra ża ne. Dla te go opi nie osób, któ re sto su -
ją je w prak ty ce, bądź wo bec któ rych jest ono sto so wa ne,
po win ny być bra ne pod uwa gę na rów ni z teo re tycz ny mi
roz wa ża nia mi, któ re nie ste ty nie za wsze uwzględ nia ją
prak tycz ne aspek ty da nej dzie dzi ny ży cia.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Nie od ma wia jąc Pa nu pra wa – za rów no w sen sie kom -

pe ten cji for mal nych, jak i me ry to rycz nych – do wy stę po -
wa nia z wnio skiem do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, pol -
scy dział kow cy, bo ga ci w swe do świad cze nia wy ni ka ją ce
z co dzien ne go ży cia, zwra ca ją się do Pa na o po now ne roz -
wa że nie de cy zji pod ję tej w spra wie usta wy o ROD. Z pu -
bli ko wa nych li stów, za któ ry mi łącz nie stoi już kil ka set
ty się cy osób, wy ni ka jed no znacz nie, że rze czy wi stość pa -
nu ją ca w ogro dach funk cjo nu ją cych w opar ciu o usta wę
ROD, nie tyl ko nie da je pod staw do pod wa ża nia te go ak -
tu, ale wręcz świad czy o je go prak tycz nej przy dat no ści
oraz peł nej ak cep ta cji wśród osób, któ rych bez po śred nio
do ty czy. Uwa ża my, że tych wy po wie dzi nie moż na lek -
ce wa żyć, tak jak nie moż na po mi nąć 620 000 pod pi sów
zło żo nych przez dział kow ców w obro nie in te gral no ści
usta wy o ROD. Dla te go, przy łą cza jąc się do gło sów za -
war tych w wy stą pie niach opu bli ko wa nych w Biu le ty nie,
zwra ca my się do Pa na o po now ne roz wa że nie pod ję tej de -
cy zji i wy co fa nie wnio sku z Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Z wy ra za mi sza cun ku
Pre zes

/-/ mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki 
War sza wa, dnia 30 czerw ca 2010 r.

4. Wystàpienie Prezesa KR PZD do Marszałka Sejmu i posłów

Sza now ny Pan 
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP 

Sza now ny Pa nie Mar szał ku! 
W na wią za niu do wcze śniej szej ko re spon den cji, w spra -

wie wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP za pi sów
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych KR PZD
prze sy ła na Pań skie rę ce ostat ni nu mer Biu le ty nu In for -
macyj ne go PZD w ca ło ści po świę co ny tej spra wie. Na za -
łą czo ną pu bli ka cję skła da ją się prze dru ki czę ści wy stą pień
z ogro dów z ca łe go kra ju, w któ rych dział kow cy od no szą
się do ini cja ty wy I Pre zes Są du Naj wyż sze go. War to za -
zna czyć, że łącz nie do wia do mo ści Kra jo wej Ra dy PZD
prze sła no już po nad 1400 ta kich pe ty cji, pod któ ry mi nie -
rzad ko pod pi sa ły się ca łe ogro dy. Moż na więc śmia ło
przy jąć, iż w spra wie tej głos za bra ło już kil ka set ty się cy
użyt kow ni ków dzia łek. 

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
Prze sy ła jąc za łą czo ny Biu le tyn ma my na dzie ję, iż znaj -

dzie Pan chwi lę cza su aby po świę cić mu uwa gę. Za mie szo -
ne w nim do ku men ty oraz ilość dział kow ców, któ ra za ni mi

sto ją, sta no wią bo wiem jed no znacz ny do wód na po glą dy
spo łecz no ści ogro do wych na te mat dzia łań po dej mo -

wa nych wo bec usta wy o ROD. Tak jak w 2008 r., kie dy
620 000 dział kow ców zło ży ło pod pi sy pod pe ty cją o za -

cho wa nie usta wy o ROD w nie zmie nio nym kształ cie, tak 
i dzi siaj akt ten cie szy się gre mial nym po par ciem użyt kow -
ni ków dzia łek.  Prze kaz pły ną cy z ogro dów jest jed no znacz -
ny. Zda niem dział kow ców roz wią za nia praw ne wpro wa -
dzo ne usta wą o ROD spraw dzi ły się w prak ty ce i nie na le -
ży jej zmie niać. Te go ma so we go gło su spo łecz ne go po cho -
dzą ce go od osób, któ rych usta wa bez po śred nio do ty czy, nie
po win no się lek ce wa żyć. Dla te go też zwra ca my się do Pa -
na o po moc w obro nie usta wy o ROD. Dział kow cy li czą w
szcze gól no ści, iż de le gu jąc Po sła do re pre zen to wa nia Sej -
mu w po stę po wa niu przez Try bu na łem, wła dze Par la men -
tu za dba ją aby był on tak że re pre zen tan tem dział kow ców 
i wnio sko wał o od da le nie za rzu tów sta wia nych usta wie
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Łą czę wy ra zy sza cun ku
Pre zes

/-/ mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki War sza wa, dnia 30 czerw ca 2010 r.
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My człon ko wie ROD „Nad Rzecz ką” uczest ni czą cy 
w Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czo-Wy bor czym za po -
zna ni z tre ścią wy stą pie nia Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go, skie ro wa nym do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
Rze czy po spo li tej Pol skiej o stwier dze niu nie zgod no ści 
z Kon sty tu cją RP za pi sów sze ściu ar ty ku łów na szej usta -
wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, nie po dzie la my
po glą dów za war tych w tym wy stą pie niu. 

Są dow nic two i Pro ku ra tu ra w pierw szym rzę dzie po win -
ny za jąć się sze rzą cy mi się afe ra mi go spo dar czy mi, sze rzą -
cy mi się ko rup cja mi i pa to lo gią spo łecz ną a nie ude rzać w
nie licz ną w kra ju de mo kra tycz nie wy bra ną struk tu rę.

Upra wia ne przez nas dział ki to nie tyl ko hob by. To też
spo sób na ży cie. Uczy nas etycz nych za cho wań, cier pli -
wo ści tro ski o śro do wi sko na tu ral ne i uła twia ob co wa nie
z przy ro dą. Ja kie pra wo moż na na zwać pra wem, gdy już
od sze re gu lat pró bu je się nam ode brać dział ki, za własz -
czyć na szą pra cę, prze jąć osią gnię cia i ma ją tek związ ku. 

My dział kow cy ROD „Nad Rzecz ką” po pie ra my usta wę
o ROD z 2005 r. i sprze ci wia my się do ko ny wa niu 
w niej ja kich kol wiek zmian. Uwa ża my, że za pi sy w niej za -
war te da ją po czu cie sta bi li za cji, są w peł ni de mo kra tycz ne
i w ni kim nie po win ny bu dzić nie zdro wych emo cji.

5. Wybrane stanowiska

Wal ne Ze bra nie ROD „Nad Rzecz ką” we Wro cła wiu

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw czo -Wy bor cze go ROD „Nad Rzecz ką” we Wro cła wiu

z dnia 28 kwiet nia 2010 r.

Pre zes ROD 
/-/ Stąż ka An to ni

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Pod gę dek Wła dy sław

Wro cław, 28 kwiet nia 2010 r.

Sza now ny Pa ni Po śle
W na wią za niu do prze sła nych wcze śniej przez nasz

Zwią zek ma te ria łów do ty czą cych wnio sku Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go w spra wie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
Kra jo wa Ra da PZD po zwa la so bie zło żyć na Pa na rę ce
no wy Biu le tyn In for ma cyj ny PZD po świe co ny tej spra -
wie. Pu bli ka cja ta za wie ra prze dru ki wy stą pień z ogro dów
oraz jed no stek te re no wych PZD.

Łącz nie do KR PZD wpły nę ło do tych czas po nad 1400
ta kich wy stą pień. Są to głów nie pe ty cje zbio ro we, nie -
rzad ko przyj mo wa ne w for mie uchwał pod czas wal nych
ze brań wszyst kich człon ków ROD. Tak, więc śmia ło moż -
na stwier dzić, iż głos w tej spra wie za bra ło już łącz nie kil -
ka set ty się cy dział kow ców.

Sza now ny Pa nie Po śle
Prze sy ła jąc za łą czo ny Biu le tyn wy ra ża my na dzie ję, iż

ze chce Pan po świę cić mu swą uwa gę i za po znać się z po -

glą da mi śro do wi ska pol skich dział kow ców na przed mio -
to wa kwe stię. Ma so wy pro test prze ciw ko ini cja ty wie I
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go nie po zo sta wia wąt pli wo ści.
Pol scy dział kow cy po raz ko lej ny opo wia da ją się za usta -
wą o ROD oraz obo wią zu ją cy mi dziś roz wią za nia mi, w
opar ciu, o któ re funk cjo nuj ą ogro dy dział ko we. Po twier -
dza ją w ten spo sób swo je wcze śniej sze po par cie dla usta -
wy, któ re wy ra zi li w for mie 620 00 pod pi sów zło żo nych
na li stach w pro te ście prze ciw ko pró bom jej zmia ny. Uwa -
ża my, że ten wy raź ny głos spo łecz no ści ogro do wej nie po -
wi nien po zo stać nie zau wa żo ny. W spo łe czeń stwie
oby wa tel skim bu do wa nym w Pol sce, ja sne sta no wi sko na
te mat re gu la cji praw nej za ję te przez oso by, któ rych ona
bez po śred nio do ty czy, po win no być wzię te pod uwa gę
przez wła dze pu blicz ne. Ma my na dzie ję, że po gląd ten
znaj dzie uzna nie w Pań skich oczach, a co za tym idzie,
wes prze Pan pol skich dział kow ców w wal ce o za cho wa -
nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w nie -
zmie nio nym kształ cie.

Pre zes 
/-/ mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki

Sza now ny Pan
Po seł na Sejm RP

War sza wa, 30 czerw ca 2010 r.
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Ha li na Sę drow ska ze Szcze ci na

Obro na praw na by tych

Za rząd ROD „Prze my sła wa” w Ro goź nie Wlkp.

W imie niu Za rzą du i Dział kow ców ROD „Prze my sła wa” w Ro goź nie Wlkp. prze sy łam na sze 
sta no wi sko, ja ko od po wiedź na pró by dys kre dy ta cji PZD i Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

Two rze nie pra wa w na szym kra ju jest ostat nio zdo mi no -
wa ne przez gru py Lob bin go we, któ re w roz ma ity spo sób
od dzia ły wa ją na róż ne sfe ry ży cia (np. afe ra ha zar do wa,
te le wi zja pu blicz na, eme ry ci i ren ci ści, sto sun ki pra cy 
i in ne). Co chwi lę me dia po da ją fak ty po twier dza ją ce ta -
ki stan na szej co dzien no ści.

Po dob nie rzecz ma się z Pol skim Związ kiem Dział kow -
ców. Róż ne gru py i po je dyn cze oso by peł nią ce zna czą ce
funk cje w pań stwie, praw do po dob nie pod na ci skiem grup
lob bin go wych, pró bu ją zdys kre dy to wać sens ist nie nia
Związ ku, a szcze gól nie Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych. Przy po mnij my: pro jekt sej mo wy PiS -u po seł De ra,
RPO, Pre zes Są du Naj wyż sze go i wie lu in nych człon ków
Rzą du, Sej mu i Se na tu, któ rzy w mniej szym lub więk -
szym stop niu kon te sto wa li ist nie nie Związ ku lub po szcze -
gól ne pa ra gra fy na sze go Sta tu tu.

Dla cze go Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest so lą w oku
dla tych lu dzi?

1. Ja ko kli ku mi lio no wa, dość wy ra zi sta po li tycz nie si -
ła sta no wi zna czą ce gro no wy bor ców, któ re trze ba skłó cić,
roz bić a w kon se kwen cji znisz czyć.

2. Te re ny, na któ rych po ło żo ne są Ro dzin ne Ogro dy
Dział ko we, le ża ły kie dyś na obrze żach miast i by ły prze -
waż nie ugo ra mi, a na Ślą sku na wet hał da mi od pa dów. Po -
przez roz wój aglo me ra cji zna la zły się w ich cen trum 
i sta no wią cen ne te re ny pod za bu do wę de we lo per ską lub
han dlo wą.

3. Cen nym do rob kiem Związ ku jest je go sa mo dziel -
ność. Roz bu do wa na struk tu ra we wnętrz nej kon tro li spo -
łecz nej, po zwa la utrzy mać po ziom praw ny i ład
go spo dar czy w wy ty czo nych przez Sta tut ra mach. (Cho -
ciaż cza sa mi zbyt ry go ry stycz nie, bez uwzględ nie nia po -
je dyn czych przy pad ków. Ale wia do mo pre ce dens).

4. Me dia bio rą ce udział w tym pro ce de rze na gon ki na
ROD my lą po ję cia, wy ka zu jąc się in do len cją i bra kiem
warsz ta tu dzien ni kar skie go. Przy kła dem jest te le wi zja 

z Po zna nia. Pro gram nada no zi mą na prze ło mie ro ku.
Cho dzi ło na za miesz ki wa nie na dział kach, co jed no znacz -
nie re gu lu je i za bra nia Re gu la min ROD, de fi niu jąc jed no -
cze śnie, co ro zu mie się przez za miesz ki wa nie. TV uża li ła
się na lo sem ła mią cych pra wo związ ko we a do pie ro po tem
re dak to rzy uda li się do OZ PZD w Po zna niu, ce lem uzy -
ska nia wy ja śnień.

5. Zmie nia się po dej ście mło dych lu dzi do fak tu po sia -
da nia dział ki. Nasz Ogród w prze cią gu ostat nie go ro ku
przy jął 22 no wych, mło dych człon ków PZD. Oba la to mit
lan so wa ny przez na szych prze ciw ni ków, że ROD to tyl ko
eme ry ci i ren ci ści, któ rzy sta no wią „ciem ną ma sę” (cy tat
za po słem PiS -u Jac kiem Kur ski) i wszyst ko przyj mu ją 
w do brej wie rze.

6. Ro dzin ny Ogród Dział ko wy i je go dział ko wi cze, sta -
no wi zna czą cą si łę w spo łecz no ści lo kal nej, po przez swój
prze krój so cjal ny i pro ble my, któ ry mi ży je spo łecz ność
mia sta i ogro du, któ re się na wza jem prze ni ka ją.

Pod su mo wu jąc, na le ży stwier dzić, że unor mo wa nia,
któ re są głów nie ata ko wa ne m.in. przez Pre ze sa SN sta no -
wią clou Sta tu tu Związ ku i pod wa ża ją je go ist nie nie, ude -
rza ją w świę te pra wa wła sno ści, gwa ran to wa ne do tąd
Usta wą o ROD.

Nic to, jak mó wił Pan Wo ło dy jow ski, że go dzą w do ro -
bek kil ku po ko leń dział kow ców, że po wo du ją za gu bie nie
się ży cio we gru py lu dzi star szych, któ rzy pa trzą z oba wą
w przy szłość. Waż ny jest zysk grup de we lo per skich i lob -
bin go wych. Przed ostat ni mi wy bo ra mi, za rów no w 2005 r.,
ja ki w 2007 sły sze li śmy o pań stwie pro ro dzin nym i oby -
wa tel skim. Aż ci śnie się na usta sfor mu ło wa nie, ks. Prof.
Jó ze fa Ti sch ne ra o trzech praw dach, z na ci skiem na tę
ostat nią. Pa mię taj my o tym przy wy bo rach pre zy denc kich
i sa mo rzą do wych. W tej de ka dzie li czy się zysk a nie czło -
wiek. My ślę jed nak, że sil na zwar to ścią rze sza dział kow -
ców prze trzy ma te ata ki a „na pra wia cze rze czy wi sto ści”
odej dą w nie byt, gdzie jest ich miej sce od daw na.

Pre zes Za rzą du 
/-/ mgr An drzej Ko prow ski

Ogro dy dział ko we ist nie ją w Pol sce od po nad 100 lat 
i z dzia łek ogrod ni czych ko rzy sta po nad mi lion użyt kow -
ni ków. Uwa żam, że na dal pod sta wą funk cjo no wa nia gro -
dów jest Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 ro ku Dz. U. z 2005 r.

Nr 169 poz. 1419; zm. Dz. U z 2006 Nr 220, poz. 600 
w nie zmie nio nej for mie łącz nie z nie zmie nio ny mi i nie
usu wa ny mi sze ścio ma ar ty ku ła mi, któ re zo sta ły za kwe -
stio no wa ne ostat nich la tach po nad 620 tys. dział kow ców
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zło ży ło swo je pod pi sy wraz ze swo im da ny mi per so nal ny -
mi w obro nie prze pi sów Usta wy o ROD. Pro jekt przed -
mio to wej Usta wy prze szedł wszyst kie eta py i pro ce du ry
le gi sla cyj ne jak rów nież i zgod ność za pi sów z na czel nym
ak tem – Kon sty tu cją. Dla cze go to Usta wa wbrew wo li
dział kow ców i or ga nów Związ ku ma być zmie nia na.

Sy tu acja, któ ra by po wsta ła w Związ ku z usu nię ciem
lub zmia ną przed mio to wych za pi sów w usta wie dla ogro -
dów, dział kow ców i struk tur Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców – uza sad nie nie fak tycz ne i praw ne:

Art. 10 od po cząt ku po wsta nia ogro dów grun ty sta no -
wią ce wła sność Skar bu Pań stwa lub jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go by ły prze ka zy wa ne nie od płat nie dla Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Jest to pra wo na by te.
Zmia na te go za pi su pro wa dził by do li kwi da cji użyt ko wa -
nia wie czy ste go i zmia ny for my na od ręb ną wła sność.
Wią za ło by się to z du ży mi ob cią że nia mi fi nan so wy mi dla
struk tur Związ ku i bez po śred nio dla dział kow ców.

Art. 14 ust. 1 i 2 i w związ ku ust. 4. Dzię ki za pi som 
w w/w ar ty ku le i prze pi sa mi wy ko naw czy mi Za rząd ROD
w ist nie ją cych już ogro dach ma pra wo na pod sta wie
Uchwa ły przy dzie lić dla człon ka PZD bez płat nie i na czas
nie okre ślo ny dział kę do użyt ko wa nia. Jest to upraw nie nie
trwa łe i nie pod wa żal ne gdyż na mo cy ust. 2 i 4 mo że być
za war ta na wnio sek dział kow ca umo wa cy wil no -praw na
w for mie ak tu no ta rial ne go oraz mo że otrzy mać za pis 
w księ dze wie czy stej. Wy kre śle nie lub zmia na te go ar ty -
ku łu nie da je gwa ran cji sta bil ne go pra wa do użyt ko wa nia
na czas nie ozna czo ny. Art. 15 ust. 2. Na sa dze nia na dział -
ce, po pra wie nie kon sy sten cji gle by po przez jej na wo że -
nie, al tan ki, ogro dze nia – wy pra co wa li to wła sny mi si ła mi
dział kow cy. Są to w więk szo ści oso by mniej za moż ne fi -
nan so wo i głów nie w star szym wie ku eme ry ci, ren ci ści,
rów nież bez ro bot ni, Cięż ko by ło odło żyć pie nią dze al bo
trze ba by ło brać po życz kę że by ja koś wła sną dział kę urzą -
dzić. Wszyst ko zo sta ło na by te dzię ki pra cy dział kow ca 
i je go ro dzi ny z wła snych pry wat nych środ ków. Na dal jest
i po win na to być wła sność dział kow ca. 

Art. 30. Pol ski Zwią zek Dział kow ców ma pra wo po sia -
dać sta tut oraz zrze szać człon ków użyt ku ją cych dział ki w
ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Skład ka człon kow ska
nie jest wy so ka dla dział kow ca i ak tu al nie w bie żą cym ro -
ku wy no si tyl ko 17 gro szy od 1 m 2. Opła ta rocz na, jed no -
ra zo wa, nie ma czyn szów i opłat mie sięcz nych.

Art. 31ust. 1–3 Dla cze go pod wa ża się za sa dy przy dzia -
łu dzia łek przez Za rzą dy ROD i Sta tut PZD. Prze cież Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców po sia da wpis w KRS/Kra-
jo wym Re je strze Są do wym/ gdzie wy ma ga ne by ło przed -
ło że nie Sta tu tu. Sta tut był ana li zo wa ny, we ry fi ko wa ny 
i jest pra wo moc ny. Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest oso -
bą praw ną i pro wa dzi zgod nie obo wią zu ją cy mi za sa da mi
wszyst kie ewi den cje i peł ną księ go wość.

Art. 31 ust. 4 Za pis w w/w ar ty ku le w spo sób pre cy zyj -
ny okre śla za sa dy przy dzia łu po zmar łym człon ku PZD.
Na dal pierw szeń stwo po win ny mieć oso by bli skie z ro -

dzi ny wspól nie użyt ku ją cy dział kę. W przy pad ku ubie ga -
nia się wię cej niż jed nej oso by – wy bór na le ży do Za rzą -
du ROD. Za rząd w mniej szych i śred nich ogro dach zna
do brze dział kow ców. W w/w i in nych spra wach ma my
pra wo za pra szać na po sie dze nia Za rzą du kon kret ne oso by,
je że li spra wa bez po śred nio do ty czy. Wy słu chu je my stron.
Wie lo krot nie po dej mu je my me dia cje i do cho dzi my do
kom pro mi su. Przy dział dzia łek na pod sta wie Uchwa ły
oraz in nych roz strzy gnięć i spraw jest w krót kim cza sie.
Przy bra ku te go za pi su spra wy by ły by roz pa try wa ne na
za sa dach ogól nych na dro dze ad mi ni stra cyj nej lub są do -
wej. Dział ka le ża ła by odło giem bo spra wy dłu go by ły by
za ła twia ne. Wie my jak dłu go trwa ją spa wy cy wil ne w są -
dach. Nikt nie miał by ty tu łu praw ne go do dział ki i w efek -
cie nikt by jej nie upra wiał a ziel sko, pną cza i źdźbła traw
i chwa stów szyb ko prze nio są się na są sied nie dział ki.
Prze by wać mo gły by na tej dział ce nie po wo ła ne oso by za -
gra ża ją ce bez pie czeń stwu i po rząd ko wi lub nie upraw nie -
ni ob cy użyt kow ni cy. Do dat ko we uza sad nie nie fak tycz ne:
Szcze gól nie du że na si le nie ru chu dział ko we go i po wsta -
wa nie no wych ogro dów wy stę po wa ło po II -giej woj nie
świa to wej w la tach 60-tych, 70-tych i 80-tych. Mło dzież
z rocz ni ków wy żu de mo gra ficz ne go ze wsi i ma łych
miast, po ukoń cze ni szkół pod sta wo wych i po nad pod sta -
wo wych mi gro wa ła do miast. Po dej mo wa li pra cę za wo -
do wą, urzą dza li się w mie ście. Na dal po zo sta wa ły związ ki
ze wsią i zie mią. Prze cież w wie ku dzie cię cym i w mło do -
ści po ma ga li ro dzi com lub dziad kom upra wiać zie mię rol -
ną al bo w mia stach ogród ki przy do mo we. Póź niej też
przy jeż dża li na wa ka cje, na urlo py. Więk szość za miesz -
ka ła w blo kach z du żej pły ty. Każ dy tę sk nił i ma rzył za
skraw kiem zie mi, ro śli na mi. W Ogro dzie, w któ rym je -
stem Pre ze sem w la tach sie dem dzie sią tych pra cow ni cy
du że go za kła du po świę ci li ca ły rocz ny fun dusz so cjal ny 
i po ma ga li spo łecz nie bez ja kiej kol wiek za pła ty że by
urzą dzić ogród. Więk szo ści dział ko wi czów nie stać że by
ku pić dział kę bu dow la ną, wy bu do wać dom i po sia dać
ogró dek, bądź za ku pić do mek z ogród kiem. Po sia da my
dzia łecz ki ogrod ni czo -wa rzyw ne. Ogro dy dział ko we po -
win ny być i dbaj my o to, że by jak naj mniej za bie ra no
ogro do wej za go spo da ro wa nej zie mi na in ne ce le in we sty -
cyj ne. 

W in nych pań stwach np. w Niem czech ogród ki urzą -
dza ją na da chach do mów lub wie żow ców. Na si dział kow -
cy ma ją pra wo mieć nor mal ne dział ki na zie mi, w ogro-
dach.

Waż nym aspek tem jest moż li wość ak ty wi za cji fi zycz -
nej osób w star szym wie ku, a w szcze gól no ści we te ra nów
pra cy, eme ry tów, ren ci stów. Mo gą fi zycz nie po pra co wać
na świe żym po wie trzu. Mniej cho ru ją na reu ma tyzm, krę -
go słup, sta wy, dro gi od de cho we. Ko lej ną waż ną spra wą
jest pro duk cja świe żej eko lo gicz nej żyw no ści. Ro dzi na,
zna jo mi mo gą spo ży wać zdro wą żyw ność bez na wo zów
sztucz nych i któ ra nie jest ge ne tycz nie mo dy fi ko wa na
Prze cież w za chod nich kra jach żyw ność ge ne tycz nie mo -
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dy fi ko wa ną – GMO re kla mu ją i sprze da ją. Nie jest to do -
bra dla or ga ni zmu żyw ność. W skró co nym za pi sie wy ja -
śniam też spra wę od ręb nej wła sno ści gdyż po przez
uchy le nie lub zmia nę przed mio to wych za pi sów Usta wy
by ły by prze słan ki do jej wpro wa dze nia. Nie jest to ko -
rzyst ne dla mniej za moż nych dział kow ców. Są to kosz ty
po no szo ne z ty tu łu do ku men ta cji geo de zyj nej i kar to gra -
ficz nej, a usłu gi te nie są ta nie. Przy od ręb nej wła sno ści
mu sia ły by być wy ce na przez upraw nio ne go rze czo znaw -
cę ma jąt ko we go w po sta ci ope ra tów sza cun ko wych nie ru -
cho mo ści - ko lej ne wy dat ki. Wy ce ny do ko ny wa ne są 
w więk szo ści po przez okre śle nie ro dza ju ce ny ryn ko wej 
i po przez pro ce du rę ko ry go wa nia ce ny śred niej. By wa to
tak, że im wię cej dział ko wiec wy pra co wał i wło żył wła -

snych pie nię dzy na za go spo da ro wa nie to wy ce na bę dzie
od po wied nio wyż sza i wyż sze kwo ty za pła ci za od ręb ną
wła sność przy ofe ro wa nych bo ni fi ka tach.

My ślę, że przy wspól nym za an ga żo wa niu wszyst kich
struk tur i or ga nów PZD ma my szan se że by Usta wa nie
by ła zmie nia na a dział kow cy z po czu ciem bez pie czeń stwa
i sta bil no ści mo gli użyt ko wać i upra wiać swo je dział ki.
Oczy wi ście mam pro po zy cje do Ra dy Kra jo wej PZD i jej
Pre zy dium że by tro chę w więk szym stop niu kon sul to wać
rów nież z Pre ze sa mi ROD spra wy waż niej szych we -
wnętrz nych prze pi sów wy ko naw czych. Nie ma to związ -
ku z żad ną zmia ną pod sta wo we go za pi su, któ rym jest
pra wo moc na Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, któ ra nie po win na być zmie nia na.

Z po wa ża niem
/-/ Ha li na Sę drow ska

Zarzàd osiedla Bałuty Centrum Łodzi

Łódź, 15 czerw ca 2010 r.

Do wia do mo ści:
1. Try bu nał Kon sty tu cyj ny,
2. Pre zes Są du Naj wyż sze go,
3. Sejm RP,
4. Se nat RP,
5. Kra jo wa Ra da PZD,
6. OZ War miń sko -Ma zur ski w Olsz ty nie.

Za rząd Osie dla Ba łu ty Cen trum -Jed nost ka Po moc ni cza
Gmi ny otrzy mu je co dzien nie proś by i pe ty cje od miesz -
kań ców Osie dla – człon ków Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, po sia da ją cych dział ki pra cow ni cze(ro dzin ne) od
po nad 35 lat – o in ter wen cje w ce lu za ha mo wa nia pro ce -
su zmie rza ją ce go do za bo ru ich pra cy i fi nan so wych kosz -
tów ma ją moż li wość pod trzy my wa ni a zdro wi i od po-
czyn ku psy chicz ne go.

Osie dle Ba łu ty Cen trum za miesz ku je 60.000 miesz kań -
ców, z cze go 3200 po sia da dział ki ro dzin ne -co z ro dzi na -
mi sta no wi oko ło 10 tys. osób. Są to w du żej czę ści

prze waż nie eme ry ci i ren ci ści, któ rzy użyt ku ją te dział ki
z po ko le nia na po ko le nie. Stąd oba wa, że wy stą pie nie Pa -
na Pre ze sa do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o uzna nie na -
szej wła sno ści za nie kon sty tu cyj ne na ru sza obo wią zu ją cy
stan praw ny i mo że wpro wa dzić cha os, nie za do wo le nie 
i tro skę o moż li wość bez piecz ne go prze by wa nia i od po -
czy wa nia na na szych dział kach.

Za rząd osie dla Ba łu ty Cen trum pod jął uchwa łę zwra ca -
jąc się do Ra dy Kra jo wej PZD o pod ję cie dzia łań dla obro -
ny praw dział kow ców zgod nych z za sa da mi de mo kra tycz-
ne go pań stwa.

Z wy ra za mi sza cun ku
Prze wod ni czą cy Za rzą du Osie dla

/-/ Kon rad Jar no
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W wyniku powodzi, która nawiedziła nasz kraj w maju
i czerwcu br., poza gospodarstwami domowymi i rol-
nymi, ogromną stratę poniosły także rodzinne ogrody
działkowe. Skala zniszczeń dotyczy setek ogrodów, na
których użytkownicy z ogromnym poświęceniem i dba-
łością, uprawiali swoje działki. Dla wielu z nich utrata
tegorocznych plonów jest dużym ciosem dla budżetu
domowego. Zwłaszcza, że przeważającą grupę dział-
kowców stanowią osoby niezamożne. Poza stratami w
uprawach, żywioł nie oszczędził także infrastruktury
technicznej służącej do wspólnego użytku. Jednakże na
chwile obecną, nie ma możliwości oszacowania
wszystkich strat, a część przekazywanych danych przez
okręgowe zarządy PZD, jest przybliżona, ze względu na
fakt, iż z niektórych terenów, przez które przeszła powódź,
ni zeszła jeszcze woda, a w konsekwencji nie można wejść
na ogród, w cel dokonania oceny skutków powodzi. 

Według aktualnych danych przekazanych przez
okręgowe zarządy PZD na dzień l lipca 2010 roku,
powódź objęła 438 rodzinnych ogrodów działkowych
położonych na terenie 18 okręgowych zarządów PZD.

Łączna powierzchnia zalanych ogrodów wynosi 2 141,
37 ha i dotyczy 55 530 rodzinnych działek. 

Powódź dotknęła następujące okręgowe zarządy PZD:
1. OZ w Częstochowie – 27 ROD 
o pow. 119, 80 ha, 2 629 działek,
2. OZ Małopolski – 68 ROD 
o pow. 267, 04 ha, 6349 działek,
3. OZ Łódzki – 27 ROD 
o pow. 93, 91 ha, 2 550 działek,
4. OZ Opolski – 37 ROD 
o pow. 352, 83 ha, 9 553 działek,
5. OZ Podkarpacki – 42 ROD 
o pow. 200, 50 ha, 4939 działek

6. OZ Śląski – 76 ROD 
o pow. 455, 49 ha, 13 565 działek,
7. OZ Świętokrzyski – 15 ROD 
o pow. 47, 90 ha, l 136 działek,
8. OZ w Kaliszu – 24 ROD 
o pow. 68, 91 ha, 1850 działek,
9. OZ Toruńsko-Włocławski – 32 ROD 
o pow. 180, 39 ha, 4460 działek,
10. OZ w Zielonej Górze – 11 ROD 
o pow. 74, 62 ha, 1796 działek, 
11. OZ Mazowiecki – 14 ROD 
o pow. 49, 07 ha, l 380 działek, 
12. OZ we Wrocławiu – 28 ROD 
o pow. 135, 31 ha, 2 972  działek, 
13. OZ w Legnicy – 2 ROD 
o pow. 4, 02 ha, 106  działek, 
14. OZ w Bydgoszczy – 6 ROD 
o pow. 7, 96 ha, 156 działek, 
15. OZ w Pile – 5 ROD 
o pow. 12, 30 ha, 313 działek 
16. OZ w Gdańsku – 4 ROD 
o pow. 12, 7 ha, 334 działek, 
17. OZ w Lublinie – 10 ROD 
o pow. 38, 48 ha, l 003 działek, 
18. OZ w Poznaniu – 10 ROD 
o pow. 20, 14 ha, 439 działek. 
Mimo braku zagrożenia powodziowego, powyższe dane

mogą jeszcze ulec zmianie, gdyż zespoły ds. skutków
powodzi, nadal dokonują przeglądów ogrodów, które
ucierpiały w tegorocznej powodzi. Po dokonaniu oceny
wszystkich ROD, możliwe będzie ustalenie ostatecznej
powierzchni oraz liczby zalanych i podtopionych działek,
a także szacunkowych strat, jakich doznały ogrody.

II. POMAGAMY POWODZIANOM

1. Informacja

2. Wykaz ROD zalanych

INFORMACJA
w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych, które ucierpiały na skutek powodzi według informacji

przekazanych przez OZ PZD na dzień l lipca 2010 roku

W Biuletynie Informacyjnym Nr 07/2010 na stronach
14–22, umieszczony został wykaz ogrodów, które na
skutek powodzi zostały zalane, bądź podtopione. Sytuacja
powodziowa w ogrodach ulega ciągłym zmianom,
Okręgowe Zarządy PZD wykazują kolejne ogrody
działkowe, których dotknęła klęska powodzi, a w wielu

ogrodach, umieszczonych w poprzednim wykazie, doszło
do weryfikacji danych w zakresie powierzchni i liczby
działek. W związku z powyższym, uznaliśmy za
stosowne, aby ponownie umieścić wszystkie ogrody, które
doznały strat w wyniku powodzi, w niniejszym Biuletynie.
Szczegółowy wykaz przedstawia się następująco:

Aktualny wykaz wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych, które ucierpiały na skutek powodzi,
według informacji przekazanych przez OZ PZD na dzień 1 lipca 2010 roku
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Informacja
w sprawie ogrodów działkowych. które ucierpiały na skutek powodzi według informacji

przekazanych przez OZ PZD na dzień 1 lipca 2010 r.
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Ka ta stro fal na w skut kach po wódź, ja ka wy stą pi ła w ma -
ju i czerw cu 2010 r. na te re nie Pol ski, ob ję ła rów nież ro -
dzin ne ogro dy dział ko we. We dług in for ma cji przeka-
za nych przez Okrę go we Za rzą dy PZD po wódź ob ję ła 438
ROD, 2 141, 37 hek ta rów po wierzch ni, na któ rej dział ki
użyt ku je 55 530 ro dzin. Po wyż sze da ne ule ga ją na dal jesz -
cze zmia nom, gdyż do cie ra ją ko lej ne in for ma cje o stra -
tach do zna nych przez ROD na sku tek po wo dzi.

Ze skut ka mi po wo dzi bo ry ka ją się ogro dy z te re nu dzia -
ła nia osiem na stu okrę go wych za rzą dów PZD: w Byd gosz -
czy, w Czę sto cho wie, w Gdań sku, Ma ło pol skie go, Ma zo-
wiec kie go, w Le gni cy, w Lu bli nie, Łódz kie go, Opol skie -
go, w Pi le, Pod kar pac kie go, w Po zna niu, Ślą skie go, Świę -
to krzy skie go, w Ka li szu, To ruń sko -Wło cław skie go, we
Wro cła wiu i w Zie lo nej Gó rze.

We wszyst kich ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
przez któ re prze szła po wódź wy stą pi ły stra ty w upra wach,
za go spo da ro wa niu dzia łek i in fra struk tu rze ogro dów. 
W nie któ rych ogro dach stra ty spo wo do wa ne zo sta ły pod -
to pie nia mi, w in nych wy stą pi ło bez po śred nie nisz czy ciel -
skie dzia ła nie wy so kiej i gwał tow nej fa li po wo dzio wej,
któ ra mia ła tym ra zem dwa na stę pu ją ce po so bie ude rze -
nia. Wo da nio sła za so bą ska że nie bio lo gicz ne i che micz -
ne. Zna czy to, że dział kow cy do tknię ci po wo dzią, na wet
krót ko trwa łą, stra ci li te go rocz ne zbio ry. Dla wie lu dział -
ko wych ro dzin, któ re w prze wa ża ją cej czę ści sta no wią
gru pę eme ry tów i ren ci stów i bez ro bot nych po wódź spo -
wo do wa ła utra tę do rob ku ży cia i eg zy sten cji, ja ka dla nich
sta no wi ła dział ka.

Od bu do wa ogro dów i dzia łek do tknię tych po wo dzią bę -
dzie trwa ła, co najm niej kil ka lat. W nie któ rych przy pad -
kach trze ba bę dzie okre ślić, czy na le ży pod jąć trud
od bu do wy znisz czo nych ogro dów. De cy du ją cym w ta kich
przy pad kach bę dzie po ło że nie znisz czo ne go ogro du, gdyż
lo ka li za cja je go w stre fie za le wo wej w przy szło ści mo że
ozna czać po dob ne stra ty. Dzi siaj tra gizm sy tu acji po głę bia
fakt, iż ogro dy, któ re ucier pia ły wsku tek po wo dzi sprzed
trzy na stu lat, obec nie po now nie mu sia ły się zmie rzyć 
z ży wio łem i je go skut ka mi.

Aby ogro dy, któ re do zna ły szkód w wy ni ku po wo dzi
mo gły w przy szło ści, pod jąć pra wi dło we funk cjo no wa nie
ko niecz ne są ogrom ne środ ki fi nan so we na od bu do wę in -
fra struk tu ry tech nicz nej, urzą dzeń, od ka że nie zie mi i wo -
dy. Jed nost ki or ga ni za cyj ne Pol skie go Związ ku Dział-
kow ców, ja ki mi są po szcze gól ne ogro dy dział ko we, nie
są sa me w sta nie udźwi gnąć ta kie go cię ża ru, więc po moc
fi nan so wa w tym ce lu jest nie odzow na.

Dla te go też Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na po sie -
dze niu w dniu 26 ma ja 2010 r. br., wy da ło sze reg de cy zji
ma ją cych na ce lu udzie la nie po mo cy za la nym i pod to pio -
nym ogro dom. Jed nym z przy ję tych do ku men tów jest

uchwa ła w spra wie za dań dla okrę go wych za rzą dów PZD
w związ ku z po wo dzią 2010 ro ku, w któ rej spre cy zo wa -
no dzia ła nia OZ, do ty czą ce oce ny sy tu acji po wo dzio wej,
okre śle nia ro dza ju in fra struk tu ry, któ ra wy ma ga na pra wy
lub od two rze nia, okre śle nia po trzeb w za kre sie re kul ty -
wa cji grun tów, współ pra cy z Okrę go wy mi Sta cja mi Che -
micz no -Rol ni czy mi w za kre sie ba da nia gle by, a tak że
sze re gu in nych prio ry te to wych dzia łań ma ją cych na ce lu
usu wa nie skut ków po wo dzi.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD przy ję ło Sta no wi sko 
o spe cjal nym trak to wa niu ROD do tknię tych po wo dzią w
za kre sie udzie la nia po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co -
we go, w któ rym po sta no wi ło, że ROD do tknię tym po wo -
dzią bę dzie przy słu gi wa ło pierw szeń stwo w uzy ska niu
po życz ki. Od ręb ną uchwa łą Pre zy dium KR PZD od stą pi -
ło od opro cen to wa nia po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo -
co we go udzie la nych na usu wa nie znisz czeń spo wo do wa -
nych po wo dzią w br. Tak że do ta cje dla ROD znisz czo -
nych po wo dzią bę dą udzie la ne we dług uprosz czo nej pro -
ce du ry.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców w mia rę swo ich moż li -
wo ści sta ra się wspo ma gać fi nan so wo ogro dy dział ko we,
któ re do zna ły tak ogrom nych strat i któ re nie są w sta nie
sa mo dziel nie przy wró cić stan sprzed po wo dzi. W tym ce -
lu zo sta ło uru cho mio ne spe cjal ne kon to „Po wódź 2010”.
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD wy sto so wa ło Apel do
okrę go wych za rzą dów PZD, za rzą dów ROD i dział kow -
ców, w któ rym zwró ci ło się o po moc i prze ka zy wa nie
środ ków na rzecz ogro dów do tknię tych po wo dzią na spe -
cjal nie utwo rzo ne w tym ce lu kon to ban ko we. Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD zde cy do wa ło, że na usu wa nie skut -
ków po wo dzi prze zna cza po nad 3 mi lio ny zło tych, bę dą -
cych w dys po zy cji Kra jo wej Ra dy PZD.

W wie lu przy pad kach przy wró ce nie ogro dów dział ko -
wych do sta nu przed po wo dzią jest moż li we wy łącz nie
po przez ich cał ko wi tą re kon struk cję. Dla te go też środ ki
zgro ma dzo ne na spe cjal nie uru cho mio nym kon cie „Po -
wódź 2010” są prze zna czo ne na do ta cje i kie ro wa ne są do
wszyst kich jed no stek, któ re zna la zły się w tak tra gicz nej
sy tu acji. 

Dzię ku je my wszyst kim za oka za ne wspar cie i so li da ry -
zu ją cym się z dział kow ca mi, któ rzy mu szą po nieść trud
przy wra ca nia do użyt ku te re nów ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Je dy nie so li dar ne wspar cie gwa ran tu je zmi -
ni ma li zo wa nie ogro mu szkód, ja kie wy rzą dzi ła po wódź.
Za tem środ ki fi nan so we, któ re wpły wa ją na tą po moc ma -
ją tak ogrom ne zna cze nie. Po stę puj my we dług za sa dy: my
po mo że my im dziś, in ni po mo gą nam ju tro.

Kra jo wa Ra da PZD wy stą pi ła do Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów, Mi ni stra Śro do wi ska, Mi ni stra In fra struk tu ry i Mi -
ni stra Rol nic twa o udzie le nie po mo cy fi nan so wej i rze czo-

3. Informacja Krajowej Rady Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców w sprawie
skutków powodzi w ROD i podjetych dzia∏aƒ
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wej dla ROD, po przez uję cie ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych w pro gra mach po mo cy dla po wo dzian, ob je cie
ogro dów dział ko wych pre fe ren cyj ny mi roz wią za nia mi
praw ny mi zwią za ny mi z usu wa niem skut ków po wo dzi,
re fun da cji za ku pu na sion i ro ślin, bez płat ne go ba da nia gle -
by oraz za sto so wa nia do ogro dów szcze gól nych za sad w
za kre sie od bu do wy i re mon tów obiek tów bu dow la nych
znaj du ją cych się na ich te re nie.

Po dob nie jed nost ki te re no we PZD zwró ci ły się w imie -
niu po szko do wa nych dział kow ców do władz sa mo rzą do -
wych z proś bą o udzie le nie wszech stron nej po mo cy w
za kre sie: włą cze nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych w
pro ce du ry re ago wa nia kry zy so we go w tym głów nie, okre -
śle nie za sad współ dzia ła nia oraz spo so bów ogra ni cza nia
strat i usu wa nia skut ków po wo dzi, prze zna cza nia w przy -
go to wy wa nych pro gra mach środ ków fi nan so wych na usu -
wa nie skut ków po wo dzi w in fra struk tu rze ogro dów i
ma jąt ku dział kow ców, ob ję cia ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych szcze gól ny mi roz wią za nia mi praw ny mi zwią za -
ny mi z usu wa niem skut ków po wo dzi, uwzględ nie niem w
do ta cjach ce lo wych przy zna wa nych mia stom i gmi nom

na do fi nan so wa nie za dań wła snych zwią za nych z usu wa -
niem skut ków po wo dzi.

Przed wszyst ki mi struk tu ra mi Związ ku stoi dziś ogrom -
ne za da nie - po moc znisz czo nym w wy ni ku po wo dzi
ROD i dział kow com, od bu do wa in fra struk tu ry ogro do -
wej, przy wró ce nie ogro dów do ży cia, aby dział kow cy mo -
gli po wró cić na swo je dział ki. Za tem ko niecz na jest
mo bi li za cja i kon cen tra cja wszyst kich sił oraz środ ków,
zwięk sze nie sku tecz no ści dzia ła nia i ak ty wi za cja dla do -
bra ca łej spo łecz no ści dział ko wej.

W tej tra gicz nej sy tu acji ro dzin ne ogro dy dział ko we, ja -
ko urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej, za słu gu ją na
szcze gól ną tro skę Pań stwa i jed no stek sa mo rzą du te ry to -
rial ne go, bo wiem bez po mo cy z ze wnątrz usu nię cie skut -
ków po wo dzi mo że oka zać się po nad si ły i moż li wo ści
dział kow ców i Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Je dy nie
so li dar ne, wie lo kie run ko we dzia ła nia mo gą przy czy nić się
do znacz ne go zła go dze nia skut ków po wo dzi i przy wró ce -
nia pra wi dło we go funk cjo no wa nia ogro dów speł nia ją cych
wiel ce po zy tyw ną ro lę w urba ni sty ce i eko sys te mie miast
i gmin.

4. Dzia∏ania podj´te przez OZ w sprawie powodzi

W związ ku z po wo dzią, ja ka na wie dzi ła znacz ne ob sza -
ry Pol ski w ma ju i czerw cu 2010 ro ku, na Pre zy dium KR
PZD, któ re od by ło się w dniu 26 ma ja 2010 ro ku, wy da -
no sze reg de cy zji ma ją cych na ce lu udzie le nie po mo cy za -
la nym i pod to pio nym ogro dom. 

Jed nym z przy ję tych przez Pre zy dium KR PZD do ku -
men tów by ła Uchwa ła Nr 98/2010 w spra wie za dań dla
okrę go wych za rzą dów PZD w związ ku z po wo dzią 2010
ro ku, w któ rej spre cy zo wa no dzia ła nia OZ, do ty czą ce oce -
ny sy tu acji po wo dzio wej, okre śle nia ro dza ju in fra struk tu -
ry, któ ra wy ma ga na pra wy lub od two rze nia, okre śle nia
po trzeb w za kre sie re kul ty wa cji grun tów, a tak że prio ry -
te to wych dzia łań ma ją cych na ce lu usu wa nie skut ków po -
wo dzi. 

W ce lu do ko na nia oce ny dzia łań pod ję tych przez Okrę -
go we Za rzą dy PZD, Kra jo wa Ra da PZD pi smem z dnia
10.06.2010, zwró ci ła się o udzie le nie po wyż szych in for -
ma cji. Po za wy ja śnie nia mi prze ka za ny mi pi sem nie,
wszyst kie dzia ła nia po dej mo wa ne przez Okrę go we Za -
rzą dy PZD zo sta ły przed sta wio ne na na ra dzie Pre ze sów i
Dy rek to rów Biur, któ ra od by ła się w dniach 16 - 17 czerw -
ca br. w War sza wie, oraz na XVI po sie dze niu Kra jo wej
Ra dy PZD w dniu 24 czerw ca 2010 ro ku.

Do naj waż niej szych dzia łań pod ję tych przez OZ na le żą:
– bie żą ca współ pra ca ze szta ba mi kry zy so wy mi,

Stra żą Miej ską, wła dza mi miast, gdzie po dej mo wa ne
są wszyst kie de cy zje zwią za ne z ak cją po wo dzio wą
– OZ To ruń sko-Wło cław ski, OZ Opol ski, OZ w Ka li szu,
OZ w Po zna niu, OZ w Zie lo nej Gó rze, OZ Ma zo wiec ki,

– wy stą pie nia do sa mo rzą dów w spra wie bez płat ne -
go wy wo zu od pa dów – OZ To ruń sko-Wło cław ski, 
OZ Ma ło pol ski, OZ Opol ski, OZ Ślą ski, OZ w Zie lo nej
Gó rze, Za rząd ROD „Gen Be ma” w To ru niu,

– po dej mo wa nie roz mów w spra wie przy zna nia bez -
płat ne go wap na dla dział kow ców, w ce lu od ka ża nia te -
re nów – OZ To ruń sko-Wło cław ski, OZ w Ka li szu, 
OZ Ma ło pol ski, OZ Pod kar pac ki, OZ Opol ski, OZ Świę -
to krzy ski, OZ w Zie lo nej Gó rze,

– po dej mo wa nie przez Okrę go we Za rzą dy Ape li 
i Sta no wisk skie ro wa nych do ro dzin nych ogro dów
dział ko wych w spra wie po wo dzi – OZ Ma ło pol ski, 
OZ Pod kar pac ki, OZ w Byd gosz czy, OZ Opol ski, OZ To -
ruń sko-Wło cław ski, OZ Świę to krzy ski,

– po wo ła nie ko mi sji ds. oce ny skut ków po wo dzi – OZ
Pod kar pac ki, OZ To ruń sko – Wło cław ski, OZ Ślą ski, 
OZ w Byd gosz czy, OZ w Czę sto cho wie, OZ w Le gni cy,
OZ Opol ski, OZ w Ka li szu, OZ Ma ło pol ski, OZ w Zie lo -
nej Gó rze,

– or ga ni za cja spo tkań z Pre ze sa mi ROD, Za rzą da mi
ROD i dział kow ca mi w spra wie omó wie nia kwe stii wy -
wo zu śmie ci z te re nów za la nych, osza co wa nia szkód, 
a tak że prze ka zy wa nie in for ma cji do ty czą cych dzia -
łań pod ję tych przez Kra jo wą Ra dę PZD, ma ją cych po -
móc ogro dom do tknię tych po wo dzią – OZ To ruń-
sko-Wło cław ski, OZ w Ka li szu, OZ Ma ło pol ski, OZ 
w Po zna niu,

– udzie la nie wspar cia tech nicz ne go oraz nad zo ru
przez pra cow ni ka ds. in we sty cji w za kre sie usu wa nia



27

skut ków po wo dzi – OZ Pod kar pac ki, OZ w Le gni cy, OZ
Zie lo na Gó ra,

– udzie la nie wspar cia me ry to rycz ne go i fa cho we go
ze stro ny in struk to ra ds. ogrod nic twa – OZ Pod kar pac -
ki, OZ Ma ło pol ski, OZ w Ka li szu, OZ Zie lo na Gó ra, 
OZ w Ka li szu – wy dał opra co wa ną przez In struk to ra ds.
ogrod nic twa in for ma cję dla dział kow ców w spra wie po -
stę po wa nia przy usu wa niu skut ków po wo dzi na dział kach,
z któ rych ze szła wo da,

– za an ga żo wa nie Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej
do po mo cy w przy wró ce niu wa run ków agro tech nicz -
nych gle by i wy eli mi no wa nia skut ków ska że nia gle by
– OZ Pod kar pac ki. 

– wy stą pie nie do władz sa mo rzą dów te ry to rial nych,
bur mi strzów, mar szał ków wo je wództw, Pre zy den tów
Miast – w ce lu pod ję cia dzia łań in ter wen cyj nych 
w spra wie od pro wa dza nia wo dy z za la nych te re nów,
po kry cia kosz tów wap na oraz o udzie le nie po mo cy rze -
czo wej i fi nan so wej na od bu do wę in fra struk tu ry tech -
nicz nej – OZ To ruń sko-Wło cław ski, OZ Pod kar pac ki, OZ
Opol ski, OZ Ma ło pol ski, OZ w Zie lo nej Gó rze, OZ Świę -
to krzy ski, OZ Ma zo wiec ki,

– wy stą pie nie do Okrę go wych Sta cji Che micz no 
– Rol ni czych, Wy dzia łów Ochro ny Śro do wi ska i Pań -
stwo wych Po wia to wych In spek to rów Sa ni tar nych, 
w spra wie udzie le nia po mo cy w za kre sie re kul ty wa cji
gle by i po kry cia kosz tów ba da nia gle by a tak że ba da -
nia gle by na za war tość me ta li cięż kich – OZ Pod kar -
pac ki, OZ To ruń sko-Wło cław ski, OZ w Byd gosz czy, OZ
w Le gni cy, OZ Zie lo na Gó ra, OZ Opol ski, OZ Ślą ski, OZ
we Wro cła wiu, wy stą pie nia Za rzą dów ROD „Pod Gru -
szą”, „Kro kus”, „Ja rzę bi na”,

– wy stą pie nie do wo je wo dów o po moc fi nan so wą 
i so cjal ną dla dział kow ców – OZ Pod kar pac ki, OZ To -
ruń sko-Wło cław ski, OZ Świę to krzy ski,

– bie żą ca ak tu ali za cja da nych do ty czą cych za la nych
ogro dów – OZ Pod kar pac ki, OZ To ruń sko-Wło cław ski,
OZ Ślą ski, OZ w Byd gosz czy, OZ w Czę sto cho wie, 
OZ w Le gni cy, OZ Opol ski, OZ w Ka li szu, OZ w Zie lo -
nej Gó rze, OZ Ma ło pol ski,

– wy stą pie nia do ROD o prze ka zy wa nie środ ków fi -
nan so wych na rzecz ogro dów po szko do wa nych w po -
wo dzi, na spe cjal nie utwo rzo ne w tym ce lu kon to
ban ko we „Po wódź 2010” – OZ To ruń sko-Wło cław ski,
OZ w Byd gosz czy, OZ w Czę sto cho wie, OZ Ma ło pol ski,
OZ w Zie lo nej Gó rze,

– prze ka zy wa nie do za la nych i pod to pio nych ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych de cy zji, sta no wisk i uchwał
KR PZD, oraz wy stą pień KR PZD do Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów, Mi ni stra Śro do wi ska, Mi ni stra In fra struk -
tu ry i Mi ni stra Rol nic twa – OZ Opol ski, OZ w Byd gosz -
czy, OZ To ruń sko-Wło cław ski,

– udzie le nie po mo cy w za kre sie sfi nan so wa nia za ku -
pu na sion – OZ we Wro cła wiu, OZ Zie lo na Gó ra, 
OZ Ma ło pol ski,

Po za wy mie nio ny mi dzia ła nia mi ak tyw no ścią do ty czą -
cą udzie la nia po mo cy ogro dom i dział kow com, któ re
ucier pia ły na sku tek po wo dzi, wy ka za ły się na stę pu ją ce
Okrę go we Za rzą dy PZD: 

OZ To ruń sko-Wło cław ski:
– za pew nił dział kow com bez płat ną chlo ra mi nę do od ka -

ża nia sprzę tów, wy da wa ną przez Straż Miej ską,
– Urząd Mia sta To ru nia za po śred nic twem Wy dzia łu

Śro do wi ska i Zie le ni, prze pro wa dzi bez płat ne ba da nia gle -
by oko ło 10 re pre zen ta tyw nych prób z ogro dów w To ru -
niu, za rów no pod wzglę dem mi kro bio lo gicz nym przez
la bo ra to rium Sa ne pi du, jak i che micz nym przez Okrę go -
wą Sta cję Che micz no – Rol ni czą w Byd gosz czy,

–na wią zał współ pra cę z Wo je wódz kim In spek to rem
Ochro ny Ro ślin i Na sien nic twa w To ru niu w spra wie zor -
ga ni zo wa nia szko le nia dział kow ców, w za kre sie od ka ża -
nia dzia łek i za sad po stę po wa nia z gle bą i ro śli na mi na
te re nach do tknię tych po wo dzią,

– na wią zał współ pra cę z Pań stwo wym Po wia to wym In -
spek to rem Sa ni tar nym, któ ry prze ka zał dział kow com in -
struk cje do ty czą ce za sad po stę po wa nia ze ska żo ną, wo dą,
gle bą i sprzę ta mi, 

– zor ga ni zo wał spo tka nie z kan dy da tem na Pre zy den ta
– Grze go rzem Na pie ral skim w dniu 11.06.2010 ro ku na
te re nie za la nych ROD w obec no ści dział kow ców i me -
diów, na któ rym przed sta wio no ogól no pol ską sy tu ację po -
wo dzio wą na te re nach PZD,

– Pre zes OZ PZD Pan Ry szard Cho dy nic ki w dniu
11.06.2010 ro ku uczest ni czył w sym po zjum na uko wym i
kon fe ren cji w WSHE we Wło cław ku, na te mat ak tu al ne -
go sta nu po wo dzio we go w re jo nie Wło cław ka i To ru nia.

OZ w Ka li szu:
– Pre zes OZ PZD i część człon ków Pre zy dium uczest -

ni czy ło w na ra dach zor ga ni zo wa nych na wnio sek PZD 
w Wy dzia łach Ochro ny Śro do wi ska w Ka li szu, Ostro wie
Wlkp., Ko le i Kęp nie, w spra wie po mo cy za la nym ogro -
dom.

– otrzy mał 20 ton wap na na od ka ża nie te re nu od szta -
bów kry zy so wych w Ka li szu, Ostro wie Wlkp. i Kęp nie,

– uzy ska no za pew nie nie od Urzę du Mia sta w Ostro wie
Wlkp. o du żej do ta cji na od two rze nie in fra struk tu ry 
w ROD im. 22 Lip ca.

– Wy dział Ochro ny Śro do wi ska w Ka li szu pod sta wił 
i opła cił kosz ty 23 kon te ne rów, w ce lu wy wie zie nia znisz -
czo nych przez po wódź przed mio tów. Do tych cza so wy koszt
wy wo zu kon te ne rów wy niósł oko ło 14 tyś zł. Kon te ne ry
w dal szym cią gu są pod sta wia ne pod ogro dy dział ko we.

OZ we Wro cła wiu:
– Pre zy dium OZ zo bo wią za ło się do udzie le nia po mo -

cy fi nan so wej ze środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD na
od bu do wę znisz czo nych, uszko dzo nych środ ków trwa -
łych ROD, tj. do mów dział kow ca, bu dyn ków ad mi ni stra -
cyj nych i go spo dar czych, hy dro for ni, sie ci wo do cią -
go wych i elek trycz nych, ogro dzeń ze wnętrz nych, ele men -
tów dróg we wnętrz nych.
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– sfi nan so wał za kup i trans port wap na, w ilo ści 4 440
wor ków, któ re suk ce syw nie są do star cza ne do ogro dów
(w wor kach po 25 kg),

– udzie li po mo cy w za kre sie za ku pu i do star cza nia je sie -
nią drze wek owo co wych do za la nych ogro dów, a w okre -
sie zi mo wym kom ple tu na sion na 2011 rok.

– pod ję to de cy zje do ty czą ce pro ce dur uzy ska nia do ta cji.
OZ w Byd gosz czy:
– brał udział w go dzin nych au dy cjach ra dio wych po -

świę co nych spra wom po wo dzi w dniach 05.06.2010 i
12.06.2010, na któ rych prze ka za no in for ma cje na te mat
wszyst kich dzia łań i de cy zji KR PZD w spra wie po wo -
dzi, oraz skut ków po wo dzi w upra wach, drze wo sta nie, a
tak że dzia łań agro tech nicz nych, ja kie na le ży pod jąć.

– pod jął de cy zję o umiesz cze niu ogło sze nia w pra sie lo -
kal nej skie ro wa nym do dział kow ców i sym pa ty ków
ogrod nic twa dział ko we go, o zbiór ce pie nię dzy dla ogro -
dów do tknię tych po wo dzią.

OZ Opol ski:
Do tych czas udzie lił po mo cy:
– ROD „Zło cień” w Nie mo dli nie – 20 ton wap na do lo -

mi to we go,
– ROD „Spo iwo” w Krap ko wi cach – trans port do wy -

wo zu za la nych i znisz czo nych urzą dzeń ogrod ni czych i
wy po sa że nia al tan,

Po nad to:
– Bur mistrz przy dzie lił dla po trzeb po rząd ko wych 5

osób bez ro bot nych,
– Ca ri tas w Kę dzie rzy nie Koź lu prze ka zał ROD „Ener -

ge tyk” kon cen trat do de zyn fek cji al tan.
– Urząd Mia sta Opo la – Cen trum Za rzą dza nia przy dzie -

lił 2 to ny wap na chlo ro wa ne go dla ogro dów do tknię tych
po wo dzią,

– Okrę go wa Sta cja Rol ni czo – Che micz na prze ba da w
każ dym ogro dzie oko ło 5 pró bek wo dy, w ce lu usta le nia
czy jest ska żo na – koszt ba da nia zo sta nie po kry ty przez
Okrę go wy Za rząd PZD

– Urząd Mia sta Kę dzie rzyn – Koź le – Wy dział Ochro -
ny Śro do wi ska przy znał wg po trzeb da ne go ogro du, wor -
ki na znisz czo ne przez po wódź rze czy, któ re póź niej bę dą
nie od płat nie wy wo żo ne, 

– nie któ re Za rzą dy ROD za ku pu ją wap no wor ko wa ne i
nie od płat nie prze ka zu ją dział kow com,

OZ Pod kar pac ki:
– wy stą pił do sa mo rzą dów te ry to rial nych o uję cie ogro -

dów w pla nie od ko ma rza nia te re nów,
OZ w Zie lo nej Gó rze:
– zo bo wią zał się do po kry cia kosz tów no wych licz ni -

ków elek trycz nych dział kow ców, któ re nie na da ją się do
użyt ku, ze wzglę du na po wódź,

– na Pre zy dium OZ PZD pod ję to usta le nia, w spra wie
pod sta wia nia kon te ne rów na śmie ci pod ogro dy dział ko we,

– Urząd Miej ski w No wej So li sfi nan su je kom plek so -
we za bie gi od ka ża nia ogro dów,

– Pre zy dium OZ prze zna czy ło 200 000 zł na od bu do wę
in fra struk tu ry w ogro dach,

– pod ję to de cy zję o za ku pie dla wszyst kich po szko do -
wa nych dział kow ców na wo zu wap nio we go do re kul ty wa -
cji gle by, łącz nie dla wszyst kich ogro dów za ku pio no 90
ton wap na na wo zo we go.

– pod ję to de cy zję o za ku pie na sion gor czy cy na po plon. 
– pod ję to uchwa łę o prze ka za niu na kon to „Po wódź

2010” kwo ty w wy so ko ści 50 000 zł.
– zor ga ni zo wa no trzy spo tka nia z wi ce pre zy den tem No -

wej So li – Ja nem Mi lew skim, w spra wie udzie le nia dział -
kow com do raź nej po mo cy,

– o ak tu al nej sy tu acji w za la nych ogro dach na bie żą co
in for mo wa ła „Ga ze ta Re gio nal na”, w któ rej uka za ły się
dwa ar ty ku ły za wie ra ją ce wy wiad z Pa nem Sta ni sła wem
Trzisz ką – Wi ce pre ze sem OZ i Pa nem Ra fa łem Haw ry lu -
kiem – in struk to rem ds. ogrod ni czych.

OZ Ślą ski:
– W dniu 18.06.2010 ro ku na spo tka niu kie row ni ków i

prze wod ni czą cych De le ga tur Re jo no wych Okrę go we go
Za rzą du usta lo no, iż zgło sze nia o szko dach po wsta łych na
sku tek po wo dzi bę dą prze ka zy wa ne do ko mi sji in we sty -
cyj nych w De le ga tu rach Re jo no wych, a po ich za opi nio -
wa niu bę dą na stęp nie roz pa try wa ne przez ko mi sję
in we sty cyj ną w OZ PZD, w opar ciu o uprosz czo ne wnio -
ski in we sty cyj ne (na pod sta wie uchwa ły za rzą du i bez ko -
niecz no ści dys po no wa nia wkła dem wła snym). Po wyż sza
pro ce du ra zo sta ła za twier dzo na przez Pre zy dium OZ
PZD.

– Pre zy dium OZ pod ję ło uchwa łę o prze ka za niu środ -
ków fi nan so wych na kon to „Po wódź 2010”,

OZ Ma ło pol ski:
– w dniu 08.06.2010 r. wy stą pio no do Bur mi strza Mia -

sta My śle ni ce o za bez pie cze nie brze gu rze ki Ra by po przez
jej wzmoc nie nie przed dal szym pod my wa niem,

– Pre zy dium OZ po sta no wi ło sfi nan so wać za kup wap -
na na wo zo we go oraz na sion z prze zna cze niem na zie lo ny
na wóz.

– W dniu 21.06.2010r. od by ła się wi zy ta z Pre zy den tem
Mia sta Kra ko wa, w spra wie sy tu acji po wo dzio wej, na te -
re nach ogro dów dział ko wych.

OZ w Po zna niu:
– zor ga ni zo wa no na ra dę Pre ze sów za la nych ROD, z

udzia łem Po wia to we go In spek to ra Sa ni tar ne go oraz
przed sta wi cie li Wy dzia łu Rol nic twa Urzę du Mia sta Po -
zna nia, na któ rej omó wio no pro ce du ry za po mo go we dla
dział kow ców, któ rych mie nie ule gło znisz cze niu, oraz
udzie lo no po rad w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi,
re kul ty wa cji grun tu i na sa dzeń.
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Z przed sta wio nych in for ma cji wy ni ka, iż Okrę go we Za -
rzą dy PZD pod ję ły sze reg dzia łań, ma ją cych na ce lu re ali -
za cję de cy zji pod ję tych przez Pre zy dium KR PZD w dniu
26 ma ja br. 

W szcze gól no ści Okrę go we Za rzą dy re ali zu ją uchwa łę
nr 98/2010 w spra wie za dań dla okrę go wych za rzą dów
PZD w związ ku z po wo dzią 2010 ro ku, któ ra na ło ży ła na
OZ za da nia, zmie rza ją ce do oce ny sy tu acji po wo dzio wej
w po szcze gól nych ROD, a tak że dzia ła nia ma ją ce na ce -
lu okre śle nie po trzeb w za kre sie re kul ty wa cji oraz wap -
no wa nia grun tów, aby przy wró cić ogro dy, w jak
naj krót szym cza sie, do po now ne go użyt ko wa nia.

Po nad to Okrę go we Za rzą dy PZD wy stę pu ją do jed no -
stek sa mo rzą du te ry to rial ne go, w ce lu or ga ni zo wa nia bez -
płat ne go wy wo zu od pa dów z ogro dów dział ko wych, któ re
ucier pia ły na sku tek po wo dzi i pod to pień. Po dej mo wa ne
są tak że roz mo wy w spra wie przy zna wa nia bez płat ne go
wap na oraz po kry cia kosz tów ba da nia gle by. Na dzień dzi -
siej szy brak jest szcze gó ło wych da nych, któ re uka za ły by,
na ile wy stą pie nia Okrę go wych Za rzą dów zo sta ły po zy -
tyw nie roz pa trzo ne. W więk szo ści jed nak przy pad kach
jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go w pierw szej ko lej no -
ści udzie la ją po mo cy oso bom, któ re na sku tek po wo dzi
do zna ły start w go spo dar stwach do mo wych. Na to miast w
nie licz nych tyl ko przy pad kach, sa mo rzą dy do strze ga ją
pro ble my ro dzin dział ko wych, mi mo, iż w prze wa ża ją cej
czę ści sta no wią oni gru pę eme ry tów, ren ci stów i bez ro -
bot nych, któ rym po wódź ode bra ła do ro bek ży cia i eg zy -
sten cji, ja ka sta no wi ła dla nich dział ka. Bez po mo cy z
ze wnątrz usu nię cie skut ków po wo dzi mo że oka zać się po -
nad si ły i moż li wo ści dział kow ców i Związ ku.

Z ze bra nych in for ma cji wy ni ka, iż je dy nie w OZ w Ka -
li szu i OZ Opol skim, Urzę dy Mia sta udzie li ły ogro dom
wspar cia, po przez bez płat ne do star cze nie wap na do nie -
któ rych ogro dów dział ko wych. Jed nak że w więk szo ści
przy pad kach to Okrę go we Za rzą dy PZD po kry wa ją kosz -
ty do star cza nia wap na nie zbęd ne go do od ka ża nia gle by.
Po nad to na te re nie więk szo ści okrę go wych za rzą dów
Urzę dy Mia sta umoż li wi ły bez płat ny wy wóz od pa dów.
Na po zo sta łe wy stą pie nia Okrę go wych Za rzą dów, w spra -
wie udzie le nia po mo cy rze czo wej i fi nan so wej na od bu do -
wę in fra struk tu ry tech nicz nej, oraz udzie le nia wspar cia
dział kow com, nie ma żad nych od po wie dzi. Wy jąt kiem
jest To ruń, gdzie we dług OZ To ruń sko – Wło cław skie go,
mia sto pla nu je udzie lić po mo cy za rów no ogro dom, któ re
ucier pia ły z po wo du po wo dzi, jak i dział kow com.

Ko lej nym kro kiem po dej mo wa nym przez Okrę go we

Za rzą dy jest po wo ła nie spe cjal nych ko mi sji, któ re do ko -
nu ją oce ny skut ków po wo dzi, w ogro dach, w któ rych wo -
da już opa dła. W chwi li obec nej KR PZD po sia da da ne
do ty czą ce przy bli żo nych strat po nie sio nych przez ogro dy
po ło żo ne na te re nie Okrę go we go Za rzą du Opol skie go,
gdzie na 37 ROD do tknię tych po wo dzią, ko mi sje prze pro -
wa dzi ły oce ny skut ków w 32 ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Orien ta cyj ny koszt od bu do wy in fra struk tu ry
tech nicz nej okre ślo no na kwo tę 1 459 110,00 zł. Po zo sta -
łe Okrę go we Za rzą dy PZD nie prze ka za ły jesz cze sza cun -
ko wych da nych do ty czą cych strat, ja kie po nio sły ro dzin ne
ogro dy dział ko we.

Kra jo wa Ra da PZD nie po sia da tak że in for ma cji do ty -
czą cych in fra struk tu ry tech nicz nej, któ ra ucier pia ła na
sku tek po wo dzi. Z prze ka za nych przez część Okrę go wych
Za rzą dów PZD da nych wy ni ka, iż znisz cze niu ule gły ale -
je ogro do we, ogro dze nia, ro wy me lio ra cyj ne, jak rów nież
dro gi do jaz do we, stud nie, do my dział kow ca, bu dyn ki go -
spo dar cze, skrzyn ki elek trycz ne oraz sieć wo do cią go wa.
Po za in fra struk tu rą, uszko dze niu ule gły rów nież al ta ny i
na sa dze nia na dział kach ro dzin nych. 

Okrę go we Za rzą dy PZD po in for mo wa ły tak że, iż wpły -
wa ją już pierw sze wnio ski o udzie le nie do ta cji dla ogro -
dów, w któ rych na sku tek  po wo dzi do szło do znisz cze nia
in fra struk tu ry tech nicz nej, słu żą cej do wspól ne go użyt ku.
Jed nak że KR PZD nie po sia da in for ma cji, z któ rych wy -
ni ka ło by, ile Za rzą dów ROD do chwi li obec nej wy stą pi -
ło o udzie le nie po mo cy fi nan so wej. 

W związ ku z fak tem, iż bez udzie le nia wpar cia fi nan -
so we go ogro dy, któ re do zna ły strat, nie są w sta nie sa mo -
dziel nie przy wró cić sta nu sprzed po wo dzi, na po sie dze niu
w dniu 26 ma ja br. Pre zy dium KR PZD wy sto so wa ło Apel
skie ro wa ny do Okrę go wych Za rzą dów PZD, Za rzą dów
ROD i dział kow ców, w któ rym zwró ci ło się o po moc i
prze ka zy wa nie środ ków na rzecz ogro dów do tknię tych
po wo dzią na spe cjal nie utwo rzo ne kon to „Po wódź 2010”.
W ce lu roz po wszech nie nia przed mio to we go Ape lu, Okrę -
go we Za rzą dy PZD zwra ca ją się do Za rzą dów ROD o
wpła ca nie na po wyż sze kon to środ ków fi nan so wych, któ -
re umoż li wią od bu do wę ogro dów. Na le ży jed nak stwier -
dzić, iż dzia ła nia w przed mio to wej kwe stii mu szą być
prze pro wa dza ne przez Okrę go we Za rzą dy PZD z więk -
szą ak tyw no ścią, gdyż w chwi li obec nej wpła ty do ko ny -
wa ne przez ro dzin ne ogro dy dział ko we są nie licz ne, a bez
od po wied nich środ ków fi nan so wych, nie bę dzie moż li we
przy wró ce nie ogro dów dział ko wych do sta nu przed po -
wo dzią. 

OCE NA  DZIA ŁAŃ POD JĘ TYCH PRZEZ OZ PZD

WNIO SKI

Ana li zu jąc dzia ła nia pod ję te przez Okrę go we Za rzą dy
PZD, w opar ciu o da ne prze ka za ne pi sem nie, oraz przed -

sta wio ne na na ra dzie Pre ze sów i Dy rek to rów Biur w
dniach 16 – 17 czerw ca br., oraz na XVI po sie dze niu Kra -
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jo wej Ra dy PZD w dniu 24 czerw ca 2010 ro ku, wy ni ka iż
Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny zwięk szyć sku tecz ność
po dej mo wa nych dzia łań po przez:

– przy ję cie przez wszyst kie Pre zy dia OZ PZD uchwał,
w któ rych zo sta nie okre ślo na pu la środ ków, bę dą cych w
dys po zy cji OZ PZD: z Fun du szu Roz wo ju ROD, Fun du -
szu Oświa to we go i środ ków bu dże to wych, z prze zna cze -
niem na po moc dla ogro dów po wo dzio wych na te re nie
okrę gu,

– roz po wszech nie nie we wszyst kich ogro dach, Ape lu
Pre zy dium KR PZD z dnia 26 ma ja 2010 ro ku skie ro wa -
ne go do OZ PZD, Za rzą dów ROD i dział kow ców o po -
moc i prze ka zy wa nie środ ków na rzecz ogro dów
do tknię tych po wo dzią na kon to ban ko we „Po wódź 2010”,

– wy stą pie nie do ogro dów - zwłasz cza tych, któ re nie
ucier pia ły na sku tek po wo dzi – o udzie le nie wspar cia fi -
nan so we go po szko do wa nym, po przez do ko ny wa nie wpłat
na kon to „Po wódź 2010”,

– ak tyw niej sze wy stą pie nia do jed no stek sa mo rzą du te -
ry to rial ne go o udzie le nie po mo cy rze czo wej i fi nan so wej
na od bu do wę in fra struk tu ry tech nicz nej ogro dów, oraz po -
moc w re kul ty wa cji gle by, 

– ak tyw niej sze wy stą pie nia do wła ści wych miej sco wo
urzę dów mar szał kow skich o sfi nan so wa nie do staw wap -
na i po kry cia kosz tów ba da nia gle by,

– wy stą pie nie do jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go,
ce lem ob ję cia ogro dów, któ re ucier pia ły na sku tek po wo -
dzi, w pla nach od ko ma rza nia te re nów za la nych i pod to -
pio nych,

–zak ty wi zo wa nie Za rzą dów ROD, któ re tak że po win -
ny wy stę po wać do władz lo kal nych o udzie le nie po mo cy
rze czo wej i fi nan so wej po szko do wa nym ogro dom,

– zak ty wi zo wa nie Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej, w
za kre sie po mo cy fa cho wej i me ry to rycz nej, w ce lu przy -
wró ce nia wa run ków agro tech nicz nych gle by i wy eli mi -
no wa nia skut ków ska że nia gle by,

– opra co wa nie przez Okrę go we Za rzą dy PZD pla nów
dzia ła nia, któ re bę dą zmie rzać do osza co wa nia strat w
ogro dach dział ko wych, do pro wa dze nia do sta nu uży wal -
no ści dzia łek, po przez usu nię cie mu łu, wszel kie go ro dza -
ju od pa dów, od ka że nia gle by i wo dy, w ce lu przy wró ce nia
wa run ków agro tech nicz nych, a na stęp nie do od bu do wy
znisz czo nej in fra struk tu ry ogro do wej,

– roz po wszech nie nie we wszyst kich ogro dach, któ re

ucier pia ły na sku tek po wo dzi, bez płat nej bro szu ry wy da -
nej przez Kra jo wą Ra dę PZD pt. ”Jak po móc dział kow -
com po po wo dzi” au tor stwa dr Zbi gnie wa Ja ro sza z
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Lu bli nie, któ ra za wie ra
wie le cen nych wska zó wek do ty czą cych prac ja kie na le ży
wy ko nać  po ustą pie niu wo dy z ogro dów tj. prac po rząd -
ko wych, de zyn fek cji ska żo nych przed mio tów i sprzę tów,
ba dań stop nia ska że nia che micz ne go gleb, za bie gów re -
kul ty wa cyj nych i upra wo wych, ma ją cych na ce lu przy -
wró ce nie rów no wa gi bio lo gicz nej w gle bie,

– bie żą ce nad zo ro wa nie i kon tro lo wa nie przez Okrę go -
we Za rzą dy PZD dzia łań zmie rza ją cych do przy wra ca nia
ży cia w ogro dach dział ko wych,

– ko or dy no wa nie dzia łań w za kre sie ko rzy sta nia przez
ro dzin ne ogro dy dział ko we, ze środ ków zgro ma dzo nych
na kon cie „Po wódź 2010”,

– sys te ma tycz ne in for mo wa nie KR PZD o ak tu al nej sy -
tu acji po wo dzio wej i po dej mo wa nych dzia ła niach, ma ją -
cych na ce lu usu wa nie skut ków po wo dzi.

Naj waż niej szy mi jed nak za da nia mi dla Związ ku (KR
PZD, OZ PZD i Za rzą dów ROD) jest:

– oczysz cze nie i od ka że nie te re nów po wo dzio wych,
– usta le nie strat w in fra struk tu rze ogro dów w wy mia rze

ro dza jo wym, ilo ścio wym i war to ścio wym,
– usta le nie strat na dział kach,
– opra co wa nie pla nów przy wra ca nia do ży cia ogro dów

i dzia łek, oraz ich od bu do wa,
– uru cho mie nie środ ków wła snych przez Za rzą dy ROD,

środ ków Okrę go wych Za rzą dów PZD i przy zna nych
przez Kra jo wą Ra dę PZD,

– udzie la nie po mo cy or ga ni za cyj nej i fa cho wej przez
Okrę go we Za rzą dy PZD.

W ce lu wska za nia naj waż niej szych za dań, któ re po win -
ny zo stać pod ję te przez wszyst kie struk tu ry Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, Kra jo wa Ra da PZD w dniu 24
czerw ca 2010 ro ku pod ję ła uchwa łę nr 2/XVI/2010 w
spra wie dzia łań w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w
ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

Po wyż sze dzia ła nia pod ję te przez Kra jo wą Ra dę PZD,
Okrę go we Za rzą dy PZD, jak i Za rzą dy ROD, a tak że sa -
mych dział kow ców, po zwo lą na szyb sze od bu do wa nie
znisz czo nych przez po wódź ogro dów dział ko wych, oraz
po now ne za go spo da ro wa nie dzia łek. 

AR

5. Okr´gowy Zarzàd PZD we Wroc∏awiu

Za rzą dy
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych Okrę gu Wro cław skie go

do tknię tych skut ka mi po wo dzi

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców we Wro cła wiu in for mu je, że pod ję ło sze -

reg de cy zji w spra wie udzie le nie po mo cy ogro dom i dział -
kow com do tknię tych skut ka mi po wo dzi spo wo do wa nej
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wy la niem rzek i po to ków, a tak że w wy ni ku wy la nia ro -
wów i nie od pro wa dza nia nad mia ru wód opa do wych
przez sys tem urzą dzeń me lio ra cyj nych.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du po sta no wi ło:
1. udzie lić po mo cy fi nan so wej ze środ ków Fun du szu

Roz wo ju ROD na od bu do wę, re mont znisz czo nych,
uszko dzo nych środ ków trwa łych ROD tj. Do mów Dział -
kow ca, bu dyn ków ad mi ni stra cyj nych i go spo dar czych,
stud ni, hy dro for ni, sie ci wo do cią go wych i elek trycz nych,
ogro dzeń ze wnętrz nych, ele men tów dróg we wnętrz nych
(obrze ża), 

2. udzie lić po mo cy dział kow com w za kre sie od ka ża nia
gleb, dzia łek, ogro dów za la nych wo da mi rzek po przez sfi -
nan so wa nie za ku pu i trans por tu wap na. Wap no w wor -
kach po 25 kg bę dzie suk ce syw nie do star cza ne, do
ogro dów, gdzie ustą pi ła już wo da po wo dzio wa. Pre ze si
ROD bę dą te le fo nicz nie po wia do mie ni o ter mi nie trans -
por tu i ilo ści wor ków wap na ce lem od bio ru, a na stęp nie
roz dzie le nia dla dział kow ców,

3. udzie lić po mo cy dział kow com w za kre sie za ku pu i
do star cze nia je sie nią drze wek owo co wych do ogro dów
za la nych wo da mi po wo dzio wy mi rzek. O ter mi nie i ilo ści
drze wek pre ze si ROD bę dą po wia do mie ni te le fo nicz nie,

4. udzie lić po mo cy dział kow com w za kre sie za ku pu 
i do star cze nia w okre sie zi mo wym 2011 r. kom ple tu na -
sion na se zon 2011 r.

Po moc w za kre sie od bu do wy urzą dzeń ogro do wych
– udzie la na bę dzie głów nie w for mie do ta cji na sfi nan -

so wa nie ma te ria łów i ro bót spe cja li stycz nych.
Ce lem uzy ska nia do ta cji na le ży przed ło żyć do Okrę -

go we go Za rzą du opis i za kres szkód oraz:
a. kosz to ry su spo rzą dzo ne go przez upraw nio ne oso by

w za kre sie bu dow nic twa na od bu do wę, re mont obiek tów
ku ba tu ro wych (Do mów Dział kow ca, bu dyn ków ad mi ni -
stra cyj nych i go spo dar czych), z wy od ręb nie niem ma te ria -
łów i ich kosz tów,

b. kosz to rysu spo rzą dzo ne go przez upraw nio ne oso by
w za kre sie nad zo ru ro bót elek trycz nych, lub in sta la cyj nych
na re mont hy dro for nią sie ci wo do cią go wych i elek trycz -
nych, z wy od ręb nie niem ma te ria łów i ich kosz tów,

c. opis i za kres szko dy oraz ze sta wie nie kosz tów od -
bu do wy, re no wa cji i re mon tu stud ni ko pa nych i wier co -
nych, w tym kosz tów ma te ria ło wych,

d. opis i za kres szko dy oraz po da nie nie zbęd nej ilo ści

za ku pu siat ki ogro dze nio wej, słup ków oraz dru tu na cią -
go we go dla wy mia ny lub re mon tu znisz czo nych ele men -
tów ogro dzeń ze wnętrz nych ogro du,

e. opis i za kres szko dy wraz z po da niem ilo ści znisz -
czo nych obrze ży oraz ma te ria łów na wierzch ni dróg we -
wnętrz nych i par kin gu.

W spra wie za ku pu drze wek owo co wych – Okrę go wy
Za rząd ocze ki wać bę dzie kon kret nych in for ma cji 
o szko dach w drze wo sta nie owo co wym (ilo ści i ga tun ki).

W związ ku z za py ta nia mi nie któ rych za rzą dów ROD 
w spra wie zwol nie nia dział kow ców do tknię tych skut ka -
mi po wo dzi z wpła ty skład ki człon kow skiej Pre zy dium
Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu uprzej mie in -
for mu je, że nie jest wład ny ani nie po sia da kom pe ten -
cji w za kre sie zwol nie nia z opła ty skład ki. Obo wią zek
wpła ty skład ki człon kow skiej wy ni ka z § 4 ust. 4 pkt. 7, 
§ 148 ust. 1 pkt. 1 Re gu la mi nu ROD oraz z § 15 ust. 1 pkt.
7, § 168 ust. 1 Sta tu tu PZD. Prze pi sy Sta tu tu PZD i wszel -
kie zmia ny w Sta tu cie uchwa la Kra jo wy Zjazd PZD.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu 
w ra mach swo ich kom pe ten cji i moż li wo ści fi nan so wych
bę dzie czy nił wszyst ko by mak sy mal nie po móc ogro dom 
i dział kow com (co po da na wy żej), by choć w czę ści zre -
kom pen so wać im szko dy. Pro szę jed nak o zro zu mie nie, że
nie jest praw nie wład ny do zwol nie nia z sa mej skład ki.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu
pra gnie za ko mu ni ko wać, że Za rząd Ogro du mo że
wszyst kich po szko do wa nych dział kow ców w ra mach
swo ich kom pe ten cji zwol nić z prac na rzecz ogro du 
i ekwi wa len tu uchwa lo ne go na wal nym ze bra niu, a po -
nad to ana li zu jąc obec ne moż li wo ści fi nan so we ogro du w
za kre sie obo wiąz ko wych płat no ści (śmie ci, prąd, wo da
itp.), mo że pod jąć uchwa ły o zwol nie niu po szko do wa nych
dział kow ców z in nych opłat uchwa la nych na wal nym ze -
bra niu tj. np. z opła ty na rzecz ogro du. Uchwa łę Za rzą -
du ROD trze ba bę dzie po twier dzić uchwa łą
naj bliż sze go wal ne go ze bra nia ogro du, nad zwy czaj ne -
go w 2010 r. lub zwy czaj ne go w 2011 r. Trze ba jed nak -
że pa mię tać, by za bez pie czyć fi nan so wa nie ogro du,
or ga nów sta tu to wych oraz by ROD nie za mknął się stra -
tą za 2010 rok.

Na le ży w w/w spra wach wy ko rzy sty wać sta tu to we
środ ki za pa so we (re zer wo we) wy pra co wa ne w po sta ci
nad wy żek w po przed nich la tach.

Pre zes OZ PZD
/-/ mgr Ja nusz Mosz kow skiWro cław, 2 czerw ca 2010 r.
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Okrę go wy Za rząd Ma ło pol ski PZD oce nia jąc sy tu ację
spo wo do wa ną po wo dzią, ma jąc na uwa dze po wsta nie
znacz nych strat w in fra struk tu rze ROD i dóbr ma te rial -
nych sa mych dział kow ców uzna je, ja ko prio ry te to we za -
da nie przyj ścia z po mo cą dział kow ców, któ rzy w wie lu
przy pad kach utra ci li ca ły swój do by tek. W wy ni ku po wo -
dzi w okrę gu ma ło pol skim na dzień 1 czerw ca 2010 r. zo -
sta ło za la nych lub pod to pio nych 53 ogro dy tj. 20 % ilo ści
ogro dów ma ło pol skich, łącz nie 5.337 dzia łek o po -
wierzch ni 217, 48 ha. Ży wioł swym roz mia rem po przez
bez po śred ni za lew lub pod to pie nia znisz czył al ta ny, dro -
gi do jaz do we i spo wo do wał ob su nię cie grun tu w kil ku
ogro dach. Wez bra ne wo dy nie oszczę dzi ły ni cze go, co
mia ły po dro dze, w kil ku przy pad kach za bra ły al ta ny wraz
z czę ścią dzia łek lub w ca ło ści, a na wet trans for ma tor. Sy -
tu acja w re jo nach Kra ko wa, Su chej Be skidz kiej, Tar no -
wa, Oświę ci mia i My śle nic jest dra ma tycz na.

Okrę go wy Za rząd Ma ło pol ski PZD, każ de mu dział kow -
co wi, któ ry do znał znisz czeń ser decz nie współ czu je. Po -
wsta ła sy tu acja wy ma ga bie żą ce go mo ni to rin gu przez
OZM, a w szcze gól no ści opa no wa nia i usta le nia roz mia -
ru po wsta łych znisz czeń, tym bar dziej, że ko lej ne pro gno -
zy po go do we nie są ła ska we, a ewen tu al na ko lej na fa la
mo że je dy nie zwięk szyć znisz cze nia. Wstęp ne sza cun ki
spo wo do wa nych szkód po wo dzio wych prze kra cza ją moż -
li wo ści fi nan so we tak okrę gu jak i dział kow ców, któ rzy
w prze wa ża ją cej czę ści sta no wią gru pę eme ry tów, ren ci -
stów i lu dzi ubo gich. Ta po wódź to utra ta czę sto do rob ku
ca łe go ży cia i eg zy sten cji dział kow ców. Dział kow cy nie
mo gą po zo stać bez po mo cy i wspar cia Związ ku. Okrę go -
wy Za rząd Ma ło pol ski nie za leż nie od prze ka za nia środ -
ków pie nięż nych na kon to „Po wódź 2010”, w tej chwi li
po dej mu je dzia ła nia w for mie kon tak tów te le fo nicz nych i
pi sem nych do gmin i sa mo rzą dów, aby wspo mo gły w
mia rę swych moż li wo ści dział kow ców.

O skut kach po wo dzio wych na bie żą co jest in for mo wa -
na Kra jo wa Ra da PZD. Po sta no wie nia Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD do wo dzą tro ski ze stro ny or ga nu
nad rzęd ne go. Pod ję te de cy zje w try bie pil nym ma ją słu żyć
Ogro dom w tej trud nej sy tu acji, tak, aby ogro dy, któ re do -
zna ły szkód w wy ni ku po wo dzi mo gły w prze szło ści pod -
jąć i spra wo wać pra wi dło wo swo je funk cje. Okrę go we
Za rzą dy zo sta ły po in for mo wa ne, że po wo dzią zo sta ło do -
tknię tych łącz nie 294 ogro dów o licz bie 42.403 dzia łek i
pow. 1669, 85 ha. Pod ję to de cy zje ma te rial ne dot. po szko -
do wa nych ogro dów, a to: 

– utwo rze nie kon ta ban ko we o na zwie „Po wódź 2010”.
– pierw szeń stwo w otrzy ma niu po ży czek z Fun du szu

Sa mo po mo co we go PZD, przy rów no cze snym zwol nie niu
z opro cen to wa nia.

– wnio sek o udzie le nie do ta cji, wy ma ga oce ny skut ków
po wo dzi w for mie pro to ko łu Pre zy dium Okrę go we go Za -
rzą du. Za rzą dy ROD mo gą ubie gać się o do ta cję wy łącz -
nie od jed nej nad rzęd nej jed nost ki or ga ni za cyj nej PZD. 

Ty tu ły: „po życz ka” lub „do ta cja” nie wy ma ga ją uchwał
wal ne go ze bra nia. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po sta no -
wi ło prze zna czyć środ ki bę dą ce w dys po zy cji KR PZD, i tak:

– z Fun du szu Roz wo ju ROD w kwo cie 400.000 zł
– z Fun du szu Oświa to we go PZD w kwo cie 800.000 zł
– ze środ ków bu dże to wych w kwo cie 300.000 zł
– rów no cze śnie ze środ ków po cho dzą cych z wy daw nic -

twa „dział ko wiec” prze zna czo no 1.581.140,72 zł. na po -
moc ROD po szko do wa nych w wy ni ku po wo dzi.

Ogrom znisz czeń przy ak tu al nym za la niu ogro dów trud -
ny jest w tej chwi li do osza co wa nia, w mia rę ustę pu ją cej
po wo dzi ogro du mu szą przy stą pić do wy ce ny znisz czeń,
w szcze gól no ści in fra struk tu ry ogro dów. Okrę go wy Za -
rząd Ma ło pol ski PZD jest świa dom do ko nań na tu ry, jed -
nak jest prze ko na ny, że je dy nie so li dar ne oraz
wie lo kie run ko we dzia ła nia mo gą przy czy nić się do zła -
go dze nia skut ków po wo dzi. Po moc dział kow com i ro -
dzin nym ogro dom dział ko wym win na za gwa ran to wać
od two rze nie in fra struk tu ry ogro do wej i po now ne za go -
spo da ro wa nie dzia łek. Dla te go OZM PZD zwra ca się 
z ape lem w szcze gól no ści do wszyst kich ogro dów, któ re
nie zo sta ły do tknię te po wo dzią o wspar cia fi nan so we, każ -
da zło tów ka jest mi le wi dzia na na kon cie ban ko wym. Re -
ali za cja ze bra nych kwot i ich roz dział bę dzie ana li zo wa ny
przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną oraz Okrę gu. W tej
trud nej chwi li bądź my ra zem, dziś po móż my in nym, aby
je śli zaj dzie po trze ba in ni po mo gli nam. Treść ape lu jest
zbież na z ape lem Kra jo wej Ra dy PZD oraz z ape la mi po -
zo sta łych Okrę go wych za rzą dów PZD. Dla in for ma cji po -
da je się spe cjal ne kon to ban ko we: Bank Pol skiej
Spół dziel czo ści S.A I Od dział w War sza wie nr: 43 1930
1523 2310 0310 2039 0005- „Po wódź 2010”.

Upra sza się Za rzą dy Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych o umiesz cze nie ape lu w ga blo tach in for ma cyj nych
na ogro dzie oraz o te le fo nicz ne po wia do mie nie o ewen tu -
al nej ilo ści dar czyń ców i prze ka za nej kwo cie na kon to
„Po wódź 2010”.

OZ Ma ło pol ski PZD

6. Kolejne apele OZ

Okrę go wy Za rząd Ma ło pol ski PZD w Kra ko wie

APEL
Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go PZD w Kra ko wie

z dnia 1 czerw ca 2010 r.
do Za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych i Dział kow ców

Kra ków, 1 czerw ca 2010 r.
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W związ ku z klę ską po wo dzi, ja ka na wie dzi ła Pol skę w
bie żą cym ro ku pod wo dą zna la zły się set ki ogro dów dział -
ko wych zrze szo nych w Pol skim Związ ku Dział kow ców.
Na te re nach wie lu ROD ucier pia ły urzą dze nia ogól ne go
użyt ku, sta no wią ce ma ją tek PZD, bę dą ce wspól nym ma -
jąt kiem dział kow ców, z któ re go ko rzy sta ły ca łe spo łecz -
no ści ogro do we. Ta in fra struk tu ra by ła two rzo na i
do in we sto wy wa na na prze strze ni kil ku dzie się ciu lat, ze
wspól nych środ ków in we sty cyj nych. Znisz cze niu ule gły
tak że na nie sie nia i na sa dze nia in dy wi du al nych dział kow -
ców. W więk szo ści przy pad ków sta no wią one wy nik pra -
cy ca łe go ży cia. We współ cze snej rze czy wi sto ści
dział kow cy to przede wszyst kim eme ry ci, ren ci ści, pra -
cow ni cy sfe ry bu dże to wej, oso by, któ rych nie stać na za -
kup wła snej dział ki re kre acyj nej lub na ko rzy sta nie z
dro gich form wy po czyn ku i re kre acji. Nie rzad ko na dział -
kach funk cjo nu ją ca łe ro dzi ny, spę dza ją swój wol ny czas,
wy po czy wa ją i re ali zu ją pa sję ogrod ni czą. Dla te go dla tej
gru py spo łecz nej utra ta moż li wo ści ko rzy sta nia ze swych
dzia łek sta no wi w wie lu przy pad kach stra tę rów ną utra -
cie miesz ka nia, bo prze cież wie lu z nas spę dza na dział ce
prak tycz nie ca ły se zon. Ży wioł przy niósł nie tyl ko znisz -
cze nia al tan i ma łej ar chi tek tu ry, tak że na niósł za nie czysz -
cze nia po wo du jąc za gro że nia dla na sa dzeń ro ślin nych.
Po wódź mo że przy czy nić się do po gor sze nia uwa run ko -
wań grun to wo -śro do wi sko wych i gle bo wych. Pra ce do ty -
czą ce in fra struk tu ry mu szą zo stać po prze dzo ne
usu nię ciem wo dy, li kwi da cją za nie czysz czeń. Nie jest re -
al ne, aby gru pa spo łecz na, ja ką są dział kow cy, po ra dzi ła
so bie sa ma z tym pro ble mem. Od bu do wa in fra struk tu ry
ogro do wej, pry wat nych na nie sień i na sa dzeń, nie jest
moż li wa do sfi nan so wa nia w krót kim cza sie z wła snych
środ ków, je że li sta no wi ła do ro bek ca łe go ży cia i efekt
wie lo let nich na kła dów. Pre zy dium OZM PZD prze zna -
czy ło już środ ki na sfi nan so wa nie nie zbęd nych na praw i

re no wa cji. Prze ka za ne zo sta ły też środ ki na spe cjal ne kon -
to Pol skie go Związ ku Dział kow ców, gdzie Kra jo wa Ra da
PZD gro ma dzi środ ki ce lem przy wró ce nia nor mal ne go
sta nu w za la nych ROD.

Ana li zu jąc in for ma cję o ska li po wo dzi oraz bio rąc pod
uwa gę stra ty, ja kie jesz cze mo gą wy stą pić, w tym rów nież
na te re nie Ma zow sza, uwa ża my za ko niecz ne pod ję cie
kro ków po twier dza ją cych so li dar ność z ogro da mi do -
tknię ty mi klę ską, aby mo gły one udźwi gnąć to brze mię.

Nie po zo sta wia jąc naj bar dziej po szko do wa nych ogro -
dów i dział kow ców Okrę go we Za rzą dy pod ję ły in ten syw -
ne dzia ła nia ma ją ce na ce lu li kwi da cje za nie czysz czeń i
od bu do wę in fra struk tu ry w znisz czo nych ogro dach. Rów -
nież Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców
prze zna czy ła na ten cel bie żą ce środ ki fi nan so we, uru cho -
mio no kwo ty z fun du szy ce lo wych i nie opro cen to wa ne
po życz ki z fun du szu sa mo po mo co we go. Środ ki te, po mi -
mo iż są usta lo ne w naj wy żej z moż li wych wy so ko ści,
mo gą oka zać się nie wy star cza ją ce wo bec ogro mu znisz -
czeń do ko na nych przez „wiel ką wo dę”.

Dla te go Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki Pol skie go
Związ ku Dział kow ców zwra ca się do Za rzą dów ROD,
dział kow ców i ich ro dzin z Okrę gu Ma zo wiec kie go, o po -
moc i prze ka zy wa nie środ ków fi nan so wych dla dział kow -
ców i ich ogro dów z ca łej Pol ski, naj bar dziej do tknię tych
po wo dzią. Ogro dy mo gą prze ka zy wać na ten cel środ ki z
Fun du szu Roz wo ju i Fun du szu Oświa to we go.

Ser decz nie pro si my wszyst kich szla chet nych dar czyń -
ców o wpła ca nie ich na utwo rzo ne przez Kra jo wą Ra dę
PZD kon to „PO WÓDŹ 2010” w: Ban ku Pol skiej Spół -
dziel czo ści S.A. I Od dział w War sza wie nr: 

43 1930 1523 2310 0310 2039 0005
Okaż my so li dar ność po szko do wa nym i wspo móż my w

trud nym mo men cie.

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

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD 

APEL
Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go PZD do Za rzą dów ROD, dział kow ców i ich ro dzin

z te re nu Ma zow sza

War sza wa, dnia 25 czerw ca 2010 ro ku.
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W wy ni ku ostat nich ob fi tych opa dów desz czu wez bra -
ne rze ki wy stą pi ły z brze gów i za la ły 43 ha ro dzin nych
ogro dów dział ko wych i po nad 1000 dzia łek.

Szcze gól nie du że szko dy i stra ty w upra wach oraz in -
fra struk tu rze ogro do wej, wy stą pi ły w ROD w San do mie -
rzu, Stą por ko wie, Su che dnio wie, Piń czo wie, Skar ży sku -
Ka mien nej, Sta ra cho wi cach i in nych miej sco wo ściach.

W nie któ rych ROD jak np w San do mie rzu, Su che dnio -
wie czy Piń czo wie, gdzie wo da za la ła ca łe ogro dy i utrzy -
mu je się od dłuż sze go cza su, star ty bę dą nie po we to wa ne.

Wiel kość strat i szkód bę dą sza co wa ne po spły nię ciu
wo dy, ale już dziś zwra ca my się z go rą cym ape lem do

wszyst kich Za rzą dów ROD i dział kow ców na sze go wo je -
wódz twa. Nie po zo stań my obo jęt ni na ludz ką krzyw dę.
Po spiesz my z po mo cą dla na szych ko le ża nek i ko le gów
tak jak w la tach po przed nich.

Bądź my so li dar ni w dzia ła niu jak to oka zu ją lu dzie do -
brej wo li przy obro nie do byt ku i nie sie niu po mo cy po -
szko do wa nym po wo dzia nom.

Da ry ser ca pro si my prze ka zy wać na kon to Okrę go we -
go Za rzą du Świę to krzy skie go PZD w Kiel cach z do pi -
skiem „Dział kow cy - Dział kow com po wo dzia nom”.

Za wszel ką oka za ną po moc i życz li wość z gó ry wszyst -
kim dzię ku je my!

Pre zy dium OZ Świę to krzy skie go PZD w Kiel cach

Pre zy dium OZ Świę to krzy skie go w Kiel cach

Apel
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go

Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w Kiel cach

do wszyst kich Za rzą dów ROD i Dział kow ców wo je wódz twa świę to krzy skie go

Kiel ce, dnia 20 ma ja 2010 r.

Pre zy dium OZ To ruń sko -Wło cław skie go w PZD 

STA NO WI SKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du To ruń sko-Wło cław skie go

Pol skie go Związ ku Dział kow ców
z dnia 31 ma ja 2010 ro ku

w spra wie so li dar ne go zła go dze nia skut ków po wo dzi

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du To ruń sko-Wło cław -
skie go w dniu 31 ma ja 2010 ro ku w ob li czu sy tu acji kry -
zy so wej, ja ka wy two rzy ła się w cza sie po wo dzi w
ro dzin nych ogro dach dział ko wych w m. Wło cław ka, To -
ru nia i Chełm na w do rze czu rz. Wi sły i jej do pły wów,
zwra ca się do Wo je wo dy Ku jaw sko-Po mor skie go, Mar -
szał ka Wo je wódz twa Ku jaw sko-Po mor skie go, Pre zy den -
tów m. Wło cław ka i To ru nia a tak że Wój tów i Bur-
mi strzów, gdzie na te re nie ich dzia łal no ści służ bo wej za -
la ne lub pod to pio ne zo sta ły ogro dy dział ko we o włą cze -
nie w pro ce du ry re ago wa nia kry zy so we go w tym głów nie,
okre śle nie za sad współ dzia ła nia oraz spo so bów ogra ni -
cze nia roz mia rów strat i usu wa nia skut ków po wo dzi na

pod sta wie Usta wy z dnia 26 kwiet nia 2007 r. „O za rzą -
dza niu kry zy so wym” oraz Usta wy z dnia 17 lip ca 2009 r.
„O zmia nie usta wy o za rzą dza niu kry zy so wym (Dz. U. z
dn. 19 sierp nia 2009 r.).

Ape lu je my rów nież do Za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych z te re nów na sze go Okrę gu, któ re nie za zna -
ły strat wsku tek po wo dzi o pod ję cie sto sow nych Uchwał
i wspar cie fi nan so we po szko do wa nych wpła ca jąc środ ki
na spe cjal ne kon to „PO WÓDŹ 2010”. So li dar ne dzia ła nie
ca łe go na sze go okrę gu jesz cze bar dziej sce men tu je nasz
zwią zek w wal ce nie tyl ko z te go rocz ną po wo dzią, ale
rów nież w spo rach o na szą toż sa mość w Pol sce.

Pre zes OZ To ruń sko -Wło cław skie go PZD
/-/ dr inż. Ry szard Cho dy nic ki

Człon ko wie Pre zy dium OZ 
To ruń sko -Wło cław skie go PZD

/-/



35

7. Wp∏aty na konto „Powódê 2010”
Stan na 2 lipca 2010 r.
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W do dat ku „Sto łecz na” Ga ze ty Wy bor czej z dnia 
23 czerw ca 2010 r. uka zał się ar ty kuł red. Do mi ni ki Ol -
szew skiej pt. „Dział kow cy bez al ta nek”. Au tor ka opi su je
pro blem, któ ry do tknął użyt kow ni ków dzia łek war szaw-
skie go mię dzy wa la na Go lę dzi no wie. 

Trzy dzie ści lat te mu Go lę dzi now scy dział kow cy za go -
spo da ro wa li zie mię mię dzy rze ką a wa łem prze ciw po wo -
dzio wym ada ptu jąc ją na ogród ki dział ko we. Re ali zu jąc
swo ją ogrod ni czą pa sję, dzi siej si już ren ci ści i eme ry ci,
stwo rzy li miej sce wy po czyn ku, spo tkań dział kow ców i
ich ro dzin.  Bez li to sne si ły na tu ry jed nak nie oszczę dzi ły
w tym ro ku i te go miej sca - dział ki przy Wi śle zo sta ły
dwu krot nie za la ne pod czas prze pły wa ją cej przez War sza -
wę fa li po wo dzio wej. 

Ra tusz po sta no wił zli kwi do wać dział ki i na ka zał usu -
nię cie al tan, ogro dzeń  i drzew. Po wód – le żą w niec ce,
do któ rej wpły wa wo da z wez bra nej rze ki. Prze ra że ni utra -
tą pie lę gno wa nych przez la ta ogro dów dział kow cy po sta -
no wi li sprze ci wić się ich li kwi da cji. Urząd Mia sta

Sto łecz ne go War sza wy zgo dził się na moż li wość dal sze -
go upra wia nia dzia łek, ale za pro po no wał dział kow com
od płat ną ich dzier ża wę w ce nie 21 gr. mie sięcz nie za metr
kwa dra to wy dział ki, przy jed no cze snym uprząt nię ciu
wszyst kich ogro dzeń, al tan i drzew. 

Lu dziom jed nak żal usu wać ele men ty in fra struk tu ry
ogro du i słusz ny jest ich strach o przy szły stan nie ogro -
dzo nych dzia łek - gra bie że i znisz cze nia. Za pro po no wa na
przez ra tusz kwo ta dzier ża wy jest znacz nie wyż sza niż 
w ROD. 

Dział kow cy z Go lę dzi no wa na gło śni li pro blem w me -
diach ogól no pol skich. Wie lu po pie ra ich ar gu men ty, nie ste -
ty nie są chro nie ni tak jak dział kow cy z ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Nie są zrze sze ni w PZD, a ogród,
w któ rym upra wia ją dział ki nie jest ro dzin nym ogro dem
dział ko wym w ro zu mie niu usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r., dla te go nie jest moż li -
we za sto so wa nie do tych użyt kow ni ków ochro ny praw nej
prze wi dzia nej w tej usta wie, ja ką ma ją człon ko wie PZD.

8. Dzia∏ki poza PZD

Go lę dzi now scy dział kow cy bro nią dzia łek

Ko mu ni kat Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go PZD

Ko mu ni kat OZ Ma zo wiec kie go PZD ws. użyt kow ni ków dzia łek
w mię dzy wa lu war szaw skie go Go lę dzi no wa

W związ ku z ar ty ku łem pt. „ Dział kow cy bez al ta nek”,
ja ki opu bli ko wa ny zo stał w Ga ze cie Wy bor czej w dniu 23
czerw ca 2010 r. in for mu je my, że użyt kow ni cy dzia łek zlo -
ka li zo wa nych w mie dzy wa lu na Go lę dzi no wie nie są
człon ka mi Pol skie go Za wiąz ku Dział kow ców, a użyt ko -
wa ny przez nich te ren nie jest ro dzin nym ogro dem dział -
ko wym. W kon se kwen cji za rów no ogród jak i dział kow cy
nie pod le ga ją ochro nie praw nej za pi sa nej usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, za rów no w za kre sie funk -
cjo no wa nia jak rów nież w przy pad ku li kwi da cji. 

Ogrom nie współ czu je my kil ku set użyt kow ni kom tych
dzia łek, jed nak ist nie ją cy stan praw ny po wo du je, że nie
bro ni ich usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Usta wa, zgod nie z któ rą, w przy pad ku li kwi da cji dział -
kow com przy słu gu je od szko do wa nie za na sa dze nia, na -
nie sie nia i al tan ki, wy bu do wa ne z ich środ ków i sta no -
wią ce ich wła sność. Zgod nie z art. 17 do 21 na szej usta -

wy przy słu gu je dział kow com ze zli kwi do wa ne go te re nu
pra wo do dział ki za mien nej, na któ rej mo gą kon ty nu ować
swo je pa sje. W obro nie ich praw sta je w każ dym przy pad -
ku Pol ski Zwią zek Dział kow ców, a orę żem jest na sza
usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Nie ste ty, w tym przy pad ku, spra wa mo że być roz wią -
za na po mię dzy sa my mi za in te re so wa ny mi a mia stem sto -
łecz nym War sza wą. Ro zu mie my oba wy i roz ter ki
użyt kow ni ków dzia łek, dla któ rych roz gro dzo ny te ren nie -
wąt pli wie sta nie się miej scem spo tkań, gra bie ży i znisz -
cze nia.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki chcąc po móc skrzyw -
dzo nym dział kow com mo że im za pro po no wać w mia rę
moż li wo ści wol ne dział ki na te re nie na szych ogro dów,
gdzie bę dą mo gli prze nieść swój do by tek. To nie ste ty je -
dy na for ma po mo cy ja ką mo że my im za pro po no wać 
w chwi li obec nej.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD

War sza wa, dnia 23 czerw ca 2010 r.
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W dniu 24 czerw ca 2010 r. w War sza wie od by ło się XVI
po sie dze nie Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, któ re mu prze wod ni czył Eu ge niusz Kon drac ki -
Pre zes Związ ku. W po sie dze niu udział wzię li po nad to
Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Ma ria
Fojt, Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej Ol -
ga Ochry miuk oraz pre ze si OZ PZD nie bę dą cy człon ka -
mi KR PZD.

Po rzą dek ob rad
1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Przy ję cie po rząd ku ob rad.
3. Wy bór ko mi sji uchwał i wnio sków.
4. Wpro wa dze nie do te ma ty ki po sie dze nia 
– Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes Związ ku.
5. Spra woz da nie fi nan so we PZD za 2009 r.
a) przed sta wie nie spra woz da nia fi nan so we go,
b) opi nia Ko mi sja bu dże tu i fi nan sów,
c) oce na spra woz da nia fi nan so we go przez Kra jo wą Ko -

mi sję Re wi zyj ną – wnio ski,
d) dys ku sja.
6. Po wódź w ogro dach. In for ma cja, pod ję te dzia ła nia.

Oce na i wnio ski.
7. Sy tu acja w związ ku z wnio skiem I Pre ze sa Są du Naj -

wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Ak tyw ność
struk tur Związ ku.

8. Współ pra ca z sa mo rzą dem te ry to rial nym. Sta no wi -
sko Związ ku.

9. 5 lat usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
10. Pro jekt usta wy 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 bu dow li prze ciw -
po wo dzio wych. In for ma cja.

11. Dzia łal ność spo łecz nej służ by in struk tor skiej. Wy ni -
ki szko leń. Oce na i wnio ski.

12. Dys ku sja.
13. Za twier dze nie uchwal Pre zy dium KR PZD.
14. Nada nie sztan da ru.
15. Pod ję cie uchwał i sta no wisk.

16. Spra wy róż ne.
17. Za koń cze nie ob rad.
W skład Ko mi sji Uchwał i Wnio sków Kra jo wa Ra da

wy bra ła
1. Ta de usz Ja rzę bak (Szcze cin) – Prze wod ni czą cy
2. Jó zef Brzo zow ski (Ślą ski)
3. Syl we ster Chę ciń ski (Po znań)
4. Bar ba ra Ko rol czuk (Wro cław)
5. An to ni Ko strze wa (Ma zo wiec ki)
6. Ma rian Pra czyk (Pi ła)
7. Wie sław Sa wic ki (Pod la ski)
Pre zes E. Kon drac ki do ko nał wpro wa dze nia do po -

szcze gól nych te ma tów po sie dze nia, szcze gól nie zwró cił
uwa gę na sy tu ację dział kow ców i ogro dów do tknię tych
po wo dzią i ja kie dzia ła nia pod jął Zwią zek, aby po móc
tym ogro dom. Przed sta wił rów nież ak tu al ną sy tu ację wy -
wo ła ną wnio skiem I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie waż no ści 
6 prze pi sów usta wy o ROD i re ak cję dział kow ców i ogro -
dów na ten wnio sek. Spra woz da nie fi nan so we Pol skie go
Związ ku Dział kow ców za 2009 r. przed sta wi ła Głów na
Księ go wa KR PZD. Po zy tyw ną opi nię do spra woz da nia
fi nan so we go przed sta wił Prze wod ni czą cy Ko mi sji Fi nan -
sów i Bu dże tu KR PZD Ma rian Pa siń ski – Skarb nik KR
PZD. Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej M.
Fojt przed sta wi ła oce nę Ko mi sji do spra woz da nia fi nan -
so we go PZD za 2009 r. Oce na spo rzą dzo na zo sta ła na
pod sta wie kon tro li prze pro wa dzo nej w KR przez 7-mio
oso bo wy ze spół kon tro l ny Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej.
Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na zło ży ła wnio sek o za twier -
dze nie przez KR spra woz da nia fi nan so we go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców za 2009 r. Kra jo wa Ra da PZD za -
twier dzi ła spra woz da nie fi nan so we PZD za 2009 r.

W dys ku sji głos za bra li przed sta wi cie le OZ w Szcze ci -
nie, Wro cła wiu, Ma zo wiec kie go, Zie lo nej Gó rze, To ruń -
sko-Wło cław skie go, Ma ło pol skie go, Ślą skie go.

III. XVI POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

1. Informacja

2. Informacje

Ma te ria ły in for ma cyj ne do ty czą ce skut ków po wo dzi i pod ję tych dzia łań przez struk tu ry Związ ku za miesz czo ne zo -
sta ły w roz dzia le II Po ma ga my po wo dzia nom.

SPO ŁECZ NA SŁUŻ BA IN STRUK TOR SKA

Wła ści wie od za wsze in struk taż i do radz two in dy wi du -
al ne w ogro dach opar te by ło o spo łecz nych in struk to rów

fa cho wych, któ rzy dzia ła li we wszyst kich ogro dach. Na
mo cy Uchwały nr 11/1995 Pre zy dium KR PZD z dnia 24
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ogro dach dział ko wych, za stę pu ją in struk to rzy ogro do wi.
Ce lem tych zmian by ło lep sze zor ga ni zo wa nie, wy po sa że -
nie i wy ko rzy sta nie in struk to rów. Nie ste ty, zmia ny po li -
tycz ne i spo łecz ne w kra ju w okre sie ostat nich 20 lat nie
sprzy ja ły roz wo jo wi tej służ by. 

sierp nia 1995 r., w spra wie spo łecz nej służ by in struk -
tor skiej w Pol skim Związ ku Dział kow ców po wo ła na
zo sta ła Spo łecz na Służ ba In struk tor ska. Zgod nie z wy żej
wy mie nio ną Uchwa łą do tych cza so wych Spo łecz nych In -
struk to rów Fa cho wych, dzia ła ją cych w pra cow ni czych

Zestawienie liczebności instruktorów SSI przypadających na ROD oraz działki 
w poszczególnych OZ (tabela 1):
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Wnio ski do ta be li nr1:
W od nie sie niu do ilo ści in struk to rów przy pa da ją cych

na 1 ROD, wy ni ka, że bar dzo ni ska (po ni żej 1) śred nia
licz ba in struk to rów SSI do ty czy na stę pu ją cych OZ: Byd -
goszcz, El bląg, Ka lisz, Lu blin, Łódz ki, Ma ło pol ski, Pi ła,
Pod kar pac ki, Po znań, To ruń sko -Wło cław ski, War miń sko -
-Ma zur ski.

Naj więk szą licz bą in struk to rów SSI przy pa da ją cą
śred nio na 1 ROD mo gą się po szczy cić OZ Ko sza lin (6
in struk to rów) oraz OZ Wro cław – 4 in struk to rów na ROD. 

W przy pad ku po zo sta łych okrę gów śred nio na 1 ROD
przy pa da od 1 do 2 in struk to rów SSI.

Naj więk sza ilość in struk to rów SSI przy pa da ją cych sza -
cun ko wo na 100 dzia łek do ty czy OZ Czę sto cho wa,
Gdańsk, Ko sza lin, Le gni ca, Wro cław.

• Za da nia Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej
Do za dań Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej na le żą: pro -

wa dze nie po rad nic twa i in struk ta żu w za kre sie za go spo da -
ro wa nia i mo der ni za cji dzia łek oraz upra wy ro ślin,
pro pa go wa nie wie dzy i oświa ty ogrod ni czej po przez or ga -
ni zo wa nie pre lek cji i szko leń dla człon ków PZD, upo -
wszech nia nie i roz pro wa dza nie li te ra tu ry i pra sy ogro-
d ni czej, w szcze gól no ści mie sięcz ni ka „dział ko wiec” 
i wy daw nictw związ ko wych, wdra ża nie po sta no wień re -
gu la mi nu ro dzin ne go ogro du dział ko we go, utrzy my wa -
nie kon tak tów z pla ców ka mi pra cu ją cy mi na rzecz
ogrod nic twa. 

• Szko le nie Spo łecz nej Słu ży In struk tor skiej 
Obo wiąz ki szko le nia in struk to rów SSI spo czy wa ją

głów nie na okrę go wych za rzą dach PZD i są one re ali zo -
wa ne w róż ny spo sób. Naj czę ściej or ga ni zo wa ne są szko -
le nia o cha rak te rze ogól nym lub szko le nia spe cja li stycz ne
z te ma ty ki ogrod ni czej. Wy kła dow ca mi na szko le niach są
in struk to rzy eta to wi OZ, pra cow ni cy na uko wi in sty tu tów
oraz wyż szych uczel ni.

Je sie nią 2009 r. Kra jo wa Ra da przy współ pra cy Okrę go -
wych Za rzą dów zor ga ni zo wa ła 6 Re jo no wych Kon fe ren -
cji Szko le nio wych, z ko lei wio sną 2010 r. od by ło się
ko lej nych 5. Kon fe ren cje prze zna czo ne by ły dla in struk -
to rów kra jo wych i okrę go wych, w któ rych uczest ni czy ło
łącz nie 550 osób. Wśród uczest ni ków Kon fe ren cji prze -
pro wa dzo ne zo sta ły ba da nia an kie to we (ano ni mo we), któ -

rych ce lem by ło m.in. oce na funk cjo no wa nia służ by in -
struk tor skiej, współ pra cy Za rzą dów OZ i ROD z in struk -
to ra mi i wy ko rzy sta nia środ ków z fun du szy oświa to wych.
Ogól na oce na i wnio ski z Kon fe ren cji, do ty czą ce dzia łal -
no ści SSI ob ra zu je za łącz nik nr 1.

• Funk cjo nal ność SSI
Spraw ne funk cjo no wa nie SSI ogra ni cza ją licz ne pro ble -

my, tj. ma łe za an ga żo wa nie i po par cie Za rzą dów ROD dla
pra cy in struk to rów, nie do ce nie nie przez za rzą dy ROD i
dzia łow ców ro li in struk to rów SSI. Do wspo mnia nych pro -
ble mów, z ja ki mi bo ry ka ją się in struk to rzy, na le ży tak że
sła be wy po sa że nie w po trzeb ny sprzęt.

Do przy czyn, któ re po twier dza ją sto sun ko wo ni ski po -
ziom efek tyw no ści w funk cjo no wa niu SSI, na le żą m.in.
nie wy star cza ją ca wie dza oraz ma łe za an ga żo wa nie in -
struk to rów. Więk szość in struk to rów to oso by w po de -
szłym wie ku, co po cią ga za so bą pro ble my w wy peł nia niu
funk cji in struk tor skich. Oce na dzia łal no ści in struk to rów
SSI jest rów nież nie za do wa la ją ca ze wzglę du na ma łe za -
in te re so wa nie szko le nia mi ze stro ny dział kow ców. Szcze -
gól nie od no si się to do wy kła dów teo re tycz nych. 

Du żym za in te re so wa niem cie szą się z ko lei krót kie pre -
lek cje, któ re po łą czo ne są z po ka za mi prak tycz ny mi /or -
ga ni zo wa ny mi w te re nie/, do ty czą cy mi np. cię cia i
prze świe tla nia drzew i krze wów, prze szcze pia nia drzew
owo co wych, sto so wa nia środ ków ochro ny ro ślin, itp.. Po -
ka zy ta kie pro wa dzo ne są naj czę ściej przez do świad czo -
nych in struk to rów SSI bez po śred nio w ogro dach. We dług
da nych uzy ska nych z OZ -ów, wio sną 2010 ro ku od by ło się
481 cięć drzew w 1199 ROD dla 5320 dział kow ców.

Cie ka wą for mą szko leń re ali zo wa ną przez in struk to rów,
po sia da ją cych do świad cze nie pe da go gicz ne, są gru py dys -
ku syj ne oraz ko ła za in te re so wań two rzo ne w ogro dach.

W ce lu utrzy ma nia i dal sze go roz wo ju SSI na le ża ło -
by przede wszyst kim pod nieść po ziom do tych cza so wych
me tod szko le nia in struk to rów SSI po przez an ga żo wa nie
wy kła dow ców z wyż szych uczel ni, in sty tu tów itp. Istot na
jest tak że po trze ba we ry fi ka cji kwa li fi ka cji i za an ga żo wa -
nia in struk to rów SSI ze wzglę du na po de szły wiek, stan
zdro wia oraz ma łe za an ga żo wa nie w peł nie niu funk cji in -
struk to ra. Du żym wspar ciem dla in struk to rów by ła by tak -
że do bra współ pra ca z Za rzą da mi ROD i OZ. 

Oprac. Ewe li na Bo niew ska

In for ma cja z od by tych re jo no wych kon fe ren cji szko le nio wych do ty czą ca funk cjo no wa nia SSI. 
Oce na i wnio ski

Wy jąt ko wo zgod nie an kie to wa ni po twier dzi li po trze bę
dal sze go ist nie nia SSI. W kwe stii re ali za cji głów nych za -
dań in struk tor skich an kie to wa ni naj czę ściej wy mie nia li
po rad nic two in dy wi du al ne, po ka zy gru po we, two rze nie w
ogro dach grup dys ku syj nych i kół za in te re so wań, wy ko -

rzy sta nie ta blic ogło szeń i róż nych oko licz no ści gro ma -
dzą cych dział kow ców.

W kwe stii po trze by re or ga ni za cji i zmian w funk cjo -
no wa niu SSI pod kre śla no po trze bę stwo rze nia sys te mu
mo ty wa cyj ne go in struk to rów, spe cja li za cji in struk tor skiej
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(pro wa dze nie po rad nic twa zgod nie z za in te re so wa nia mi 
i po sia da ną wie dzą z da nej dzie dzi ny).

Ro la OZ w or ga ni za cji pra cy SSI wy pa dła zróż ni co -
wa nie. Wnio sko wać moż na, że nie któ re OZ nie wy wią -
zu ją się wła ści wie ze swo ich obo wiąz ków w sto sun ku do
in struk to rów. Wska zu ją na to skar gi na nie droż ność prze -
pły wu in for ma cji i ma te ria łów ze stro ny OZ do in struk to -
rów okrę go wych.

W więk szo ści przy pad ków dzia ła nia in struk to ra eta -
to we go by ły oce nia ne po zy tyw nie. W OZ gdzie nie ma
in struk to ra eta to we go su ge ro wa no je go za trud nie nie w ce -
lu uspraw nie nia pra cy in struk tor skiej.

Jak po da li an kie to wa ni za zwy czaj współ pra ca po mię -
dzy in struk to ra mi róż nych szcze bli jest za do wa la ją ca 
i nie bu dzi za strze żeń. 

Wy ko rzy sta nie ośrod ków szko le nio wych jest uza leż -
nio ne od ich licz by w okrę gu. In struk to rzy ko rzy sta ją 
z nich głów nie pod czas or ga ni zo wa nych szko leń. Nie wąt -
pli wie jed nak ośrod ków jest za ma ło. Od no śnie ich wy -
po sa że nia pod kre śla no nie do sta tecz ne za opa trze nie 
w pod sta wo wy sprzęt ogrod ni czy i mul ti me dial ny.

Naj czę ściej wy mie nia ny mi de fi cy to wy mi ele men ta mi
wy po sa że nia wła sne go in struk to rów są se ka to ry, pił ki,
no że do oku li za cji, dra bi ny, kwa so mie rze. Jak wy ni ka 
z an kiet in struk to rzy są zmu sze ni na by wać nie zbęd ny
sprzęt za wła sne pie nią dze. 

W więk szo ści wy po wie dzi do stęp ność li te ra tu ry okre -
ślo no ja ko do brą. Ist nie je jed nak du że za po trze bo wa nie na
plan sze edu ka cyj ne, któ re są do sko na łym ma te ria łem dy -
dak tycz nym.

Zda niem an kie to wa nych sku tecz ność ich dzia łań jest
co raz więk sza. Naj efek tyw niej sze są po ka zy prak tycz ne
or ga ni zo wa ne na dział kach. Jak się oka zu je du ży wpływ
na sku tecz ność wdra ża nia i eg ze kwo wa nia prze pi sów ma
współ pra ca z Za rzą da mi ROD.

Głów ny mi ocze ki wa nia mi wo bec wy daw nictw me ry -
to rycz nych jest wy da nie no wych plansz edu ka cyj nych
(pta ki, kwar tal ny ter mi narz nie zbęd nych prac na dział -
kach, ga tun ki i od mia ny ro ślin po le ca nych na dział ki,
zwie rzę ta po ży tecz ne), atlas cho rób i szkod ni ków ro ślin,
wzor nik ar chi tek tu ry ogro do wej i spo so bów za go spo da -
ro wa nia dzia łek).

W kwe stii po trze by we ry fi ka cji in struk to rów SSI od -
po wie dzi by ły bar dzo zróż ni co wa ne, ale więk szość osób
opo wie dzia ła się za po trze bą we ry fi ka cji w ce lu wy ło nie -
nia naj lep szych in struk to rów i eli mi na cji fi gu ran tów.

Wśród pro ble mów z ja ki mi bo ry ka ją się in struk to rzy
pod czas swo jej pra cy naj czę ściej wy mie nia się ma łe za an -
ga żo wa nie i po par cie Za rzą dów ROD dla pra cy in struk to -
rów. Nie sprzy ja to bu do wa niu wi ze run ku i au to ry te tu
in struk to ra i jest jed nym z po wo dów obo jęt no ści ze stro -

ny dział kow ców. Ko lej nym pro ble mem jest nie chęć dział -
kow ców do zdo by wa nia no wej wie dzy i prze ko na nie 
o wła snej ra cji, a tak że trud no ści z wy eg ze kwo wa niem
środ ków z fun du szu oświa to we go i sła be wy po sa że nie 
w po trzeb ny sprzęt.

Ja ko naj efek tyw niej sze for my szko le nia no wych dział -
kow ców po da wa no spraw dze nie wie dzy w for mie te stów
ze zna jo mo ści re gu la mi nu ROD na za koń cze nie obo wiąz -
ko we go szko le nia, któ re na da je pra wo do użyt ko wa nia
dział ki. Jak wy nik z ba da nia an kie to we go szko le nia z wie -
dzy ogrod ni czej na le ży prze pro wa dzać w for mie po ka zów
prak tycz nych.

Naj czę ściej wy mie nia ny mi przy czy na mi ma łe go za in -
te re so wa nia in struk ta żem ze stro ny dział kow ców jest
prze świad cze nie o wy star cza ją cym za kre sie po sia da nej
wie dzy, brak cza su, lek ce wa żą cy sto su nek do in struk to -
rów, nie chęć do in ge ren cji w spra wy za go spo da ro wa nia
upra wia nej przez sie bie dział ki.

Ocze ki wa nia mi dział kow ców wo bec in struk to rów
jest po rad nic two z za kre su cho rób i szkod ni ków ro ślin,
cię cia ro ślin użyt ko wych i ozdob nych, do bo ru ro ślin, czy
ba da nia gle by. Jed nak czę sto in struk to rzy trak to wa ni są
ja ko dar mo wa si ła ro bo cza, a nie fa cho wi do rad cy.

Wy po wie dzi od no śnie do bo ru kan dy da tów na in -
struk to rów zwy kle do ty czą je go przy pad ko wo ści i bra ku
we ry fi ka cji wie dzy, a tak że pre dys po zy cji do na ucza nia.

Przy czy ną ma łej ak tyw no ści i za nie cha nia dzia łal no -
ści SSI zda niem an kie to wa nych są pro ble my zdro wot ne 
z ra cji po de szłe go wie ku, znie chęć do pra cy spo łecz nej,
znie chę ce nie po wo do wa ne trud no ścia mi ja kie na po ty ka -
ją w co dzien nej pra cy.

W ce lu po lep sze nia dzia łal no ści naj czę ściej wska zy wa -
no in ten sy fi ka cję szko leń i umoż li wie nie in struk to rom
uczest nic twa w szko le niach i kon fe ren cjach na szcze blu
kra jo wym i okrę go wym.

Naj waż niej sze wnio ski do ty czą ce pra cy SSI:
• Po trze ba dal sze go funk cjo no wa nia SSI,
• Ko niecz ność zo bo wią za nia Za rzą dów ROD i OZ do

po mo cy i wspar cia in struk to rów,
• Udroż nie nie wy ko rzy sta nia fun du szu oświa to we go,
• Od mło dze nie ka dry in struk tor skiej,
• We ry fi ka cja kwa li fi ka cji i dą że nie do spe cja li za cji in -

struk to rów,
• Na cisk na wzor co we za go spo da ro wa nie dzia łek użyt -

ko wa nych przez in struk to rów,
• Bu do wa au to ry te tu i pre sti żu in struk to ra,
• Eg ze kwo wa nie ko niecz no ści od by cia szko le nia przez

no wych dział kow ców przed przy zna niem dział ki,
• Lep sze wy po sa że nie in struk to rów i ośrod ków szko le -

nio wych

Oprac.: A. Gu rzyń ska, A. Ba giń ska
In struk to rzy ogrod ni czy KR PZD
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Po wódź ja ka wy stą pi ła w ma ju i czerw cu 2010 r. na te -
re nie Pol ski, ob ję ła rów nież ro dzin ne ogro dy dział ko we.
We dług in for ma cji prze ka za nych przez okrę go we za rzą dy
PZD po wódź ob ję ła 400 ROD, 2029 hek ta rów po wierzch -
ni, na któ rej użyt ku je dział ki 52439 ro dzin. Po wyż sze da -
ne ule ga ją na dal zmia nom, gdyż do cie ra ją ko lej ne
in for ma cje o stra tach do zna nych przez ROD na sku tek po -
wo dzi. Ze skut ka mi po wo dzi bo ry ka ją się ogro dy z osiem -
na stu okrę go wych za rzą dów PZD: w Byd gosz czy, w Czę -
sto cho wie, w Gdań sku, Ma ło pol skie go, Ma zo wiec kie go,
w Le gni cy, w Lu bli nie, Łódz kie go, Opol skie go, w Pi le,
Pod kar pac kie go, w Po zna niu, Ślą skie go, Świę to krzy skie -
go, w Ka li szu, To ruń sko -Wło cław skie go, we Wro cła wiu,
w Zie lo nej Gó rze.

We wszyst kich ro dzin nych ogro dach dział ko wych, przez
któ re prze szła po wódź wy stą pi ły stra ty w upra wach, za go -
spo da ro wa niu dzia łek, in fra struk tu rze ogro dów oraz do szło
do ska że nia bio lo gicz ne go i che micz ne go gle by oraz wo dy.
Aby przy wró cić ogro dy po now nie do ży cia i umoż li wić
dział kow com nor mal ne ko rzy sta nie z dzia łek, ko niecz ne
jest pod ję cie sze re gu kom plek so wych dzia łań.

Naj waż niej szy mi za da nia mi sys te mo wy mi wszyst kich
struk tur Pol skie go Związ ku Dział kow ców (KR PZD, OZ
PZD i za rzą dów ROD) jest:

I. Pod ję cie dzia łań w za kre sie oczysz cze nia i od ka że nia
te re nów po wo dzio wych.

II. Usta le nie strat w in fra struk tu rze ogro dów w wy mia -
rze ro dza jo wym, ilo ścio wym i war to ścio wym.

III. Usta le nie strat na dział kach.
IV. Opra co wa nie pla nów przy wra ca nia do ży cia ogro -

dów i dzia łek po przez ich od bu do wę.
V. Udzie le nie po mo cy fi nan so wej w usu wa niu skut ków

po wo dzi po przez uru cho mie nie środ ków wła snych przez
za rzą dy ROD, środ ków okrę go wych za rzą dów PZD 
i przy zna nych przez Kra jo wą Ra dę PZD.

VI. Udzie le nie po mo cy or ga ni za cyj nej i fa cho wej przez
okrę go we za rzą dy PZD.

Po nad to Kra jo wa Ra da PZD uzna je za ko niecz ne, aby
wszyst kie jed nost ki te re no we PZD:

1. Pod ję ły uchwa ły, w któ rych zo sta nie okre ślo na pu la
środ ków fi nan so wych z Fun du szu Roz wo ju ROD, Fun -
du szu Oświa to we go oraz środ ków bu dże to wych bę dą cych
w dys po zy cji OZ, z prze zna cze niem na po moc dla ogro -
dów po wo dzio wych z te re nu okrę gu.

2. Roz po wszech ni ły we wszyst kich ogro dach, Apel Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD skie ro wa ny do OZ PZD, za -
rzą dów ROD i dział kow ców o po moc i prze ka zy wa nie

środ ków na kon to „Po wódź 2010” w ce lu po mo cy ogro -
dom i dział kow com do tknię tych po wo dzią.

3. Wy stą pi ły do ogro dów, zwłasz cza tych, któ re nie
ucier pia ły wsku tek po wo dzi, o udzie le nie wspar cia fi nan -
so we go po szko do wa nym, po przez do ko ny wa nie wpłat na
kon to „Po wódź 2010”.

4. Zak ty wi zo wa ły dzia ła nia ma ją ce na ce lu uzy ska nie
po mo cy fi nan so wej i rze czo wej od jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go na od bu do wę in fra struk tu ry tech nicz nej
ogro dów i re kul ty wa cji gle by.

5. Zak ty wi zo wa ły dzia ła nia w za kre sie uzy ska nia po -
mo cy od wła ści wych miej sco wo urzę dów mar szał kow -
skich w za kre sie do staw wap na i po kry cia kosz tów ba -
da nia gle by i wo dy.

6. Wy stą pi ły do jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go, ce -
lem ob ję cia za la nych i pod to pio nych ogro dów w pla nach
od ko ma rza nia tych te re nów.

7. Zak ty wi zo wa ły za rzą dy ROD do sa mo dziel ne go wy -
stę po wa nia do władz lo kal nych w ce lu uzy ska nia po mo -
cy rze czo wej i fi nan so wej na usu wa nie skut ków po wo dzi.

8. Zak ty wi zo wa ły dzia ła nia Spo łecz nej Służ by In struk -
tor skiej w ce lu udzie la nia fa cho wej i me ry to rycz nej po -
mo cy w za kre sie spo so bu przy wra ca nia wa run ków
agro tech nicz nych gle by i wy eli mi no wa nia skut ków ska że -
nia gle by i wo dy.

9. Przy ję ły przez OZ pla ny dzia łań nie zbęd nych do re -
ali za cji w ce lu przy wró ce nia do sta nu uży wal no ści dzia -
łek, po przez osza co wa nie strat w ogro dach, usta le nie
kosz tów usu wa nia skut ków po wo dzi, ter mi nów re ali za cji
za dań, z uwzględ nie niem: usu nię cia wszel kie go ro dza ju
za nie czysz czeń i od pa dów, usu nię cia mu łu, od ka że nia gle -
by i wo dy, przy wró ce nia wa run ków agro tech nicz nych, re -
kul ty wa cji grun tów, od bu do wy in fra struk tu ry ogro do wej
słu żą cej do wspól ne go użyt ku.

10. Roz po wszech ni ły we wszyst kich ogro dach do tknię -
tych po wo dzią, bez płat ną bro szu rę wy da ną przez Kra jo wą
Ra dę PZD pt. „Jak po móc dział kow com po po wo dzi”.

11. Nad zo ro wa ły i kon tro lo wa ły na bie żą co dzia ła nia
zmie rza ją ce do przy wró ce nia ogro dów spo łecz no ści dział -
ko wej.

12. Ko or dy no wa ły dzia ła nia w za kre sie ko rzy sta nia
przez ro dzin ne ogro dy dział ko we, ze środ ków zgro ma -
dzo nych na kon cie „Po wódź 2010”.

13. In for mo wa ły sys te ma tycz nie Kra jo wą Ra dę PZD 
o ak tu al nej sy tu acji po wo dzio wej i po dej mo wa nych dzia -
ła niach, ma ją cych na ce lu usu wa nie skut ków po wo dzi.

3. Uchwa∏y i stanowiska

UCHWA ŁA NR 2/XVI/2010
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 24 czerw ca 2010 r.
w spra wie dzia łań w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w ro dzin nych ogro dach dział ko wych

PREZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KU LIKWar sza wa, dnia 24 czerw ca 2010 r.



Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 151 ust. 3 sta tu tu PZD po sta na wia:

§ 1
Za twier dzić:
1. Uchwa łę nr 124/2010 z dnia 23 czerw ca  2010 r. Pre -

zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie od wo ła nia Wie -
sła wa Hor mań skie go od uchwa ły nr 6/I/2010 Pre zy dium
Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu z dnia 26 stycz -
nia 2010 r., mo cą któ rej uwzględ nio no od wo ła nie i uchy -
lo no za skar żo ną uchwa łę nr 6/I/2010 oraz uchwa łę
Za rzą du ROD „Baj ki” z dnia 30 lip ca 2009 r.

2. Uchwa łę nr 125/2010 z dnia 23 czerw ca 2010 r. Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie od wo ła nia Ma rii
Ja row skiej od uchwa ły nr 66/XV/2009 Pre zy dium Okrę -
go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu z dnia 27 paź dzier -
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Dzia ła jąc na pod sta wie § 2 ust. 3, i § 150 ust. 2 pkt 14
sta tu tu PZD oraz Uchwa ły Nr 4/IX/2009 KR PZD z dnia

18 ma ja 2009 r. w spra wie sztan da rów w Pol skim Związ -
ku Dział kow ców

UCHWA ŁA Nr 3/XVI/2010
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 24 czerw ca 2010 r.
w spra wie nada nia sztan da ru Ro dzin nym Ogro dom Dział ko wym Mia sta Chełm ży

KRA JO WA RA DA POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW

Na da je

S Z T A N D A R

RO DZIN NYM OGRO DOM DZIAŁ KO WYM
MIA STA CHEŁM ŻY

PREZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KU LIK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

War sza wa, dnia 24 czerw ca 2010 r.

War sza wa, dnia 24 czerw ca 2010 r.

UCHWA ŁA Nr 4/XVI/2010
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 24 czerw ca 2010 r.
w spra wie za twier dze nia uchwał Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

ni ka 2009 r., mo cą któ rej uchy lo no za skar żo ną uchwa łę i
prze ka za no spra wę do po now ne go roz po zna nia.

3. Uchwa łę nr 126/2010 z dnia 23 czerw ca 2010 r. Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie od wo ła nia Pa na
Ja na Cze cho liń skie go od uchwa ły Pre zy dium Okrę go we -
go Za rzą du PZD w Gdań sku, mo cą któ rej uwzględ nio no
od wo ła nie uchy lo no za skar żo ną uchwa łę oraz stwier dzo -
no nie waż ność uchwa ły nr 1/2009 Za rzą du im. Płk. Dąb -
ka w Gdy ni.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem jej pod ję cia, a

uchwa ły wy mie nio ne w § 1 obo wią zu ją od dnia pod ję cia
przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 
w opar ciu o § 47 pkt 1 sta tu tu PZD, w związ ku ze zło żo -
ną w dniu 22 czerw ca 2010 r. pi sem ną re zy gna cją, stwier -

PREZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

War sza wa, dnia 24 czerw ca 2010 r.

dza wy ga śnię cie man da tu człon ka Kra jo wej Ra dy 
p. Al fre da Wój to wi cza z dniem zło że nia re zy gna cji.

UCHWA ŁA Nr 5/XVI/2010
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 24 czerw ca 2010 r.
w spra wie stwier dze nia wy ga śnię cia man da tu człon ka Kra jo wej Ra dy PZD

STA NO WI SKO
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 24 czerw ca 2010 r.
w spra wie sy tu acji wy wo ła nej pod wa że niem przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go za pi sów usta wy 

o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Kra jo wa Ra da PZD, ja ko de mo kra tycz nie wy bra ny re -
pre zen tant mi lio no we go sa mo rzą du pol skich dział kow -
ców z ro dzin nych ogro dów dział ko wych, pra gnie wy ra zić
swo je ne ga tyw ne sta no wi sko wo bec za skar że nia przez 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Dzia -
ła nie to uzna je my za za mach na pod sta wo we pra wa
dział kow ców oraz ko lej ny prze jaw wal ki z ogro da mi
dział ko wy mi. Uwa ża my, iż przy to czo ne w wy stą pie niu do
Try bu na łu ar gu men ty nie uza sad nia ją za rzu tów sta wia -
nych usta wie o ROD. Wąt pli wo ści, co do mo ty wów au to -
ra ini cja ty wy po tę gu je rów nież spo sób sfor mu ło wa nia
żą da nia, któ re wy kra cza po za usta wo we kom pe ten cje
przy słu gu ją ce I Pre ze so wi Są du Naj wyż sze go. Ani Kon -
sty tu cja, ani usta wa o Try bu na le Kon sty tu cyj nym, nie da -
ją mu bo wiem pra wa do skła da nia wnio sku o stwier dze nie
nie zgod no ści usta wy z Kon sty tu cją, a tak sfor mu ło wał żą -
da nie w spra wie usta wy o ROD. Uwa ża my, że w ten spo -
sób I Pre zes Są du Naj wyż sze go pró bu je bez praw nie
wy wrzeć na cisk na Try bu nał Kon sty tu cyj ny, a tym sa mym
pod wa ża re gu ły obo wią zu ją ce w pań stwie pra wa. Ten
brak obiek ty wi zmu, a wręcz jaw na stron ni czość, po wo -
du ją, iż śro do wi sko pol skich dział kow ców mu si so bie za -
dać py ta nie, co kie ro wa ło I Pre ze sem Są du Naj wyż sze go?
Dla cze go tuż przed upły wem swej ka den cji po dej mu je ini -
cja ty wę bar dziej o cha rak te rze po li tycz nym niż praw nym,
któ rej skut ki za gra ża ją pra wom bli sko mi lio na pol skich
ro dzin? W imię ja kich ra cji i w czy im in te re sie, zde cy do -
wał się na za skar że nie usta wy cie szą cej się ol brzy mim po -
par ciem spo łecz nym, a co do któ rej w pra cach Są du
Naj wyż sze go nie zgła sza no wcze śniej żad nych wąt pli wo -
ści w za kre sie zgod no ści z Kon sty tu cją?

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, iż za skar że nie usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ rej uchwa le nie 
w 2005 r. po par ło na pi śmie prze szło 235 000 dział kow -
ców i w któ rej obro nie w ubie głym ro ku ze bra no po nad
620 000 pod pi sów użyt kow ni ków dzia łek, od bie ra ja ko
prze jaw lek ce wa że nia spo łe czeń stwa. Nie od ma wia my 
I Pre ze so wi Są du Naj wyż sze go pra wa do ko rzy sta nia z je -
go pre ro ga tyw. Jed nak wąt pli wy – co do zgod no ści z pra -
wem - spo sób za skar że nia, jak rów nież mo ment, w któ rym
do te go do szło, a tak że brak prze sła nek w dzia łal no ści Są -
du Naj wyż sze go dla pod ję cia tej ini cja ty wy, czy w koń cu
po wierz chow ność ar gu men tów przy to czo nych na jej uza -
sad nie nie, zmu sza ją do za py ta nia o praw dzi we in ten cje
au to ra. Oko licz no ści te, oraz fakt, iż roz miar za skar że nia
mo że świad czyć o dą że niu do cał ko wi te go uni ce stwie nia
usta wy o ROD, a więc pod wa że nia fun da men tów, na któ -
rych opar te jest funk cjo no wa nie ogrod nic twa dział ko we -
go w Pol sce, mu szą bu dzić spo łecz ną dez apro ba tę. Jej
prze ja wem jest po nad 1400 zbio ro wych wy stą pień z ogro -
dów, pod pi sa nych lub prze gło so wa nych przez kil ka set ty -
się cy dział kow ców skie ro wa nych do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go oraz au to ra wnio sku. Do wo dzą one naj le piej,
że sta no wi sko zaj mo wa ne w tej spra wie przez Kra jo wą
Ra dę PZD od zwier cie dla na stro je i ocze ki wa nia pa nu ją ce
wśród dział kow ców w ogro dach.

Kra jo wa Ra da PZD pra gnie po dzię ko wać wszyst kim,
któ rzy do tych czas po par li na sze sta ra nia o za cho wa nie
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Uwa ża my,
że tak po wszech nie udzie lo ne po par cie ze stro ny ca łe go
śro do wi ska dla usta wy jest oko licz no ścią, któ ra nie mo że
być po mi nię ta przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny. Aka de mic -
kie wy wo dy nie mo gą być pro wa dzo ne w ode rwa niu od
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po trzeb i ocze ki wań spo łecz nych, a ich od zwier cie dle niem
są wy stą pie nia z ogro dów. Prze szło 110 lat ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce, opar te go o roz wią za nia za -
pi sa ne obec nie w prze pi sach za skar żo nych przez I Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go, pre zen tu ją war to ści, któ re war to bro -
nić, na wet je że li dzie je się to kosz tem spo ru z au to ry te tem
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Na sze do świad cze nia wska -
zu ją jed no znacz nie, że usta wo we gwa ran cje praw dział -
kow ców oraz sa mo dziel ność i sa mo rząd ność ru chu

zrze szo ne go w ogól no pol skiej or ga ni za cji są ko niecz ne
dla ochro ny ogro dów, aby mo gły one słu żyć na sze mu 
i przy szłym po ko le niom. Bez tych dwóch ele men tów ist -
nie nie więk szo ści ROD, a wręcz ca łe go ru chu, sta nie pod
zna kiem za py ta nia. 

Dla te go tak waż ne jest, aby sta no wi sko w tej spra wie
za ję ło jak naj wię cej dział kow ców. Nie mo że my po zo stać
bier ni, gdy po raz ko lej ny in ni pró bu ją de cy do wać o przy -
szło ści na szych ogro dów bez nas. 

KRA JO WA RA DA
POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW

War sza wa, dnia 24 czerw ca 2010 r.

STA NO WI SKO
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 24 czerw ca 2010 r.
w spra wie współ pra cy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z sa mo rzą da mi lo kal ny mi

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców stwier -
dza, że roz wój i pra wi dło we funk cjo no wa nie ro dzin nych
ogro dów dział ko wych, ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu -
blicz nej, le ży w rów nej mie rze w in te re sie Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, jak i sa mo rzą dów lo kal nych. Ro -
dzin ne ogro dy dział ko we wy peł nia ją waż ne ce le w sto -
sun ku do spo łecz no ści lo kal nych po przez za pew nie nie
bez płat ne go do stę pu do użyt ko wa nia dział ki ro dzi nom,
któ re po trze bu ją tej for my po mo cy. Ro dzin ne ogro dy
dział ko we są te re na mi zie lo ny mi w mia stach słu żą cy mi
za rów no dział kow com jak i miesz kań com miast, a po -
wsta ły naj czę ściej na grun tach naj słab szych i zde gra do -
wa nych i pra cą dział kow ców oraz dzia ła niem Związ ku
przy wró co ne zo sta ły przy ro dzie i spo łe czeń stwu. W tym
za kre sie ce le Pol skie go Związ ku Dział kow ców, jak i sa -
mo rzą du lo kal ne go są toż sa me, gdyż dzia ła my w tym sa -
mym ob sza rze na rzecz tych sa mych ro dzin. Zwią zek
wy peł nia swo je za da nia po ma ga jąc ro dzi nom, a więc wy -
peł nia za da nia wła dzy pu blicz nej w sto sun ku do tych
człon ków spo łecz no ści lo kal nej. 

Pra wi dło wa i sku tecz na re ali za cja te go za da nia jest moż -
li wa tyl ko przy współ pra cy z sa mo rzą dem te ry to rial nym.
Zwią zek bar dzo ce ni tę współ pra cę, bo wiem wie le sa mo -
rzą dów ro zu mie wspól ne ce le w sto sun ku do miesz kań -
ców i czyn nie wspo ma ga ro dzin ne ogro dy dział ko we 
w ich co dzien nej dzia łal no ści. Ma my w tym za kre sie wie -
lo let nie po zy tyw ne do świad cze nia. Sa mo rzą dy przy cho -
dzą z kon kret ną po mo cą dla ogro dów, ale i dba ją o ich
sta bil ne funk cjo no wa nie i roz wój po przez umiesz cza nia
w pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go i re gu lo wa -
nie sta nu praw ne go. Do bra współ pra ca jest wy ni kiem
part ner skie go współ dzia ła nia struk tur Związ ku z sa mo -
rzą dem lo kal nym – w mia stach za rzą dów ROD, ko le giów
pre ze sów za rzą dów ROD, de le ga tur, na szcze blu po wia tu

i wo je wódz twa okrę go wych za rzą dów. Kra jo wa Ra da
PZD po pie ra tę dzia łal no ści i two rzy wa run ki praw ne i or -
ga ni za cyj ne umoż li wia ją ce po sze rze nie tej współ pra cy 
w no wych ob sza rach ak tyw no ści spo łecz nej i funk cjo no -
wa nia ogro dów. Struk tu ry PZD po dej mu ją wie le wspól -
nych ini cja tyw z sa mo rzą da mi lo kal ny mi na rzecz
wy bra nych grup miesz kań ców – dzie ci i mło dzie ży, eme -
ry tów i ren ci stów, a tak że dla ca łej spo łecz no ści i mia sta. 

Od po wsta nia pierw sze go ogro du dział ko we go na zie -
miach pol skich przed po nad 110 la ty współ pra ca or ga ni -
za cji dział kow ców z miej sco wy mi sa mo rzą da mi za wsze
przy czy nia ła się do roz wo ju ogro dów dział ko wych, ich
lep sze go funk cjo no wa nia, a by ło to wy ni kiem zro zu mie -
nia zna cze nia i ro li tych ogro dów dla miesz kań ców miast.

Współ pra ca z sa mo rzą da mi od by wa się na wie lu płasz -
czy znach i na le ży stwier dzić, że w zde cy do wa nej więk -
szo ści miast i gmin jest ona bar dzo do brze oce nia na
za rów no przez dział kow ców, jak i przez sa mo rzą dy lo kal -
ne i miej sco we spo łe czeń stwo. Trze ba z za do wo le niem
stwier dzić, że więk szość sa mo rzą dów na te re nie kra ju ro -
zu mie i do ce nia zna cze nie ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych dla ro dzin użyt ku ją cych w nich dział ki i dla
spo łecz no ści lo kal nych. Wszak ogro dy to te re ny zie lo ne 
w mia stach utrzy my wa ne wy łącz nie kosz tem i pra cą
dział kow ców, to miej sce ak tyw no ści lu dzi trze cie go wie -
ku, edu ka cji spo łecz nej i eko lo gicz nej mło de go po ko le -
nia, wresz cie to miej sce, gdzie lu dzie sa mi dba ją 
o po lep sze nie swe go by tu po przez pro duk cję wa rzyw i
owo ców na wła sne po trze by. To tak że miej sce wy po czyn -
ku se tek ty się cy ro dzin, któ rych nie stać na wy jaz dy po za
miej sce za miesz ka nia.

Na tym tle trze ba jed nak z ubo le wa niem stwier dzić, że
są nie licz ne sa mo rzą dy, dla któ rych nie ma zna cze nia, czy
ogro dy ist nie ją, czy nie, a są przy pad ki dzia ła nia prze ciw
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ogro dom, a więc prze ciw wła snym oby wa te lom i wy bor -
com w imię in te re sów ma ją cych nie wie le wspól ne go z ro -
lą sa mo rzą du te ry to rial ne go. Brak zro zu mie nia ro li 
i zna cze nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych dla spo łe -
czeń stwa pro wa dzi w efek cie do wy pa cze nia ro li i funk -
cji sa mo rzą du lo kal ne go, bo wiem po przez nie uza sad nio ną
eli mi na cję ogro dów z kra jo bra zu miast od ci na ją do stęp do
tych te re nów znacz nej czę ści spo łecz no ści, na rzecz któ -
rej win ny dzia łać. Kra jo wa Ra da PZD uwa ża, że na le ży
ten stan zmie nić i dą żyć do nor ma li za cji sto sun ków po -
mię dzy struk tu ra mi PZD, a ty mi sa mo rzą da mi lo kal ny mi.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców wy po wia da się za sze ro -
ko po ję tą współ pra cą z sa mo rzą dem dla do bra lu dzi 
i miast. Ma my w tym wie le tra dy cji i po zy tyw nych do -
świad czeń z ca łe go, po nad 110-let nie go okre su ist nie nia
ru chu ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju. Uwa ża -
my, że współ pra ca Związ ku win na od by wać się we dług
trwa łych i obo pól nie ak cep to wa nych kry te riów:

1) pro wa dzo na na za sa dach part ner skich – sa mo rząd lo -
kal ny i sa mo rząd dział kow ców to part ne rzy re ali zu ją cy
wspól ne ce le,

2) słu żyć ca łej spo łecz no ści dział ko wej przy no szą ca
kon kret ne efek ty dla ROD,

3) słu żyć ca łej spo łecz no ści mia sta i pro wa dzić do bu -
do wy po zy tyw ne go wi ze run ku ogro dów we wła dzach pu -
blicz nych i spo łe czeń stwie,

4) być ko rzyst na dla oby dwu stron i uwzględ niać za -

rów no po trze by dział kow ców, jak i spo łecz no ści lo kal -
nych i miast,

5) uwzględ niać sa mo rząd ność i nie za leż ność Związ ku 
i je go jed no stek or ga ni za cyj nych.

Za tem ce lem współ pra cy win no być do bro ogro dów 
i miast – in te res dział kow ców i spo łe czeń stwa. Jed ność
tych in te re sów za wsze owo co wać bę dzie ko rzy ścią dla
wszyst kich za in te re so wa nych.

Zwią zek nie jest na to miast za in te re so wa ny współ pra cą,
któ rej ce lem jest pro mo wa nie po je dyn czych osób przy
oka zji róż nych wy bo rów. Człon ków Związ ku - użyt kow -
ni ków dzia łek w ROD nie moż na trak to wać tyl ko ja ko
elek to rat, któ rym in te re su je się przed wy bo ra mi, a po już
się za po mi na. Nie moż na też pod po rząd ko wać ca łej dzia -
łal no ści jed nost ki or ga ni za cyj nej Związ ku, aby pro mo wać
jed ną oso bę, szcze gól nie gdy ko rzyść z tej pro mo cji mo -
że od nieść tyl ko ta oso ba. Wy bo ry to oka zja do roz wi ja nia
współ pra cy z ko rzy ścią dla ogro dów i spo łe czeń stwa. 
W tym ob sza rze, tak jak w każ dym in nym, Zwią zek swo -
ją dzia łal ność i współ pra cę z sa mo rzą dem wi nien opie rać
na or ga nie sta tu to wym, a nie na po glą dach i in te re sie po -
je dyn czych osób. 

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców stwier -
dza, że do bra, wszech stron na i part ner ska współ pra ca 
z sa mo rzą da mi lo kal ny mi jest gwa ran cją funk cjo no wa nia
i roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ re ze swej
isto ty słu żą spo łecz no ściom lo kal nym i mia stom.

KRA JO WA RA DA
POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW

War sza wa, dnia 24 czerw ca 2010 r.

Pod ję te przez Kra jo wą Ra dę Sta no wi sko w spra wie Ju bi le uszu 5-le cia uchwa le nia usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych zo sta ło za miesz czo ne na str. 1 Biu le ty nu.

IV. ROSZCZENIA DO OGRODÓW RODZINNYCH

1. Wst´p

W dniu 5 ma ja br. Kra jo wa Ra da PZD pi smem l. dz.
3062/WGG -1094/10 zwró ci ła się do wszyst kich Okrę go -
wych Za rzą dów PZD o do ko na nie prze glą du rosz czeń
osób fi zycz nych i praw nych oraz prze sła nie ak tu al nych
in for ma cji w tym za kre sie.

Dzia ła nia zwią za ne z ba da niem rosz czeń zwią za ne są
re ali za cją po sta no wień przy ję tych przez VIII Kra jo wy
Zjazd De le ga tów oraz przy ję tym do pla nu pra cy Kra jo -
wej Ra dy na br. te ma tem rosz czeń. Ana li zy w tym za kre -
sie ma ją na ce lu do ko na nie oce ny wiel ko ści te go zja wi ska,

Rosz cze nia do grun tów ROD
wg in for ma cji prze ka za nych przez Okrę go we Za rzą dy PZD na 1 ma ja 2010 r.
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a na stęp nie wy pra co wa nie me tod i kie run ków dzia ła nia
ma ją cych na ce lu sku tecz ną obro nę in te re sów dział kow -
ców i Związ ku. 

Stan rosz czeń do grun tów ROD jest przed mio tem ba -
dań i ana liz od 2002 ro ku. Ostat nie ba da nie w za kre sie
rosz czeń osób fi zycz nych i praw nych do grun tów zaj mo -
wa nych przez ROD zo sta ło prze pro wa dzo ne przez Okrę -
go we Za rzą dy PZD w 2008 ro ku, któ re mia ło za za da nie
usta le nie ska li za gro żeń dla grun tów z po wo du rosz czeń,
obej mu ją cych łącz nie rosz cze nia zgło szo ne jak rów nież
rosz cze nia mo gą ce po wstać w przy szło ści, z uwa gi na nie -
ure gu lo wa ny stan praw ny grun tów ROD. 

Na pod sta wie da nych prze ka za nych przez Okrę go we
Za rzą dy PZD stwier dzo no, że na dzień 10 kwiet nia 2008 r.
za gro że nie rosz cze nia mi obej mo wa ło 397 ROD (7,9%
ogól nej licz by ROD), 1546,2700 ha (3,5% ogól nej po -
wierzch ni ROD) oraz 38250 dzia łek (3,9 % ogó łem
licz by dzia łek ro dzin nych). W po rów na niu z 2007 r. ten
stan rosz cze nio wy w 2008 r. od no to wał ten den cję wzro -
sto wą, w szcze gól no ści w za kre sie rosz czeń osób fi zycz -
nych. 

Te go rocz ne ba da nie sta nu rosz czeń, któ re zo sta ło zle -
co ne do wy ko na nia Okrę go wym Za rzą dom PZD w ter mi -
nie do 31 ma ja 2010 r., ma na ce lu po głę bie nie ba da nia
prze pro wa dzo ne go w 2008 ro ku, jak rów nież:

• usta le nie ska li rosz czeń osób trze cich, któ re od dnia 
10 kwiet nia 2008 r. zo sta ły for mal nie zgło szo ne tzn. są
obec nie do cho dzo ne na dro dze są do wej lub ad mi ni stra -
cyj nej, jak rów nież 

• zba da nie, ile spraw rosz cze nio wych od dnia
10.04.2008 ro ku do dnia 1.05.2010 r. za koń czy ło się osta -
tecz ny mi de cy zja mi w po stę po wa niach ad mi ni stra cyj nych
i pra wo moc ny mi wy ro ka mi są do wy mi oraz ja ki mi kon -
se kwen cja mi, w tym fi nan so wy mi skut ku ją one dla
Związ ku. 

• usta le nie ak tu al nej ska li rosz czeń obej mu ją cych ROD,
z uwzględ nie niem ogro dów wy ka zy wa nych na dzień
10.04.2008 ro ku ja ko rosz cze nio wych.

Ana li zę sta nu rosz czeń do ko na no na dzień 1 ma ja 2010 r.,
na pod sta wie wy ka zu spraw za koń czo nych osta tecz ny mi
de cy zja mi i pra wo moc ny mi wy ro ka mi są do wy mi (ta be la
nr 1), wy ka zu spraw bę dą cych na eta pie zgło szeń rosz -
czeń osób trze cich (ta be la nr 2) oraz wy ka zu ROD ob ję -
tych for mal nie zgło szo ny mi rosz cze nia mi oraz za gro -
żo nych rosz cze nia mi (ta be la nr 3). 

Z prze ka za nych in for ma cji wy ni ka, że je dy nie w 6
Okrę go wych Za rzą dach PZD (w El blą gu, Go rzo wie
Wlkp., Ka li szu, Słup sku, War miń sko -Ma zur skim 
i w Zie lo nej Gó rze) nie ma rosz czeń na eta pie zgło szeń.

Acz kol wiek na dal na te re nie OZ w Ka li szu (1 ROD) i
OZ War miń sko -Ma zur skie go (5 ROD) wy stę pu ją ogro dy
o nie ure gu lo wa nym sta nie praw nym, któ re by ły wy ka zy -
wa ne w za gro że niach rosz cze nia mi na dzień 10.04.2008 r. 

W przy pad ku rosz cze nia PKP S.A. do ROD „50-le cia
ZZK” w Eł ku (pow. ob ję ta rosz cze niem 14, 1200 ha i licz -

ba dzia łek 397) spra wa za koń czy ła się re gu la cją sta nu
praw ne go grun tu (na by ciem przez PZD pra wa użyt ko wa -
nia wie czy ste go). 

W przy pad ku rosz czeń wy stę pu ją cych na te re nie Okrę -
go we go Za rzą du PZD w Byd gosz czy for mal nie zo sta ły
zgło szo ne rosz cze nia do 6 ROD (pow. 23,6791 ha i licz -
ba dzia łek – 571).

Na te re nie Okrę go we go Za rzą du PZD w Czę sto cho -
wie for mal nie zo sta ły zgło szo ne rosz cze nia do 5 ROD
(pow. 2, 6615 ha i licz ba dzia łek – 80).

W przy pad ku rosz cze nia za kła du pra cy do ROD „Spo -
łe mo wiec” w Czę sto cho wie (pow. ob ję ta rosz cze niem 0,
1000 ha i licz ba dzia łek 20) spra wa za koń czy ła się re gu -
la cją sta nu praw ne go grun tu (na by ciem przez PZD pra wa
wła sno ści). 

W za kre sie 2 ROD wy ka zy wa nych na dzień 10.04.2008 r.
ja ko za gro żo nych rosz cze nia mi, stan praw ny grun tów jest
nie ure gu lo wa ny. 

Od no śnie rosz czeń wy stę pu ją cych na te re nie Okrę go -
we go Za rzą du PZD w Gdań sku for mal nie zo sta ło zgło -
szo ne rosz cze nie do 1 ROD (pow. 5,9674 ha i licz ba
dzia łek – 120).

W przy pad ku rosz cze nia sa mo rzą du do ROD „Ener ge tyk”
w Choj ni cach (pow. ob ję ta rosz cze niem 4, 3000 ha 
i licz ba dzia łek 81) spra wa za koń czy ła się li kwi da cją ogro du. 

W za kre sie 11 ROD wy ka zy wa nych na dzień
10.04.2008 r. ja ko za gro żo nych rosz cze nia mi, stan praw -
ny grun tów jest nie ure gu lo wa ny. 

Zo sta ły rów nież zgło szo ne 2 no we rosz cze nia: 
1. przez oso bę fi zycz ną – ROD „Rę bie cho wo” w Gdań -

sku (pow. 6, 8008 ha i licz ba dzia łek – 140) 
2. przez za kład pra cy – ROD „Bo gat ka” w Bo gat ce

(pow. 10, 4600 ha i licz ba dzia łek – 253)
Na to miast w przy pad ku 3 rosz czeń o po wierzch ni ob ję -

tej rosz cze nia mi 4, 6900 ha i licz bie dzia łek 156 zgło szo -
nych na dzień 10.04.2008 r. zo sta ły one za koń czo ne
osta tecz ny mi de cy zja mi i pra wo moc ny mi wy ro ka mi,
skut ku ją cy mi ne ga tyw ny mi skut ka mi dla PZD tj. za są dza -
ją cy mi zwrot grun tu, bez zo bo wią zań fi nan so wych.

W przy pad ku rosz czeń wy stę pu ją cych na te re nie Okrę -
go we go Za rzą du PZD w Ko sza li nie na dzień 10.04.2008 r.
nie wy stę po wa ły rosz cze nia. Jed nak że obec nie for mal nie
zo sta ło zgło szo ne 1 no we rosz cze nie przez oso bę fi zycz -
ną do ROD „Fry kas” w Świ dwi nie (pow.0, 1800 ha i licz -
ba dzia łek – 4).

Na te re nie Okrę go we go Za rzą du PZD w Le gni cy for -
mal nie zo sta ło zgło szo ne rosz cze nie do 1 ROD (pow. 
0, 9118 ha i licz ba dzia łek – 27). 

W przy pad ku rosz cze nia oso by fi zycz nej do ROD „Od -
rzyc ko” w Gło go wie (pow. ob ję ta rosz cze niem 0, 2900 ha
i licz ba dzia łek 15) spra wa za koń czy ła się re gu la cją sta nu
praw ne go grun tu (za mia ną dzia łek). 

W za kre sie po zo sta łych 3 ROD ist nie je za gro że nie, że
rosz cze nia mo gą zo stać zgło szo ne w przy szło ści z uwa gi
na nie ure gu lo wa ny stan praw ny tych ogro dów. 
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Od no śnie rosz czeń wy stę pu ją cych na te re nie Okrę go -
we go Za rzą du PZD w Lu bli nie, for mal nie zo sta ło zgło -
szo nych rosz czeń do 3 ROD (pow. 2,0734 ha i licz ba
dzia łek – 51).

W za kre sie 1 ROD wy ka zy wa ne go na dzień 10.04.2008 r.
ja ko za gro żo ne go rosz cze niem, stan praw ny grun tu jest
nie ure gu lo wa ny. 

Zo sta ło rów nież zgło szo nych 5 no wych rosz czeń: 
1. przez oso bę fi zycz ną - ROD „Sta ry Gaj” w Lu bli nie

(pow. 0, 2207 ha i licz ba dzia łek – 4) 
2. przez oso bę fi zycz ną – ROD „Ma ki” w Lu bli nie

(pow. 0, 3346 ha i licz ba dzia łek – 10) 
3. przez oso bę fi zycz ną – ROD „Sło necz nik” w Lu bli -

nie (pow. 0, 6900 ha i licz ba dzia łek – 22) 
4. przez oso bę fi zycz ną – ROD „Wę gli nek” w Lu bli nie

(pow. 0, 1030 ha i licz ba dzia łek –3) 
5. przez PKP – ROD „Ko le jarz” w Za mo ściu (pow. 3,

0500 ha i licz ba dzia łek – 83)
Na to miast w przy pad ku 5 rosz czeń o po wierzch ni ob ję -

tej rosz cze nia mi 18, 3789 ha i licz bie dzia łek 383 zgło -
szo nych na dzień 10.04.2008 r. zo sta ły on za koń czo ne
osta tecz ny mi de cy zja mi i pra wo moc ny mi wy ro ka mi.

Osta tecz ny mi de cy zja mi i pra wo moc ny mi wy ro ka mi
za koń czy ły się rów nież po stę po wa nia rosz cze nio we w
sto sun ku do 7 ROD, któ re nie by ły ob ję te rosz cze nia mi
na dzień 10.04.2008 r. 

W przy pad ku rosz czeń wy stę pu ją cych na te re nie Okrę -
go we go Za rzą du PZD w Ło dzi for mal nie zo sta ły zgło -
szo ne rosz cze nia do 14 ROD (pow.18,6000 ha i licz ba
dzia łek – 445).

W przy pad kach 10 ROD wy ka zy wa nych na dzień
10.04.2008 r. ja ko za gro żo nych rosz cze nia mi, stan praw -
ny jest nie ure gu lo wa ny. 

Zo sta ło rów nież zgło szo ne 2 no we rosz cze nia: 
1. przez oso bę fi zycz ną – ROD „Oa za” w Piotr ko wie

Try bu nal skim (pow. 0, 0400 ha i licz ba dzia łek – 1) 
2. przez PKP – ROD „Ko le jarz – Po le sie” w Ło dzi

(pow. 2, 6200 ha i licz ba dzia łek – 58). 
Na te re nie Okrę go we go Za rzą du PZD Ma ło pol skie go

for mal nie zo sta ły zgło szo ne rosz cze nia do 28 ROD (pow.
60, 8600 ha i licz ba dzia łek – 1417).

*nie usto sun ko wa no się do 4 rosz czeń zgło szo nych na
dzień 10.04.2008 r. przez: oso by fi zycz ne – ROD „Ko -
ściusz ki” w Gor li cach, ROD „Me ta lo wiec” w Tar no wie,
PKP – ROD „PKP Pro ko cim” w Kra ko wie, ROD „Za bło -
cie” w Kra ko wie.

Zo sta ło rów nież zgło szo nych 10 no wych rosz czeń: 
1. przez oso bę fi zycz ną – ROD „Kro kus” w No wym

Tar gu (pow. 2, 2600 ha i licz ba dzia łek – 51) 
2. przez oso bę fi zycz ną – ROD „Gór nik Li biąż” w Li -

bią żu (pow. 0, 8600 ha i licz ba dzia łek – 38) 
3. przez oso bę fi zycz ną – ROD „Pa no ra ma” w Kra ko -

wie (pow. 0, 700 ha i licz ba dzia łek – 20) 
4. przez oso bę fi zycz ną – ROD „Zło ty Róg” w Kra ko -

wie (pow. 2, 8800 ha i licz ba dzia łek – 74) 

5. przez oso bę fi zycz ną – ROD „Zie lo ny Gaj” w Kra ko -
wie (pow. 5, 700 ha i licz ba dzia łek – 149) 

6. przez oso bę fi zycz ną – ROD „Trzy krot ka” w Kra ko -
wie (pow. 0, 600 ha i licz ba dzia łek – 2) 

7. przez oso bę fi zycz ną – ROD „Kra kus” w Kra ko wie
(pow. 5, 1800 ha i licz ba dzia łek – 125) 

8. przez oso bę fi zycz ną – ROD „Dą bie” w Kra ko wie
(pow. 0, 1400 ha i licz ba dzia łek – 4) 

9. przez oso bę fi zycz ną – ROD „Mi strze jo wi ce I” 
w Kra ko wie (pow. 4, 1600 ha i licz ba dzia łek – 101) 

10. przez MON – ROD „Pod Gie won tem” w Kra ko wie
(pow. 0, 8200 ha i licz ba dzia łek – 27) 

Na to miast w przy pad ku 2 rosz czeń o po wierzch ni ob ję -
tej rosz cze nia mi 2, 1111 ha i licz bie dzia łek 69 zgło szo -
nych na dzień 10.04.2008 r. zo sta ły on za koń czo ne
osta tecz ny mi wy ro ka mi. 

Osta tecz ny mi de cy zja mi za koń czy ło się po stę po wa nie
rosz cze nio we w sto sun ku do 3 ROD, któ re nie by ły ob ję -
te rosz cze nia mi na dzień 10.04.2008 r. 

Od no śnie rosz czeń wy stę pu ją cych na te re nie Okrę go -
we go Za rzą du PZD Ma zo wiec kie go* for mal nie zo sta ło
zgło szo nych rosz czeń do 116 ROD (pow. 767, 1100 i licz -
ba dzia łek – 16804).

*nie usto sun ko wa no się do 5 rosz czeń zgło szo nych na
dzień 10.04.2008 r. przez: oso by fi zycz ne – ROD „Sa ska
Kę pa” w War sza wie, MON – ROD „Lot ni sko” w War sza -
– ROD „Pro myk” w War sza wie, ROD „Sie kier ki II” 
w War sza wie, po zo sta łe – ROD „Sig ma Bar tyc ka” w War -
sza wie. 

W przy pad ku rosz cze nia za kła du pra cy do ROD „Che -
mik” w Płoc ku (pow. ob ję ta rosz cze niem 42, 7500 ha 
i licz ba dzia łek 1019) spra wa za koń czy ła się li kwi da cją. 

Zo sta ło rów nież zgło szo nych 5 no wych rosz czeń: 
1. przez oso bę fi zycz ną – ROD „Nad Je zior ką II” w Ja -

zga rze wie (pow. 0, 2100 ha i licz ba dzia łek – 7) 
2. przez oso bę fi zycz ną – ROD „Przy le sie” w Go sty ni -

nie (pow. 8, 4100 ha i licz ba dzia łek – 99) 
3. przez oso bę fi zycz ną – ROD „FSO – Bia ło łę ka Dwor -

ska” w War sza wie (pow. 0, 9100 ha i licz ba dzia łek – 28) 
4. związ ki wy zna nio we – ROD „Cze czot ka” w Ostro łę -

ce (pow. 1, 0277 ha i licz ba dzia łek – 34) 
5. sa mo rząd – ROD „Lot ni sko” w War sza wie (pow. 

1, 0000 ha i licz ba dzia łek – 22) 
Na to miast w przy pad ku 3 rosz czeń o po wierzch ni ob ję -

tej rosz cze nia mi 3, 6533 ha i licz bie dzia łek 100 zgło szo -
nych na dzień 10.04.2008 r. zo sta ły on za koń czo ne osta-
tecz ny mi de cy zja mi i pra wo moc ny mi wy ro ka mi. 

Osta tecz ny mi de cy zja mi i pra wo moc ny mi wy ro ka mi
za koń czy ły się po stę po wa nia rosz cze nio we w sto sun ku do
1 ROD, któ ry nie był ob ję ty rosz cze nia mi na dzień
10.04.2008 r. 

W przy pad ku rosz czeń wy stę pu ją cych na te re nie Okrę -
go we go Za rzą du PZD w Opo lu for mal nie zo sta ło zgło -
szo ne rosz cze nie do 1 ROD (pow.1,9286 ha i licz ba
dzia łek – 61). 
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W po zo sta łych 11 przy pad kach ist nie je za gro że nie, że
rosz cze nia mo gą zo stać zgło szo ne w przy szło ści z uwa gi
na nie ure gu lo wa ny stan praw ny tych ogro dów.

Na te re nie Okrę go we go Za rzą du PZD w Pi le, for mal -
nie zo sta ły zgło szo ne rosz cze nia do 2 ROD (pow. 0,6380
ha i licz ba dzia łek – 23).

Od no śnie rosz czeń wy stę pu ją cych na te re nie Okrę go -
we go Za rzą du PZD Pod la skie go for mal nie zo sta ło zgło -
szo nych rosz czeń do 6 ROD (pow. 25, 5000 ha i licz ba
dzia łek – 498).

W przy pad kach 2 ROD wy ka zy wa nych na dzień
10.04.2008 r. ja ko za gro żo nych rosz cze nia mi, stan praw -
ny grun tów jest nie ure gu lo wa ny. 

Zo sta ło rów nież zgło szo ne 1 no we rosz cze nie: 
1. przez oso bę fi zycz ną – ROD „Ty siąc le cia Pań stwa

Pol skie go” (pow. 2, 100 ha i licz ba dzia łek –65) 
Na to miast w przy pad ku 1 rosz cze nia o po wierzch ni ob -

ję tej rosz cze niem 2,7300 ha zgło szo ne go na dzień
10.04.2008 r. zo sta ło ono za koń czo ne osta tecz ną de cy zją
o umo rze niu po stę po wa nia o zwrot grun tu, bez zo bo wią -
zań fi nan so wych. 

Na te re nie Okrę go we go Za rzą du PZD w Po zna niu
for mal nie zo sta ły zgło szo ne rosz cze nia do 30 ROD (pow.
114, 9590  ha i licz ba dzia łek – 2613). 

W przy pad ku ROD „Wy spiań skie go” w Po zna niu, któ -
ry był wy ka zy wa ny na dzień 10.04.2008 r. ja ko za gro żo -
ny rosz cze nia mi, stan praw ny grun tów jest nie ure gu -
lo wa ny. 

Zo sta ły rów nież zgło szo ne 4 no we rosz cze nia: 
1. przez oso bę fi zycz ną – ROD „Sło necz nik” w Po zna -

niu (pow. 2, 3350 ha i licz ba dzia łek – 55) 
2. przez oso bę fi zycz ną – ROD im. A. Mic kie wi cza  w

Mo si nie (pow. 1,0800 ha i licz ba dzia łek – 37) 
3. przez oso bę fi zycz ną – ROD „Pod La sem” w Mo si -

nie (pow. 4, 1752 ha i licz ba dzia łek – 75) 
4. związ ki wy zna nio we – ROD im. W. Rey mon ta w Po -

zna niu (pow. 1, 300 ha i licz ba dzia łek – 32) 
Na to miast w przy pad ku 1 rosz cze nia o po wierzch ni ob -

ję tej rosz cze niem 0,4932 ha i licz bie dzia łek 15, zgło szo -
ne go na dzień 10.04.2008 r. zo sta ło ono za koń czo ne
osta tecz ną de cy zją o umo rze niu po stę po wa nia o zwrot
grun tu, bez zo bo wią zań fi nan so wych. 

Osta tecz ną de cy zją za koń czy ło się po stę po wa nia rosz -
cze nio we w sto sun ku do 1 ROD, któ re nie by ły ob ję te
rosz cze nia mi na dzień 10.04.2008 r. 

W przy pad ku rosz czeń wy stę pu ją cych na te re nie Okrę -
go we go Za rzą du PZD Pod kar pac kie go for mal nie zo -
sta ło zgło szo nych rosz czeń do 6 ROD (pow. 8,8725  ha 
i licz ba dzia łek – 207). 

W przy pad ku rosz cze nia związ ku wy zna nio we go do
ROD „Ko le jarz” w Ja śle (pow. ob ję ta rosz cze niem 2,5000
ha i licz ba dzia łek 70) spra wa za koń czy ła się skre śle niem
ogro du z Re je stru ROD. 

W przy pad ku 3 ROD ist nie je za gro że nie, że rosz cze nia
mo gą zo stać zgło szo ne w przy szło ści z uwa gi na nie ure -

gu lo wa ny stan praw ny tych ogro dów.  Na to miast w przy -
pad ku 3 rosz czeń o po wierzch ni ob ję tej rosz cze nia mi
4,2331 ha i licz bie dzia łek 131, zgło szo nych na dzień
10.04.2008 r. zo sta ły ono za koń czo ne pra wo moc ny mi wy -
ro ka mi są do wy mi i osta tecz ny mi de cy zja mi od da la ją cy mi
żą da nie o zwrot grun tu, bez zo bo wią zań fi nan so wych. 
(część 2 ROD jest rów nież na eta pie for mal nie zgło szo -
nych rosz czeń). 

Od no śnie rosz czeń wy stę pu ją cych na te re nie Okrę go -
we go Za rzą du PZD Su dec kie go, for mal nie zo sta ło zgło -
szo ne rosz cze nie do 1 ROD (pow. 2,1000 ha i licz ba
dzia łek – 50).

W przy pad ku ROD „Przy jaźń” w Ko wa rach, któ ry był
wy ka zy wa ny na dzień 10.04.2008 r. ja ko za gro żo ny rosz -
cze nia mi, stan praw ny grun tów jest nie ure gu lo wa ny. 

Na te re nie Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie
for mal nie zo sta ło zgło szo ne rosz cze nie do 1 ROD (pow.
0,8300 ha i licz ba dzia łek – 17). 

W przy pad kach 4 ROD wy ka zy wa nych na dzień
10.04.2008 r. ja ko za gro żo nych rosz cze nia mi, stan praw -
ny grun tów jest nie ure gu lo wa ny. 

Na to miast w przy pad ku 3 rosz czeń o po wierzch ni ob ję -
tej rosz cze nia mi 10,2284 ha i licz bie dzia łek 188, zgło -
szo nych na dzień 10.04.2008 r. zo sta ły ono za koń czo ne
pra wo moc ny mi wy ro ka mi są do wy mi i osta tecz ny mi de -
cy zja mi, skut ku ją cy mi ne ga tyw ny mi kon se kwen cja mi dla
PZD tj. za są dze niem zwro tu grun tu i uwłasz cze niem się
PKP S.A., bez zo bo wią zań fi nan so wych. 

W przy pad ku rosz czeń wy stę pu ją cych na te re nie Okrę -
go we go Za rzą du PZD Ślą skie go for mal nie nie zo sta ło
zgło szo ne żad ne rosz cze nie.

W przy pad kach 22 ROD wy ka zy wa nych na dzień
10.04.2008 r. ja ko za gro żo nych rosz cze nia mi, stan praw -
ny grun tów jest nie ure gu lo wa ny. 

Zo sta ły rów nież zgło szo ne 3 no we rosz cze nia:
1. przez oso bę fi zycz ną - ROD „Kok sow nik” w Za brzu

(pow. 0,1126 ha i licz ba dzia łek – 1) 
2. przez oso bę fi zycz ną – ROD „Pod La sem” w Ka to wi -

cach (pow. 0,0856 ha i licz ba dzia łek – 4) 
3. po zo sta łe – ROD „Gór nik” w Za brzu (pow. 0,6270

ha i licz ba dzia łek – 1)
Na to miast w przy pad ku 6 rosz czeń o po wierzch ni ob ję -

tej rosz cze nia mi 23,7901 ha i licz bie dzia łek 510 zgło szo -
nych na dzień 10.04.2008 r. zo sta ły ono za koń czo ne
pra wo moc ny mi wy ro ka mi są do wy mi i osta tecz ny mi de -
cy zja mi, skut ku ją cy mi ne ga tyw ny mi kon se kwen cja mi dla
PZD tj. za są dze niem zwro tu grun tu i uwłasz cze niem się
za kła du pra cy, bez zo bo wią zań fi nan so wych. 

Osta tecz ną de cy zją za koń czy ło się po stę po wa nia rosz -
cze nio we w sto sun ku do 1 ROD, któ re nie by ły ob ję te
rosz cze nia mi na dzień 10.04.2008 r. 

Od no śnie rosz czeń wy stę pu ją cych na te re nie Okrę go -
we go Za rzą du PZD Świę to krzy skie go for mal nie zo sta -
ły zgło szo ne rosz cze nia do 8 ROD (pow. 19,6900 ha 
i licz ba dzia łek – 507).
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W za kre sie 9 ROD wy ka zy wa nych na dzień 10.04.2008 r.
ja ko za gro żo nych rosz cze nia mi, stan praw ny grun tów jest
nie ure gu lo wa ny. 

W przy pad ku rosz cze nia oso by fi zycz nej do ROD
„Stor czyk” w Kiel cach (pow. ob ję ta rosz cze niem 2,1800
ha i licz ba dzia łek 7) spra wa za koń czy ła się re gu la cją sta -
nu praw ne go grun tu (ugo da są do wą)*.

*stro na rosz cze nio wa zre zy gno wa ła ze zwro tu grun tu
za od szko do wa niem wy pła co nym przez mia sto

W przy pad ku rosz czeń wy stę pu ją cych na te re nie Okrę -
go we go Za rzą du PZD To ruń sko -Wło cław skie go* for -
mal nie zo sta ły zgło szo ne rosz cze nia do 14 ROD (pow.
33,6000 ha i licz ba dzia łek –698).

*nie usto sun ko wa no się do 2 rosz czeń zgło szo nych na
dzień 10.04.2008 r. przez: za kład pra cy – ROD „Plon” 
w Wą brzeź nie, PKP – „Ko le jarz” w Gru dzią dzu.

W za kre sie 1 ROD wy ka zy wa ne go na dzień 10.04.2008 r.
ja ko za gro żo ne go rosz cze niem, stan praw ny grun tów jest
nie ure gu lo wa ny. 

Zo sta ło rów nież zgło szo ne 1 no we rosz cze nie:
1. przez oso bę za kład pra cy – ROD „Ko gu cik” w To ru -

niu (pow. 1,8000 ha i licz ba dzia łek – 48) 
Na to miast w przy pad ku 1 ROD o po wierzch ni ob ję tej

rosz cze niem 0,500 ha i licz bie dzia łek 9 zgło szo ne go na
dzień 10.04.2008 r. zo sta ło ono za koń czo ne osta tecz ną de -
cy zją, skut ku ją cą ne ga tyw ny mi kon se kwen cja mi dla PZD
tj. za są dze niem zwro tu grun tu. 

Na te re nie Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu
for mal nie zo sta ły zgło szo ne rosz cze nia do 3 ROD (pow.
29,1600 ha i licz ba dzia łek – 579). 

Zo sta ło rów nież zgło szo ne 1 no we rosz cze nie:
1. przez oso bę fi zycz ną – ROD „Sa ha ra” we Wro cła wiu

(pow. 3,3900 ha i licz ba dzia łek – 82) 
Na to miast w przy pad ku 2 rosz czeń o po wierzch ni ob ję -

tej rosz cze nia mi 3,5800 ha i licz bie dzia łek 90 zgło szo -
nych na dzień 10.04.2008 r. zo sta ły ono za koń czo ne
osta tecz ny mi de cy zja mi, skut ku ją cy mi ne ga tyw ny mi kon -
se kwen cja mi dla PZD. 

Wnio ski:
1. Spra wy rosz cze nio we bę dą ce na eta pie zgło szeń

osób trze cich.
– Na dzień 1 ma ja 2010 r. for mal nie zgło szo no rosz cze -

nia, któ re są obec nie do cho dzo ne na dro dze są do wej i ad -
mi ni stra cyj nej, w sto sun ku do 281 ROD, po wierzch ni
rosz cze nio wej 1195,5038 i licz bie dzia łek 26526, przy
czym:

• w sto sun ku do 246 ROD o po wierzch ni ob ję tej rosz -
cze niem 1119,1416 ha i licz bie dzia łek 24 767 rosz cze nia
zo sta ły zgło szo ne do ogro dów wy ka zy wa nych na dzień
10.04.2008 r. ja ko rosz cze nio wych,

• w sto sun ku do 35 ROD o po wierzch ni ob ję tej rosz cze -
niem 76,3622 ha i licz bie dzia łek 1759 zo sta ły zgło szo ne
no we rosz cze nia. 

– No we rosz cze nia zo sta ły zgło szo ne do grun tów ROD
po ło żo nych na te re nie 11 Okrę go wych Za rzą dów PZD tj.

OZ w Gdań sku (2 ROD, pow. 17,2608 ha i licz ba dzia łek
393), OZ w Ko sza li nie (1 ROD, pow. 0,1800 ha i licz ba
dzia łek 4), OZ w Lu bli nie (5 ROD, pow. 4,3983 ha i licz -
ba dzia łek 122), OZ w Ło dzi (2 ROD , pow. 2,6600 ha 
i licz ba dzia łek 59), OZ Ma ło pol ski (10 ROD, pow.
23,3000 ha, licz ba dzia łek 591), OZ Ma zo wiec ki (5 ROD,
pow. 11,5577 ha, licz ba dzia łek 190), OZ Pod la ski 
(1 ROD, pow. 2,1000 ha, licz ba dzia łek 65), OZ w Po zna -
niu (4 ROD, pow. 8,8902 ha, licz ba dzia łek 199), OZ Ślą -
ski (3 ROD, pow. 0,8252 ha i licz ba dzia łek 6), OZ
To ruń sko -Wło cław ski (1 ROD, pow. 1,8000 ha i licz ba
dzia łek 48) i OZ Wro cław (1 ROD, pow. 3,3900 ha i licz -
ba dzia łek 82). 

– W przy pad ku no wych rosz czeń na eta pie zgło szeń,
naj więk szy wzrost od no to wa no w za kre sie rosz czeń;

• osób fi zycz nych: 26 ROD o po wierzch ni ob ję tej rosz -
cze niem 53,6575 ha i licz bie dzia łek 1133 (OZ w Gdań -
sku, OZ w Ko sza li nie, OZ w Lu bli nie, OZ w Ło dzi, OZ
Ma ło pol ski, OZ Ma zo wiec ki, OZ Pod la ski, OZ w Po zna -
niu, OZ Ślą ski i OZ Wro cław)

• za kła dów pra cy: 2 ROD o po wierzch ni ob ję tej rosz -
cze niem 12,2600 ha i licz bie dzia łek 301 (OZ w Gdań sku
i OZ To ruń sko -Wło cław ski)

• PKP: 2 ROD o po wierzch ni ob ję tej rosz cze niem
5,6700 ha i licz bie dzia łek 141 (OZ Łódz ki i w Lu bli nie)

• związ ków wy zna nio wych: 2 ROD o po wierzch ni ob -
ję tej rosz cze niem 2,3277 ha i licz bie dzia łek 134 (OZ Ma -
zo wiec ki i w Po zna niu)

• MON: 1 ROD o po wierzch ni ob ję tej rosz cze niem
0,8200 ha i licz bie dzia łek 27 (OZ Ma ło pol ski)

• sa mo rzą dów: 1 ROD o po wierzch ni ob ję tej rosz cze -
niem 1,0000 ha i licz bie dzia łek 22 (OZ Ma zo wiec ki)

• po zo sta łe: 1 ROD o po wierzch ni ob ję tej rosz cze niem
0,6270 ha i licz bie dzia łek 1 (OZ Ślą ski)

– Oce nia jąc zja wi sko for mal nie zgło szo nych rosz czeń
w sto sun ku do sta nu or ga ni za cyj ne go ROD na dzień
31.12.2009 r., któ ry obej mu je 4960 ROD o po wierzch ni
ogól nej – 43 522, 67 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych – 966
960 na le ży stwier dzić, że rosz cze nia te obej mu ją 5,66 %
licz by ogól nej ROD, 2,74 % po wierzch ni ogól nej ROD i
2,74 % licz by wszyst kich dzia łek. 

2. Spra wy rosz cze nio we za koń czo ne pra wo moc ny mi
wy ro ka mi i osta tecz ny mi de cy zja mi

– Ilość spraw rosz cze nio wych za koń czo nych:
• Wg sta nu na dzień 1 ma ja 2010 r. w sto sun ku do 43

ROD o łącz nej po wierzch ni rosz cze nio wej 105,2291 ha 
i licz bie dzia łek 2256 za koń czy ły się spra wy rosz cze nio we. 

• W przy pad ku 11 Okrę go wych Za rzą dów PZD 
(w Gdań sku, w Lu bli nie, Ma ło pol skie go, Ma zo wiec kie -
go, Pod la skie go, w Po zna niu, Pod kar pac kie go, w Szcze -
ci nie, Ślą skie go, To ruń sko -Wło cław skie go i we Wro cła -
wiu) za koń czy ły się spra wy rosz cze nio we, wy ka zy wa ne
w rosz cze niach na dzień 10.04.2008 r., pro wa dzo ne w sto -
sun ku do 29 ROD o łącz nej po wierzch ni 80,8570 ha i licz -
bie dzia łek 1746.
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• W przy pad ku 5 Okrę go wych Za rzą dów PZD (w Lu bli -
nie, Ma ło pol skie go, Ma zo wiec kie go, w Po zna niu, Ślą -
skie go) za koń czy ły się spra wy rosz cze nio we, nie wy ka zy -
wa ne w rosz cze niach na dzień 10.04.2008 r., pro wa dzo ne
w sto sun ku do 14 ROD o łącz nej po wierzch ni 24,3721 ha
i licz bie dzia łek 510. 

– Ro dza je po stę po wań, w któ rych to czy ły się spra wy
rosz cze nio we:

• W przy pad ku 15 ROD o łącz nej po wierzch ni ob ję tej
rosz cze niem – 35,4986 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych 
– 786, spra wy rosz cze nio we by ły one pro wa dzo ne w po -
stę po wa niu są do wym i za koń czy ły się pra wo moc ny mi
wy ro ka mi są dów re jo no wych, okrę go wych bądź na ka zem
za pła ty w po stę po wa niu eg ze ku cyj nym.

• W przy pad ku 29 ROD o łącz nej po wierzch ni ob ję tej
rosz cze niem – 69,7302 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych 
– 1470, spra wy by ły one pro wa dzo ne w po stę po wa niu ad -
mi ni stra cyj nym i za koń czy ły się osta tecz ny mi de cy zja mi
ad mi ni stra cyj ny mi oraz pra wo moc ny mi orze cze nia mi or -
ga nu wy ko naw cze go sa mo rzą du te ry to rial ne go, Wo je wo -
dy, Sa mo rzą do we go Ko le gium Od wo ław cze go, Wo je -
wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go bądź Na czel ne go Są -
du Ad mi ni stra cyj ne go. 

– Ro dza je pod mio tów, któ re zgło si ły rosz cze nia w tych
spra wach*: 

• 28 spraw zwią za nych z rosz cze niem osób fi zycz nych,
• 5 spraw zwią za nych z rosz cze niem za kła dów pra cy,
• 4 spra wy zwią za ne z rosz cze niem PKP SA,
• 3 spra wy zwią za ne z rosz cze niem Związ ków Wy zna -

nio wych, 
• 4 spra wy zwią za ne z po zo sta ły mi rosz cze nia mi,
*1 spra wa w OZ Pod kar pac kim by ła zwią za na z rosz -

cze nia mi dwóch osób trze cich.
– Spra wy rosz cze nio we do ty czą ce ROD za koń czy ły się

na ka zem zwro tu grun tu oso bie trze ciej, umo rze niem/ od -
da le niem żą da nia zwro tu grun tu, uwłasz cze niem się za -
kła dów pra cy, eks mi sją, na ka zem za pła ty, na by ciem przez
PZD praw do grun tu. 

*bez da nych OZ Ma zo wiec kie go
– PZD po niósł zo bo wią za nia fi nan so we na łącz ną kwo -

tę 104 985 zł, w tym w wy ni ku pra wo moc nych wy ro ków
są do wych - 46 985 zł i osta tecz nych orze czeń ad mi ni stra -
cyj nych - 55 000 zł, w szcze gól no ści:

• Okrę go wy Za rząd PZD w Lu bli nie: 39 500 zł. 

• Okrę go wy Za rząd Ma ło pol ski - 42 485 zł.
• Okrę go wy Za rząd PZD To ruń sko-Wło cław ski – 20 000 zł.
3. ROD, któ re są za gro żo ne rosz cze nia mi, ich stan

jest nie ure gu lo wa ny (bądź w trak cie re gu la cji, a by ły
wy ka zy wa ne w rosz cze niach na dzień 10.04.2008 r. 

Na te re nie 16 Okrę go wych Za rzą dów PZD (w Byd gosz -
czy, Czę sto cho wie, Gdań sku, Le gni cy, Lu bli nie, Ło dzi,
Opo lu, Pod la skie go, w Po zna niu, Pod kar pac kie go, Su dec -
kie go w Szcze ci nie, Ślą skie go, Świę to krzy skie go, To ruń -
sko -Wło cław skie go, War miń sko -Ma zur skie go) ist nie ją w
dal szym cią gu ogro dy dział ko we, któ re są po ło żo ne na
grun tach, bę dą cych wła sno ścią bądź w użyt ko wa niu wie -
czy stym osób trze cich. W sto sun ku do ta kich, grun tów ist -
nie je du że praw do po do bień stwo, że w przy szło ści mo gą
zo stać for mal nie zgło szo ne rosz cze nia. 

Funk cjo nu ją rów nież ogro dy dział ko we, któ rych stan
praw ny jest w trak cie re gu la cji np. w sto sun ku do któ rych
oso by trze cie wy su wa ją żą da nia o zwrot grun tu w związ -
ku z nie zre ali zo wa niem ce lu okre ślo ne go w de cy zji wy -
własz cze nio wej, chcą się uwłasz czyć za kła dy pra cy bądź
przy go to wy wa ne są wnio ski li kwi da cyj ne/ o wy kre śle nie
ogro du z Re je stru ROD w związ ku z bez sku tecz no ścią
dzia łań praw nych Okrę go wych Za rzą dów PZD pro wa -
dzo nych w tym za kre sie. 

4. ROD, któ rych stan praw ny uległ re gu la cji, a by ły
wy ka zy wa ne w rosz cze niach na dzień 10.04.2008 r. 

– W przy pad ku 7 Okrę go wych Za rzą dów PZD (w Czę -
sto cho wie, Gdań sku, Le gni cy, Ma zo wiec kie go, Świę to -
krzy skie go, Pod kar pac kie go oraz War miń sko -Mazurs-
kie go) w sto sun ku do 7 ROD o łącz nej po wierzch ni ob ję -
tej rosz cze niem 66, 2400 ha i licz bie dzia łek 1609 za koń -
czy ły się spra wy rosz cze nio we w in ny spo sób niż na
pod sta wie pra wo moc nych de cy zji i osta tecz nych wy ro -
ków i stan praw ny tych ogro dów uległ re gu la cji w spo sób
ko rzyst ny lub mniej ko rzyst ny dla Związ ku. 

– Rosz cze nia to tych ROD by ły zgła sza ne przez oso by
fi zycz ne (2 ROD), za kład pra cy (2 ROD), PKP (1 ROD),
związ ki wy zna nio we (1 ROD) i sa mo rząd (1 ROD).

– Roz strzy gnię cia spraw rosz cze nio wych:
• na by cie przez PZD pra wa do grun tu – 2
• za mia na – 1 ROD
• ugo da – 1 ROD
• li kwi da cja ROD – 1
• skre śle nie z Re je stru ROD – 2 ROD.

2. Wnioski koƒcowe

Bio rąc pod uwa gę licz bę ROD, ob ję tych rosz cze nia mi
na dzień 10.04.2008 r i no wo zgło szo ne rosz cze nia, a tak -
że licz bę spraw za koń czo nych pra wo moc ny mi de cy zja mi
i osta tecz ny mi de cy zja mi oraz za koń czo nych w in ny spo -

sób (gdzie stan praw ny grun tów ROD uległ re gu la cji) wy -
ni ki ba dań są na stę pu ją ce:

• Od 10.04.2008 r. licz ba ROD ob ję tych rosz cze nia mi
zwięk szy ła się o 8, 81%, po wierzch nia – o 4, 93%, licz ba
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dzia łek – o 4,59%. 
• Od 10.04.2008 r. licz ba ROD ob ję tych rosz cze nia mi

w związ ku z za koń czo ny mi spra wa mi w wy ni ku wy da nia
pra wo moc ne go wy ro ku lub osta tecz nej de cy zji lub w in -
ny spo sób (gdzie stan praw ny grun tów ROD uległ re gu la -
cji) zmniej szy ła się o 9, 06 %, po wierzch nia – o 9, 51 %,
licz ba dzia łek – o 8,77%.

W od nie sie niu do po przed nie go sta nu rosz czeń licz ba
ROD ule gła zmniej sze niu o 1, po wierzch nia rosz cze nio wa
o 70, 7348 ha, licz ba dzia łek o 1596. 

Bio rąc pod uwa gę spra wy za koń czo ne i no wo zgło szo -
ne rosz cze nia, stan rosz czeń jest mniej szy do sta nu rosz -
czeń sprzed 2 la ty. 

Acz kol wiek na le ży za uwa żyć, że oko ło 32 za koń czo ne
spra wy rosz cze nio we skut ko wa ły dla Związ ku ne ga tyw -

ny mi kon se kwen cja mi praw ny mi - zwią za ny mi z ko niecz -
no ścią zwro tu grun tu i li kwi da cją ca ło ści/ czę ści ROD
oraz kon se kwen cja mi fi nan so wy mi.

Po nad to w okre sie od 10.04.2008 r. do 1.05.2010 r. pro -
wa dzo ne by ły spra wy rosz cze nio we w sto sun ku do 14
ROD o łącz nej po wierzch ni rosz cze nio wej 24, 3721 ha 
i licz bie dzia łek 510, któ re nie by ły w wy ka zie rosz czeń 
w 2008 r. i nie zna la zły się w wy ka zie rosz czeń w 2010 r.,
gdyż w tym okre sie po wsta ły spra wy rosz cze nio we i za -
koń czy ły się. 

To po wo du je, że w dal szym cią gu zja wi sko rosz czeń
zgła sza nych do grun tów ROD utrzy mu je się na bar dzo
wy so kim po zio mie i jest nie po ko ją ce dla PZD, jak i dla
dział kow ców. 

Przy go to wa ła Mo ni ka Kil jań czyk
Wy dział Go spo dar ki Grun ta mi KR PZD

War sza wa, dnia 1 lip ca 2010 r.

Załączniki
Tabela nr I
Tabela nr II
Tabela nr III
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Roszczenia osób fizycznych

1. BYDGOSZCZ ∏àcznie 4,9200 116

1. WARY¡SKIEGO 1951 sta∏y 2,3200 62 2,3200 62
Bydgoszcz

2. POD MUROWA¡CEM 1981 sta∏y 7,4300 173 2,6000 54
Murowaniec

2. CZ¢STOCHOWA ∏àcznie 1,8411 31

1. TYSIÑCLECIE 1966 sta∏y 20,9580 587 0,7095 16
Cz´stochowa

2. POKÓJ 1957 sta∏y 4,4200 97 0,6084 12
Cz´stochowa

3. MICKIEWICZA 1932 sta∏y 18,0005 439 0,1232 3
Cz´stochowa

4. 1 MAJA-WOLNOÂå 1976 sta∏y 9,5300 254 0,4000 0
Cz´stochowa

3. GDA¡SK ∏àcznie 12,8080 316

1. ABRAHAMA 1980 sta∏y 0,8600 32 0,8600 32
Gdynia

2. KOÂCIUSZKI 1946 sta∏y 3,1400 71 3,1400 71
Gdynia

3. MICKIEWICZA 1950 sta∏y 2,8000 73 2,8000 73
Gdynia

4. NOWE R¢BIECHOWO 1982 sta∏y 48,2200 1131 6,8008 140
Gdaƒsk

4. KOSZALIN ∏àcznie 0,1800 4

1. NOWE FRYKAS 1967 sta∏y 4,1829 91 0,1800 4
Âwidnin

5. LUBLIN ∏àcznie 3,4217 90

1. TULIPAN 1980 sta∏y 25,7200 102 1,4272 32
Lublin

2. PIASTOWSKI 1982 czasowy 2,3400 94 0,3050 9
Lublin

3. KOÂCIUSZKI 1972 sta∏y 11,2400 379 0,3412 10
Lublin

4. NOWE STARY GAJ 1979 sta∏y 49,2500 280 0,2207 4
Lublin

5. NOWE MAKI 1977 sta∏y 17,1900 338 0,3346 10
Lublin

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
OZ       Woj. ZARZÑD PZD miejscowoÊç Rok Status Pow. w ha Liczba Pow. w ha Liczba

utw. ROD dzia∏ek dzia∏ek

Wykaz ROD objętych formalnie zgłoszonymi roszczeniami oraz zagrożonych
roszczeniami wg danych przekazanych przez Okręgowe Zarządy PZD

na dzień 1 maja 2010 roku
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6. NOWE S¸ONECZNIK 1977 sta∏y 58,7300 1356 0,5900 22
Lublin

7. NOWE W¢GLINEK 1977 sta∏y 27,6900 674 0,1030 3
Lublin

6. ¸ÓDZKI ∏àcznie 22,84000 474

1. ARIADNA 1984 sta∏y 1,4700 49 0,7600 15
¸ódê

2. ASTER 1977 sta∏y 9,9000 318 1,9400 50
¸ódê

3. BOHATERÓW WAKL 1965 sta∏y 2,6544 78 0,4600 18
NAD BZURÑ
¸´czyca

4. BRZEZINA 1982 sta∏y 11,7000 220 0,2000 5
¸ódê

5. DEMETER 1983 sta∏y 6,9200 186 3,3700 98
¸ódê

6. ELEKTROMONTA˚ 1984 sta∏y 3,3200 66 0,0200 0
¸ódê

7. KROKUS 1968 sta∏y 3,4000 73 0,0400 0
¸ódê

8. PIGWA 1983 sta∏y 6,1546 155 0,1000 3
¸ódê

9. RELAKS 1980 sta∏y 38,3461 98 7,3900 98
¸ódê

10. REYMONTA 1945 sta∏y 16,3700 323 1,2500 - 30
¸ódê

11. SATURN 1984 czasowy 3,4800 86 0,7200 20
¸ódê

12. SIELANKA 1972 sta∏y 1,3200 49 1,3200 49
¸ódê

13. STOROTKA 1979 sta∏y 7,3000 203 0,1100 6
¸ódê

14. TULIPAN 1980 sta∏y 14,5700 404 2,8400 60
¸ódê

15. WAPIENNIKI 1980 sta∏y 15,9700 452 0,3900 0
Tomaszów Mazowiecki

16. WITAMINA 1980 sta∏y 1,9100 52 1,8900 51
¸ódê

17. NOWE OAZA 1981 sta∏y 17,0606 191 0,0400 1
Piotrków Trybunalski

7. MA¸OPOLSKI ∏àcznie 44,2400 1309

1. BUDOSTAL 1972 sta∏y 2,1400 67 0,3400 34
ZJEDNOCZENIE
Kraków

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
OZ       Woj. ZARZÑD PZD miejscowoÊç Rok Status Pow. w ha Liczba Pow. w ha Liczba

utw. ROD dzia∏ek dzia∏ek
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2. GRZEGÓRZKI 1962 sta∏y 3,2800 114 3,2800 114
Kraków

3. KALINA 1979 sta∏y 3,4700 92 0,6700 22
Kraków

4. KOÂCIUSZKI* 1981 sta∏y 4,8700 147 0,1500 10
Gorlice

5. LEWI¡SKIEGO 1963 sta∏y 8,0300 191 0,1400 10
Kraków

6. MALWA 1974 sta∏y 2,3100 92 0,7400 92
Nowy Sàcz

7. METALOWIEC* 1967 sta∏y 11,1300 292 0,3800 10
Tarnów

8. MORAWICA 1984 sta∏y 15,6200 396 0,3500 10
w Morawicy

9. NAD D¸UBNÑ 1971 sta∏y 9,9100 250 0,2700 18
Kraków

10. NAD WÑTOKIEM 1982 sta∏y 9,2700 223 0,1200 8
Tarnów

11. NOWALIJKA II 1981 sta∏y 2,9000 102 2,9000 102
Kraków

12. OLSZA 1961 sta∏y 2,3400 89 0,9000 18
Kraków

13. PIAST-CZY˚NY 1971 sta∏y 10,9200 273 0,4600 18
Kraków

14. PRZEGORZA Y̧ 1985 sta∏y 2,6130 28 1,3100 28
Kraków

15. WANDA 1965 sta∏y 16,5600 450 4,2100 120
Kraków

16. WIÂLANA DOLINA 1979 sta∏y 3,3200 111 0,4900 18
Kraków

17. WRZOS 1979 sta∏y 2,6400 68 1,0000 15
Kraków

18. ZIELENIEWSKI II 1969 sta∏y 5,3000 166 1,3500 38
Kraków

19. CICHY KÑCIK 1963 sta∏y 2,4200 60 2,7000 60
Kraków

20. NOWE KROKUS 1980 sta∏y 2,2600 51 2,2600 51
Nowy Targ

21. NOWE GÓRNIK LIBIÑ˚ 1983 sta∏y 5,6400 183 0,8600 38
Libià˝

22. NOWE PANORAMA 1979 sta∏y 2,4200 63 0,7000 20
Kraków

23. NOWE Z¸OTY RÓG 1964 sta∏y 2,8800 74 2,8800 74
Kraków

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
OZ       Woj. ZARZÑD PZD miejscowoÊç Rok Status Pow. w ha Liczba Pow. w ha Liczba

utw. ROD dzia∏ek dzia∏ek
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24. NOWE ZIELONY GAJ 1981 sta∏y 6,1000 149 5,7000 149
Kraków

25. NOWE TRZYKROTKA 1982 sta∏y 2,3200 59 0,6000 2
Kraków

26. NOWE KRAKUS 1963 sta∏y 5,1800 125 5,1800 125
Kraków

27. NOWE DÑBIE 1955 sta∏y 5,1600 127 0,1400 4
Kraków

28. NOWE MISTRZEJOWICE I 1972 sta∏y 4,1600 101 4,1600 101
Kraków

8. MAZOWIECKI ∏àcznie 135,5100 3395

1. PALUCH MIEJSKI 1974 sta∏y 36,2500 1044
Warszawa

2. BOHATERÓW WESTER- 1964 sta∏y 21,5600 632
PLATTE+OÂWIATA
+RELAKS PALUCH

3. EMERYCI I R¢CIÂCI 1964 sta∏y 5,3300 128
+ LATAWIEC

4. GEOPROJEKT 1964 sta∏y 2,2300 51 75,7700 2000

5. K¢PA S¸U˚EWIECKA 1964 sta∏y 3,6000 101

6. KROKUS 1964 sta∏y 5,0000 108

7. OBRO¡CÓW OCHOTY 1974 sta∏y 2,4000 66

8. BALONIK 1955 sta∏y 2,1000 41 0,6000 12
Warszawa

9. DALIA 1977 sta∏y 11,5800 290 4,0300 100
Radom

10. GAJ 1972 sta∏y 31,0000 867 0,2000 10
Warszawa

11. IRYS 1960 sta∏y 6,0200 133 6,0200 133
Radom

12. JONATAN 1978 sta∏y 4,8800 124 4,8800 144
Radom

13. KALORIA 1955 sta∏y 5,0000 87 0,3600 15
Warszawa

14. KAPRYS 1985 sta∏y 7,1800 202 1,6000 40
P∏ock

15. MALBORSKA 1977 sta∏y 28,1200 765 2,1200 46
Warszawa

16. OBRO¡CÓW POKOJU 1902 sta∏y 9,7700 289 1,6800 50
Warszawa

17. POD LASEM 1982 sta∏y 10,0000 215 0,6000 11
Rembertów

18. SASKA K¢PA* 1953 sta∏y 10,5000 246 2,2100 60
Warszawa

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
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19. STARZY¡SKIEGO 1977 sta∏y 22,5000 584 11,7700 280
Warszawa

20. STOKROTKA 1978 sta∏y 10,9400 262 10,2900 262
Radom

21. WASZYNGTONA 1940 sta∏y 15,2500 390 0,3100 15
Warszawa

22. WOÂNIKI 1977 sta∏y 2,3000 48 2,3000 48
Radom

23. WSPÓ¸PRACA 1982 sta∏y 26,0000 640 0,2400 5
¸omianki

24. ZACH¢TA 1982 sta∏y 0,7000 46 1,0000 30
W-wa, ul. Potulicka

25. NOWE NAD JEZIORNÑ II 1987 sta∏y 3,3900 67 0,2100 7
w Morawicy

26. NOWE PRZYLESIE 1982 sta∏y 8,4100 99 8,4100 99
Jazgarzew

27. NOWE FSO – BIA¸O¸EKA 1980 sta∏y 5,0000 96 0,9100 28
DWORSKA
Warszawa

9. OPOLE ∏àcznie 2,6400 61

1. CERAMIK 1968 sta∏y 21,1300 389 0,1800 5
Tu∏owice

2. JANA KAZIMIERZA 1964 sta∏y 12,9000 288 1,6100 40
G∏ogówek

3. OAZA 1978 sta∏y 7,4300 233 0,6800 10
Strzelce Opolskie

4. KAROLINKA 1985 sta∏y 25,6900 219 0,1700 6
Malnia

10. PI¸A ∏àcznie 0,1180 4

1. WACHOWIAKA SZ. 1965 sta∏y 14,1801 367 0,1180 4
Wàgrowiec

11. PODKARPACKI ∏àcznie 10,0725 257

1. PUCHALSKIEGO 1981 sta∏y 11,0000 266 1,2000 50
Rzeszów

2. NASZ GAJ 1960 sta∏y 25,6578 572 6,5250 158
Rzeszów

3. WIENIAWSKIEGO 1980 sta∏y 35,2430 520 0,4417 15
Rzeszów

4. WALTER 1981 sta∏y 15,8000 500 0,2000 6
Rzeszów

5. MALINA 1979 sta∏y 12,6770 347 0,3358 16
Rzeszów

6. KROKUS 1964 sta∏y 5,9672 160 0,3000 9
Rzeszów

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
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7. GRUSZA 1982 sta∏y 1,6566 25 1,0700 3
Kolbuszowa

12. PODLASKI ∏àcznie 51,3200 1269

1. KLEOSIN 19 sta∏y 3,7500 86 1,1100 60
Kleosin

2. PSZCZÓ¸KA 1981 sta∏y 13,8600 310 8,4500 165
Wysokie Mazowieckie

3. PIASTA KO¸ODZIEJA 1970 sta∏y 7,8500 208 1,8500 208
Bia∏ystok

4. OSIEDLE CENTRUM 1965 sta∏y 17,5300 443 10,2700 –
Sokó∏ka

5. MALWA 1976 sta∏y 31,1100 819 0,4000 –
Suwa∏ki

6. WYGODA 1965 sta∏y 7,1900 195 7,1900 195
Bia∏ystok

7. WAGI 1982 sta∏y 19,9500 576 19,9500 576
¸om˝a

8 NOWE TYSIÑCLECIA PA¡STWA 1966 sta∏y 3,1900 105 2,1000 65
POLSKIEGO
Moƒki

13 POZNA¡ ∏àcznie 81,5828 1800

1. 2 ARMII WP 1982 sta∏y 24,5000 638 3,2168 113
Poznaƒ

2. 22-LIPCA 1954 sta∏y 10,4600 204 2,9486 75
WrzeÊnia

3. 23 LUTEGO 1970 sta∏y 8,0955 238 8,0955 238
Poznaƒ

4. CAMPING 1969 sta∏y 49,6000 1090 4,5220 90
Poznaƒ

5. DZIECI WRZESI¡SKICH 1947 sta∏y 7,8965 141 2,5550 65
WrzeÊnia

6. KOPCZY¡SKIEGO 1945 sta∏y 2,9107 107 0,3783 48
Poznaƒ

7. ¸UKASZEWICZA 1931 sta∏y 1,9200 78 0,8408 24
Poznaƒ

8. NAD STAWEM 1984 sta∏y 6,0667 97 1,9980 50
Poznaƒ

9. POD LIPAMI 1976 sta∏y 31,3193 673 8,8805 200
Poznaƒ

10. SK¸ODOWSKIEJ-CURIE 1955 sta∏y 2,0921 64 0,6747 24  
Poznaƒ, ul. Kolejowa

11. SZAFIREK 1975 sta∏y 10,1042 269 5,7990 110
Poznaƒ

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
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12. POD LIPAMI (dawniej) 1950 sta∏y 7,4226 133 1,3314 32
ÂWIERCZEWSKIEGO
WrzeÊnia

13. URODZAJ 1950 sta∏y 14,2000 364 0,9990 25
Poznaƒ

14. WICHROWA 1989 sta∏y 16,0753 343 0,1230 3
Poznaƒ

15. ZAKÑTEK 1981 sta∏y 7,7693 175 7,7693 175
Poznaƒ

16. Z¸OTOWSKA II 1978 sta∏y 49,0000 983 16,3297 201
Poznaƒ

17. ˚WIRKI I WIGURY II 1960 sta∏y 24,6500 705 7,5110 160
Poznaƒ

18. NOWE S¸ONECZNIK 1982 czasowy 23550 55 2,3550 55
Poznaƒ

19. NOWE MICKIEWICZA ADAMA 1954 sta∏y 10,3307 203 1,0800 1
Mosina

20. NOWE POD LASEM 1991 sta∏y 5,7542 94 4,1752 75
Mosina

14. SZCZECIN ∏àcznie 0,8300 17

1. JAWOR 1980 sta∏y 12,6900 261 0,8300 17
Drawno

15. ÂLÑSKI ∏àcznie 3,1782 58

1. DZIEKANA (P∏omyk) 1933 sta∏y 13,9000 361 0,0700 4
Sosnowiec

2. DALIA 1983 sta∏y 1,0000 27 0,7200 4
Gliwice

3. GWAREK 1935 sta∏y 34,5000 1004 0,2200 0
Czeladê

4. JAWA 1970 sta∏y 1,0800 23 1,0800 23
Miko∏ów

5. LOKATOR 1970 sta∏y 2,9700 78 0,2600 8
Dàbrowa Górnicza

6. NAD POTOKIEM 1985 sta∏y 2,0900 53 0,0300 2
Gliwice

7. WYPOCZYNEK 1980 sta∏y 40,3600 1415 0,2200 6
B´dzin

8. JUTRZENKA 1967 sta∏y 10,0000 586 0,3700 6
˚ory

9. LIGONIA 1907 sta∏y 2,8100 68 0,0100 0
Katowice

10. NOWE KOKSOWNIK 1984 sta∏y 9,5400 185 0,1126 1
Zabrze

11. NOWE POD LASEM 1984 sta∏y 4,6000 120 0,0858 4
Katowice

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
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16. ÂWI¢TOKRZYSKI ∏àcznie 14,8200 405

1. èRÓDE¸KO 1975 sta∏y 3,8600 83 0,2800 8
Skar˝ysko-Kamienna

2. NARCYZ 1977 sta∏y 34,7700 772 4,5900 114
Kielce

3. NOWALIJKA 1974 sta∏y 5,5600 184 3,2800 115
Nowiny

4. SPO¸EM 1970 sta∏y 10,6300 295 0,4900 30
Kielce

5. STASZICA 1977 sta∏y 19,7000 371 0,5500 15
Kielce

6. ÂCIEGIENNEGO 1967 sta∏y 6,9200 182 0,3800 29
Kielce

7. WINNICA I 1975 sta∏y 8,1300 227 1,3200 51
Ostrowiec Âwi´tokrzyski

8. ZACISZE 1984 sta∏y 8,4500 145 3,7800 43
Kielce

9. ˚EROMSKIEGO 1982 sta∏y 165,6000 3696 0,1500 0
Kielce

17. TORU¡SKO-W¸OC¸AWSKI ∏àcznie 22,3400 486

1. ELANA 1936 sta∏y 34,6000 1296 5,6000 140
Toruƒ

2. KOLEJARZ 1953 sta∏y 10,5000 210 5,5000 95
Grudziàdz

3. KOLIBER 1985 sta∏y 1,6400 34 1,6400 34
Lubicz

4. KOPERNIKA MIKO¸AJA 1949 sta∏y 5,4000 107 5,4000 107
Grudziàdz

5. NIEZAPOMINAJKA 1950 sta∏y 3,8000 78 0,5000 12
Toruƒ

6. OAZA 1977 sta∏y 7,1000 171 0,3000 10
Grudziàdz

7. ORZESZKOWEJ E. 1948 sta∏y 4,8000 98 1,1000 28
Toruƒ

8. POD TOPOLAMI 1959 sta∏y 2,3000 72 0,5000 20
Toruƒ

9. SPRZ¢TMEL czasowy 1,8000 40 1,8000 40
Toruƒ

18. WROC¸AW ∏àcznie 6,0200 160

1. Z¸OCIE¡ 1982 sta∏y 2,6300 78 2,63 78
Wroc∏aw

2. NOWE SAHARA 1982 sta∏y 3,3900 82 3,3900 82
Wroc∏aw

RAZEM 418,6823 10,252

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
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Roszczenia zak∏adów pracy

1. BYDGOSZCZ ∏àcznie 15,4500 376

1. LEÂNA POLANA 1980 sta∏y 8,8200 213 6,8900 170
Osielsk

2. S¸ONECZNIK 1980 sta∏y 8,5600 206 8,5600 206
Bydgoszcz

2. CZ¢STOCHOWA ∏àcznie 0,6604 30

1. CZ¢STOCHOWIANKA 1984 sta∏y 1,2124 54 0,6604 30
Cz´stochowa

3. GDA¡SK ∏àcznie 16,2300 408

1. JODE¸KA 1978 sta∏y 4,4000 83 4,0400 95
GoÊcinowo

2. 50-LECIA URZ¢DU 1977 sta∏y 1,7300 45 1,7300 95
MORSKIEGO
Sobieszewo

3. NOWE BOGATKA 1979 sta∏y 10,4600 253 10,4600 253
Bogatka

4. KALISZ ∏àcznie 0,5250 25

1. TUWIMA 1980 sta∏y 0,5258 25 0,5258 25
Kalisz

5. LEGNICA ∏àcznie 1,1318 35

1. MORS 1978 sta∏y 0,9118 27 0,9118 27
Legnica

2. KOLEJARZ 1979 sta∏y 12,1500 340 0,2200 8
G∏ogów

6. ¸ÓDZKI ∏àcznie 1,5900 59

1. ESKIMO 1951 sta∏y 0,8600 25 0,8600 25
¸ódê

2. MICHA¸ÓWEK 1950 sta∏y 7,0060 208 0,7300 34
(B. MAZOWIA)
Tomaszów Mazowiecki

7. MA¸OPOLSKI ∏àcznie 2,1300 58

1. DRO˚D˚OWNIA 1977 sta∏y 2,1300 58 2,1300 58
Kraków

8. MAZOWIECKI ∏àcznie 39,4900 908

1. WASZYNGTONA 1940 sta∏y 15,2500 390 9,0000 200
Warszawa

2. KOLEJARZ 1953 sta∏y 4,8000 134 4,8000 134
Warszawa

3. 25-LECIA 1953 sta∏y 1,3700 27 1,3700 27
Warszawa

4. GÓRNIK-ENERGETYK 1953 sta∏y 17,4200 380 12,0000 300
NAUCZYCIEL
Warszawa

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
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5. KINOWA 1953 sta∏y 5,9000 11 5,4000 101
Warszawa

6. FSO 1980 sta∏y 5,0000 96 0,9100 28
Bia∏o∏eka Dworska

7. SADY I MALINY 1999 sta∏y 6,0100 118 6,0100 118
P∏ock

9. PI¸A ∏àcznie 0,5200 19

1. HUTY SZK¸A UJÂCIE 1964 sta∏y 14,2780 348 0,5200 19
d. 20-lecie
UjÊcie

10. POZNA¡ ∏àcznie 23,5304 555

1. BOGDANKA 1953 sta∏y 2,4235 56 0,4886 15
Poznaƒ

2. DÑBROWSKIEGO 1930 sta∏y 4,6305 100 4,3056 100
Poznaƒ

3. HCP-4 1964 sta∏y 5,8291 154 5,8291 154
Poznaƒ

4. POMET 1945 sta∏y 5,9149 108 5,9149 108
Poznaƒ

5. RATAJSKIEGO CYRYLA 1987 sta∏y 6,0000 151 6,0000 151
Poznaƒ

6. RELAKS 27 1982 sta∏y 0,9922 27 0,9922 27
Poznaƒ

11. SUDECKI ∏àcznie 8,4300 400

1. ZAG¸¢BIE 1968 sta∏y 62,4300 1627 1,7200 50
Wa∏brzych

2. PRZJAè¡ 1971 sta∏y 28,1700 516 6,7100 350
Kowary

12. SZCZECIN ∏àcznie 18,5000 442

1. OSTRÓMEK 1983 sta∏y 18,5000 442 18,5000 442
Szczecin

13. ÂLÑSKI ∏àcznie 98,0500 2634

1. BAILDON 1945 sta∏y 8,3500 266 4,0500 100
Katowice

2. ASTER 1978 sta∏y 10,2100 238 10,2100 238
Jastrz´bie Zdrój

3. BRATEK 1973 sta∏y 3,3100 103 3,3100 103
Jastrz´bie Zdrój

4. GAJÓWKA 1977 sta∏y 4,1000 139 4,1000 139
Jastrz´bie Zdrój

5. IRYS 1985 sta∏y 14,0400 428 14,0400 428
Jastrz´bie Zdrój

6. KROKUS 1972 sta∏y 3,3000 91 3,3000 91
Jastrz´bie Zdrój
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7. MAJÓWKA 1961 sta∏y 1,4000 47 1,4000 47
Jastrz´bie Zdrój

8. NOWALIJKA 1982 sta∏y 12,2000 276 10,9700 250
Jastrz´bie Zdrój

9. S¸ONECZNIK 1971 sta∏y 5,6000 166 5,6000 166
Jastrz´bie Zdrój

10. STOKROTKA 1967 sta∏y 2,8200 85 2,8200 85
Jastrz´bie Zdrój

11. ZACISZE 1977 sta∏y 31,3200 774 31,3200 774
Jastrz´bie Zdrój

12. FAKOP 1912 sta∏y 2,4600 127 1,1000 51
Sosnowiec

13. WYPOCZYNEK 1972 sta∏y 5,7500 73 3,0300 32
Tarnowskie Góry

14. HUTNIK 1918 sta∏y 2,8000 130 2,8000 130
Jaworzno

14. ÂWIETOKRZYSKI ∏àcznie 4,5300 109

1. ZACISZE I 1968 sta∏y 17,4500 427 0,5800 30
Kielce

2. KWIATY POLSKIE 1952 sta∏y 5,7600 114 3,5400 69
d. Metalowiec
Kielce

3. ˚EROMSKIEGO 1979 sta∏y 16,2500 387 0,4100 10
Ostrowiec Âwi´tokrzyski

15. TORU¡SKO-W¸OC¸AWSKI ∏àcznie 9,1700 227

1. SPO¸EM 1977 sta∏y 3,5000 103 1,6000 40
Toruƒ

2. STORCZYK II 1977 sta∏y 3,4000 80 3,1000 80
Toruƒ

3. GEOFIZYKA 1968 sta∏y 7,6000 224 0,4000 10
Toruƒ

4. PLON 1984 sta∏y 2,2700 49 2,2700 49
Wàbrzeêno*

5. NOWE KOGUCIK 1984 czasowy 1,8000 48 1,8000 48
Toruƒ

16. WARMI¡SKO-MAZURSKI ∏àcznie 0,5500 15

1. LASY PA¡STWOWE 1977 sta∏y 3,0600 68 0,5500 15
Olsztyn

RAZEM 240,4876 6300

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
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Roszczenia zwiàzków wyznaniowych

1. BYDGOSZCZ ∏àcznie 3,3091 79

1. GARBARNIA 1952 sta∏y 2,4800 58 2,2000 58
Bydgoszcz

2. ZOFIÓWKA 1953 sta∏y 2,7200 52 1,1091 21
Bydgoszcz

2. GDA¡SK ∏àcznie 0,8800 22

1. KASZUBIANKA 1966 sta∏y 15,5200 343 0,8800 22
Kartuzy

3. MA¸OPOLSKI ∏àcznie 20,1300 526

1. KOMBATANT 1983 czasowy 1,9400 61 1,9400 61
Kraków

2. MISTRZEJOWICE I 1972 sta∏y 4,1600 101 4,1600 101
Kraków

3. MISTRZEJOWICE II 1967 czasowy 3,0100 67 3,0100 67
Kraków

4. WIDOK 1964 sta∏y 2,0400 78 2,0400 78
Kraków

5. ZIELONY GAJ* 1981 sta∏y 6,1000 145 6,1000 145
Kraków

6. Z¸OTY RÓG* 1964 sta∏y 2,8800 74 2,8800 74
Kraków

4. MAZOWIECKI ∏àcznie 1,0277 34

1. NOWE CZECZOTKA 1976 sta∏y 42,3500 1153 1,0277 34
Ostro∏´ka

5. PODKARPACKI ∏àcznie 6,2600 228

1. NASZ OGRÓDEK 19 sta∏y 9,0700 363 6,2600 228
Jas∏o

6. POZNA¡ ∏àcznie 5,8701 228

1. ÂWIERCZEWSKIEGO 1963 czasowy 2,2163 65 2,2163 65
Leszno

2. IDZIEGO ÂWITA Y̧ 1950 sta∏y 1,0538 31 1,0538 31
d. Âwierczewskiego
Szamotu∏y

3. WYSPIA¡SKIEGO 1945 sta∏y 1,3000 32 1,3000 32
Poznaƒ

4. NOWE REYMONTA W¸. 1938 sta∏y 4,7020 100 1,3000 100
Poznaƒ

7. SUDECKI ∏àcznie 0,3800 teren

1. ZAG¸EBIE 1968 sta∏y 62,4300 1627 0,3800 teren
Wa∏brzych

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
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8. ÂWIETOKRZYSKI ∏àcznie 6,0000 150

1. MALINA 1961 sta∏y 17,3400 355 6,0000 150
Kielce

9. TORU¡SKO-W¸OC¸AWSKI ∏àcznie 7,8000 116

1. NAD BROWINÑ 1931 sta∏y 5,1000 78 5,1000 78
Che∏mno

2. STAROGRÓD 1984 sta∏y 2,5000 38 2,5000 38
Che∏mno

3. SAMI SWOI 1981 sta∏y 2,2000 46 0,2000 –
Lubicz

RAZEM 51,6569 1383

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
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1. GDA¡SK ∏àcznie 20,6800 550

1. OBRO¡CÓW K¢PY OKS. 1973 sta∏y 13,1000 336 7,0000 150
Gdynia

2. ˚WIRKI I WIGURY 1974 sta∏y 13,6800 400 13,6800 400
Pruszcz

2. ¸ÓDZKI ∏àcznie 4,6000 130

1. ISKRA 1975 sta∏y 4,6000 130 4,6000 130
Glinnik

3. MA¸OPOLSKI ∏àcznie 8,3600 168

1. IKAR 1992 sta∏y 2,8100 62 2,8100 62
Kraków

2. ˚WIRKI I WIGURY 1980 sta∏y 4,7300 79 4,7300 79
Kraków

3. NOWE POD GIEWONTEM 1984 sta∏y 0,8200 27 0,82 27
Kraków

4. MAZOWIECKI ∏àcznie 18,1000 476

1. URSYNÓW 1972 sta∏y 13,0000 316 13,0000 316
Warszawa

2. LOTNISKO* 1983 sta∏y 9,0000 198 1,0000 50
Warszawa

3. FORT SZCZ¢ÂLIWICE 1964 sta∏y 14,0000 372 4,1000 110
Warszawa

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
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1. CZ¢STOCHOWA ∏àcznie 0,3700 10

1. MALINA 1979 sta∏y 4,4000 121 0,3700 10
Cz´stochowa

2. GDA¡SK ∏àcznie 4,5000 112

1. JANA Z KOLNA 1945 sta∏y 4,5000 112 4,5000 112
Gdynia

3. LUBLIN ∏àcznie 14,8200 313

1. ZAD¢BIE 1982 sta∏y 11,7700 230 11,7700 230
Lublin

2. NOWE KOLEJARZ 1965 sta∏y 3.0500 83 3,0500 83
ZamoÊç

4. ¸ÓDZKI ∏àcznie 2,9200 68

1. NOWE ROKICIE 1965 sta∏y 3,6800 105 0,3000 10
¸ódê

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
OZ       Woj. ZARZÑD PZD miejscowoÊç Rok Status Pow. w ha Liczba Pow. w ha Liczba
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5. OPOLE ∏àcznie 18,9700 394

1. RELAKS 1982 sta∏y 2,2500 66 2,2500 66
K´dzierzyn-Koêle

2. GARNIZONOWY 1977 sta∏y 12,5600 242 12,5600 242
Nysa

3. IKAR 1983 sta∏y 1,3000 27 1,3000 27
Polska Nowa WieÊ

4. KOÂCIUSZKI 1945 sta∏y 65,8600 425 2,8600 59
Prudnik

6. PODLASKI ∏àcznie 3,4200 65

1. WOJSKA POLSKIEGO 1969 sta∏y 8,0800 167 3,4200 65
Bia∏ystok

7. POZNA¡ ∏àcznie 0,8900 28

1. BIEDRUSKO 1968 sta∏y 22,5900 524 0,8900 28
Biedrusko

8. SZCZECIN ∏àcznie 7,5300 130

1. RELAKS 1982 czasowy 7,5300 140 7,5300 130
Mrze˝yno

RAZEM 82,5500 1941

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
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1. NOWE KOLEJARZ-POLESIE 1949 sta∏y 2,6200 58 2,6200 58
¸ódê

5. MA¸OPOLSKI ∏àcznie 4,2900 127

1. PKP PROKOCIM 1954 sta∏y 3.1500 94 3,1500 94
Kraków

2. ZAB¸OCIE 1968 sta∏y 1,4100 33 1,4100 33
Kraków

6. OPOLE ∏àcznie 6,7489 168

1. KOLEJARZ 1945 sta∏y 5,5700 162 2,0400 60
Nysa

2. KOLEJARZ 1972 sta∏y 2,6700 47 2,6700 47
Prudnik

3. HUTNIK 1956 sta∏y 16,3500 350 0,1100 0
Zawadzkie

4. PRZYSZ¸OÂå 1953 sta∏y 2,7121 77 1,9289 61
K´dzierzyn Koêle

7. PODKARPACKI ∏àcznie 0,8900 25

1. KOLEJARZ 1956 sta∏y 3,6700 106 0,8900 25
Rzeszów

8. ÂWI¢TOKRZYSKI ∏àcznie 10,2800 240

1. KOLEJARZ 1982 sta∏y 7,5000 151 7,5000 151
Kielce

2. KOLEJARZ 1954 sta∏y 2,7800 89 2,7800 89
Skar˝ysko-Kamienna

9. TORU¡SKO-W¸OC¸AWSKI ∏àcznie 2,5700 35

1. KOLEJARZ* 1953 sta∏y 11,0000 229 2,5700 35
Grudziàdz

10. WARMI¡SKO-MAZURSKI ∏àcznie 9,0000 212

1. KOPERNIKA 1957 sta∏y 9,0000 212 9,0000 212
Korsze

RAZEM 56,3889 1310

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
OZ       Woj. ZARZÑD PZD miejscowoÊç Rok Status Pow. w ha Liczba Pow. w ha Liczba

utw. ROD dzia∏ek dzia∏ek

Roszczenia jednostek Samorzàdu Terytorialnego

1. GDA¡SK ∏àcznie 3.9400 55

1. MORS 1979 sta∏y 3,53 470 3,53 47
gm. Kolbuty

2. UJARZMIONE PIASKI 1984 sta∏y 4,98 151 0,41 8
Hel

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
OZ       Woj. ZARZÑD PZD miejscowoÊç Rok Status Pow. w ha Liczba Pow. w ha Liczba

utw. ROD dzia∏ek dzia∏ek
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2. ¸ÓDZKI ∏àcznie 5,1600 83

1. ROGOWICZA 1950 sta∏y 5,16 83 5,16 83
¸ódê

3. MA¸OPOLSKI ∏àcznie 2,2800 51

1. ZWIERZYNIEC 1963 sta∏y 5,16 136 0,05 2
Kraków

2. PIELGRZYMOWICE 1983 sta∏y 2,23 49 2,23 49
Pielgrzymowice

4. MAZOWIECKI ∏àcznie 602,7900 12633

1. 9 MAJA 1965 sta∏y 10.8000 256 10,7400 254
Warszawa

2. ARKADIA 1953 sta∏y 8,8900 177 8,8900 177
Warszawa

3. AUGUSTÓWKA I 1954 sta∏y 13,5000 243 13,5000 242
Warszawa

4. AUGUSTÓWKA II 1983 sta∏y 9,3100 232 3,0900 77
Warszawa

5. BILONIK 1955 sta∏y 2,1000 41 2,1000 41
Warszawa

6. Kompleks na Paluchu BOH. WESTERPLATTE+ 1964 sta∏y 21,5600 632 0,9700 21
RELAKS PALUCH+ 
OÂWIATA
Warszawa

7. BUDOWLANI 1955 sta∏y 4,0000 61 3,0000 61
Warszawa

8. BUDOWLANI II 1955 sta∏y 1,2000 22 1,2000 22
Warszawa

9. CPN 1954 sta∏y 2,0000 52 1,8900 51
Warszawa

10. CYKLAMEN 1954 sta∏y 5,5100 166 5,5100 166
Warszawa

11. CZERNIAKÓW 1955 sta∏y 14,3000 297 13,7100 292
Warszawa

12. DANUSIN 1971 sta∏y 2,6000 65 0,8300 20
Warszawa

13. DROGOWIEC 1955 sta∏y 3,0000 54 3,0000 54
Warszawa

14. DWORZE GDA¡SKI 1936 sta∏y 3,4000 75 1,6100 32
Warszawa

15. ELEKTROMONTA˚ 1963 sta∏y 4,0000 89 1,0800 23
Warszawa

16. Kompleks na Paluchu EMERYCI I R¢CIÂCI 1964 sta∏y 5,3300 128 2,7600 35
+ LATAWIEC
Warszawa

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
OZ       Woj. ZARZÑD PZD miejscowoÊç Rok Status Pow. w ha Liczba Pow. w ha Liczba

utw. ROD dzia∏ek dzia∏ek
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17. Kompleks Siekierki ENERGETYK 1953 sta∏y 2,0000 48 2,0000 48
Warszawa

18. ENERGETYK, GÓRNIK 1953 sta∏y 17,4200 380 17,4200 380
NAUCZ
Warszawa

19. ENERGOMONTA˚ P¸N 1955 sta∏y 2,6800 70 2,6800 70
+ WIOSNA 82
Warszawa

20. EUREKO 1972 sta∏y 2,0000 51 2,0000 51
Warszawa

21. FORTY LEONIDASA 1989 sta∏y 7,7300 199 7,7400 199
Warszawa

22. GAJ 1972 sta∏y 31,67 863 28,70 795
Warszawa

23. HUTNIK+STUDIO 1955 sta∏y 2,80 79 1,0000 18
Warszawa

24. IDZIKOWSKIEGO 1954 sta∏y 6,6500 151 6,6500 151
Warszawa

25. IMIELI¡SKA 1959 sta∏y 8,0000 192 7,4300 177
Warszawa

26. JEDNOÂå 1955 sta∏y 9,1000 136 9,1800 136
Warszawa

27. JEZIORKO 1984 sta∏y 0,7000 22 nie nie
CZERNIAKOWSKIE okreÊlona      ustalona
Warszawa w pozwie

28. KALINA ul. Niepodleg∏oÊci 1953 sta∏y 1,6600 47 1,6600 47
Warszawa

29. Kompleks Siekierki KALINA ul. Podchorà˝ych sta∏y 2,0000 40 1,8100 40
Warszawa

30. KALORIA 1955 sta∏y 5,0000 87 4,6200 80
Warszawa

31. Kompleks na Paluchu K¢PA S¸U˚EWIECKA 1964 sta∏y 3,6000 101 0,2700 7
Warszawa

32. KLAMROWA 1955 sta∏y 25,0000 618 19,6700 484
Warszawa

33. KALUDYNY 1960 sta∏y 2,2800 72 0,8900 19
Warszawa

34. KOLEJARZ 1953 sta∏y 4,8000 134 2,1700 60
Warszawa

35. KO¸O II +ERG 1953 sta∏y 16,5500 367 83,0000 350
Warszawa

36. Kompleks na Paluchu KROKUS 1964 sta∏y 5,0000 180 1,2300 72
Warszawa

37. Kompleks na Paluchu MAI BEREZOWSKIEJ 1941 sta∏y 4,8100 80 4,8100 80
Warszawa

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
OZ       Woj. ZARZÑD PZD miejscowoÊç Rok Status Pow. w ha Liczba Pow. w ha Liczba

utw. ROD dzia∏ek dzia∏ek
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38. MALBORSKA 1977 sta∏y 28,0000 762 26,3400 716
Warszawa

39. MECHANIZACJA 1955 sta∏y 1,6200 32 1,6200 32
Warszawa

40. MIESZKA I 1960 sta∏y 3,9800 101 3,9800 101
Warszawa

41. MORYSIN 1986 sta∏y 4,7200 105 0,1600 4
Warszawa

42. Kompleks Siekierki NAD JEZIOREM 1955 sta∏y 3,4800 63 3,4800 63
Warszawa

43. Kompleks na Paluchu OBRO¡CÓW OCHOTY 1974 sta∏y 2,4000 66 1,0700 29
Warszawa

44. OGRODNIK 1960 sta∏y 4,5500 126 4,5500 126
Warszawa

45. OLSZYNKA 1954 sta∏y 3,6600 68 1,3600 25
Warszawa

46. OWOC 1958 sta∏y 12,4200 344 12,4200 344
Warszawa

47. Kompleks na Paluchu PALUCH MIEJSKI 1974 sta∏y 36,2500 1048 3,4600 99
Warszawa

48. PELCOWIZNA 1964 sta∏y 8,4000 228 0,0500 2
Warszawa

49. PERKUNA 1953 sta∏y 8,7300 218 8,7300 218
Warszawa

50. PIWONIA 1952 sta∏y 2,2900 71 2,1100 52
Warszawa

51. POD SKARPÑ 1955 sta∏y 4,2000 103 4,2000 103
Warszawa

52. POKÓJ 1954 sta∏y 6,1400 142 6,1400 142
Warszawa

53. PRASA 1955 sta∏y 1,9000 55 1,8100 51
Warszawa

54. PRATULI¡SKA 1954 sta∏y 12,5000 249 7,8400 162
Warszawa

55. PROMYK* 1971 sta∏y 5,8300 122 0,3400 7
Warszawa

56. RAJ 1971 sta∏y 17,5000 464 17,5000 464
Warszawa

57. RAKOWIEC 1927 sta∏y 19,9800 520 19,9800 520
Warszawa

58. Kompleks na Paluchu ROSA 1953 sta∏y 2,3000 53 0,6700 9
Warszawa

59. RZODKIEWKA 1987 sta∏y 0,5900 12 0,5900 12
Warszawa

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
OZ       Woj. ZARZÑD PZD miejscowoÊç Rok Status Pow. w ha Liczba Pow. w ha Liczba

utw. ROD dzia∏ek dzia∏ek
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60. SASANKA 1955 sta∏y 4,5700 94 4,5700 94
Warszawa

61. SASKA K¢PA 1953 sta∏y 10,5000 246 8,9600 246
Warszawa

62. SIEKIERKI I 1956 sta∏y 4,0000 85 4,0000 85
Warszawa

63. SIEKERKI II* 1964 sta∏y 21,0300 559 15,6800 320
Warszawa

64. Kompleks Siekierki SIEKIERKI MHZ 1955 sta∏y 3,1000 59 3,1000 59
Warszawa

65. SIGMA-BARTYCKA 1982 sta∏y 7,1800 99 4,3700 58
Warszawa

66. SOBIESKIEGO 1950 sta∏y 12,0000 270 12,0000 270
Warszawa

67. SOWI¡SKIEGO 1938 sta∏y 4,5000 85 4,5000 85
Warszawa

68. SPARTA¡SKA 1963 sta∏y 1,5500 42 1,5500 42
Warszawa

69. STARZY¡SKIEGO 1977 sta∏y 22,5000 584 17,1900 434
Warszawa

70. STOLICA 1953 sta∏y 4,7000 98 4,7000 98
Warszawa

71. SYRENA sta∏y 5,2300 134 5,2300 134
Warszawa

72. ÂNIEGULICZKI 1973 sta∏y 5,3400 140 5,3300 134
Warszawa

73. Kompleks na Paluchu TRAMWAJARZ 1974 sta∏y 3,3600 112 0,7000 19
Warszawa

74. UPRAWA 1955 sta∏y 2,0200 56 1,9700 41
Warszawa

75. WA¸ WIÂLANY 1964 sta∏y 7,2400 179 0,7700 15
Warszawa

76. WARNE¡CZYK 1956 sta∏y 11,8700 265 11,8800 265
Warszawa

77. WARSZAWIANKA 1964 sta∏y 7,0000 178 6,6600 170
Warszawa

78. WASZYNGTONA 1940 sta∏y 15,2500 390 3,6300 82
Warszawa

79. WIARUS 1987 sta∏y 2,7600 78 2,7600 78
Warszawa

80. WALANÓW 1971 sta∏y 15,0000 380 14,4300 364
Warszawa

81. WILANÓWKA 1985 sta∏y 6,3700 100 6,3800 100
Warszawa

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
OZ       Woj. ZARZÑD PZD miejscowoÊç Rok Status Pow. w ha Liczba Pow. w ha Liczba

utw. ROD dzia∏ek dzia∏ek
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82. WILGA 1988 sta∏y 9.0000 235 2,2800 67
Warszawa

83. WODNIAK 1966 sta∏y 6,7900 161 6,7900 161
Warszawa

84. WODOCIÑGOWIEC 1956 sta∏y 1,9800 47 1,9800 47
Warszawa

85. WOLA 1938 sta∏y 2,9000 77 2,9000 77
Warszawa

86. WUZETEM+Mazowsze 1955 sta∏y 4,2200 102 4,0300 93
Warszawa

87. WYCZÓ¸KI 1970 sta∏y 3,6000 94 nie okreÊlona nie
Warszawa w pozwie        ustalona

88. WYPOCZYNEK 1971 sta∏y 10,5900 279 1,9200 47
Warszawa

89. ZACH¢TA II 1979 sta∏y 5,5000 163 3,2900 93
Warszawa

90. ZBARZ 1955 sta∏y 6,2200 172 6,2200 172
Warszawa

91. ZGODA 1955 sta∏y 2,8000 55 2,8000 55
Warszawa

92. ZREMB 1971 sta∏y 4,5000 107 2,6200 61
Warszawa

93. ˚ERA¡ FSO 1955 sta∏y 7,0000 124 6,7500 118
Warszawa

94. ˚WIRKI I WIGURY 1952 sta∏y 12,6400 314 12,6400 314
Warszawa

95. NOWE LOTNISKO 1983 sta∏y 9,0000 198 1,0000 22
Warszawa

5. WARMI¡SKO-MAZURSKI ∏àcznie 22,4900 538

1. JEDNOÂå 1978 sta∏y 16,2000 431 18,2800 431
Ostróda

2. MAMRY 1976 sta∏y 12,2500 355 3,8900 100
W´gorzewo

3. WYZWOLENIE 1965 sta∏y 4,5800 121 0,3200 7
W´gorzewo

RAZEM 636,6600 13360

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
OZ       Woj. ZARZÑD PZD miejscowoÊç Rok Status Pow. w ha Liczba Pow. w ha Liczba

utw. ROD dzia∏ek dzia∏ek
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1. LEGNICA ∏àcznie 3,1500 64

1. WITAMINA 1971 sta∏y 13,37 307 2,58 51
LeÊna

2. STORCZYK 1983 sta∏y 5,80 80 0,57 13
Mirsk

2. SZCZECIN ∏àcznie 5,6500 86

1. KORAB 1981 sta∏y 21 8400 215 2,0000 36
Szczecin

2. NAD JEZIOREM d. 25-lecie 1970 sta∏y 31,27 594 3,6500 50
Szczecin

3. ÂWI¢TOKRZYSKI ∏àcznie 1.4900 35

1. TULIPAN 1957 sta∏y 1,49 35 1,49 35
J´drzejów

RAZEM 10,2900 185

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
OZ       Woj. ZARZÑD PZD miejscowoÊç Rok Status Pow. w ha Liczba Pow. w ha Liczba

utw. ROD dzia∏ek dzia∏ek

1. CZ¢STOCHOWA ∏àcznie 0,5600 19

1. ELANEX 1969 sta∏y 3,3880 89 0,5600 19
Cz´stochowa

2. GDA¡SK ∏àcznie 5,9674 120

1. SOBIESKIEGO 1949 sta∏y 11,3900 155 5,9674 120
Gdaƒsk

3. ¸ÓDZKI ∏àcznie 2,7800 139

1. KAROLEW 1949 sta∏y 7,1000 162 0,8000 14
¸ódê

2. WISIENKA 1982 sta∏y 2,50 112 2,5000 115
¸ódê

3. PIENISTA 1991 sta∏y 13,1600 339 0,2000 10
¸ódê

4. MAZOWIECKI ∏àcznie 1,8400 35

1. SIGMA BATYCKA* 1983 sta∏y 5,56 201 1,8400 35
Warszawa

5. POZNA¡ ∏àcznie 13,5221 301

1. GAJ 1950 sta∏y 5,800 125 5,8000 125
Poznaƒ

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
OZ       Woj. ZARZÑD PZD miejscowoÊç Rok Status Pow. w ha Liczba Pow. w ha Liczba

utw. ROD dzia∏ek dzia∏ek

Roszczenia Agencji NieruchomoÊci Rolnych

Inne
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2. MOSTOSTAL 1954 sta∏y 2,7000 87 2,7000 87
Poznaƒ

3. STRUGARKA 1982 czasowy 4,6600 80 4,6600 80
Poznaƒ

4. WAGOWO II 1988 sta∏y 22,0400 335 0,3621 9
Poznaƒ

6. ÂLÑSKI ∏àcznie 0,6270 1

1. NOWE GÓRNIK 1945 sta∏y 7,5500 219 0,6270 1
Zabrze

7. ÂWI¢TOKRZYSKI ∏àcznie 7,1000 223

1. STAR 1969 sta∏y 16,3900 468 7,1000 223
Starachowice

8. WROC¸AW ∏àcznie 26,5300 501

1. NAD WIDAWÑ 1979 sta∏y 20,6800 361 20,6800 361
Wroc∏aw

2. RELAKS 1975 sta∏y 5,8500 140 5,8500 140
OleÊnica

RAZEM 58,9265 1339

LP OKR¢GOWY NAZWA ROD/ Dane dotyczàce ROD Roszczenia obejmujà
OZ       Woj. ZARZÑD PZD miejscowoÊç Rok Status Pow. w ha Liczba Pow. w ha Liczba

utw. ROD dzia∏ek dzia∏ek

* – ROD w sto sun ku do któ rych OZ PZD nie prze ka za ły in for ma cji, czy na dal są one za gro żo ne rosz cze nia mi, lecz
by ły wy ka za ne w rosz cze niach na dzień 10.04 2008 r.

Czcion ka zwy kła – ROD, któ re są za gro żo ne rosz cze nia mi, ich stan jest nie ure gu lo wa ny (bądź w trak cie re gu la cji)
a by ły tak że wy ka za ne w rosz cze niach na dzień 10.04 2008 r.

Czcion ka po gru bio na – ROD w sto sun ku do któ rych zo sta ły for mal nie zgło szo ne rosz cze nia i by ły tak że wy ka zy wa -
ne w rosz cze niach na dzień 10.04.2008 r.

przygotował Wydział Gospodarki Gruntami KR PZD

Warszawa, dnia 1 lipca 2010 r.
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Zgod nie z wnio ska mi PZD przy ję ta przez Sejm w dniu
24 czerw ca 2010 r. usta wa 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 gwa ran tu ją ce dział kow com pra -
wo do od szko do wań.

Jak in for mo wa li śmy Pań stwa w po przed nim Biu le ty nie,
na po cząt ku czerw ca br. Sej mu pod jął pra ce nad pra wem
re gu lu ją cym spe cjal ne za sa dy pro wa dze nia in we sty cji w
za kre sie in fra struk tu ry prze ciw po wo dzio wej. Spra wa ta
by ła o ty le istot na z punk tu wi dze nia dział kow ców i ogro -
dów, że pro po zy cje za war te w pro jek cie prze wi dy wa ły
m.in. wy jąt ko we za sa dy przej mo wa nia (wy własz cza nia)
te re nów przej mo wa nych pod wa ły i in ne urzą dze nia za -
bez pie cza ją ce przed po wo dzią. Od stęp stwo od ogól nych
re guł do ty czy ło rów nież za sad li kwi da cji ogro dów dział -
ko wych na ten cel.

Z pierw szych do nie sień pra so wych wy ni ka ło, iż ist nie -
je ry zy ko, że Sejm bę dzie pra co wał nad pro jek tem, któ re -
go za pi sy bę dą szko dli we dla dział kow ców. Mia no wi cie,
wy łą cza jąc sto so wa nie usta wy o ROD w za kre sie za sad
li kwi da cji ogro dów dział ko wych, pro jekt nie prze wi dy -
wał żad nych re guł za stęp czych. Po wsta wa ło, więc nie bez -
pie czeń stwo po wtó rze ni się sy tu acji z 2008 r., kie dy to
Sejm uchwa la jąc w wiel kim po śpie chu tzw. spe cu sta wę
dro go wą (do ty czą cą za sad bu do wy dróg pu blicz nych)
przy jął roz wią za nia wy so ce szko dli we dla dział kow ców.
Przy przej mo wa niu te re nów ogro dów na po trze by bu do -
wy dróg cał ko wi cie wy łą czo no sto so wa nie usta wy o ROD
w za kre sie li kwi da cji ROD. W efek cie po wsta ła wów czas
lu ka praw na skut ku ją ca bra kiem pod sta wy do wy pła ty od -
szko do wań za ma ją tek dział kow ców zlo ka li zo wa ny na
dział kach w ogro dach li kwi do wa nych pod dro gi. Prze pi -
sy te uchwa lo no bez ja kich kol wiek kon sul ta cji z PZD. 
O zmia nach w pra wie Zwią zek do wie dział się zbyt póź no,

by do pro wa dzić do ich ko rek ty przed ich wej ściem w ży -
cie. Tym nie mniej na tych miast przy stą pił do sta rań o przy -
wró ce nie praw dział kow com, cze go efek tem by ło
uchwa le nie w kwiet niu 2009 r. przez Sejm no we li do spe -
cu sta wy dro go wej, któ ra przy wró ci ła dział kow com pra -
wo do od szko do wa nia.

Tak jak to wspo mnia no, ry zy ko ode bra nia dział kow com
pra wa do od szko do wań za ist nia ło rów nież w przy pad ku
„spe cu sta wy wa ło wej”. Jej pierw sze pro jek ty pu bli ko wa -
no w pra sie po wie la ły, bo wiem błę dy spe cu sta wy dro go -
wej. Dla te go na tych miast po po wzię ciu wia do mo ści 
o moż li wo ści uchwa le nia za pi sów szko dli wych dla dział -
kow ców, KR PZD roz po czę ła sta ra nia o za bez pie cze nie
in te re sów użyt kow ni ków dzia łek. Jesz cze przed ofi cjal -
nym roz po czę ciem prac w Par la men cie, KR PZD skie ro -
wa ła do Mar szał ka Sej mu i mi ni strów in fra struk tu ry oraz
śro do wi ska a tak że par la men ta rzy stów wnio ski o sto sow -
ną ko rek tę. Przed sta wi cie le PZD (Pre zes Eu ge niusz Kon -
drac ki oraz Wi ce pre zes An to ni Ko strze wa) uczest ni czy li
rów nież w po sie dze niu ko mi sji sej mo wej, pod czas któ rej
od by ło się pierw sze czy ta nie pro jek tu usta wy i przy ję to
wer sję prze wi du ją cą od szko do wa nia dla dział kow ców.

Usta wa 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 zo sta ła uchwa lo na przez Sejm w dniu 24 czerw ca
2010 r. Jej tekst – w sto sun ku do pro jek tu opu bli ko wa ne -
go przez pra sę – zo stał uzu peł nio ny o za pi sy od po wia da -
ją ce po stu la tom PZD. Tak więc tym ra zem dzię ki szyb kiej
re ak cji PZD, po mi mo wy łą cze nia za sad li kwi da cji ROD
wy ni ka ją cych z usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, w przy pad ku przej mo wa nia te re nów ogro dów pod
bu dow le prze ciw po wo dzio we dział kow cy od sa me go po -
cząt ku bę dą mie li za gwa ran to wa ne pra wo do uzy ska nia
od szko do wa nia.

BP

V. INFORMACJE

Sejm uchwa lił „spe cu sta wę wa ło wą”

Na ra da pre ze sów i dy rek to rów biur OZ

W dniach 16–17 czerw ca 2010 r. od by ła się na ra da pre -
ze sów i dy rek to rów biur okrę go wych za rzą dów. Przy go -
to wa ny i zre ali zo wa ny pro gram na ra dy był bar dzo sze ro ki
i obej mo wał za gad nie nia me ry to rycz ne zwią za ne z funk -
cjo no wa nie Związ ku i je go ak tu al ną sy tu acją.

W na ra dzie wzię ło udział 31 uczest ni ków, re pre zen tan -
tów każ de go z 26 okrę go wy za rzą dów.

Za gad nie nia oma wia ne na na ra dzie do ty czy ły w szcze -
gól no ści po wo dzi, któ ra do tknę ła bar dzo du żą licz bę ogro -
dów w nie mal że ca łej Pol sce. Jed nym z naj waż niej szych
te ma tów był te mat ak tu al nej sy tu acji Związ ku, od no szą cy
się do wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon -
sty tu cją RP nie któ rych prze pi sów usta wy o ROD,
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po ru sza no przy tym te mat bar dzo du żej ak tyw no ści dział -
kow ców, któ rzy bro nią usta wy o ROD po przez sta no wi ska
i li sty kie ro wa ne do SN, do TK i in. Bar dzo ak tu al nym te -
ma tem był rów nież prze bieg wal nych ze brań spra woz -
daw czo - wy bor czych w ROD, oce nio no te go rocz ną
kam pa nię oraz wy su nię to sze reg wnio sków na przy szłość.
Te ma ty ka obej mo wa ła tak że prze glą dy w ROD, szko le -

nie kan dy da tów na dział kow ców, za da nia spo łecz nej służ -
by in struk tor skiej, kon kur sy or ga ni zo wa ne przez KR,
wdra ża nie kom pu te ro we go pro gra mu Re jestr ROD, skar -
gi i od wo ła nia wpły wa ją ce do KR, in we sty cje w ROD i li -
kwi da cje ogro dów. Uczest ni cy na ra dy wy mie nia li rów nież
po glą dy na te mat pro mo cji Związ ku i roz wo ju we wnętrz -
nej ko mu ni ka cji.

P.M.

Za rząd ROD „Fio łek” we Wro cła wiu

LIST OTWAR TY
Do Władz Miej skich Wro cła wia i Pre zy den ta Mia sta

Do ty czy pro jek tu miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go dla ob sza ru po ło żo ne go w
ze spo łach urba ni stycz nych Księ że Ma łe i Wiel kie we Wro cła wiu w spra wie za cho wa nia te re nu Ro -

dzin nych Ogro dów Dział ko wych „Fio łek” po mię dzy ul. Opol ską na Księ żu Ma łym 
we Wro cła wiu a te re na mi wo do no śny mi

Za rząd Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych „Fio łek”
po za po zna niu się z pro jek tem w/w miej sco we go pla nu
pra gnie wy ra zić swo je głę bo kie ubo le wa nie nad pod trzy -
ma nym na dal po my słem za bu do wy te re nu do tych cza so -
wych ogro dów dział ko wych w re jo nie ul. Opol skiej. Tym
sa mym pra gnie my prze ciw sta wić się dziw nej po li ty ce
władz miej skich Wro cła wia, któ ra sta ra się mar gi na li zo -
wać - na gra ni cy wręcz lek ce wa że nia – po trze by ca łej rze -
szy dział kow ców, rów nież oby wa te li na sze go mia sta,
któ rzy upra wia ją swo je ogro dy od dzie się cio le ci.

W na szym od czu ciu po mysł ten do wo dzi cał ko wi tej
igno ran cji rze czy wi stych po trzeb miesz kań ców osie dli
Księ że Ma łe i Księ że Wiel kie oraz te re nów przy le głych, 
a mia no wi cie rze szy oko ło 300 ro dzin użyt ku ją cych
wzmian ko wa ny te ren, nie rzad ko przez bli sko 60 lat, a tak -
że na ru sza w spo sób nie ra cjo nal ny do tych cza so wy układ
urba ni stycz ny tej czę ści Księ ża. W tym miej scu życz li wie
po raz ko lej ny od sy ła my wszyst kich za in te re so wa nych do
ob szer nej do ku men ta cji spra wy, któ ra znaj du je się w za -
so bach Biu ra Roz wo ju Wro cła wia.

W tym miej scu przy po mi na my su ge stię wy ra żo ną w pi -
śmie Biu ra Roz wo ju Wro cła wia z dn. 30 li sto pa da 2007 r.
ja ko by al ter na ty wą dla po my słu zli kwi do wa nia Ogro dów
Dział ko wych „Fio łek” (za dba nych, w peł ni użyt ko wa nych
i cie szą cych się du żym za in te re so wa niem po śród co raz to
no wych miesz kań ców Księ ża), by ła po bli ska strzel ni ca
spor to wa. Za pew nia my po raz ko lej ny Biu ro Roz wo ju
Wro cła wia, że pro cent lu dzi strze la ją cych na osie dlu Księ -
że ak tu al nie jest zni ko my. Przy po mi na my też, że in ny ar -
gu ment z te go pi sma, uży ty przez Biu ro, ja ko by te re ny
wo do no śne nad rze ką Zie lo na i Oła wą mia ły być ko lej ną
al ter na ty wą dla li kwi da cji wzmian ko wa nych Ogro dów
Dział ko wych „Fio łek” jest rów nie nie tra fio ny jak po -
przed ni i do wo dzi cał ko wi tej nie zna jo mo ści te ma tu. Te -
re ny wo do no śne są, bo wiem nie do stęp ne dla miesz kań-

ców osie dla z po wo du wy mo gu po sia da nia spe cjal nej
prze pust ki, któ rej uzy ska nie gra ni czy z cu dem. Znów,
więc pro cent osób ko rzy sta ją cych z do bro dziejstw al ter na -
tyw nych, w tym wy pad ku te re nów wo do no śnych, jest zni -
ko my (w od róż nie niu od rze szy osób ko rzy sta ją cych 
z te re nu Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych „Fio łek”). 
Z ko lei zro bie nie skwer ku z ław ka mi i me ta lo wy mi
uchwy ta mi na ro we ry po le ca my, ale naj le piej w Ryn ku, a
nie na te re nie na szych ogro dów dział ko wych, upra wia -
nych tu taj już od po nad sześć dzie się ciu lat.

W tym miej scu jest też oka zja, aby po ru szyć dla nas
pew ną przy krą spra wę, otóż nie pod da my się pró bom za -
stra sza nia ani pró bom wy wie ra nia na ci sku ze stro ny skła -
da ją cych nam „dziw ne” wi zy ty człon kom Za rzą du Mia sta,
z czym mie li śmy do czy nie nia nie ste ty w ro ku 2009 
I ostat nia wresz cie spra wa – ob szar opi sy wa nych Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych „Fio łek” jest w cią gu dnia
do stęp ny dla wszyst kich z po wo du otwar cia na ten czas
dwóch bram głów nych Ogro dów, to jest od stro ny uli cy
Świąt nic kiej oraz od stro ny uli cy Za brzań skiej - co gwa -
ran tu je swo bod ny do stęp dla tych, któ rzy chcą ko rzy stać
z przed mio to we go te re nu w ce lach re kre acyj nych, ja ko te -
re nu zie lo ne go o wy so kich wa lo rach es te tycz nych, in te -
gra cyj nych i to wa rzy skich. To prze czy chęt nie przy ta -
cza ne mu przez Biu ro Roz wo ju Wro cła wia ar gu men to wi
o rze ko me nie do stęp no ści wzmian ko wa ne go te re nu dla
miesz kań ców osie dla, nie bę dą cych dział kow ca mi.

Cie szy nas bar dzo uwa ga za war ta w za koń cze niu wspo -
mnia ne go już wcze śniej pi sma Biu ra Roz wo ju Wro cła wia
z dn. 30 li sto pa da 2007 r. mó wią ca, iż aby prze zna czyć
da ny te ren na okre ślo ny cel, na le ży mieć „m.in. pra wo do
da ne go Te re nu”. Po raz ko lej ny z praw dzi wą sa tys fak cją
in for mu je my Wa sze Biu ro, iż nie zmien nie od lat Pol ski
Zwią zek Dział kow ców po sia da księ gę wie czy stą na ca ły
te ren „B” Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych „Fio łek”.
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Uwa ża my spra wę za cho wa nia czę ści Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych „Fio łek” za oczy wi stą i wy ra ża -
my wy raź ny sprze ciw wo bec Za rzą dze nia Nr 9100/10
Pre zy den ta Wro cła wia z dn. 29 mar ca 2010 r. Skła da -
my po now ny wnio sek o za cho wa nie te go ob sza ru zgod -
nie z do tych cza so wym prze zna cze niem, to jest ja ko
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, słu żą cych z po żyt -

kiem od lat tu tej szym miesz kań com. Tym sa mym wy -
ra ża my swój zde cy do wa ny sprze ciw wo bec ko lej nych
prób za gar nię cia pod za bu do wę de ve lo per ską te re nów
wy ko rzy sty wa nych do tej po ry przez wro cław skich
dział kow ców i ape lu je my o za prze sta nie na ce cho wa -
ne go nie chę cią i lek ce wa że niem za cho wa nia miej skich
urzęd ni ków wo bec wro cław skich dział kow ców.

Za rząd ROD 
Pre zes Za rzą du

/-/ Sta ni sław Dut ko wiak
Wro cław, 15 kwiet nia 2010 r.

Dział kow cy ma zo wiec cy świę tu ją 1 Ma ja

Tra dy cyj nie, jak co ro ku ma zo wiec cy dział kow cy uczes-
t ni czy li w or ga ni zo wa nym w dniu 1 ma ja, w War sza wie
po cho dzie z oka zji Świę ta Pra cy. Głów nym or ga ni za to -
rem po cho du by ło Ogól no pol skie Po ro zu mie nie Związ -
ków Za wo do wych. Po mi mo nie sprzy ja ją cej po go dy, 
w po cho dzie uczest ni czy ło po nad 200 ma zo wiec kich
dział kow ców.

Naj licz niej re pre zen to wa ni by li dział kow cy z War sza -
wy i Płoc ka. Ko lum na dział kow ców wy róż nia ła się bar -
wa mi związ ko wy mi. W te go rocz nym po cho dzie dział-
kow cy zre zy gno wa li z tra dy cyj nej we so łej at mos fe ry, wo -
bec pa mię ci ofiar smo leń skiej tra ge dii.

Pro te sto wa no prze ciw ko pró bom zmian w usta wie o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 ro ku, a w szcze -
gól no ści prze ciw ko wnio sko wi pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Dział kow -

cy wy ra ża li swo je obu rze nie z po wo du pla nów li kwi da cji
ro dzin nych ogro dów dział ko wych w War sza wie i in nych
więk szych mia stach Ma zow sza. Żą da li pra wa współ de cy -
do wa nia o lo sach ogro dów i po zo sta wie nia w spo ko ju
dział kow ców, ogro dów i ca łe go ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce. Pro te sty i żą da nia dział kow ców so li -
dar nie po par li po zo sta li uczest ni cy po cho du.

Na za koń cze nie po cho du pod Sej mem RP, głos za bra li
przed sta wi cie le or ga ni za cji uczest ni czą cych w po cho dzie.
W imie niu dział kow ców wy stą pi ła Pre zes OZM Pa ni Gra -
ży na Fran ke.

Ze wzglę du na te go rocz ny sto no wa ny cha rak ter po cho -
du, nie od był się pla no wa ny tra dy cyj ny fe styn pierw szo -
ma jo wy, ale licz na gru pa sko rzy sta ła z za pro sze nia or ga ni -
za to rów na tra dy cyj ną gro chów kę.

WICEPREZES OZM PZD
/-/ An drzej Łu ka sie wicz

Do brym zwy cza jem sta ły się ro bo cze spo tka nia po li cji
z Pre ze sa mi ROD dziel ni cy Po god no w Szcze ci nie.

23 kwiet nia 2010 r. z in spi ra cji ko men dan ta dziel ni cy,
in spek to ra Je rze go Lan ga od by ło się w sie dzi bie ko men -
dy spo tka nie w spra wie bez pie czeń stwa w ogro dach, w
re jo nie od po wie dzial no ści po li cji.

W spo tka niu udział wzię li oprócz Ko men dan ta, Na czel -
nik Wy dzia łu Pre wen cji -nad ko mi sarz Ar tur Mar ci niak
oraz Kie row nik Re wi ru Dziel ni co wych - aspi rant Adam
Mać ko wiak.

Ogro dy re pre zen to wa li Pre ze si:
– ROD „Bo ta nicz ne” – Je rzy Bo row ski 
– ROD „Miesz ka I” –Jó zef Ko śció łek 

– ROD „Krze ko wo” – Wła dy sław Ol czyk
– ROD „Pod Dę bem” – Sta ni sław Wój cik 
– ROD „Po wstań ców Wiel ko pol skich” – An drzej Ko -

ło dziej czyk 
– ROD „Mi ko ła ja Re ja” – Jan Krzy ża niak
– ROD „Gór ki Ustow ski” – Ro man Kremp ski
– ROD „Sta szi ca” – He le na Jod ko
– ROD „Po god ny” – Kry sty na Il ni czuk
– ROD „Si kor skie go” – Adam Ro szyk
– ROD „Ko le jarz” Eu ge niusz Ma jew ski 
– ROD „Sem po łow skiej” Ire ne usz Cha rył ło
Ce lem spo tka nia by ła wy mia na po glą dów w za kre sie

funk cjo no wa nia pro gra mu i bez pie czeń stwa w ogro dach,

Go spo dar ska tro ska o bez pie czeń stwo ogro dów i dzia łek
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a głów nie – zba da nie funk cjo no wa nia po li cji w re jo nie od -
po wie dzial no ści z uwzględ nie niem ogro dów dział ko -
wych,

– do ko na nie oce ny czy ogro dy otrzy mu ją kon kret ne
wspar cie ze stro ny po li cji,

– czy ob ser wu je się no we zja wi ska w za kre sie prze stęp -
czo ści,

– oce na zja wi ska za gro żeń w ogro dach.
Z in for ma cji ko men dan ta wy ni ka, że w I i II kwar ta le

ro ku 2009 za no to wa no w gro dach 34 zda rze nia kra dzie ży
z wła ma niem.

W IV kwar ta le od no to wa no 19 zda rzeń na dział kach
oraz 6 po za dział ka mi. Do kra dzie ży do cho dzi naj czę ściej
we wcze snych go dzi nach po ran nych.

Pod su mo wu jąc współ pra cę z ogro da mi ko men dant pod -
kre ślił do brą or ga ni za cję ochro ny w ROD „Krze ko wo”.

Głów nym łu pem zło dziei pa da ją przed mio ty co dzien -
ne go użyt ku, sprzęt AGD, a przede wszyst kim me ta le ko -
lo ro we i ele men ty urzą dzeń z że la za.

Kra dzie ży sprzy ja ją – czę ste – za afe ro wa nia pra cą na
dział ce, lek ko myśl ność dzia łow ca, po zo sta wia nie otwar -
tych al tan w cza sie pra cy lub wy po czyn ku itp.

Za trzy ma no 3 spraw ców wła mań, któ rych od da no w rę -
ce spra wie dli wo ści. We dług oce ny po li cji ilość czy nów
prze stęp czych w ogro dach dzia ło wych jest du ża. Zwró co -
no uwa gę na ko niecz na czuj ność dział kow ców na za sa -
dzie „swój”, „ob cy” od po wied nia re ak cję na „ob ce go”.
Przed sta wi cie le po li cji dą ży li do uzy ska nia od po wie dzi na
py ta nie jak ukła da się współ pra ca z dziel ni co wy mi, czy
są za strze że nia do ich pra cy?

Pre ze si ROD wy so ko oce ni li za an ga żo wa nie dziel ni co -
wych w kon tak tach z ogro da mi. Pod kre ślo no je dy nie
przy pa dek szyb kie go zwal nia na spraw cy po za trzy ma niu.
Wszy scy uczest ni cy pod kre śla li zna cze ni pro fi lak ty ki
oraz, wza jem nej współ pra cy i współ dzia ła nia w chro nię
bez pie czeń stwa.

Przy ję to głów ne kie run ki dzia ła nia w przy szło ści:
– przy spie sze nie in ter wen cji od mo men tu zgło sze nia

zda rze nia,
– zwró ce nie szcze gól nej uwa gi przez po li cję na funk -

cjo nu ją ce punk ty sku pu zło mu szcze gó ło we roz li cza nie
ich z do ku men to wa nia, ob ro tów. Wnie sio no po stu lat o in -
ter wen cję przez wyż sze szcze ble po li cji i PZD w spra wie
ogra ni cze nia pra cy ca ło do bo we go punk tów sku pu zło mu,
co po wo du je ła twy zbyt skra dzio nych me ta li,

– pod ję cia dzia łań pro fi lak tycz nych w sto sun ku do osób
za gra ża ją cych bez pie czeń stwu, co jest czę sto przy czy ną
po ża rów oraz zgła sza nia przy pad ków o osob ni kach nie -
zrów no wa żo nych psy chicz nie.

W pod su mo wa niu Pre zes OZ PZD za ape lo wał do pre -
ze sów ROD o sta ły mo ni to ring zda rzeń ich ewi den cję i
prze ka zy wa nie da nych na bie żą co dziel ni co wym i do ko -
ny wa nie kre so wych ana liz przez Za rzą dy ROD z udzia łem
dziel ni co wych. Zło żył po dzię ko wa nie po li cji, a jed no cze -
śnie wy ra ził za nie po ko je nie, iż nie wszy scy pre ze si ROD
sko rzy sta li z za pro sze nia do udzia łu w spo tka niu, dot.
spraw waż nych dla bez pie czeń stwa ogro dów.

Pre zes OZ w Szcze ci nie
/-/ mgr Ta de usz Ja rzę bak

Szko le nie dla przed sta wi cie li Za rzą dów ROD

OZ PZD w Po zna niu wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa -
niu no wo wy bra nych za rzą dów ROD w kam pa nii spra -
woz daw czo -wy bor czej w 2010 r. zor ga ni zo wa ło 25
czerw ca szko le nia dla pre ze sów, wi ce pre ze sów, se kre -
ta rzy i skarb ni ków Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych z re jo nu dzia ła nia Po wia to we go Ko le gium
Pre ze sów Ra wi cza i Lesz na.

Szko le nie prze pro wa dzi li:
– Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD w Po zna niu

Zdzi sław Śli wa,
– Wi ce-Pre zes OZ PZD w Po zna niu i czło nek Pre zy -

dium Kra jo wej Ra dy Syl we ster Chę ciń ski,
– Czło nek OZ PZD w Po zna niu Hen ryk Cie ślik.
Pro gram szko le nia od był się we dług na stę pu ją ce go har -

mo no gra mu:

1. Or ga ni za cja pra cy za rzą du. Od po wie dzial ność osób
funk cyj nych.

2. Do ku men ta cja za rzą du i ROD. Obo wiąz ki w za kre sie
jej pro wa dze nia i prze cho wy wa nia.

3. Nada wa nie człon ko stwa PZD i przy dział dzia łek.
4. Po stę po wa nie za rzą du ROD w przy pad kach ła ma nia

prze pi sów sta tu tu i Re gu la mi nu przez dział kow ców, 
w tym sa mo wo le bu dow la ne i za miesz ki wa nie.

5. Współ pra ca za rzą du z ko mi sja mi sta tu to wy mi (re wi -
zyj ną i roz jem czą), oraz pra ca ko mi sji do raź nych po wo ły -
wa nych przez za rząd.

6. Tryb pro wa dze nia in we sty cji i re mon tów w ROD.
7. Dys ku sja.
W szko le niu uczest ni czy ło: 15 Pre ze sów, 10 Wi ce Pre -

ze sów, 7 skarb ni ków, 8 se kre ta rzy i 4 człon ków Za rzą dów
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Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych. Ra zem obec nych by -
ło 44 dzia ła czy ROD. Szko le nie wy wo ła ło du że za in te -
re so wa nie i po trze bę or ga ni zo wa nia w przy szło ści

po dob nych spo tkań dla wszyst kich przed sta wi cie li Za -
rzą dów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Czło nek OZ PZD w Po zna niu
/-/ Grze gorz Goź dzik

„Po znaj Do brą Żyw ność”

Pod ta kim ha słem 12 czerw ca ze bra ło się na pik ni ku zor -
ga ni zo wa nym przez Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi
Mar ka Sa wic kie go w ogro dach war szaw skie go SGGW
oko ło 100 wy staw ców i kil ka ty się cy zwie dza ją cych. 

Pro gram „Po znaj Do brą Żyw ność” (PDŻ) jest re ali zo -
wa ny przez mi ni ster stwo już od 2004 r. Je go ce lem jest
wy róż nie nie pro duk tów spo żyw czych naj wyż szej ja ko ści,
o do sko na łych wa lo rach sma ko wych i zdro wot nych.
Obec nie pra wo do uży wa nia zna ku „Po znaj Do brą Żyw -
ność” po sia da po nad 600 pro duk tów spo żyw czych wy -
twa rza nych przez 74 przed się bior stwa. Ozna cze nie
pro duk tu zna kiem PDŻ jest pre sti żo wym wy róż nie niem
dla pro du cen tów i cen ną in for ma cją dla kon su men tów,
świad czą cą o wy so kiej ja ko ści pro duk tu, gwa ran to wa nej
przez mi ni ster stwo.

Ze bra nych na pik ni ku po wi tał mi ni ster Ma rek Sa wic ki,
któ ry pod kre ślił zna cze nie im pre zy dla miesz kań ców mia -
sta - moż li wość de gu sta cji i za ku pu pro duk tów naj lep szej
ja ko ści i bez po śred niej roz mo wy z ich pro du cen ta mi. „O
pol skiej, do brej żyw no ści nie trze ba mó wić, trze ba ją jeść
i sma ko wać. W od róż nie niu od in nej ma ona jesz cze swój
nie po wta rzal ny smak, za pach i tra dy cyj ny wy gląd” – pod -
kre ślił w swym wy stą pie niu. 

Uczest ni czą cy w in au gu ra cji wi ce pre mier, mi ni ster go -
spo dar ki Wal de mar Paw lak wy ra ził prze ko na nie, że pol -

ska do bra żyw ność bę dzie na dal pod bi ja ła świa to we ryn -
ki, bo jest wy jąt ko wa. Rek tor SGGW prof. Aloj zy Szy -
mań ski po dzię ko wał za zor ga ni zo wa nie pro mo cji wspa -
nia łej pol skiej żyw no ści w ogro dach naj więk szej pol skiej
uczel ni rol ni czej.

Po czę ści ofi cjal nej zwie dza no sto iska wy sta wo we, na
któ rych ofe ro wa no do de gu sta cji m.in. wy róż nio ne zna -
kiem PDŻ pro duk ty. W pro gra mie im pre zy zna la zło się
też wie le atrak cji, jak np. po kaz ku li nar ny w wy ko na niu
Ka ro la Okra sy, kon kur sy ku li nar ne dla dzie ci pro wa dzo -
ne przez Mał go rza tę Pu zio, wy stę py ze spo łów ar ty stycz -
nych, wy sta wa za byt ko wych ma szyn i na rzę dzi rol-
ni czych. Wśród naj młod szych uczest ni ków pik ni ku naj -
więk sze za in te re so wa nie wzbu dzi ła wy sta wa zwie rząt ho -
dow la nych, na któ rej dzie ci z mia sta mo gły zo ba czyć
m.in. kro wy, świ nie, owce, ko zy, kacz ki i gę si. Nie la da
atrak cją by ła też moż li wość wy do je nia (pla sti ko wej) kro -
wy. 

Na sto isku In sty tu tu Żyw no ści i Ży wie nia moż na by ło
za się gnąć po rad z za kre su zdro we go od ży wia nia, wy ko -
nać po mia ry ci śnie nia tęt ni cze go, ozna czyć za war tość cu -
kru we krwi i wie le in nych.

Pięk na po go da spra wi ła, że na pik nik przy by ły tłu my
war sza wia ków, w tym wie le ro dzin z dzieć mi, dla któ rych
przy go to wa no rów nież do brze wy po sa żo ny plac za baw. 

Mał go rza ta Maj kow ska

Tar gi Bu dow la ne, eko lo gicz ne i ogrod ni cze w Ka to wi cach

W dniach 23–25 kwiet na 2010 r. na te re nie wy sta wien -
ni czym Mię dzy na ro do wych Tar gów Ka to wic kich od by ły
się „XXXI Tar gi Ro ślin Ozdob nych i Ar chi tek tu ry Ogro -
dów -Flo wer targ 2010” z udzia łem Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, któ ry re pre zen to wał Okrę go wy Za rząd Ślą -
ski. Ho no ro wym Prze wod ni czą cym de le ga cji PZD był
Czło nek Pre zy dium KR PZD, Pre zes OZ Śl. Je rzy Le -
śniak. Sto isko ob słu gi wa li pra cow ni cy OZ Śl. i in struk to -
rzy SSI PZD.

Tar gom ogrod ni czym Flo wer targ to wa rzy szy ły aran ża -
cje ogro dów po ka zo wych przy go to wa ne przez Ogól no -
pol skie Sto wa rzy sze nie Twór ców Ogro dów, set ki ofert
bran ży bu dow la nej, in sta la cyj nej i eko lo gicz nej.

Wy sta wa by ła pre zen ta cją no wych ten den cji zwią za -
nych z pro jek to wa niem i pie lę gna cją zie le ni, by ła to moż -
li wość spo tka nia w gro nie en tu zja stów i mi ło śni ków
zie le ni. Bli sko 50 wy staw ców za pre zen to wa ło swo je ofer -
ty na ma low ni czych te re nach Mię dzy na ro do wych Tar gów
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Ka to wic kich zlo ka li zo wa nych nie opo dal Wo je wódz kie go
Par ku Kul tu ry i Wy po czyn ku. Ofer ta tar go wa ob ję ła ele -
men ty wy po sa że nia i uroz ma ice nia te re nów ze wnętrz -
nych, m.in.: drze wa, krze wy, ro śli ny ozdob ne, by li ny,
na wo zy, oprzy rzą do wa nie do sa dze nia ro ślin, pre pa ra ty 
i wie le in nych. Udział Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go w
Tar gach, był pro mo cją ogro dów dział ko wych PZD i
Związ ku. Sto isko wy sta wo we PZD zo sta ło oce nio ne bar -
dzo wy so ko ze stro ny zwie dza ją cych jak i or ga ni za to rów.

In struk to rzy Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD,
pro wa dzi li Punkt Po rad Ogrod ni czych i sta tu to wo -re gu -
la mi no wych. Dla wszyst kich za in te re so wa nych wy da wa -

no bez płat nie spe cjal ne wy da nia mie sięcz ni ka „Dział-
ko wiec” otrzy ma ne z Kra jo wej Ra dy. Po za tym pro wa -
dzo no sprze daż wy daw nictw związ ko wych i ksią żek o te -
ma ty ce ogrod ni czej. Na le ży pod kre ślić, że wszyst kie
wy daw nic twa związ ko we by ły wy so ko oce nia ne przez
zwie dza ją cych.

Za „Zna czą cy wkład w or ga ni za cję XXXI edy cji Tar -
gów Ro ślin Ozdob nych i Ar chi tek tu ry Ogro dów Flo wer -
targ” przy zna ne zo sta ły Dy plo my Mię dzy na ro do wych
Tar gów Ka to wic kich mię dzy in ny mi dla Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców Okręg Ślą ski.

Tar gi Eko -Dom i X gieł da, Dom, Ogród w Za brzu

W dniach 24–25 kwiet nia 2010 r. na te re nie MO SiR 
w Za brzu pod Ho no ro wym Pa tro na tem pre zy den ta Mia sta
Za brze od by ły się Tar gi Eko – Dom oraz X Gieł da Dom -
-Ogród.

Okrę go wy Za rząd Ślą ski PZD jak co ro ku rów nież
wspie rał te ak cję pro wa dząc punkt po rad ogrod ni czych 
i sto isko z wy daw nic twa mi „Dział kow ca”. Dla zwie dza -
ją cych wy da wa no bez płat nie mie sięcz nik „Dział ko wiec”
i je go wy da nia spe cjal ne. Im pre za mia ła cha rak ter wy sta -

wien ni czo – kier ma szo wy. Na tar gach pre zen to wa ne by -
ły ro śli ny ogro do we ozdob ne i sa dow ni cze, wy po sa że nie
ogro dów, ma ła ar chi tek tu ra w tym bra my i ogro dze nia.

Zwie dza ją cy mie li moż li wość za ku pić m.in.: by li ny, ce -
bu le kwia to we, ró że, bo rów kę ame ry kań ską, żu ra wi nę 
i wie le in nych po szu ki wa nych ga tun ków. Wszel kich po rad
zwią za nych z upra wą, pie lę gna cją czy do bo rem od po -
wied nich ro ślin udzie la li in struk to rzy Spo łecz nej Służ by
In struk tor skiej PZD i pra cow ni cy OZ Śl. Na sze sto isko
wzbu dza ło du że za in te re so wa nie zwie dza ją cych.

Pre zes OZ Śl.
/-/ Je rzy Le śniak

Na ra da Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej 

W dniu 19 kwiet nia w Zie lo nej Gó rze od by ła się Na ra -
da Szko le nio wa Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej z Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych w okrę gu zie lo no -
gór skim. W na ra dzie udział wzię ło 65 osób z re jo nów Zie -
lo nej Gó ry, Szpro ta wy, No wej So li, Su le cho wa, Świe bo -
dzi na, Lub ska, Żar, Ża ga nia i No wo gro du Bo brzań skie go.

Uczest ni cy na ra dy „mi nu tą ci szy” od da li hołd po le głym
w ka ta stro fie sa mo lo tu pre zy denc kie go w Smo leń sku.

Na ra dę otwo rzył i pro wa dził se kre tarz Okrę go we go Za -
rzą du – Je rzy Ko mar nic ki, któ ry w imie niu Okrę go we go
Za rzą du po wi tał uczest ni ków, przed sta wił pro gram na ra -
dy, omó wił ak tu al ną sy tu ację w Pol skim Związ ku Dział -
kow ców i za gro że nia, któ re wy ni ka ją z wnio sku Pierw-
sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu -

cyj ne go. Od czy ta no „Apel Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 
8 kwiet nia 2010 r. do Dział kow ców i Struk tur Związ ku”.
Uczest ni cy na ra dy po wy słu cha niu in for ma cji wy pra co -
wa li sta no wi sko pro te sta cyj ne, któ re skie ro wa no do Są du
Naj wyż sze go, Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, Mar szał ka
Sej mu i Mar szał ka Se na tu.

W dal szej czę ści na ra dy in struk tor ds. ogrod ni czych OZ -
inż. Ra fał Haw ry luk omó wił ro lę szko leń dla kan dy da tów
na człon ków Związ ku oraz szko leń in struk ta rzo wych dla
Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej. Omó wio ne zo sta ły
osią gnię cia i pro ble my zwią za ne z udzia łem w szko le -
niach wstęp nych kan dy da tów na człon ków Związ ku.
Przed sta wio ne zo sta ły osią gnię cia po szcze gól nych ośrod -
ków szko le nio wych OZ w re jo nach. Przed sta wio ne zo sta -
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ły od by te w mar cu szko le nia z po ka zów cię cia or ga ni zo -
wa nych przez Okrę go wy Za rząd, omó wio no pro gram oraz
fre kwen cję w trak cie szko leń. Omó wio no pro gram oświa -
to wy na rok 2010. Przed sta wio no bro szu rę „in for ma tor
In struk to ra” oraz omó wio no jej przy dat ność w pra cy 
z dział kow ca mi. Każ dy z uczest ni ków na ra dy wy po sa żo -
ny zo stał w je den eg zem plarz. In struk to rzy po zy tyw nie
oce ni li tę książ kę wy ra ża jąc na dzie ję, iż bę dzie to Wy daw -
nic two cy klicz ne.

W trak cie na ra dy prze wi dzia no pa nel dys ku syj ny. In -
struk to rzy wy po wia da li się na te ma ty zwią za ne z ich dzia -
łal no ścią w ogro dach.

– Po ru sza no spra wy zwią za ne z współ pra cą za rzą dów
ROD z in struk to ra mi – prze wa ża ły gło sy, iż czę sto w trud -
nej sy tu acji fi nan so wej ogro dów spra wy oświa ty scho dzą
na dal szy plan na po sie dze niach za rzą dów,

– In struk to rzy stwier dzi li, iż ich pra ca czę ściej po le ga
na in dy wi du al nych i spon ta nicz nych roz mo wach na te ma -
ty ogrod ni cze z dział kow ca mi, rza dziej na or ga ni zo wa niu
ty po wych szko leń czy po ga da nek,

– In struk to rzy prze ka zu ją in for ma cje dział kow com za
po mo cą ogło szeń na ogro do wych ta bli cach in for ma cyj -
nych, przy tej oka zji do ce nio no fakt wzno wie nia przez
kra jo wą Ra dę wy da wa nia plansz in for ma cyj nych. W dys -
ku sji do ce nio no sta ra nia Kra jo wej Ra dy i Okrę go we go

Za rzą du w Zie lo nej Gó rze ma ją ce na ce lu po pra wie nie
ran gi służ by ogrod ni czej w ogro dach.

Naj waż niej szą czę ścią na ra dy był wy kład dr Woj cie cha
Pu sza z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu pt.
„Ochro na Ro ślin na Dział kach”. Wy kład obej mo wał sze -
ro ki za kres in for ma cji, do ty czą cych, pod sta wo wych za -
bie gów środ ka mi ochro ny ro ślin, po nad to sze ro ko omó -
wio no me to dy agro tech nicz ne oraz bio lo gicz ne sto so wa -
ne w ochro nie ro ślin. Wy kład cie szył się bar dzo du żym
za in te re so wa niem, wy kła dow ca do sko na le do sto so wał te -
ma ty kę do spe cy fi ki Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Wszy scy in struk to rzy, któ rzy bra li udział w na ra dzie
otrzy ma li od Okrę go we go Za rzą du drob ny upo mi nek w
po sta ci: ka len da rza, In for ma to ra In struk to ra oraz kom ple -
tu plansz in for ma cyj nych do ty czą cych cię cia drzew i krze -
wów. Ma te ria ły te zo sta ły prze ka za ne do Okrę go we go
Za rzą du przez Kra jo wą Ra dę. Ten gest zo stał po zy tyw nie
ode bra ny przez in struk to rów, jed no cze śnie za pew ni li oni,
iż plan sze tra fią nie zwłocz nie na ta bli ce ogło szeń w ogro -
dach, a zdo by ta wie dza prze ka za na zo sta nie dział kow com.

Okrę go wy Za rzą dy skła da ser decz ne po dzię ko wa nia
wszyst kim in struk to rom bio rą cym udział w na ra dzie za
czyn ny udział i cen ne uwa gi, któ re na pew no przy czy nią
się do pod nie sie nia po zio mu szko leń i za owo cu ją za cie śnie -
niem współ pra cy in struk to rów z Okrę go wym Za rzą dem.

/-/ inż. Ra fał Haw ry luk

Zie lo na Gó ra, 19 kwiet nia 2010 r.

In for ma cja z Nad zwy czaj ne go Ze bra nia Okrę go we go Za rzą du PZD w Pi le

W dniu 7 ma ja 2010 ro ku od by ło się Nad zwy czaj ne Ze -
bra nie człon ków okrę go we go za rzą du PZD w Pi le z udzia -
łem człon ków okrę go wych ko mi sji sta tu to wych: re wi -
zyj nej i roz jem czej OZ PZD. W ob ra dach uczest ni czył Se -
na tor Mie czy sław Au gu styn z Plat for my Oby wa tel skiej
oraz Dy rek tor Biu ra Po sła Sta ni sła wa Ka lem by Pa ni Ka -
ta rzy na Ci łek.

Ob ra dom prze wod ni czył Pre zes OZ PZD - Ma rian Pra -
czyk.

Głów nym te ma tem po sie dze nia był wnio sek Pierw sze -
go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP, któ ry zo stał skie ro wa -
ny do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie z-
god no ści z Kon sty tu cją RP sze ściu ar ty ku łów na szej usta -
wy o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku. Dru gim te ma tem ze bra nia
by ło przy ję cie zbior cze go bi lan su z Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych okrę gu pil skie go za 2009 rok.

Wi ce pre zes OZ PZD Ma ria Fojt przed sta wi ła ak tu al ną
sy tu ację w Związ ku. Omó wi ła zna cze nie za skar żo nych
prze pi sów usta wy dla dział kow ców, ogro dów i Związ ku.
Na wią za ła w swo im wy stą pie niu do ata ków na usta wę,
pra wa dział kow ców i Związ ku od 2008 ro ku.

W dys ku sji głos za bra ło 8 osób. Wszy scy dys ku tan ci
więk szość za py tań w spra wie za skar żo nych prze pi sów
usta wy oraz w spra wie usta wy o ROD kie ro wa li do Se na -
to ra Mie czy sła wa Au gu sty na.

Głów ne te ma ty dys ku sji to:
– ape le do za rzą dów, ko mi sji sta tu to wych ROD i dział -

kow ców o wal kę o usta wę i kie ro wa nie w jej obro nie pism
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go oraz o do cie ra nie z wie -
dzą na ten te mat do dział kow ców.

– przy po mnia no wy po wie dzi par la men ta rzy stów na
Kon gre sie PZD, któ rzy de kla ro wa li po moc. Te raz tej po -
mo cy dział kow cy po trze bu ją ale po mi mo sta no wisk wal -
nych ze brań, za rzą dów ROD i pism dział kow ców 
i Związ ku o ta ką po moc, jej nie wi dzi my.

– py ta no, dla cze go po dej mu je się pró bę ode bra nia wła -
sno ści dział kow ców. Stwier dzo no, że ta kie dzia ła nia to
dys kry mi na cja dział kow ców i ich okra da nie.

– po pro szo no Se na to ra aby przed sta wił sta no wi sko Klu -
bu Par la men tar ne go Plat for my Oby wa tel skiej w spra wie
wnio sku Pre ze sa Są du oraz w spra wie usta wy o ROD 
z 2005 ro ku .
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Se na tor Mie czy sław Au gu styn -od po wia da jąc na te ma -
ty po ru szo ne w dys ku sji stwier dził, że ro la Pań stwa w sto -
sun ku do ogro dów po le gać win na na ich wspie ra niu.
Plat for ma Oby wa tel ska to par tia, któ ra wspie ra or ga ni za -
cje po za rzą do we, szcze gól nie te ak tyw ne, któ re w wa run -
kach wol no ści roz wi ja ją swo je pa sje - ta kie jak dział kow cy.
W spra wie wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go po wie dział, że wy ro ki Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go są
osta tecz ne, ale osta tecz nie o ewen tu al nych zmia nach zde -
cy du je Se nat i Sejm. Stwier dził, że pra wo wła sno ści jest
nie na ru szal ne i pod le ga ochro nie. Plat for ma Oby wa tel ska
te go pra wa bę dzie bro nić, jak rów nież pra wa Związ ku do
go spo da ro wa nia na swo ich grun tach tak aby pra wa kon -
sty tu cyj ne by ły za cho wa ne. W spra wie usta wy o ROD
Klub Plat for my Oby wa tel skiej wy po wie dział się w Sej mie
gło su jąc za od rzu ce niem pro jek tu usta wy PiS. Z wiel ki mi
sza cun kiem od niósł się do na sze go za an ga żo wa nia w obro -
nę Związ ku i ogro dów. Stwier dził, że Zwią zek bar dzo do -
brze wy peł nia swo ją ro lę wo bec dział kow ców. Za chę cał
wszyst kich do wal ki, do do cie ra nia do par la men ta rzy stów
bo to oni bę dą de cy do wać po wy ro ku Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go o ewen tu al nych zmia nach w usta wie. Bier ność

w tej spra wie to błąd. Po in for mo wał uczest ni ków ze bra -
nia, że bę dzie wspie rał Zwią zek w wal ce o usta wę 
i w obro nie praw dział kow ców.

Po dys ku sji Nad zwy czaj ne Ze bra nie przy ję ło sta no wi -
sko w spra wie wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go RP w spra wie na szej usta wy.

Na stęp nie skarb nik OZ PZD Mie czy sław Pie cho wiak
przed sta wił zbior czy bi lans z Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych na sze go okrę gu za 2009 rok. Pro to ko łu z ba da nia
zbior cze go bi lan su z ROD przez Okrę go wą Ko mi sję Re -
wi zyj ną PZD przed sta wił Prze wod ni czą cy ko mi sji Pan
Bru non Sem rau. Po dys ku sji ze bra nie pod ję ło uchwa ły w
spra wie za twier dze nia zbior cze go bi lan su z ROD za 2009
r. oraz w spra wie za twier dze nia uchwał Pre zy dium OZ
PZD.

Na za koń cze nie ob rad od czy ta no pi sma par la men ta rzy -
stów- Sta ni sła wa Ste ca i Ro mu al da Aj chle ra skie ro wa ne
do uczest ni ków ob rad. Pre zes OZ Ma rian Pra czyk po dzię -
ko wał wszyst kim Za rzą dom ROD i dzia ła czom za skie -
ro wa ne pi sma w spra wie wnio sku Pre ze sa Są du do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i za ape lo wał o dal szą ak tyw -
ność w obro nie na szej usta wy.

/-/ An drzej Kier kow ski

Pi ła, 10 ma ja 2010 r.

Pierwszy krok

Bez pie czeń stwo ogro dów, to te mat tak sta ry jak sa me
ogro dy dział ko we.

W prze szło ści, pro blem ten był roz wią zy wa ny na wie le
moż li wo ści. Jak wy ni ka z do świad cze nia, naj lep szym spo -
so bem jest jed nak za po bie ga nie i prze wi dy wa nie po wsta -
wa nia za gro żeń, jed nym sło wem pro fi lak ty ka. Jest to
naj mniej kosz tow ny i bo le sny spo sób, któ ry cza sa mi znaj -
du je się na wy cia gnię cie rę ki.

Pra gnąc roz wią zać ten pro blem glo bal nie na te re nie na -
sze go mia sta, Ko le gium Pre ze sów gdyń skich ogro dów
dział ko wych, zor ga ni zo wa ło na ra dę ro bo czą z Ko men -
dan tem Miej skim Po li cji w Gdy ni. Wła dzom Po li cji przy -
bli żo no spe cy fi kę dzia ła nia i ist nie nia ogród ków
dział ko wych oraz zwią za nych z tym naj więk szych dla
nich za gro żeń.

Wy ni kiem tej na ra dy jest:

– po pierw sze – wspól ne opra co wa nie in for ma to ra dla
użyt kow ni ków dzia łek, jak ustrzec się i prze ciw dzia łać
wszel kie go ro dza ju cza ją cym się na ogród kach dział ko -
wych za gro że niom oraz za war te są w nim naj waż niej sze
nu me ry alar mo we,

– po dru gie – Pan Ko men dant zo bo wią zał pod le gle mu
struk tu ry or ga ni za cyj ne, któ re na proś by Pre ze sów Ogro -
dów, w ogro dach prze pro wa dzą pre lek cje o naj więk szych
za gro że niach,

– po trze cie – w mie sią cu wrze śniu br. Zo sta nie pod pi -
sa na umo wa o wza jem nej współ pra cy po mię dzy Ko men -
dą Miej ską Po li cji w Gdy ni, a Ko le gium Pre ze sów
gdyń skich ogro dów dział ko wych.

Ko le gium Pre ze sów gdyń skich ogro dów dział ko wych,
pra gnie po dzię ko wać Pa nu ko mi sa rzo wi Woj cie cho wi
Wo sko wi, za po moc w or ga ni za cji spo tka nia.

/-/ Leszek Niewiński

No tat ka ze spo tka nia przed sta wi cie li dział kow ców z po sła mi RP Okrę gu Pod la skie go 
w dn. 17 ma ja 2010 r.

Pre zes OZP PZD Wie sław Sa wic ki po wi tał przy by łych
na spo tka nie po słów: Jó ze fa Pio tra Kli ma (PO), Krzysz to -
fa Jur gie la (PiS), Ja ro sła wa Ma twie juk (nie zrze szo ny),

Wi ce prze wod ni czą cą OPZZ Agniesz kę Na za ruk i rad ne -
go mec. Wie sła wa Ko by liń skie go oraz pre ze sów ROD 
z te re nu mia sta Bia łe go sto ku i człon ków Pre zy dium OZP.
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Po in for mo wał, że ce lem dzi siej sze go spo tka nia jest
usto sun ko wa nie się do wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go skie ro wa ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
o stwier dze nie nie waż no ści z Kon sty tu cją art. 10, 14 ust.
1 i 2, 15 ust. 2, 30, 31 ust. 1–3 oraz 31 ust. 4 usta wy o
ROD. Wy stą pie nie to jest szcze gól nie nie bez piecz ne dla
dział kow ców i Związ ku, po nie waż au to rem nie jest żad -
na opcja po li tycz na a naj wyż szy au to ry tet są dow nic twa w
pań stwie. Pre zes omó wił ewen tu al ne skut ki stwier dze nia
przez TK wy żej przy to czo nych ar ty ku łów usta wy o ROD
ja ko nie zgod ne z Kon sty tu cją. Przy po mniał po przed nie
ata ki na Zwią zek, któ re łą czył je den cel – zli kwi do wać
Zwią zek, któ ry twar do bro nił usta wy o ROD, a tym sa -
mym ist nie nia ogro dów dział ko wych. Te ata ki za wsze
spo ty ka ły się z od we tem dział kow ców, cze go wy ra zem
by ło po nad 620 tys. pod pi sów w obro nie usta wy. Pre zes
zwró cił się do po słów z ape lem o obro nę ogrod nic twa
dział ko we go, a na stęp nie po pro sił o wy po wie dzi.

• Po seł Jó zef Piotr Klim oświad czył, że je go przy by cie
na to spo tka nie ma na ce lu wy słu cha nie opi nii dział kow -
ców w te ma cie wy stą pie nia I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.
Po in for mo wał, że zda niem po słów PO for so wa nia no -
wych roz wią zań w ogrod nic twie dział ko wym nie moż na
do ko nać przy sprze ci wie sa mych dział kow ców wy ra żo -
nym 620 tys. pod pi sa mi. Na dzień dzi siej szy w klu bie
Plat for my Oby wa tel skiej nie pro wa dzi się żad nych prac
nad usta wą o ROD. Je śli cho dzi o wnio sek I Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go, to zda niem po sła Kli ma je dy nie zro zu -
mia ły jest za pis od no śnie osób przej mu ją cych dział kę.
Po seł Klim obie cał, że PO nie do ko na żad nych zmian w
usta wie o ROD bez kon sul ta cji z dział kow ca mi.

• Pre zes ROD „Żwir ki i Wi gu ry” Piotr Kruk zwró cił się
do po słów o za nie cha nie nie prze my śla nych dzia łań, któ -
rych ce lem jest bu rze nie 100-let nie go ru chu ogrod nic twa
dział ko we go. Wi dać to rów nież w in nych dzie dzi nach na -
szej go spo dar ki. Za miast wspie rać ro dzi mą przed się bior -
czość, nisz czy się ją na rzecz in nych państw.

• Pre zes ROD „Bra tek” Zo fia Chmie lak stwier dzi ła, że
wszyst kie ata ki na PZD ma ją je den wspól ny cel -zli kwi -
do wać Zwią zek, bo jest on sil ną or ga ni za cją, któ ra bro ni
dział kow ców. Ani Zwią zek, ani dział kow cy ni gdy nie by -
li prze ciw ni bu do wie dróg ani in nych obiek tów uży tecz -
no ści pu blicz nej. Dział kow cy to też oby wa te le te go kra ju,
któ rzy rów nież z nich ko rzy sta ją. Jed nak nie po zwo li my
ode brać nam na szych na by tych praw, w tym pra wa do na -
sze go ma jąt ku na dział kach, bo jak ina czej na zwać to co
pro po nu je I Pre zes SN jak nie na cjo na li za cją, ko mu na li za -
cją i wy własz cze niem? Po dob nie Fun dusz Roz wo ju po -
wstał ze skła dek dział kow ców, dla cze go więc ma my być
te go po zba wie ni? Dla cze go dział ki na ogro dach ma przy -
zna wać Gmi na a nie PZD? Prze cież to PZD jest użyt kow -
ni kiem grun tów. Na to miast spra wa osób przej mu ją cych
dział ki jest do kład nie spre cy zo wa na w Sta tu cie PZD.

• Czło nek Pre zy dium Ta de usz Ku ry ło wicz za uwa żył, że
wy stą pie nie I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do TK jest wy -
god ne dla pew ne go ugru po wa nia w wal ce z ogro da mi.
Zwró cił się do po słów o obro nę Związ ku.

• Mec. Wie sław Ko by liń ski stwier dził, że do tych cza so -
we ata ki na PZD by ły ni czym w po rów na niu z wy stą pie -
niem I Pre ze sa SN. Jest ono szcze gól nie groź ne, bo
au to rem jest naj więk szy au to ry tet są dow nic twa w kra ju.
Na to miast treść te go wy stą pie nia za wie ra pro po zy cje
wręcz zgub ne dla funk cjo no wa nia ogro dów. Przy kła dem
jest brak ko niecz no ści człon ko stwa PZD użyt kow ni ków
dzia łek. Ja ka bę dzie sy tu acja na ogro dach, gdy dział kow -
ców nie bę dą obo wią zy wać żad ne prze pi sy? Je śli cho dzi
o po ję cie oso by bli skiej, to funk cjo nu je ono też w in nych
or ga ni za cjach. Jest na wet wy god nie, że nie pre cy zu je te -
go usta wa, a do pie ro Sta tut. Sy tu acja jest nie bez piecz na,
dla te go in for mu je my o tym po słów. Mec Ko by liń ski uwa -
ża jed nak, że po mo cy na le ży upa try wać w mię dzy na ro -
do wej or ga ni za cji ogro dów dział ko wych. Zwró cił się z
tym do Pre ze sa W. Sa wic kie go, aby wy stą pił z ta ką pro po -
zy cją do Pre ze sa E. Kon drac kie go.

• Po seł Ja ro sław Ma twie juk od niósł się ze zro zu mie niem
do ape lu przed sta wio ne go przez Pre ze sa Sa wic kie go. Po -
in for mo wał jed nak, że na eta pie roz pa try wa nia wnio sku
po sło wie nie mo gą nic zro bić. Wnio sek bę dzie przed mio -
tem roz pa trze nia przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny, któ ry wy -
da w tej spra wie orze cze nie. Na roz pra wie w TK bro nić
usta wy bę dzie po seł An drzej Szcze pań ski, któ ry był po -
słem -spra woz daw cą przy uchwa la niu usta wy w 2005 r.
Sę dzio wie TK są zwią za ni Kon sty tu cją, są nie za wi śli.
Orze cze nie wy da ne przez TK bę dzie nie kwe stio no wa ne 
i nie za skar żal ne. Do pie ro po je go wy da niu tra fi ono do
Sej mu i tam po sło wie bę dą mo gli się do nie go usto sun ko -
wać, jed nak ści śle w gra ni cach praw kon sty tu cyj nych. Po -
seł przy znał, że sy tu acja jest trud na.

• Po seł Krzysz tof Jur giel wy ra ził na dzie ję, że Try bu nał
Kon sty tu cyj ny nie po dzie li zda nia I Pre ze sa SN. Oso bi ście
oświad czył, że jest za utrzy ma niem obec ne go sta nu rze czy.

• Wi ce prze wod ni czą ca OPZZ Agniesz kę Na za ruk
przed sta wi ła sta no wi sko OPZZ wy ra ża ją ce sprze ciw wo -
bec za pi sów wnio sku I Pre ze sa SN.

• Wi ce pre zes Z. Świ taj stwier dził, że od 20 lat na ogro -
dach dział ko wych pa nu je lęk i nie po kój. Moż na zro zu -
mieć, że są po trzeb ne te re ny pod dro gi, obiek ty
uży tecz no ści pu blicz nej. Nie by ło jed nak przy pad ku, aby
PZD nie wy ra ził zgo dy na te go ty pu in we sty cje. O co więc
cho dzi? Moż na prze cież po go dzić in we sty cje i ist nie nie
ogro dów dział ko wych. Zwró cił się do obec nych po słów
z py ta niem, kie dy na stą pi spo kój na ogro dach, kie dy bę -
dzie my bez nie po ko ju upra wiać swo je dział ki?

Pre zes pod su mo wu jąc spo tka nie, po dzię ko wał po słom
za przy by cie oraz kon struk tyw ne i przy chyl ne ogro dom 
i dział kow com wy po wie dzi.

Pre zes OZP PZD
/-/ inż. Wie sław Sa wic ki
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Do obo wiąz ku sta tu to we go oraz wie lo let niej tra dy cji na -
le ży co rocz ne ba da nie zbior czych spra woz dań fi nan so -
wych oraz ich przy ję cie przez Za rząd Okrę gu za rok
mi nio ny, a tak że przy ję cie zbior cze go pre li mi na rza wy -
dat ków ogro dów na rok bie żą cy.

Ta czy sto tech nicz na ope ra cja księ go wo -ra chun ko wa
ma szer szy wy miar niż zwy kłe su mo wa nie liczb. Ma ono
dać oce nę rocz nej go spo dar ki fi nan sa mi przez wszyst kie
ogro dy okrę gu.

Peł na ana li za przy go to wa nych do ku men tów da je od po -
wiedź w przed mio cie, ja ko ści go spo da ro wa nia pie niędz -
mi spo łecz ny mi przez za rzą dy ogro dów i po zwa la oce nić
ko mi sji re wi zyj nej go spo dar ność fi nan sa mi oraz po zwa la
na peł ny ob raz dla za rzą du okrę gu.

Ma te riał przed ło żo ny na ple nar nym po sie dze niu okrę -
go we go Za rzą du przez skarb ni ka – Pa na Je rze go Mań cza -
ka oraz oce na do ko na na przez Okrę go wą Ko mi sję
Re wi zyj ną po zwo li ła na przy ję cie wspo mnia nych do ku -
men tów, co ozna cza apro ba tę przez Okrę go wy Za rząd.

Przy ję to jed no cze śnie zbior cze pla ny fi nan so we na rok
2010. Na po sie dze niu OZ zo sta ły przed sta wio ne rów nież
na stę pu ją ce te ma ty:

– ak tyw ność struk tur OZ PZD w obro nie usta wy o ROD,
któ rą przed sta wił Pre zes OZ kła dąc szcze gól ny na cisk na
za gro że nia wy wo ła ne wnio skiem I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o zba da nie sze ściu
ar ty ku łów usta wy o ROD. Pod kre ślił wiel ką ro lę Kra jo wej
Ra dy PZD w wal ce o za cho wa nie usta wy o ROD.

Na wy stą pie nie OZ PZD do sa mo rzą dów za re ago wał
Urząd Mar szał kow ski, Urząd Mia sta Szcze cin oraz Pre -
zy dent Mia sta Świ no uj ście.

W wy stą pie niu Pre zes OZ pod su mo wu jąc ak tyw ność
dzia łań obron nych stwier dził, iż od czu wa się du że nie do -
in for mo wa nie dział kow ców na te mat za ist nia łe go pro ble -
mu, a któ rych za gro że nie do ty czy przede wszyst kim. Nie
wszyst kie Za rzą dy ROD sta nę ły na wy so ko ści za da nia w
do pro wa dze niu do świa do mo ści dział kow ców ist nie ją ce -
go za gro że nia.

Te ma tem ak tu al nym dla Związ ku sta ło się rów nież po -
wódź, któ ra do tknę ła wie le ogro dów dział ko wych. Kra jo -
wa Ra da pod ję ła na tych miast nie zwłocz ne dzia ła nia
zmie rza ją ce w kie run ku udzie le nia po mo cy po szko do wa -
nym ogro dom, związ ku, z czym na le ży rów nież na szcze -
blu Okrę gu i ogro dów pod jąć so li dar ne dzia ła nia w ce lu
udzie le nia po mo cy po szko do wa nym,

– ak tyw ność spo łecz ną struk tur Okrę go wych i ogro do -
wych we współ pra cy z sa mo rzą da mi gmin przed sta wił
Pan Cze sław Sko nec ki przy ta cza jąc przy kła dy do brej 
i nie kie dy sła bej współ pra cy na szych or ga nów z oto cze -
niem ogro du. Sze ro ko omó wił rów nież pro blem bez pie -
czeń stwa ogro dów, któ re wią żę się ze współ pra cą 
z oto cze niem,

– wy stą pie nie na te mat czyn ni ków in te gra cyj nych 
w ogro dach i po li ty ki spo łecz nej w służ bie dział ko wych
ro dzin przed sta wi ła Pa ni Te re sa Smo lich w spo sób wy -
czer pu ją cy ze wska za niem wnio sków do dal szych za dań,

– prze bieg kam pa nii spra woz daw czo-wy bor czej oraz
po praw ność przyj mo wa nych uchwał przez Wal ne Ze bra -
nia omó wił szcze gó ło wo Dy rek tor Biu ra OZ To masz Ol -
ku ski.

W to ku dys ku sji po ru szo no na stę pu ją ce pro ble my:
– po pra wę prze bie gu kam pa nii spra woz daw czo-wy bor -

czej, na co mia ła wpływ pra ca Dy rek to ra Biu ra, spra woz -
da nia spo rzą dza ne przez za rzą dy ce chu je du ża roz bież-
ność, a uchwa ły po dej mo wa ne nie za wsze ko re spon du ją
ze so bą (prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj -
nej),

– ko niecz ność in ten syw nych szko leń, któ rych ni gdy nie
jest za du żo, nie któ rzy Pre ze si nie po wia da mia ją o ter mi -
nach szko leń, kon struk cja opła ty ener ge tycz nej wy ma ga
prze ana li zo wa nia, ko niecz ny jest zin te gro wa ny re jestr człon -
ków ROD w uwa gi na to, że w prak ty ce wy stę pu ją przy pad -
ki po sia da ni dwóch a na wet trzech dzia łek, na wet pod ję te
orze cze nia przez nad zór bu dow la ny nie są eg ze kwo wa ne
(Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej),

– opla ta na rzecz ogro du nie po win na obej mo wać me -
diów, gdyż za wy ża to jej wiel kość, w ogro dzie „Nad Je -
zio rem” peł nio ne są sta łe dy żu ry prze ciw po wo dzio we, 
a wał zo stał od two rzo ny ( Pan Ire ne usz Ko czan),

– ist niej po trze ba bez pie czeń stwa zdro wot ne go, to jest
by dział kow cy w ogro dzie czu li się bez piecz nie, współ -
pra ca z Po li cją jest po praw na na to miast spra woz da nia spo -
rzą dza ne przez za rzą dy ROD za ka den cję są czę sto bar dzo
skrom ne ( Pan Je rzy Mań czak),

– spra wę bez pie czeń stwa nie za wsze są do ce nia ne 
w ogro dach, a źró dłem kra dzie ży by wa ją czę sto dział kow -
cy lub człon ko wie ich ro dzin, nie pra wi dło wo ścią jest, że
in for ma cje prze ka zy wa ne Po li cji do cie ra ją bar dzo szyb -
ko do po dej rza nych, no tu je się opie sza łość Po li cji i współ -
pra ca jest dość cięż ka (Pan Ma rian Ci choc ki),

– pro blem współ ży cia w ogro dach, wan da lizm, pod pa -
le nia są zja wi skiem nie po żą da nym na le ży się za sta no wić,
co z tym pro blem ro bić. W ogro dach wy stę pu je po róż nie -
nie na sku tek nie rów ne go trak to wa nia sa mo wo li bu dow -
la nych na sta re i no we (Pa ni Te re sa Na piór kow ska),

– współ pra cę z Po li cją na te re nie Star gar du omó wił Pan
Ba ran, pod kre ślił ko niecz ność po pu la ry za cji osią gnięć, 
a w spra wach Wal nych Ze brań zwró cił uwa gę na ko niecz -
ność za ję cie się ma ły mi ogro da mi,

– pro ble my współ pra cy z sa mo rzą da mi omó wił Pan Eu -
ge niusz Ra bu ski, pod kre ślił rów nież sła bą współ pra cę 
z Nad zo rem Bu dow la nym, ma łą wy kry wal ność prze -
stępstw oraz wzrost za kre sów obo wiąz ków dla za rzą dów
ogro dów,

Rocz ne ob ra chun ki Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
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– spra wy wy bor cze po ru szył Pan Je rzy Kło sowski,
i a spra wy po par cia Po li cji Pan Mi ro sław Pio trow ski,

– pro blem współ pra cy ze szko ła mi omó wił Pan Sta ni -
sław Iw ko za pra sza jąc na pod su mo wa nie miej skie go kon -
kur su do ty czą ce go szkol nych ogro dów.

Po dys ku sji przy ję to dzie sięć uchwał zwią za nych z kam -
pa nią spra woz daw czą-wy bor czą oraz go spo dar ką fi nan -
so wą, a po nad to przy ję to re zo lu cję w spra wie wzmo że nia
dzia łań w za kre sie re ali za cji po sta no wień I Kon gre su
PZD. Przy ję to apel do dział kow ców i Za rzą dów ROD o
po moc dla po szko do wa nych po wo dzian oraz list otwar ty
o po par cie Kra jo wej Ra dy PZD związ ku z opra co wa niem
pro jek tu usta wy 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 bu dow li prze ciw po wo -
dzio wych. 

W spra wach róż nych Pre zes OZ zwró cił się za ape lem
o ak tyw ny udział dział kow ców w wy bo rach pre zy denc -
kich i po par cie kan dy da tów przy chyl nych ogro dom, a tak -
że za ape lo wał o więk szą ak tyw ność zwłasz cza dział-
kow ców i or ga nów sta tu to wych w ogro dach do wy stą pień
w obro nie usta wy o ROD, współ pra cy z or ga ni za cja mi
spo łecz ny mi i po li tycz ny mi, wy ko rzy sta nia szko leń do
zak ty wi zo wa nia za rzą dów, a tak że prze pro wa dza nych
prze glą dów i przy go to wy wa nych dni dział kow ca. Za chę -
cał rów nież do wzię cia udzia łu w kon kur sie pod pa tro na -
tem Mar szał ka Wo je wódz twa Za chod nio po mor skie go
ma ją ce go na ce lu otwar cie ogro dów dział ko wych na sze -
ro kie po trze by spo łecz ne.

Pre zes OZ Szcze ci nie
/-/ Ta de usz Ja rzę bak

Uro czy ste po sie dze nie Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go PZD w Gli wi cach

W dniu 20-go kwiet nia br. w sie dzi bie De le ga tu ry Re jo -
no wej w Gli wi cach od by ło się uro czy ste po sie dze nie OZ
Ślą skie go PZD. Ob ra dom prze wod ni czył Pre zes OZ Śl.
PZD J. Le śniak, a wśród za pro szo nych go ści by li m.in.
przed sta wi ciel ka KR PZD M. Kil jań czyk, przed sta wi ciel
UM w Gli wi cach M. Dra bik i pro boszcz z pa ra fii św. Mi -
cha ła w Ka to wi cach ks. W. Ko lorz. Spo tka nie roz po czę to
wspo mnie niem ofiar tra gicz nej ka ta stro fy lot ni czej pod
Smo leń skiem, czcząc ich pa mięć mi nu tą ci szy, na stęp nie
ze bra ni wy szli przed bu dy nek gdzie wcze śniej po sa dzo no
drzew ko kon gre so we oraz umiesz czo no pa miąt ko wą ta -
blicz kę. Pre zes J. Le śniak przy po mniał ze bra nym o ob ra -
dach ubie gło rocz ne go I Kon gre su PZD i na wią zał do
sym bo li ki drzew ka, pod kre śla jąc, że w chwi li obec nej jest
ona ak tu al na jak ni gdy, zwią zek mu si wy ka zać twar dość
i wy trzy ma łość wo bec no wych za gro żeń. Na stęp nie pre -
zes J. Le śniak do ko nał sym bo licz ne go „od sło nię cia” pa -
miąt ko wej ta blicz ki, zaś ks. pro boszcz W. Ko lorz po ś-
wię cił drzew ko i od mó wił sto sow ną mo dli twę.

W dal szej czę ści ob rad pre zes J. Le śniak szcze gó ło wo
omó wił ak tu al ną sy tu ację w związ ku w świe tle ist nie ją -

cych za gro żeń oraz dzia ła nia już pod ję te jak rów nież te,
któ re na le ży kon ty nu ować w naj bliż szym cza sie w obro -
nie dział kow ców, ogro dów dział ko wych i związ ku. P. M.
Kil jań czyk przed sta wi ła szcze gó ło wą ana li zę praw ną
wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go w spra wie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych, zaś przed sta wi ciel UM w Gli wi cach M.
Dra bik omó wił dzia ła nia pro wa dzo ne na te re nie Gli wic w
spra wie upo rząd ko wa nia sy tu acji praw nej tam tej szych
ogro dów. W dys ku sji wszyst kie te wąt ki zo sta ły omó wio -
ne, do mi no wa ła tro ska o prze trwa nie ogro dów dział ko -
wych, któ rych ro la na te re nie Ślą ska, Za głę bia i Pod-
be ski dzia jest ogrom na i obu do wa na wie lo let nią tra dy cją.

Na za koń cze nie ob rad Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał
i Wnio sków przed sta wił ze bra nym pro jek ty: „Sta no wi ska
OZ Ślą skie go PZD w obro nie ogro dów dział ko wych oraz
dział kow ców i związ ku” oraz „List kon do len cyj ny” skie -
ro wa ny na rę ce Mar szał ka Sej mu. Oba do ku men ty zo sta -
ły przez uczest ni ków po sie dze nia przy ję te jed no myśl nie.
Na tym ob ra dy za koń czo no.

OZ Śląski
/-/ Z. Łuń

Gli wi ce, 20 kwiet nia 2010 r.

Spo tka nie Człon ków OZ PZD w Pi le z Po słem na Sejm RP Stanisławem Ka lem bą

W dniu 13 ma ja 2010 ro ku o godz. 14.00 w biu rze PSL
w Pi le od by ło się spo tka nie z Po słem na Sejm RP Sta ni -
sła wem Ka lem bą. W spo tka niu uczest ni czy li:

– Ka lem bą Sta ni sław – Po seł na sejm RP,
– Pra czyk Ma rian – Pre zes OZ PZD,
– Elic ka Jo lan ta – Pre zes ROD Naf ta w Pi le, 
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– Górz ny Wło dzi mierz – se kre tarz Okrę go wej Ko mi sji
Roz jem czej PZD,

– Grze lak Ry szard – Pre zes ROD Mal wa w Pi le,
– Sem rau Bru non – Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi -

sji Re wi zyj nej PZD, 
– Kierz kow ski An drzej – Pre zes ROD Sta szi ca w Pi le,

czło nek OZ PZD.
Głów nym te ma tem po sie dze nia był wnio sek Pierw sze -

go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP skie ro wa ny do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści 
z Kon sty tu cją RP sze ściu ar ty ku łów na szej usta wy o ROD
z 8 lip ca 2008 r.

Pre zes OZ PZD w Pi le Ma rian Pra czyk przed sta wił ak -
tu al ną sy tu ację w Związ ku i ewen tu al ne skut ki wnio sku
dla dział kow ców, ogro dów i Związ ku w przy pad ku ne ga -
tyw ne go orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Stwier -
dził, że wy stą pie nie Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go RP od by ło się bez po in for mo wa nia na sze go
Związ ku i bez za po zna nia się z re alia mi funk cjo no wa nia
ROD. Stwier dził, że stwo rzył się no wy front wal ki z na -
szym Związ kiem.

Pre zes ROD Sta szi ca w Pi le Kierz kow ski An drzej od -
niósł się do wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go RP za rzu ca ją ce mu na sze mu Związ ko wi kor po r-
a cyj ność i mo no po lizm w za kre sie po wią za nia użyt ko wa -
nia dział ki z człon ko stwem w PZD oraz kwe stio no wa nie
wła sno ści na sa dzeń i obiek tów dział kow ców. PZD po sia -
da oso bo wość praw ną a usta wa o ROD jest usta wą lex
spe cja lis, któ ra gwa ran tu je wła sność dział kow com oraz
in ne pra wa ma jąt ko we. Te za pi sy pod le ga ją ochro nie
praw nej zgod nie z art. 64 ust. 2 Kon sty tu cji RP. Po nie waż
jed nak nie sąd two rzy pra wo lecz par la men ta rzy ści za ape -
lo wał do Po sła Sta ni sła wa Ka lem by by ewen tu al ne zmia -
ny w pra wie po orze cze niu Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
by ły two rzo ne z po sza no wa niem na szej in te gral no ści 
i w po ro zu mie niu z na mi.

Po seł Sta ni sław Ka lem bą oświad czył, że w przed mio to -
wej spra wie nie ma jesz cze sta no wi ska Klu bu Po sel skie go
PSL. Zo bo wią zał się, że wnio sek Pierw sze go Pre ze sa SN
RP oraz te mat dzi siej sze go spo tka nia przed sta wi na Pre zy -
dium Klu bu. Do dał, że PSL jest za utrzy ma niem usta wy 
o ro dzin nych ogro dach, dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.

Czło nek OZ PZD w Pi le
/-/ An drzej Kierz kow skiPi ła, 13 ma ja 2010 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Słup sku

W dniu 14 kwiet nia 2010 r. od by ło się po sie dze nie
Okrę go we go Za rzą du po sze rzo ne o udział człon ków
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej oraz pre ze -
sów ROD nie bę dą cych człon ka mi Okrę go we go Za rzą du.
Pre zes OZ po in for mo wał ze bra nych o sy tu acji Związ ku
po wy stą pie niu I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go in for ma cja zo sta ła uzu peł nio na przez
oso bę ob słu gu ją cą po sie dze nie z ra mie nia Kra jo wej Ra dy
po czym od by ła się rze czo wa dys ku sja. Dys ku tan ci w spo -
sób jed no znacz ny pod kre śla li po wa gę sy tu acji jak rów -
nież roz wa ża li spo so by do tar cia z in for ma cją do jak
naj szer sze go gro na dział kow ców, któ ra to po win na spo -

wo do wać wy stą pie nia in dy wi du al ne dział kow ców do or -
ga nów Pań stwa w tej spra wie. Do na gło śnie nia spra wy
po win no się wy ko rzy stać me dia lo kal ne. Ze bra ni po par li
wszyst kie dzia ła nia Kra jo wej Ra dy zmie rza ją ce do obro -
ny ogro dów i Związ ku. Oce nio no rów nież wal ne ze bra -
nia spra woz daw czo -wy bor cze, któ re od by ły się w 40%
ROD od by te ze bra nia wy peł ni ły wszyst kie za da nia dla
któ rych zo sta ły zwo ła ne wszyst kie przy ję ły sta no wi ska,
uchwa ły i ape le w spra wie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go. Przy ję to sta no wi sko w spra wie wnio sku I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go.

Pre zes OZ PZD w Słup sku
/-/ Wiesław Boratyński 

Słupsk, 15 kwiet nia 2010 r.

In for ma cja z prze bie gu „Pik ni ku Se nio ral ne go”

Dzia ła ją ca przy Okrę go wym Za rzą dzie Pol skie go
Związ ku Dział kow ców w Po zna niu Ko mi sja Po li ty ki Spo -
łecz nej, wzo rem ro ku 2009 wspól nie z Cen trum In no wa -
cji Spo łecz nej SIC zor ga ni zo wa no w dniu 10 czerw ca
2010 ro ku na te re nie ROD im. 2 Ar mii WP w Po zna niu

„Pik nik Se nio ral ny” dla m. Po zna nia. Wy da rze nie to by -
ło re la cjo no wa ne przez me dia lo kal ne.

W Pik ni ku uczest ni czy ło oko ło 300 osób, pro gram był
bo ga to uroz ma ico ny, każ dy uczest nik zna lazł dla sie bie
coś cie ka we go.
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Pro gra mem głów nym pik ni ku by ło mię dzy in ny mi:
udział w spek ta klu BO DY LAND, kon kurs „Ko cha my
Pol skę na we so ło”, dru ży no wy kon kurs z or to gra fii, zna -
jo mość hi sto rii oraz prze bo jów.

Na stęp nie Ja gien ka i jej go ście -wy stą pił ze spół „Dę bo -
wy Liść” z Su che go La su.

Pre zes OZ PZD dr Zdzi sław Śli wa przed sta wił dzia łal -
ność ROD na rzecz spo łecz no ści lo kal nej. Za po wie dział
kon kurs ogrod ni czy z na gro da mi. Od był się spa cer po
ogro dzie po łą czo ny z po ga dan ką pro wa dzo ną przez In -
struk to ra Kra jo we go na te mat ogrod nic twa. Po spa ce rze
prze pro wa dzo no kon kurs ogrod ni czy z atrak cyj ny mi na -

gro da mi. W trak cie pik ni ku to wa rzy szy ły rów nież in ne
cie ka wost ki mię dzy in ny mi: pre zen ta cja ba dań spo łecz -
nych, spo tka nie z Miss i Miste rem Trze cie go Wie ku, mi -
ni tar gi ofert dla Se nio rów  – gu zik ży cia, e -tro ska,
kom pu te ry, ge ers, kier masz oraz kon cert przy go to wa ny
przez dzie ci i mło dzież ze Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Nie -
wi do mych i Sła bo wi dzą cych „Ognik”. Se nio rzy z za do -
wo le niem wspól nie na po że gna nie śpie wa li zna ne
pio sen ki bie siad ne.

Wszy scy uczest ni cy zo sta li za pro sze ni do wspól ne go
pa miąt ko we go zdję cia z ży cze nia mi do zo ba cze nia 
w zdro wiu za rok.

Prze wod ni czą ca Ko mi sji Po li ty ki Spo łecz nej
/-/ Do na ta Stroń ska

Ogrod ni cza oświa ta w Ślą skim PZD

26 ma ja 2010 r. in struk to rzy SSI uczest ni czy li w wy jaz -
do wym szko le niu zor ga ni zo wa nym przez OZ Ślą ski PZD. 

Pierw szym eta pem szko le nia był po kaz cię cia i for mo -
wa nia krze wów igla stych w Za kła dzie Pro duk cji Ro ślin
Ozdob nych - JU NI PREX. Na stęp nie w Po wia to wym Ze -
spo le Szkół Nr 2, im. Ka ro la Miar ki w Pszczy nie od był się
po kaz z za kre su cię cia i for mo wa nia drzew i krze wów li -
ścia stych, któ ry prze pro wa dzi ła pa ni mgr Elż bie ta Czar ny -
no ga. Do dat ko wym ele men tem wy jaz du by ły od wie dzi ny
w Go spo dar stwie Szkół kar skim KA PIAS w Go czał ko wi -
cach oraz w Ogrod nic twie Pań stwa Szot w Pszczy nie- Łą -
ce, gdzie in struk to rzy mie li oka zję zo ba czyć wie le
cie ka wych od mian drze wek, krze wów i kwia tów.

W sie dzi bie OZ Śl. PZD w Ka to wi cach w dniu 17
czerw ca od by ło się szko le nie dla in struk to rów kra jo wych

i okrę go wych. Szko le nie roz po czął Pre zes OZ Śl. PZD Je -
rzy Le śniak, przed sta wia jąc ak tu al ną sy tu ację Związ ku.
Wy kład na te mat upra wy by lin na dział ce prze pro wa dził
dr na uk przy rod ni czych, pan Piotr Kar dasz. Waż nym
punk tem spo tka nia by ło przed sta wie nie przez in struk to -
rów sta no wi ska w obro nie związ ku do ty czą ce go wnio sku
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go skie ro wa ne go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu -
cją RP czę ści za pi sów usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.
Spo tka nie by ło tak że oka zją do wy po sa że nia in struk to rów
w ma te ria ły szko le nio we: li te ra tu rę, plan sze edu ka cyj ne
oraz „pH – me try gle bo we”.

Wszyst kie szko le nia or ga ni zo wa ne przez OZ Ślą ski PZD
cie szą się du żym za in te re so wa niem wśród in struk to rów, są
oka zja do spo tkań i po sze rze nia wie dzy ogrod ni czej.

In struk tor ds. ogrod ni czych. OZ ŚL. PZD
/-/ Ma ria Gi biec

Dzień w ROD w Gdy ni

Już 29 ma ja, do Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im.
A. Do ma gal skie go w Gdy ni za pro szo no dzie ci by spra -
wić im przy jem ność z oka zji te go rocz ne go Dnia Dziec ka.
Uro czy stość roz po czę ła się w sa mo po łu dnie. W imię za -
sa dy: „Wszyst kie dzie ci są na sze” w „Kra inie ba śni i fan -
ta zji” po ja wi ły się ma lusz ki w wie ku od nie speł na ro ku
do lat kil ku na stu. Przy pro wa dzi li je opie ku no wie zrze sze -
ni w PZD oraz ro dzi ce miesz ka ją cy w są siedz twie Ogro -
du. Roz po czę ciu im pre zy to wa rzy szy ły bli skie dzie ciom
pio sen ki za ser wo wa ne przez pro fe sjo nal ne go Disc Joc -
key'a. Nad har mo nią uro czy sto ści czu wa ła Pa ni Iwo na
Mar ci niak. Przy po mo cy kil ku ko le ża nek spraw nie prze -

pro wa dzi ła wie le kon kur sów i za baw. Zna la zły się wśród
nich: bieg z jaj kiem na łyż ce, kon kurs zna jo mo ści dzie -
cię cej li te ra tu ry, kon kurs pio sen ki i tań ca, kon kurs ry sun -
ko wy na ka ry ka tu ry człon ków za rzą du ry so wa ne kred ką
trzy ma ną w ustach i ar chi tek tu rę ROD, roz po zna wa nie
owo ców upraw dział ko wych z za wią za ny mi ocza mi oraz
wie le in nych. Nie szczę dzo no dzie ciom na gród i po czę -
stun ku. Ład na po go da, a co za tym idzie do bry na strój
spra wi ły, że wraz z dzieć mi do za ba wy przy stę po wa li do -
ro śli opie ku no wie. Wbrew pa nu ją cym ste reo ty pom, nie
za bra kło przy tym ta tu siów i dziad ków.
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Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pio truś” 
w Sty rzyń cu dnia 29 ma ja br. na te re nie ogro du zor ga ni -
zo wał Dział ko wy Dzień Dziec ka. W ce lu uatrak cyj nie nia
te go dnia stra ża cy z Jed nost ki Ra tow ni czo-Ga śni czej 
z Bia łej Pod la skiej za pre zen to wa li sprzęt, któ ry znaj du je
się na wy po sa że niu sa mo cho du bo jo we go i je go moż li -
wo ści, oraz prze ka za li in for ma cję na te mat służ by. Dzie -
ci mia ły moż li wość wło że nia ubrań ża ro od por nych,
apa ra tu tle no we go oraz wy ko na nia zdjęć. Rów nież uczest -

ni czą cy w spo tka niu po li cjan ci za pew ni li dzie ciom po kaz
z psem tro pią cym, oraz udzie li li in for ma cji na te mat służ -
by. Atrak cją był prze jazd po te re nie dzia łek kon ną brycz -
ką. Dzie ci chęt nie bra ły udział w zor ga ni zo wa nych
kon kur sach z na gro da mi. Każ de dziec ko do dat ko wo
otrzy ma ło na po je i sło dy cze. Na za koń cze nie od był się
po czę stu nek pie czo ny mi kieł ba ska mi, na któ ry dzie ci za -
pro si ły rów nież stra ża ków i po li cjan tów

Pre zes
/-/ Wie sław Tom czuk

Dzień Dziec ka w „Pio tru siu”

Ob ra do wa ła Ko mi sja Praw na KR PZD

W dniu 10 czerw ca 2010 r. od by ło się po sie dze nie Ko -
mi sji Praw nej KR PZD, na któ rym roz pa trzo no od wo ła nia
od uchwał pre zy diów okrę go wych za rzą dów oraz ana li -
zo wa no pod wzglę dem pra wym po da nia skie ro wa ne do
Pre ze sa Związ ku o zło że nie skar gi w try bie nad zwy czaj -
nym. Na po sie dze niu roz pa trzo no 12 od wo łań od uchwał

Pre zy dium OZ oraz za opi nio wa no 8 po dań o wnie sie nie
skar gi w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko mi sji
Roz jem czej. Część wnio sków Ko mi sji Praw nej KR PZD
w dniu 23 czerw ca br. roz pa trzy ło Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD i przy chy li ło się do oce ny Ko mi sji Praw nej.

KD

Za rządy ROD w Ra dom sku w imię po sza no wa nia praw dy

Sza now na Re dak cjo!
Na głó wek te go ar ty ku łu „Ba ta lia dział kow ców” jest na -

szym zda niem nie ade kwat ny do ca łej spra wy i wpro wa -
dza ją cy w błąd czy tel ni ków.

Pan Bo ro wiec ki ja ko czwar ty wi ce pre zes OTOD (nie
jest dział kow cem), nie ma żad ne go pra wa uogól niać 
i prze no sić swo ich oso bi stych fru stra cji na ca łą rze szę ra -
domsz czań skich dział kow ców. 

Nikt nie po da je ja ki jest od se tek wśród dział kow ców
tych, któ rzy pra gną być wy łącz nie pod le gli Urzę do wi
Mia sta. My wie my, że są to po je dyn cze oso by z po nad
1.100.

Na czym po le ga krzyw da tych osób w imie niu któ rych
wy po wia da się Pan Bo ro wiec ki? Ra domsz czań skie Za -
rzą dy ROD nie pro wa dzą kam pa nii na ma wia nia, czy przy -
mu sza nia do użyt ko wa nia dzia łek w swo ich ogro dach.

Po są dza nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców o mo no -
pol jest nie praw dzi we. Wszy scy dział kow cy ma ją rów ne
pra wa i oczy wi ście rów ne obo wiąz ki.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ rą 
w Pol sce po par ło po nad 620 tys. dział kow ców nie ogra ni -
cza ni ko mu dzia łal no ści i za kła da nia wła snych ogro dów.

Więc o ja kiej tu nie rów no ści mo wa?
W na szych ogro dach ROD pa nu je porzą dek i spo kój.

Dba my o na szą ogól ną in fra struk tu rę na mia rę na szych
moż li wo ści. Po ma ga nam w tym Okrę go wy Za rząd PZD
w Ło dzi jak i Kra jo wa Ra da PZD – przy zna jąc wca le nie
ma łe bez zwrot ne do ta cje. Ma my ob słu gę praw ną i me ry -
to rycz ną, szko le nia, in struk taż oraz bez płat ną wła sną pra -
sę, in for ma cję i ma te ria ły in struk ta żo we do ty czą ce upra wy
i użyt ko wa nia dzia łek. 

Wie my do sko na le, że Pa nu Bo ro wiec kie mu wca le nie
cho dzi o do bro dział kow ców, ale o znisz cze nie Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z oso bi stych po bu dek.

Do wia do mo ści czy tel ni ków i wszyst kich za in te re so wa -
nych chce my prze ka zać orze cze nie Są du Okrę go we go 
w Po zna niu pierw szej i dru giej in stan cji, któ re stwier dza,
że nie mo że po wstać sto wa rzy sze nie, któ re w ist nie ją cym

Re dak cja Ty go dni ka „Po pro stu In for ma cje”
Ra dom sko

W związ ku z pu bli ka cją pra so wą w Wa szej ga ze cie pod ty tu łem „Ba ta lia dział kow ców” 
z dnia 27 ma ja 2010 r., w od po wie dzi pro si my o za miesz cze nie na sze go ar ty ku łu
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ROD Pol skie go Związ ku Dział kow ców przej mie je go
kom pe ten cje i ma ją tek. Trud no so bie rów nież wy obra zić,
aby w jed nym ogro dzie kom pe ten cje do za rzą dza nia nim

mia ło kil ka pod mio tów, z któ rych w re zul ta cie ża den nie
od po wia dał by za ogól ny ma ją tek.

Z upo waż nie nia Za rzą dów:

Pre zes Za rzą du ROD „Sło necz ny”
/-/ An na Ko sow ska

Wi ce pre zes Za rzą du ROD „Tu li pan”
/-/ Lech Śli wa kow ski

Pre zes Zarz. ROD im. Mic kie wi cza
/-/ Ma rian Gra bow ski

Członek Za rzą du
/-/ Zo fia De ring

Ra dom sko, 4 czerw ca 2010 r.

Zwol nie nie od po dat ku od nie ru cho mo ści al tan w ogro dach pod miej skich

Zgod nie z art. 46 usta wy o ROD oraz art. 7 ust. l pkt. 12
usta wy o po dat kach i opła tach lo kal nych z dnia 12 stycz -
nia 1991 r. bu dyn ki po ło żo ne na te re nie ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych, nie prze kra cza ją ce norm po wierzch ni
usta lo nych w prze pi sach Pra wa bu dow la ne go dla al tan 
i obiek tów go spo dar czych (z wy jąt kiem za ję tych na dzia -
łal ność go spo dar czą) są zwol nio ne z po dat ku od nie ru cho -
mo ści.

Nor my po wierzch nio we dla al tan i obiek tów go spo dar -
czych zo sta ły okre ślo ne w art. 29 ust. l pkt. 4 usta wy Pra -
wo bu dow la ne z dnia 7 lip ca 1994 r. i tak: zwol nie niu od
po dat ku od nie ru cho mo ści pod le ga ją al ta ny i obiek ty go -
spo dar cze na dział kach w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych o po wierzch ni za bu do wy do 25 m – w mia stach i do
35 m – po za gra ni ca mi miast.

Pro blem z in ter pre ta cją prze pi sów w za kre sie zwol nień
od po dat ku od nie ru cho mo ści po wsta je, gdy al ta ny ma ją
po wierzch nię za bu do wy do 35 m, a obec nie po ło żo ne są
w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych miast.

Aby roz wią zać ten pro blem na le ży przyj rzeć się re gu la -
cjom za war tym w usta wie o po dat kach i opła tach lo kal -
nych z dnia 24 mar ca 1985 r., któ ra obo wią zy wa ła przed
usta wą po dat ko wą z 1991 r. Zgod nie z art. 7 ust. l pkt. 17
tej że usta wy, zwol nio ne od po dat ku od nie ru cho mo ści by -
ły pra cow ni cze ogro dy dział ko we oraz znaj du ją ce się na
ich te re nie bu dyn ki, je że li nie prze kra cza ły norm po -
wierzch ni usta lo nych dla tych bu dyn ków w sta tu cie PZD

lub wy da nym na je go pod sta wie re gu la mi nie POD. 
W okre sie obo wią zy wa nia tej usta wy mia ły za sto so wa nie
nor my w za kre sie za bu do wy wy ni ka ją ce z Re gu la mi nu
POD z 1984 r., a na stęp nie z 1987 r. Pierw szy z nich wska -
zy wał, że po wierzch nia al ta ny, po ob ry sie ścian ze wnętrz -
nych nie mo że prze kra czać w POD znaj du ją cych się w
mia stach – 20 m, po za gra ni ca mi miast - 35 m. Na to miast
na stęp ny Re gu la min POD wska zy wał, że al ta na w POD
mo że mieć po wierzch nię w ogro dach miej skich – do 25
m, a w ogro dach pod miej skich - do 35 m.

W związ ku z tym, że do ko ny wa ny wów czas po dział
ogro dów na miej skie i pod miej skie nie za wsze od po wia -
dał po dzia ło wi ad mi ni stra cyj ne mu miast i wsi, do szło do
sy tu acji, że obec nie wie le ROD o po wierzch ni za bu do wy
do 35 m 2 znaj du je się w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych
miast i nie speł nia wy mo gów Pra wa bu dow la ne go, gdzie
po wierzch nia za bu do wy al tan mo że wy no sić do 25 m.

Mi mo zmian gra nic mia sta do ko ny wa nych na pod sta -
wie od po wied nie go roz po rzą dze nia ra dy mi ni strów, na le -
ży przy jąć, że al ta ny te są zgod ne z prze pi sa mi pra wa i są
le gal ne, a tak że pod le gają zwol nie niu po dat ko we mu.

Nie ob ję cie zwol nie nia mi po dat ko wy mi użyt kow ni ków
al tan znaj du ją cych się w ROD o sta tu sie pod miej skim 
– w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych miast, któ rzy zgod nie 
z obo wią zu ją cym wów czas pra wem i w do brej wie rze wy -
bu do wa li al ta ny o po wierzch ni za bu do wy do 35 m 2 by ło -
by krzyw dzą ce i na ru sza ło by pra wa słusz nie na by te.

Mo ni ka Kil jań czyk

Członek Za rzą du
/-/ Wie sła wa No wa kow ska

Członek Za rzą du
/-/ Ma ria No wic ka
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VI. PRZYPOMIENIA ORGANIZACYJNE

Punkt wyj ścia sta no wi § 108 re gu la mi nu ROD 
w brzmie niu „Czło nek PZD obo wią za ny jest po wia do mić
na pi śmie za rząd o za mia rze bu do wy lub roz bu do wy al ta -
ny, za łą cza jąc ry su nek uwzględ nia ją cy jej wy mia ry i usy -
tu owa nie w gra ni cach dział ki.”

Na pod sta wie po wyż sze go prze pi su dział ko wiec obo wią -
za ny jest zgło sić do za rzą du ROD na pi śmie za miar bu do -
wy al ta ny, bądź jej roz bu do wy. Za rząd ROD po wi nien
spraw dzić zło żo ne pi smo i ry su nek przed sta wia ją cy al ta nę,
jej wy mia ry, od le głość od gra nic dział ki i ro dzaj da chu. Ry -
su nek mo że być od ręcz ny, aby tyl ko wy raź nie przed sta -
wiał plan al ta ny i wy mia ry. Je że li za rząd ROD nie stwier-
dzi żad nych uchy bień, umiesz cza ry su nek w ak tach użyt -
kow ni ka dział ki, któ ry mo że za cząć bu do wę al ta ny. Ko lej -
nym eta pem jest spraw dze nie, czy roz po czę ta bu do wa lub
roz bu do wa od po wia da pla nom przed sta wio nym wcze śniej,
a tym sa mym prze pi som pra wa związ ko we go. Je że li za -
rząd stwier dzi na ru sze nia, prze pi sów za sto so wa nie ma 
§ 109 ust. l re gu la mi nu ROD „Za rząd ROD wstrzy mu je
bu do wę lub roz bu do wę al ta ny w przy pad ku stwier dze nia
na ru sze nia prze pi sów ni niej sze go re gu la mi nu”.

Ozna cza to, iż za rząd ROD jest upraw nio ny do wstrzy -
ma nia bu do wy al ta ny i we zwa nia do usu nię cia nie pra wi -
dło wo ści, bądź też do na ka za nia jej roz biór ki, w przy-
pad ku na ru sze nia prze pi sów pra wa związ ko we go.

W przy pad ku nie za sto so wa nia się dział kow ca do po le -
ceń za rzą du win ny być za sto so wa ne sank cje sta tu to we.

W prak ty ce ozna cza to ty le, że za rząd ROD po zło że niu
przez dział kow ca wszyst kich nie zbęd nych, ozna czo nych
przez re gu la min ROD da nych, do ty czą cych bu do wy al ta -

ny, spraw dza czy przed sta wio ne in for ma cje są zgod ne 
z wy mo ga mi pra wa związ ko we go. Do kom pe ten cji za rzą -
du tym sa mym, nie na le ży wy ra ża nie zgo dy na bu do wę
al ta ny, a je dy nie ba da nie czy przed sta wio ne da ne do ty czą -
ce bu do wy, póź niej już sa ma bu do wa speł nia ją praw ne
wy mo gi szcze gó ło wo okre ślo ne w § 107 re gu la mi nu
ROD, szcze gól nie w od nie sie niu do roz mia rów al ta ny,
któ re zgod nie z w/w pa ra gra fem wy no szą 25 m 2 w ROD
miesz czą cych się w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych mia sta i
35 m 2 po za ty mi gra ni ca mi oraz wy so ko ści 4 m dla da -
chu pła skie go i 5 m dla da chu stro me go. Al ta na mo że po -
sia dać za da szo ny ta ras otwar ty o po wierzch ni do 12 m 2.
Po wierzch ni ta ra su nie wli cza się do po wierzch ni za bu -
do wy al ta ny, z wy jąt kiem je go czę ści znaj du ją cej się pod
pod da szem lub nad piw ni cą al ta ny. Uwa ga w przy pad ku
nie za sto so wa nia się dział kow ca do po le ce nia prze rwa nia
bu do wy (roz bu do wy) al ta ny prze kra cza ją cej do pusz czal -
ne wy mia ry, za rząd po za po stę po wa niem we wnątrz związ -
ko wym wi nien o fak cie sa mo wo li bu dow la nej po wia do-
mić Po wia to we go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go. Na -
le ży przy po mnieć, że zgod nie z art. 90 usta wy pra wo bu -
dow la ne oso ba do pusz cza ją ca się sa mo wo li bu dow la nej
pod le ga ka rze grzyw ny, ogra ni cze nia wol no ści al bo po -
zba wie nia wol no ści do lat dwóch.

Prze pi sy związ ko we nie upo waż nia ją żad ne go or ga nu
Związ ku do wy ra ża nia zgo dy na ła ma nie prze pi sów obo -
wią zu ją cych w Pol skim Związ ku Dział kow ców, a tym sa -
mym nie mo że wy dać zgo dy na bu dow nic two po nad-
nor ma tyw ne.

K. Du dziń ska

Za da nia Za rzą du ROD w za kre sie bu dow nic twa na dział kach

Plan za go spo da ro wa nia ogro du

W świe tle § 92 re gu la mi nu ROD pod sta wą bu do wy, wy -
po sa że nia i urzą dze nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go
jest plan za go spo da ro wa nia, któ ry za twier dza pre zy dium
okrę go we go za rzą du. Plan za go spo da ro wa nia opar ty jest
na pod kła dzie geo de zyj nym, okre śla gra ni ce ogro du, je go
po dział na dział ki z za zna cze niem ich gra nic, po wierzch -
ni i nu me ra cji oraz pod sta wo wą in fra struk tu rę ogro du
dział ko we go. Za rząd ROD od po wie dzial ny jest za zgod -
ność za go spo da ro wa nia ogro du z obo wią zu ją cym pla nem.
W efek cie wszel kie zmia ny prze zna cze nia te re nu, zmia ny
gra nic dzia łek mo gą się od by wać tyl ko i wy łącz nie po -
przez zmia nę w pla nie za go spo da ro wa nia ogro du. Ta ka

zmia na na stę pu je w opar ciu o uchwa łę wal ne go ze bra nia
przy ję tą na wnio sek za rzą du ogro du, po za twier dze niu
przez pre zy dium okrę go we go za rzą du, któ ry spra wu je
nad zór nad za go spo da ro wa niem ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go. Kon se kwent nym na stęp stwem po wyż szych prze -
pi sów są re gu la cje związ ko we od no szą ce się do dział ki.
Sta no wi ona, bo wiem pod sta wo wą jed nost kę prze strzen -
ną w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym, któ rej po wierzch -
nia i gra ni ce win ny być zgod ne z pla nem za go s-
po da ro wa nia ogro du i nie pod le ga po dzia ło wi. Stąd, wy -
łącz nym pra wem w spra wie po wierzch ni i gra nic kon kret -
nych dzia łek jest plan za go spo da ro wa nia ogro du, wo bec
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cze go nie ma ją ja kie go kol wiek zna cze nia praw ne go od -
mien ne po sta no wie nia w tym za kre sie, wy ni ka ją ce
zwłasz cza ze zgo dy są sia dów lub za rzą du ROD. W re zul -
ta cie czło nek Związ ku nie ma pra wa na ru szać gra nic
dział ki (§15 ust. 3 sta tu tu PZD), nie mo że sa mo dziel nie
wy ko ny wać w ogro dze niu ze wnętrz nym ogro du fur tek,
bram na wet wów czas, gdy ogro dze nie ze wnętrz ne ROD

jest jed no cze śnie ogro dze niem dział ki. W przy pad ku
stwier dze nia, że ta kie na ru sze nie in fra struk tu ry ma miej -
sce, Za rząd ROD obo wią za ny jest we zwać dział kow ca do
przy wró ce nia sta nu zgod ne go z pla nem za go spo da ro wa -
nia ROD. W przy pad ku nie za sto so wa nia się do te go we -
zwa nia Za rząd ma pra wo na ło żyć na człon ka Związ ku
sank cje sta tu to we.

KD

Pi sem na for ma uchwa ły

Ge ne ral ną za sa dą obo wią zu ją cą wszyst kie or ga ny Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców jest po dej mo wa nie de cy -
zji w for mie uchwa ły (wy ją tek sta no wią orze cze nia
ko mi sji roz jem czej). W tej spra wie kom plek so wą re gu la -
cją jest § 54 sta tu tu PZD. Ust. 1 te go pa ra gra fu sta no wi
wła śnie o wy żej wspo mnia nej for mie po dej mo wa nia de -
cy zji. Ko lej ny ustęp jest bar dzo waż ny, bo wiem prze są -
dza o waż no ści pod ję tej uchwa ły – aby uchwa ła by ła
waż na mu si być spo rzą dzo na w for mie pi sem nej. Ozna cza
to, że o pod ję ciu uchwa ły nie wy star czy za pis w pro to ko -
le z po sie dze nia, ale win na być ona spo rzą dzo na ja ko od -
ręb ny do ku ment. Za rząd ROD po dej mu jąc uchwa ły 
w spra wach in dy wi du al nych dział kow ców, czy też do ty -

czą cych wy ko ny wa nia za dań sta tu to wych jest obo wią za -
ny każ dą pod ję tą uchwa łę spo rzą dzić w for mie pi sem nej,
ozna czyć ją nu me rem, da tą, ostem plo wać pie czę cią ROD
i win na być pod pi sa na przez pre ze sa za rzą du wraz z in -
nym człon kiem za rzą du (za wsze dwie oso by). 

Or ga ny PZD dzia ła ją i po dej mu ją de cy zję ko le gial nie, 
a więc zgod nie z § 54 ust. 3 sta tu tu PZD, aby pod ję te
uchwa ły by ły waż ne pod czas gło so wa nia mu si być obec -
nych po nad 50% skła du licz bo we go za rzą du (usta lo ne go
na wal nym ze bra niu spra woz daw czo – wy bor czym), a sa -
ma uchwa ła mu si być pod ję ta zwy kłą więk szo ścią gło sów,
a więc za uchwa łą ma być od da nych wię cej gło sów niż
prze ciw.

MP

Zwol nie nie dział kow ca z obo wiąz ku wy ko ny wa nia prac na rzecz ogro du

Zgod nie z § 151 ust. 3 re gu la mi nu ROD za rząd ROD
ma upraw nie nie do zwol nie nia dział kow ca z obo wiąz ku
wy ko ny wa nia prac na rzecz ogro du. Mo że to na stą pić z
uwa gi na szcze gól ne oko licz no ści i w uza sad nio nych
przy pad kach. Zwol nie nie ta kie mo że mieć for mę cał ko -
wi te go bądź czę ścio we go. W związ ku z po wyż szym w ge -
stii za rzą du ROD le ży pod ję cie de cy zji w tej spra wie.

Za tem zło że nie przez dział kow ca wnio sku do za rzą du
ROD wska zu ją ce go szcze gól ne oko licz no ści uza sad nia -
ją ce ko rzy sta nie z te go pra wa, ob li gu je za rząd ROD do
do ko na nia oce ny sy tu acji przed sta wio nej przez wnio sko -
daw cę i roz pa trze nia wnio sku zgod nie z wła snym uzna -
niem i w zgo dzie z za sa da mi współ ży cia spo łecz ne go.

P.M.

Ta ras w ROD

Zgod nie z § 107 ust. 5 al ta na w ROD mo że po sia dać ta -
ras otwar ty o po wierzch ni do 12 m2, po wierzch ni ta ra su
nie wli cza się do po wierzch ni za bu do wy al ta ny, z wy jąt -
kiem je go czę ści znaj du ją cej się pod pod da szem lub nad
piw ni cą al ta ny. 

Na to miast po wierzch nia za bu do wy to ob szar za ję ty
przez bu dy nek w sta nie wy koń czo nym, ob li cza na po ob -

ry sie ze wnętrz nym bez scho dów ze wnętrz nych, ta ra sów,
pod jaz dów - ina czej rzut pio no wy ścian ze wnętrz nych
ogra ni cza ją cych po miesz cze nie.

Za tem ta ras nie pod piw ni czo ny i nie znaj du ją cy się pod
pod da szem nie jest wli cza ny do po wierzch ni al ta ny i je go
bu do wa jest zgod na z prze pi sa mi pra wa związ ko we go i bu -
dow la ne go, je śli nie prze kra cza do zwo lo nych wy mia rów. 

P. M.
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W tej spra wie by ło kil ka wy stą pień do Kra jo wej Ra dy,
w któ rych pre ze si za rzą dów ROD ar gu men to wa li, że wła -
śnie te „eu ro pej skie” skrzyn ki po to są, aby każ dy mógł
wrzu cić do nich ko re spon den cję i jest to ewi dent nie naj -
tań szy spo sób za wia da mia nia o wal nym, bo uni ka się
opła ty pocz to wej.

Naj pierw na le ży wy ja śnić, że Unia Eu ro pej ska nie dla -
te go wpro wa dzi ła ta ki typ skrzyn ki na li sty, aby każ dy
mógł wrzu cać co mu się po do ba do każ de go oby wa te la,
ale po wód był zu peł nie in ny. Cho dzi ło o rów ność pod mio -
tów ofe ru ją cych usłu gi pocz to we i do star cza ją cych prze -
sył ki do in dy wi du al nych ad re sa tów. Tak, więc wca le nie
cho dzi o to, aby każ dy mógł wrzu cać do skrzyn ki co mu
się po do ba, ale aby każ dy ope ra tor dzia ła ją cy na ryn ku
prze sy łek mógł ta ką prze sył kę wło żyć do skrzyn ki (do -
tych czas skrzyn ki mia ły otwo ry wrzu to we do stęp ne tyl ko
po jej otwar ciu spe cjal nym klu czem, któ rym dys po no wa -
li li sto no sze Pocz ty Pol skiej).

Wra ca jąc do me ri tum spra wy trze ba przy wo łać naj waż -
niej szy w tej spra wie prze pis, a mia no wi cie § 78 sta tu tu
PZD, któ ry sta no wi, że za rząd ROD za wia da mia pi sem nie
o wal nym ze bra niu człon ków zwy czaj nych PZD w ROD
- za po śred nic twem pocz ty lub do rę cza jąc za wia do mie nie
bez po śred nio za po kwi to wa niem.

Z te go prze pi su wy ni ka jed no znacz nie, że al bo wrę cza -
my oso bi ście za wia do mie nie, a czło nek Związ ku kwi tu je
na li ście je go od biór, al bo ko rzy sta my z fir my świad czą -
cej usłu gi pocz to we (zwra cam uwa gę, że sta tut nie mó wi
o Po czcie Pol skiej, ale o po śred nic twie pocz ty – co ozna -
cza fir mę świad czą cą usłu gi pocz to we). W kon tek ście te -
go prze pi su wrzu ce nie do skrzy nek za wia do mień przez
przed sta wi cie li za rzą du ROD nie speł nia wy mo gów cy to -
wa ne go prze pi su sta tu tu PZD. 

W tej spra wie wy stę pu je też pro blem wia ry god no ści do -
ko na nych czyn no ści. Po kwi to wa nie od bio ru na li ście
uwia ry god nia do star cze nie te go za wia do mie nia. Sko rzy -
sta nie z po śred nic twa pocz ty, choć za wia do mie nia wy sy -
ła się li stem zwy kłym, tak że moż na uwia ry god nić. Za kup
znacz ków, po kwi to wa nie przez pocz tę ilo ści prze sy łek,
czy też opła ta prze le wem za od po wied nią ilość prze sy łek.
Jest kil ka me tod, z któ rych ko rzy sta ją za rzą dy ROD i ta -
kie do star cze nie za wia do mie nia – choć nie jest li stem po -
le co nym – mo że być wia ry god ne. W ża den spo sób nie
moż na uwia ry god nić wrzu ce nia prze sy łek przez człon ków
za rzą du do skrzy nek na klat kach scho do wych. Je dy nym,
co mo że po świad czyć ta ką czyn ność jest oświad cze nie sa -
me go wrzu ca ją ce go te za wia do mie nia. Na dzień dzi siej szy
to mo że nie wy star czyć. 

MP

VII. PORADY PRAWNE

W blo kach za in sta lo wa no no we skrzyn ki do ko re spon den cji speł nia ją ce nor my unij ne. Do tych skrzy nek
moż na wrzu cać ko re spon den cję bez po śred nic twa pocz ty. Czy tak roz pro wa dzo ne za wia do mie nia o wal nym
ze bra niu speł nia ją wy mo gi pra wa związ ko we go?

Czy oso ba bę dą ca człon kiem Okrę go we go Za rzą du mo że peł nić funk cje Pre ze sa ROD?

Zgod nie z § 42 ust. 2 sta tu tu PZD moż na być człon kiem
tyl ko jed ne go or ga nu PZD w da nej jed no st ce or ga ni za cyj -
nej PZD. Tak, więc nie moż na być rów no cze śnie człon -
kiem Za rzą du ROD i ko mi sji roz jem czej, re wi zyj nej
ROD. Jest to je dy ne ogra ni cze nie i nie do ty czy ono człon -
ko stwa w or ga nach róż nych szcze bli or ga ni za cyj nych

Związ ku. Dla te go czło nek Związ ku peł nią cy funk cję pre -
ze sa za rzą du ROD (prze wod ni czą ce go ko mi sji roz jem czej
lub re wi zyj nej ROD) mo że być rów no cze śnie człon kiem
or ga nów okrę go wych (OZ, okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej
i roz jem czej) pre ze sem (prze wod ni czą cym) tych or ga nów,
a tak że or ga nów kra jo wych.

KD

Kto ma pierw szeń stwo przy przy dzia le dział ki w ROD w związ ku z re zy gna cją człon ka bę dą ce go w se pa -
ra cji? 

Zgod nie z § 31 sta tu tu PZD pierw szeń stwo w nada niu
człon ko stwa zwy czaj ne go i pra wa użyt ko wa nia dział ki 
w ROD w przy pad ku re zy gna cji z człon ko stwa Związ ku
i pra wa użyt ko wa nia dział ki oso by po zo sta ją cej w związ -
ku mał żeń skim ma współ mał żo nek re zy gnu ją ce go dział -
kow ca, nie bę dą cy człon kiem Związ ku. W dal szej ko lej -

no ści pra wo pierw szeń stwa ma ją oso by bli skie wska za ne
przez re zy gnu ją ce go w oświad cze niu o re zy gna cji, bądź
in ne oso by bli skie (wska za ne w § 5 pkt 6 sta tu tu PZD).

Je że li mał żon ko wie są w se pa ra cji to jed nak na dal są 
w związ ku mał żeń skim dla te go, w przy pad ku zrze cze nia
się przez współ mał żon ka człon ko stwa w PZD i pra wa
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użyt ko wa nia dział ki w dal szym cią gu ma ją za sto so wa nie
po wyż sze prze pi sy, za tem za cho dzi ko niecz ność wy ra że -
nia pi sem nej zgo dy współ mał żon ka na re zy gna cję dru gie -
go z mał żon ków z człon ko stwa Związ ku i pra wa
użyt ko wa nia dział ki i oświad cze nia o nie ko rzy sta niu z

pra wa pierw szeń stwa w tym za kre sie, bądź sko rzy sta nie z
pra wa pierw szeń stwa.

W przy pad ku orze czo ne go roz wo du po wyż sze prze pi sy
nie ma ją za sto so wa nia.

P.M.

Zmarł pre zes na sze go za rzą du ROD, co po win ni śmy zro bić w pierw szej ko lej no ści?

Zgod nie z § 47 pkt 2 zmar łe mu usta ło człon ko stwo 
w PZD i wy gasł man dat człon ka za rzą du ROD. Po nie waż
zmar ły peł nił funk cję pre ze sa, dla te go Za rząd wi nien na
naj bliż szym po sie dze niu do ko nać wy bo ru spo śród sie bie
no we go pre ze sa. Wy ga śnię cie man da tu po wo du je tak że,
że w skład za rzą du wcho dzi mniej osób (o jed ną) niż usta -
li ło wal ne ze bra nie spra woz daw czo wy bor cze, a więc
zgod nie z § 48 ust. 1 sta tu tu PZD za rząd mo że do ko op to -
wać do swe go skła du jed ną oso bę (człon ka PZD z ROD).
Do ko op to wa ny ma ta kie sa me pra wa jak każ dy czło nek
za rzą du i też mo że zo stać wy bra ny przez ten za rząd na
funk cję pre ze sa.

O ca łym zda rze niu i pod ję tych de cy zjach na le ży po in -

for mo wać Okrę go wy Za rząd prze sy ła jąc sto sow ne
uchwa ły. OZ pro wa dzi re jestr człon ków or ga nów Związ -
ku w ROD i obo wiąz kiem za rzą du ROD jest in for mo wa -
nie Okrę gu o wszel kich zmia nach w skła dach or ga nów
PZD w ogro dzie.

Za pew ne to nie wszyst kie dzia ła nia, ja kie na le ży pod jąć,
je śli zmar ły pre zes był upo waż nio ny do dys po no wa nia
środ ka mi na ra chun ku ban ko wym ROD, ko niecz na jest
zmia na wzo rów pod pi sów – le piej do ko nać te go juz po
wy bo rze no we go pre ze sa. Po nad to na le ży na wią zać kon -
takt z Okrę go wym Zarządem, któ ry udzie li bliż szych in -
for ma cji do ty czą cych dal szych dzia łań.

MP

Czy na użyt ko wa nej przez sie bie dział ce mo gę po sta wić przy cze pę cam pin go wą?

Zgod nie z § 104 re gu la mi nu ROD dział ka w ROD mo -
że być wy po sa żo na w: al ta nę, szklar nię, tu nel fo lio wy,
okna in spek to we, stud nię, sieć wo do cią go wą, sieć elek -
trycz ną, zbior ni ki wod ne, per go lę, tre ja że, mur ki kwia to -
we, ogród ki skal ne, ką ci ki wy po czyn ko we, pia skow ni ce,
huś taw kę i in ne urzą dze nia re kre acyj ne. Z po wyż sze go ja -

sno wy ni ka, iż tyl ko w/w urzą dze nia mo gą znaj do wać się
na dział ce. Przy cze pa cam pin go wa mo gła by na dział ce w
ROD za stą pić al ta nę, ale wów czas mu si speł niać wy mo -
gi okre ślo ne w § 107 re gu la mi nu ROD (mak sy mal nie do -
pusz czal ne wy mia ry al ta ny 25 m² w mie ście i 35 m² po za
mia stem).

KD

VIII. Z PRAC PREZYDIUM KR

a) w dniu 16 czerw ca 2010 r.

• pod ję ło Uchwa łę Nr 104/2010 w spra wie ogło sze nia
kon kur su „Jak po wsta wa ły na sze ogro dy”

• Pre zy dium KR przy ję ło in for ma cję o sta nie przy go to -
wań do XVI po sie dze nia KR PZD, a w tym o przy go to wy -

wa nych ma te ria łach in for ma cyj nych do po szcze gól nych
punk tów pro po no wa ne go po rząd ku ob rad i pro po no wa -
nych do przy ję cia przez KR do ku men tów – uchwał i sta -
no wisk

Z prac Prezydium Krajowej Rady PZD

1. Pre zy dium KR PZD
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• Do ko na ło re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD w
Gru dzią dzu, Gnieź nie, ROD „Nad Biał ką” w Głu cho ła -
zach i ROD „Po stęp” w Chełm ży

• przy zna ło 121 Zło tych Od znak „Za słu żo ne go Dział -
kow ca” i 41 Od znak „Za Za słu gi dla PZD”

b) w dniu 23 czerw ca 2010 r.

• przy ję ło ma te ria ły na XVI Po sie dze nie Kra jo wej Ra dy
PZD, w tym spra woz da nia fi nan so we go PZD za 2009 r.

• przy zna ło do ta cje na in we sty cje i re mon ty dla 6 ROD
na łącz na kwo tę 27.174 zł.

• pod ję ło uchwa łę nr 109/2010 w spra wie wpro wa dze -
nia pro gra mu szko le nia pre ze sów za rzą dów ro dzin nych
ogro dów dział ko wych.

• roz pa trzy ło osiem od wo łań od uchwał pre zy diów okrę -
go wych za rzą dów – nie uwzględ nio no 5 od wo łań utrzy -
mu jąc w mo cy roz strzy gnię cie pre zy dium OZ, w po zo s-
ta łych przy pad kach uchy li ło uchwa łę pre zy dium OZ 
i prze ka za ło spra wę do po now ne go roz pa trze nia,

• udzie li ło dla 3 ROD po ży czek na łącz ną kwo tę 72.000
zł,

• pod ję ło uchwa ły w spra wie do ko na nia zmian w re je -
strze ROD w związ ku z li kwi da cją czę ści ROD: „Me ta lo -
wiec” w Ił ży, „9 Ma ja” w War sza wie, „Fre zja” we
Wło cław ku. „Me tron”, „Re laks” „Żu raw”, „Ko ło Ka ni”
w To ru niu, „Wło sto wi ce” w Pu ła wach

• pod ję ło uchwa łę w spra wie prze ka za nia przez PZD na
rzecz gmi ny Bia ła dział ki wcho dzą cej w skład ROD „Zgo -
da” w Bia łej,

• pod ję to uchwa łę nr 122/2010 w spra wie skre śle nia 
z Re je stru ROD KR PZD ogro du „Sto krot ka” w Sta ro gar -
dzie Gdań skim,

• pod ję ło de cy zje w spra wie no we li za cji za kre su obo -
wiąz ków, czyn no ści i od po wie dzial no ści dy rek to ra biu ra
OZ nie bę dą ce go pre ze sem OZ.

• pod ję ło de cy zję o wy dru ko wa niu pla ka tu na Dzień
Dział kow ca,

• pod ję ło de cy zję o wy dru ko wa niu pla ka tu z oka zji ju -
bi le uszu 5-le cia usta wy o ROD

2. Uchwa ły Pre zy dium KR PZD

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 7 i 150 ust. 2 pkt 1 sta -
tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
1. Ogło sić kon kurs „Jak po wsta wa ły na sze ogro dy”.
2. Ce lem kon kur su jest: 
1) po ka za nie te go ogrom ne go wy sił ku wie lu lu dzi, na

prze strze ni wie lu lat, aby na nie użyt kach, grun tach zde -
gra do wa nych, ni ko mu nie po trzeb nych po wstał ogród
dział ko wy.

2) uchro nie nie od za po mnie nia na szej wspól nej pra cy,
któ ra za owo co wa ła pięk ny mi te re na mi zie lo ny mi.

3) kul ty wo wa nie tra dy cji ogrod nic twa dział ko we go w
Pol sce, po przez wzbo ga ca nie jej o do świad cze nia uczest -
ni ków kon kur su.

§ 2
Udział w kon kur sie mo że wziąć każ dy dzia łacz i dział -

ko wiec, któ ry na de śle do KR wła sne wspo mnie nia na te -
mat or ga ni za cji i bu do wy wła sne go ogro du dział ko we go.

§ 3
1. Ter min nad sy ła nia prac do Kra jo wej Ra dy PZD upły -

wa z dniem 31 paź dzier ni ka 2010 r. Ob ję tość pra cy nie
po win na prze kra czać 10 stan dar do wych stron ma szy no -
pi su o for ma cie A -4 (1800 zna ków).

2. W pra cy wska za nym by ło by zwró ce nie uwa gi na na -
stę pu ją ce spra wy:

– ini cja ty wę utwo rze nia ogro du dział ko we go i ro lę
Związ ku, bądź wcze śniej wo je wódz kich za rzą dów POD,
za kła dów pra cy, władz miej skich,

– ro dzaj otrzy ma ne go te re nu, 
– pra ce, któ re zo sta ły wy ko na ne na prze strze ni lat,
– ro la za rzą dów POD, obec nie ROD w or ga ni za cji i bu -

do wie ogro du,
– za an ga żo wa nie dział kow ców w bu do wę urzą dzeń

wspól nych, środ ki fi nan so we i pra ca,
– po moc z ze wnątrz, fi nan so wa i ma te ria ło wa,
– opis ogro du, po wierzch nia, licz ba dzia łek, po sia da na

in fra struk tu ra, w tym pla ce dla dzie ci,
– za go spo da ro wa nie dzia łek,
– ro la i zna cze nie ogro du w tkan ce miej skiej i ży ciu mia -

sta,
– ro la i zna cze nie dzia łek dla dział ko wych ro dzin,
– zna cze nie pod staw praw nych (usta wy o ogro dach

dział ko wych – obec nie o ROD - in ne usta wy, sta tut PZD,
prze pi sy we wnętrz ne Związ ku) dla or ga ni za cji i funk cjo -
no wa nia ogro du,

– pla no wa ny dal szy roz wój ogro du w za kre sie in fra -
struk tu ry ogro du i za go spo da ro wa nia dzia łek.

UCHWA ŁA Nr 104/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 16 czerw ca 2010 r.
w spra wie ogło sze nia kon kur su „Jak po wsta wa ły na sze ogro dy”
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Po wyż sze za gad nie nia nie wy czer pu ją spraw, na któ re
au to rzy mo gą lub ze chcą zwró cić uwa gę, gdyż ży cie jest
znacz nie bo gat sze niż przy ję te za ło że nia.

Na to miast pi sząc te wspo mnie nia, na le ży mieć na uwa -
dze lu dzi, dział kow ców i wszyst kich życz li wych na szej
idei, gdyż bez lu dzi nic nie by ło by moż li we.

§ 4
Oce nę prac i usta le nie miejsc w kon kur sie do ko na spe -

cjal nie w tym ce lu po wo ła na przez Pre zy dium KR PZD
Ko mi sja Kon kur so wa.

§ 5
1. Pre zy dium KR PZD przy zna: 

– za I miej sce dy plom i na gro dę pie nięż ną w wy so ko ści
5 tys. zł, 

– za dwa II -gie miej sca dy plom i po 4 tys. zł, 
– za trzy III -cie miej sca dy plom i po 3 tys. zł 
– 15 wy róż nień – dy plom i po 1, 5 tys. zł.
Po nad to wszy scy po zo sta li au to rzy otrzy ma ją dy plo my

i pa miąt ko we upo min ki.
2. Naj lep sze pra ce bę dą opu bli ko wa ne w ko lej nych

„Biu le ty nach In for ma cyj nych PZD”.
3. W za leż no ści od po wo dze nia kon kur su Pre zy dium

KR po dej mie de cy zję o wy da niu prac w sa mo dziel nym
wy da niu książ ko wym.

War sza wa, dnia 16 czerw ca 2010 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

PREZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

UCHWA ŁA Nr 109/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 23 czerw ca 2010 r.
w spra wie wpro wa dze nia pro gra mu szko le nia pre ze sów za rzą dów 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 § 150 ust. 2 pkt 19 sta tu -
tu PZD, po sta na wia:

§ 1
1. Wpro wa dzić do re ali za cji przez okrę go we za rzą dy

PZD „Pro gram szko le nia pre ze sów za rzą dów ROD”.
2. Pro gram sta no wi za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 2
1. Okrę go we za rzą dy PZD, uwzględ nia jąc za kres te ma -

tycz ny „Pro gra mu szko le nia pre ze sów za rzą dów ROD”,
okre ślą wy miar cza so wy szko le nia, wy kła dow ców po szcze -

gól nych za gad nień oraz usta lą har mo no gram szko leń.
2. Szko le niem win ni być ob ję ci wszy scy pre ze si za rzą -

dów ROD z te re nu dzia ła nia okrę gu. W mia rę moż li wo ści
szko le niem na le ży ob jąć szer szy ak tyw z uwa gi na wy bór
pod czas wal nych ze brań spra woz daw czo wy bor czych
wie lu no wych człon ków or ga nów Związ ku w ROD.

§ 3
Szko le nie na le ży prze pro wa dzić do koń ca III kwar ta łu

2010 r.
§ 4

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

War sza wa, dnia 23 czerw ca 2010 r.

PRO GRAM SZKO LE NIA
Pre ze sów ROD

I. Ruch ogrod nic twa dział ko we go
1. Ge ne za po wsta nia ru chu, je go za da nia i ro la ogro dów

i dzia łek. Ku mu słu żą dział ki w ROD, dla cze go ogro dy są
na grun tach gmi ny lub Skar bu pań stwa od da wa nych bez -
płat nie or ga ni za cji dział kow ców.

2. Ogro dy dział ko we w Eu ro pie, związ ki na ro do we,
mię dzy na ro do wa or ga ni za cja dział kow ców.

3. Cią głość praw na or ga ni za cji dział kow ców i ogro dów
dział ko wych 

• przed wo jen ne to wa rzy stwa ogro dów dział ko wych,
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Zwią zek to wa rzystw, Kra jo wa Ra da POD, Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców,

• przed wo jen ne pro jek ty ustaw o ogro dach dział ko wych,
de kret z 1946 r., usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział -
ko wych z 1949 r. i 1981 r.

4. Pol ski Zwią zek Dział kow ców sa mo rząd na, sa mo -
dziel na po za rzą do wa or ga ni za cja dział kow ca. Struk tu ra
or ga ni za cyj na. Za da nia Związ ku, ro la or ga nów Związ ku
w ROD.

II. 20 lat wal ki o ogro dy i pra wa dział kow ców
1. Pro jekt usta wy z 1990 r.
2. Pro jek ty o „uwłasz cze niu” dział kow ców – A. Bie li, T.

Mar kow skie go, A. De ry.
3. Pró by ogra ni cze nia praw dział kow ców – po dat ki

(2003 r.), pra wo bu dow la ne, spe cu sta wa dro go wa.
4. Dzia ła nia in sty tu cji i urzę dów pań stwo wych – Rzecz -

nik Praw Oby wa tel skich, Naj wyż sza Izba Kon tro li, Nad -
zór Bu dow la ny.

5. Wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu -
cją 6 prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych.

III. Pod sta wy praw ne funk cjo no wa nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców

1. Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
2. Sta tut PZD.
3. Re gu la min ROD.

IV. Funk cjo no wa nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go
1. Uchwa la Nr 1/XVIII/2002 KR PZD z 22 lu te go 2002 r.

w spra wie funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych.

a) za da nia zwią za ne z wy peł nia niem funk cji ROD,
b) wy po sa że nie ROD w in fra struk tu rę,
c) za go spo da ro wa nie dział ki,
d) ogra ni cze nia w za kre sie zmia ny pla nu za go spo da ro -

wa nia dział ki.
2. Prze pi sy po rząd ko we - Roz dział XII re gu la mi nu

ROD – ro la i za da nia za rzą du ROD w eg ze kwo wa niu
prze strze ga nia prze pi sów po rząd ko wych.

V. Pra wo po wszech nie obo wią zu ją ce ma ją ce za sto -
so wa nie do ROD

1. Pra wo bu dow la ne.
2. Usta wa o utrzy ma niu po rząd ku i czy sto ści w gmi -

nach.
3. Usta wa o po dat kach i opła tach lo kal nych.
4. Usta wa o po dat ku rol nym.
5. Usta wa o ochro nie przy ro dy.

VI. Za rząd ROD
1. Za da nia za rzą du wy ni ka ją ce ze sta tu tu PZD i re gu la -

mi nu ROD.

a) za go spo da ro wa nie ROD i dzia łek – prze gląd, de cy zje,
dzia ła nia praw no or ga ni za cyj ne,

b) bez pie czeń stwo w ROD,
c) do ku men ta cja praw na ROD – do ku men ty dot. grun -

tu ROD i pra wa PZD do te go grun tu: de cy zja, umo wa no -
ta rial na, wy pis z KW, re je stru grun tów, miej sco wy plan
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, plan za go spo da ro wa -
nia ROD, ewi den cja środ ków trwa łych, książ ki obiek tów
bu dow la nych, de cy zje o nada niu nu me ru NIP i RE GON,
kar ta A i B,

d) do ku men ta cja człon ków PZD – de kla ra cja człon kow -
ska, za świad cze nie o ukoń cze niu szko le nia dla kan dy da -
tów, uchwa la o przy ję ciu w po czet człon ków PZD 
i przy dzia le dział ki w użyt ko wa nie, de cy zja przy dzia łu
dział ki in ne do ku men ty dot. prze bie gu człon ko stwa

e) zmia na użyt kow ni ka dział ki – upraw nie nia i obo wiąz -
ki za rzą du,

f) przyj mo wa nie w po czet człon ków PZD i przy dzie la -
nie dzia łek w użyt ko wa nie - szko le nie, upraw nie nia osób
bli skich, wpi so we, skład ka człon kow ska, opła ty uchwa -
lo ne przez wal ne ze bra nie, opla ta in we sty cyj na, ogra ni -
cze nia zwią za ne z miej scem za miesz ka nia osób
ubie ga ją cych się przy dział dzia łek.

2. Upraw nie nia za rzą du ROD do ko rzy sta nia z oso bo -
wo ści praw nej PZD.

3. Dzia ła nia i de cy zje w ra mach zwy kłe go za rzą du (ja -
kie dzia ła nia nie wy ma ga ją zgo dy pre zy dium OZ).

4. Dzia ła nia prze kra cza ją ce za kres zwy kłe go za rzą du.
Za kres spraw, po dej mo wa ne czyn no ści.

5. Or ga ni za cja pra cy za rzą du: 
a) zwo ły wa nie i pro wa dze nie po sie dzeń, 
b) do ku men to wa nie po sie dzeń (pro to kół, li sta obec no ści), 
c) po dział obo wiąz ków po mię dzy człon ków za rzą du.
6. Po dej mo wa nie uchwał, za sa da re pre zen ta cji (dwu -

oso bo wa).
7. Ka ry sta tu to we i po zba wie nie człon ko stwa w PZD 

i pra wa użyt ko wa nia dział ki – pro ce du ra, for ma uchwa ły,
we wnątrz związ ko wy sys tem od wo ław czy,

8. Zrze cze nie człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki
(wa run ki bez względ nej nie waż no ści zrze cze nia, for ma,
upraw nie nia osób bli skich, wska za nie na stęp cy),

9. Ra żą ce na ru sze nie pra wa – za miesz ki wa nie, za mel do -
wa nie, bu do wa po nadnor ma tyw nych al tan, wy ko rzy sty -
wa nie dział ki nie zgod nie z jej prze zna cze niem – pro -
wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej na dział ce, wy na jem
dział ki oso bom trze cim, – po stę po wa nie za rzą du.

10. Obo wiąz ki za rzą du w spra wie przy go to wa nia, zwo -
ła nia i wy ni ków wal ne go ze bra nia w ROD.

11. Go spo dar ka fi nan so wa w ROD. Za kła do wy Plan
Kont PZD, pre li mi narz fi nan so wy, spra woz da nie fi nan so -
we, upraw nie nia i obo wiąz ki pre ze sa za rzą du i skarb ni ka,
for my za trud nie nia, środ ki na wy na gro dze nia i świad cze -
nia, or ga ni za cja biu ra w ROD.

12. Go spo da ro wa nie fun du sza mi ce lo wy mi – Fun du -
szem Roz wo ju i Fun du szem Oświa to wym.
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13. Współ pra ca z ko mi sją re wi zyj ną i roz jem czą ROD.;
a) upraw nie nia kon tro l ne ko mi sji re wi zyj nej,
b) wy łą cze nie przed sta wi cie la ko mi sji roz jem czej z po -

sie dze nia za rzą du.
14. Spo łecz na Służ ba In struk tor ska w ROD – za da nia,

współ pra ca z za rzą dem.
15. In struk cja kan ce la ryj na dla ROD – obo wiąz ki w za -

kre sie ar chi wi za cji do ku men tów.
16. Współ pra ca z or ga na mi wyż szy mi PZD, w tym obo -

wią zek po wia da mia nia OZ o wszel kich zmia nach w skła -
dzie or ga nów Związ ku w ROD.

VII. In we sty cje i re mon ty w ROD
1. Prze pi sy związ ko we re gu lu ją ce pro wa dze nie in we -

sty cji w ROD. 
2. Ro la wal ne go ze bra nia w spra wie in we sty cji w ROD.
3. Prze pi sy po wszech nie obo wią zu ją ce dot. in we sty cji w

ROD - pra wo bu dow la ne, pra wo wod ne, pra wo ochro ny
śro do wi ska, in ne.

4. Fi nan so wa nie in we sty cji w ROD – Fun dusz Roz wo -
ju ROD.

5. Za sa dy wy stę po wa nia o do ta cje od or ga nów wyż -
szych Związ ku i roz licz nie do ta cji.

6. Za sa dy ubie ga nia się o po życz kę z Fun du szu Sa mo -
po mo co we go.

VIII. In ne za da nia za rzą du ROD.
1. Dzia łal ność in for ma cyj na
a) prze ka zy wa nie dział kow com wszyst kich in for ma cji

ich do ty czą cych na ogro do wych ta bli cach in for ma cyj -
nych, w tym wy wie sza nie otrzy my wa nych od Kra jo wej
Ra dy In for ma to rów Dział kow ca, plansz i in nych ma te ria -
łów,

b) prze ka zy wa nie dział kow com wy daw nictw (ulo tek,
bro szur) otrzy ma nych w tym ce lu od KR PZD i OZ PZD,

c) in for mo wa nie o ak tu al nych spra wach do ty czą cych
sta nu praw ne go ogro du i sy tu acji praw nej dział kow ców,

d) udo stęp nia nie dział kow com otrzy my wa nej z KR
PZD li te ra tu ry – Biu le tyn In for ma cyj ny, „dział ko wiec”,
książ ki i bro szu ry o te ma ty ce ogrod ni czej.

2. Re ali za cja po li ty ki spo łecz nej Związ ku na rzecz
człon ków PZD i spo łecz no ści lo kal nej:

a) ogro dy otwar te,
b) przy dział dzia łek in sty tu cjom pro wa dzą cym dzia łal -

ność spo łecz ną, oświa to wą i do bro czyn ną,
c) wcza sy na dział kach.
3. Współ pra ca z sa mo rzą dem te ry to rial nym.
4. Pro mo cja ROD - wi ze ru nek ogro dów dział ko wych w

mie ście i me diach.

PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY
POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW

War sza wa, dnia 23 czerw ca 2010 r.

UCHWA ŁA NR 113/2010
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 23 czerw ca 2010 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty środków trawałych w ROD

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie §150 pkt 17 i § 172 ust. 1
pkt 2 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz re ali -
zu jąc za pi sy uchwał Kra jo wej Ra dy PZD nr 1/XVIII/05 w
spra wie Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo ju 
i Mo der ni za cji ROD i nr 2/XVIII/05 w spra wie za sad fi -
nan so wa nia Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo -
ju i Mo der ni za cji ROD  – obie z dnia 8.12.05 r. oraz
uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 15/2006 z

dnia 9.02.06 r. w spra wie kry te riów udzie la nia do ta cji 
i po ży czek na re ali za cję za dań in we sty cyj nych i re mon -
to wych ob ję tych Otwar tym Dłu go fa lo wym Pro gra mem
Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD, po sta na wia:

1. Przy znać ze środ ków Fun du szu Roz wo ju Kra jo wej
Ra dy PZD, w ra mach Otwar te go i Dłu go fa lo we go Pro -
gra mu Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD, do ta cję w kwo cie
27 174 zł (słow nie: dwa dzie ścia sie dem ty się cy sto sie -
dem dzie siąt czte ry zło te) dla na stę pu ją cych ROD:
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Pa ni AB
Sygn. akt: KKR (…)
Dzia ła jąc na za sa dzie § 162 ust 1 sta tu tu PZD 
od ma wiam zło że nia skar gi w try bie nad zwy czaj nym
do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej na osta tecz ne orze -

cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w (…) z dnia (…)

sygn. akt: OKR/PZD (…)) od da la ją ce od wo ła nie od orze -
cze nia Ko mi sji Roz jem czej ROD (…) w (…) z dnia (…)
utrzy mu ją ce go w mo cy uchwa łę za rzą du ROD nr (…) 
z dnia (…) w spra wie po zba wie nia skar żą cej człon ko stwa
i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

IX. Z PRAC KRAJOWEJ KOMISJI ROZJEMCZEJ

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

BYDGOSZCZ

1 Dzianotex Bydgoszcz wymiana skrzynek elektrycznych 3 900

2 Malwa Janowo wykonanie sieci wodociągowej 5 000

ELBLĄG

3 im. Pieniężnego Pieniężno wymiana okien w domu działkowca 3 000

KOSZALIN

4 Zgoda Koszalin budowa sieci energetycznej 6 274

PODKARPACKI

5 Przyszłość Rzeszów remont domu działkowca 5 000

SUDECKI

6 Zachód Bielawa wymiana okien w domu działkowca 4 000

RAZEM 27 174

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.12.2010 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 23 czerwca 2010 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Z dzia łal no ści Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej

POL SKI ZWIĄ ZEK DZIAŁ KOW CÓW PRZE WOD NI CZĄ CA 
KRA JO WEJ KO MI SJI ROZ JEM CZEJ

War sza wa ul. To wa ro wa 7A

War sza wa dnia (…)

UZA SAD NIE NIE

Zgod nie z tre ścią cyt. wy żej § 162 ust. l sta tu tu PZD
Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej mo że zło -

żyć skar gę w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko mi -
sji Roz jem czej na orze cze nie ko mi sji roz jem czej koń czą -
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ce po stę po wa nie w spra wie, je że li:
1) ra żą co na ru sza po sta no wie nia sta tu tu PZD lub prze -

pi sy usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych przez ich
błęd ną wy kład nię lub nie wła ści we za sto so wa nie,

2) na ru sza po sta no wie nia re gu la mi nu po stę po wa nia
ko mi sji roz jem czych PZD, je że li uchy bie nie to mo gło
mieć istot ny wpływ na wy nik spra wy.

Z cy to wa nej nor my praw nej wy ni ka, że Prze wod ni czą -
cy KKR nie mo że za skar żyć w try bie nad zwy czaj nym
orze cze nia ko mi sji roz jem czej koń czą ce go po stę po wa nie
w spra wie w sy tu acji, gdy żad na z wska za nych prze sła -
nek nie zo sta ła speł nio na. Za tem, po da nie o wnie sie nie
skar gi do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej win no za wie rać
ta kie za rzu ty wo bec skar żo ne go orze cze nia ko mi sji roz -
jem czej, któ re do ty czą na ru sze nia wska za nych wy żej
prze pi som obo wią zu ją cych w Związ ku.

Skar żą ca w po da niu o wnie sie nie skar gi w try bie nad -
zwy czaj nym, nie zgło si ła żad nych za rzu tów wo bec orze -
cze nia Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej. Przy zna ła, że
fak tycz nie nie ure gu lo wa ła ca ło ści za dłu że nia wo bec pod -
mio to we go ROD z ty tu łu użyt ko wa nia dział ki nr (…) w
związ ku z trud ną sy tu acją ma te rial ną. Po twier dzi ła jed no -
cze śnie fakt sta łe go za miesz ki wa nia w dom ku na dział ce
i oświad czy ła, że na dal bę dzie miesz kać aż do uzy ska nia
miesz ka nia so cjal ne go, o przy zna nie, któ re go zło ży ła
wnio sek. Wska zy wa ła przy tym, że w pod mio to wym
ROD są dział ki, któ rych użyt kow ni ka mi są oso by z po za
wo je wódz twa i że oso by te rów nież za miesz ku ją na dział -
kach nie po no sząc żad nych kon se kwen cji z te go ty tu łu.

Szcze gó ło wa ana li za do ku men ta cji roz jem czej, zgro ma -
dzo nej w spra wie, da je pod sta wy do stwier dze nia, że żad -
na z wy ma ga nych prze sła nek, okre ślo nych w cy to wa nym
wy żej § 162 sta tu tu PZD, mo gą cych sta no wić o za sad no -
ści skar gi - nie zo sta ła speł nio na.

Mi mo bra ku za rzu tów wo bec skar żo ne go orze cze nia,
do ko na łam oce ny po stę po wa nia od wo ław cze go pod ką -
tem zgod no ści z obo wią zu ją cą w PZD pro ce du rą roz jem -
czą. Na szcze gól ne pod kre śle nie za słu gu je bar dzo
wni kli we, zgod ne z wy mo ga mi okre ślo ny mi w Re gu la -
mi nie Po stę po wa nia Ko mi sji Roz jem czych, po stę po wa -
nie od wo ław cze prze pro wa dzo ne przez Okrę go wą
Ko mi sję Roz jem czą w (…). Szcze gó ło we i bar dzo czy -
tel ne udo ku men to wa nie, w pro to ko le z po sie dze nia ze spo -
łu orze ka ją ce go, wy ja śnień stron, a na stęp nie wy czer-
pu ją ce uza sad nie nie orze cze nia (od da la ją ce go od wo ła nie
od orze cze nia ko mi sji roz jem czej ROD i utrzy mu ją ce w
mo cy skar żo ną uchwa łę za rzą du ROD), z wska za niem
prze pi sów pra wa związ ko we go na ru szo ne go w spo sób ra -
żą cy przez skar żą cą, sta no wią ce go o sku tecz no ści uchwa -
ły za rzą du ROD, wska zu je na wy so ki pro fe sjo na lizm
ze spo łu orze ka ją ce go, a szcze gól nie prze wod ni czą ce go
ze spo łu. Treść uza sad nie nia orze cze nia spo rzą dzo ne go
przez prze wod ni czą ce go ze spo łu orze ka ją ce go, peł nią ce -
go jed no cze śnie funk cję prze wod ni czą ce go OKR w (…),
od zwier cie dla wszyst kie udo ku men to wa ne zda rze nia po -

zo sta ją ce w związ ku ze spra wą, ma ją ce istot ny wpływ na
sku tecz ność uchwa ły za rzą du ROD.

Rów nież po stę po wa nie roz jem cze ko mi sji roz jem czej
ROD nie bu dzi za strze żeń. Ze spół orze ka ją cy umoż li wił
skar żą cej zło że nie wy ja śnień i wy dał orze cze nie od da la -
ją ce od wo ła nie, a tym sa mym utrzy mu ją ce w mo cy skar -
żo ną uchwa łę za rzą du ROD, wska zu jąc w uza sad nie niu
orze cze nia, w spo sób bar dzo szcze gó ło wy, do wo dy i pod -
sta wy praw ne sta no wią ce o nie za sad no ści od wo ła nia.

W świe tle ze bra ne go ma te ria łu do wo do we go w spra wie,
nie bu dzi rów nież za strze żeń skar żo na uchwa ła za rzą du
ROD po zba wia ją ca skar żą cą człon ko stwa i pra wa użyt -
ko wa nia dział ki. Wska zy wa ne przez za rząd ROD ra żą ce
na ru sze nie przez skar żą cą obo wią zu ją cych w PZD norm
praw nych, po le ga ją ce na sta łym za miesz ki wa niu na dział -
ce, upo rczy wym i dłu go trwa łym uchy la niu się od za pła -
ty skład ki człon kow skiej i in nych na leż nych opłat ty tu łem
użyt ko wa nia dział ki, w tym opła ty za zu ży ta ener gię elek -
trycz ną oraz cał ko wi ty brak za in te re so wa nia utrzy ma niem
dział ki wy ma ga nym re gu la mi nem ROD po rząd ku przez
co dział ka ra żą co od bie ga od po zio mu utrzy ma nia in nych
dzia łek w Ogro dzie – znaj du je uza sad nie nie i sta no wi 
o za sad no ści wy mie rze nia przez za rząd ROD tak do tkli -
wej w skut kach ka ry ja ką jest po zba wie nie człon ko stwa 
i pra wa użyt ko wa nia dział ki (patrz: § 36 ust. l i 2 sta tu tu
PZD). Po za spo rem jest, że skar żą ca za miesz ki wa ła i na -
dal sta le za miesz ku je na dział ce, któ rej jest użyt kow nicz -
ką od (…) Zgod nie z art.13 ust.4 usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z dnia 8. VII. 2005 r. (Dz.U. nr 169
poz. 1419 z późn. Zm.) w związ ku z § 64 sta tu tu PZD oraz
§ 11 i 12 re gu la mi nu ROD, dział ka w ro dzin nym ogro dzie
dział ko wym prze zna czo na jest do za spa ka ja nia po trzeb
użyt kow ni ka dział ki i je go ro dzi ny w za kre sie wy po czyn -
ku i re kre acji oraz pro wa dze nia upraw ogrod ni czych z wy -
łą cze niem sta łe go za miesz ki wa nia na dział ce. Za miesz-
ki wa nie na te re nie dział ki jest nie tyl ko na gan nym, lecz
przede wszyst kim bez praw nym, uza sad nia ją cym za sto so -
wa nie cyt. wy żej § 36 sta tu tu PZD.

Uspra wie dli wie niem za ist nia łe go sta nu rze czy nie mo -
że być po wo ły wa nie się skar żą cej na brak miesz ka nia, al -
bo wiem za spa ka ja nie po trzeb miesz ka nio wych nie jest 
w ge stii Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Nie mo że być
rów nież uspra wie dli wie niem sta łe go za miesz ka nia skar -
żą cej na dział ce, ewen tu al ne, sta łe za miesz ki wa nie na
dział kach in nych dział kow ców, wska zy wa ne przez skar -
żą cą. Jed nak że po win no to zo bli go wać za rząd ROD do
do ko na nia w tym za kre sie szcze gó ło wej kon tro li i pod ję -
cia sto sow nych uchwał wo bec na ru sza ją cych obo wią zu ją -
ce w tym za kre sie nor my praw ne.

Ko lej nym, ra żą cym na ru sze niem przez skar żą cą obo -
wią zu ją ce go pra wa we wnątrz związ ko we go tj. § 15 ust. l
pkt 7 sta tu tu PZD jest upo rczy we i dłu go trwa łe uchy la nie
się od za pła ty skład ki człon kow skiej i in nych na leż nych
opłat z ty tu łu użyt ko wa nia dział ki, któ re uza sad nia za sto -
so wa nie cy to wa ne go wy żej § 36 sta tu tu PZD. Za rząd
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ROD kil ka krot nie przy chy lał się do proś by skar żą cej o
roz ło że nie za le gło ści fi nan so wych na ra ty. Skar żą ca, mi -
mo kil ka krot nych de kla ra cji i moż li wo ści ure gu lo wa nia
za le gło ści (po bie ra ne świad cze nie przed eme ry tal ne i do -
dat ko wo pod ję te za trud nie nie) za dłu że nia wo bec ROD nie
ure gu lo wa ła. Na uwa gę za słu gu je rów nież ra żą ce na ru -
sza nie przez skar żą cą obo wiąz ku wy ni ka ją ce go z § 132
ust. l pkt 1 re gu la mi nu ROD do ty czą ce go dba nia o es te -
tycz ny wy gląd dział ki. Fakt za nie dba nia dział ki, przez co
dział ka ra żą co od róż nia się od po zio mu utrzy ma nia in -
nych dzia łek w ogro dzie, zo stał stwier dzo ny w pro to ko le
ogro do wej ko mi sji prze glą du dzia łek.

Na le ży rów nież zwró cić uwa gę na fakt, że skar żą ca, mi -
mo pra wi dło we go po ucze nia przez Okrę go wa Ko mi sję
Roz jem czą o 30-dnio wym ter mi nie na zło że nie po da nia o
wnie sie nie skar gi w try bie nad zwy czaj nym (§53 ust. l Re -

gu la mi nu Po stę po wa nia Ko mi sji Roz jem czych), po da nie
zło ży ła po upły wie po nad 4 mie się cy (orze cze nie OKR
wraz z po ucze niem o ter mi nie wnie sie nia po da nia skar żą -
ca otrzy ma ła w dniu (…)  zaś po da nie o wnie sie nie skar -
gi w try bie nad zwy czaj nym zło ży ła w dniu(…) ),

Przed sta wio ne wy żej oko licz no ści sta no wią o zgod no -
ści z prze pi sa mi obo wią zu ją cy mi w PZD tak skar żo ne go
orze cze nia Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej, jak też o za -
sad no ści i zgod no ści z nor ma mi we wnątrz związ ko wy mi
uchwa ły za rzą du ROD po zba wia ją cej skar żą cą człon ko -
stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

Z tych tez wzglę dów uzna ję, że w ni niej szej spra wie
brak jest pod staw praw nych do zło że nia skar gi w try bie
nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej na pra -
wo moc ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w
(…) z dnia (…) (sygn. akt: OKR/PZD (…). 

Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
/-/ mgr Ol ga Ochry miuk

PRZE WOD NI CZĄ CA KRA JO WEJ KO MI SJI ROZ JEM CZEJ POL SKIE GO ZWIĄZ KU
DZIAŁ KOW CÓW

War sza wa ul. To wa ro wa 7A

War sza wa dnia (…)

Pa ni CD
Sygn. akt: KKR – (…)
Dzia ła jąc na pod sta wie § 162 ust.l sta tu tu PZD 
od ma wiam zło że nia skar gi w try bie nad zwy czaj nym

do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD na pra wo moc ne

orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w (…) 
z dnia (…) (sygn. akt: (…) ) utrzy mu ją ce w mo cy orze cze -
nie ko mi sji roz jem czej ROD (…) w (…) od da la ją ce od -
wo ła nie CD od uchwa ły za rzą du ROD z dnia (…)
wy mie rza ją cej jej ka rę po rząd ko wą – na ga nę z ostrze że -
niem.

UZA SAD NIE NIE

Zgod nie z cyt. wy żej § 162 ust. 1 sta tu tu PZD, Prze wod -
ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej mo że zło żyć skar -
gę w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko mi sji
Roz jem czej na orze cze nie ko mi sji roz jem czej koń czą ce
po stę po wa nie w spra wie je że li:

– ra żą co na ru sza po sta no wie nia sta tu tu PZD lub prze -
pi sy usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych przez ich
błęd ną wy kład nię lub nie wła ści we za sto so wa nie,

– na ru sza po sta no wie nia re gu la mi nu po stę po wa nia roz -
jem cze go PZD, je że li uchy bie nie to mo gło mieć istot ny
wpływ na wy nik spra wy.

Z cy to wa nej nor my praw nej wy ni ka, że Prze wod ni czą -
cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej nie mo że za skar żyć w
try bie nad zwy czaj nym pra wo moc ne go orze cze nia ko mi -
sji roz jem czej w sy tu acji, gdy żad na z wska za nych prze -
sła nek nie zo sta ła speł nio na. Na le ży przy tym wska zać, że

po da nie o wnie sie nie skar gi w try bie nad zwy czaj nym win -
no za wie rać za rzu ty wo bec skar żo ne go, pra wo moc ne go
orze cze nia ko mi sji roz jem czej, sta no wią ce o na ru sze niu
norm praw nych (pro ce du ral nych i me ry to rycz nych) obo -
wią zu ją cych w PZD.

Skar żą ca, nie zga dza jąc się z orze cze niem Okrę go wej
Ko mi sji Roz jem cza w (…) z dnia (…), w po da niu o wnie -
sie nie skar gi w try bie nad zwy czaj nym twier dzi ła, że orze -
cze nie OKR jest „nie rze tel ne i stron ni cze, opar te na
ten den cyj nych su ge stiach pre ze sa ROD kwe stio nu ją cych
wy so kość ogro dze nia dział ki, sze ro kość alej ki i po -
wierzch nię dział ki". Wska zy wa ła przy tym, że w Ogro -
dzie (…) jest du żo dzia łek, któ rych ogro dze nia są wyż sze
od ogro dze nia dział ki użyt ko wa nej przez nią, a mi mo to,
użyt kow ni cy tych dzia łek nie zo sta li przez za rząd ROD
po trak to wa ni tak sa mo jak skar żą ca.
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Szcze gó ło wa ana li za do ku men ta cji z po stę po wa nia roz -
jem cze go I i II in stan cji (ko mi sji roz jem czej ROD i Okrę -
go wej Ko mi sji Roz jem czej) oraz do ku men ta cji w przed-
mio cie pod ję cia przez za rząd ROD uchwa ły o wy mie rze -
niu skar żą cej ka ry po rząd ko wej (na ga ny z ostrze że niem),
da je pod sta wy do stwier dze nia, że za rzu ty skar żą cej za -
war te w po da niu o wnie sie nie skar gi w try bie nad zwy czaj -
nym - nie znaj du ją uza sad nie nia. Jak bo wiem wy ni ka 
z ma te ria łu do wo do we go w spra wie, za rząd pod mio to we -
go ROD już w pi śmie z dnia (…) skie ro wa nym do skar -
żą cej wska zy wał na nie pra wi dło wo ści za ist nia łe przy
bu do wie ogro dze nia użyt ko wa nej dział ki, na ka zu jąc jed -
no cze śnie prze su nię cie li nii ogro dze nia na od le głość co
naj mniej o 3 m od pod sta wy dol nej ścia ny we wnętrz nej
mu ru ogro dze nia Ogro du oraz do sto so wa nie wy so ko ści
ogro dze nia do wy so ko ści nie prze kra cza ją cej l m – w ter -
mi nie do (…).

Uchwa łą nr (…) z dnia (…) za rząd ROD wy mie rzył
skar żą cej ka rę po rząd ko wą – na ga nę z ostrze że niem. W uza -
sad nie niu wska zy wał na bez praw ne po więk sze nie przez
skar żą cą po wierzch ni użyt ko wa nej dział ki o 9, 282 m2

w sto sun ku do nor ma tyw nej (375 m2), za wę że nie sze ro -
ko ści alej ki przy ogro dze nio wej, wy ko na nie ogro dze nia
dział ki o wy so ko ści prze kra cza ją cej o 0, 40 m wy so kość
do pusz czal ną, za ło że nie in sta la cji elek trycz nej w al ta nie
przez oso bę nie po sia da ją cą upraw nień, prze pro wa dze nie
prze wo du elek trycz ne go od słu pa do al ta ny nad są sia du -
ją cą dział ką bez zgo dy są sia dów, ła ma nie za sad współ ży -
cia spo łecz ne go po le ga ją cych na wy wo ły wa niu kon flik-
tów z są sia du ją cy mi dział kow ca mi (świa do me za so le nie
na sa dzeń znaj du ją cych się na są sied niej dział ce), opa la -
nie się w stro ju to ples oraz pa le nie chwa stów na użyt ko -
wa nej dział ce i dział ce są sia dów (bez ich zgo dy) w okre sie
nie do zwo lo nym. W przed mio to wej uchwa le za rząd ROD
okre ślił ter min na usu nię cie stwier dzo nych nie pra wi dło -
wo ści do ty czą cych po więk sze nia po wierzch ni użyt ko wa -
nej dział ki, za wę że nia sze ro ko ści alej ki i za wy że nia
wy so ko ści ogro dze nia dział ki – do (…)., od no śnie zaś nie -
wła ści we go za ło że nia in sta la cji elek trycz nej - ter min do
(…) Skar żą ca, mi mo wy mie rzo nej ka ry po rząd ko wej oraz
mi mo upły wu ter mi nów na usu nię cie nie pra wi dło wo ści, 

a nad to mi mo oświad cze nia zło żo ne go w obec no ści człon -
ków ko mi sji prze pro wa dza ją cych w dniu 9JX.2008r. wi -
zję lo kal ną (vi de – pro to kół z prze pro wa dzo nej wi zji
lo kal nej i do ko na nia po mia rów sze ro ko ści dział ki, sze ro -
ko ści alej ki oraz wy so ko ści ogro dze nia), że wszyst kie
słup ki we wła snym za kre sie i na wła sny koszt skró ci do
wy so ko ści 1 m – stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści nie tyl -
ko, że nie usu nę ła, lecz na wet nie usi ło wa ła pod jąć ja kie -
kol wiek dzia ła nia ce lem wy eli mi no wa nia za ist nia łych
nie pra wi dło wo ści.

Szcze gó ło wa ana li za ma te ria łu do wo do we go w spra wie
da je pod sta wy do stwier dze nia, że po stę po wa nie za rzą du
ROD jak też po stę po wa nie roz jem cze prze pro wa dzo ne
przez obie in stan cje roz jem cze – nie bu dzi za strze żeń tak
w za kre sie prze strze ga nia obo wią zu ją cej pro ce du ry jak tez
w kwe stii me ry to rycz nej za sad no ści wy mie rze nia skar żą -
cej ka ry po rząd ko wej. Zgod nie, bo wiem z § 23 ust. 1 pkt
3 sta tu tu PZD w związ ku z § 103 ust.4 i § 116 ust. l re gu -
la mi nu ROD, na ru sze nie przez skar żą cą obo wią zu ją cych
prze pi sów do ty czą cych za go spo da ro wa nia użyt ko wa nej
dział ki, po le ga ją ce na bez praw nym po więk sze niu użyt ko -
wa nej dział ki, za wę że niu sze ro ko ści alej ki i za wy że niu
wy so ko ści ogro dze nia dział ki oraz nie re spek to wa nie w
tym za kre sie po le ceń i ter mi nów usta la nych przez za rząd
ROD - sta no wi o me ry to rycz nej za sad no ści wy mie rzo nej
ka ry po rząd ko wej. Nie wąt pli wym jest, że skar żą ca jest
wie lo let nim człon kiem PZD, peł nią cą w prze szło ści funk -
cje w za rzą dzie ROD, jed nak że fakt ów nie mo że uza sad -
niać za ist nia łych nie pra wi dło wo ści z wi ny skar żą cej.
Rów nież wska zy wa ne przez skar żą cą nie pra wi dło wo ści
w za go spo da ro wa niu dzia łek przez in nych użyt kow ni ków
nie mo gą uza sad niać jej dzia łań nie zgod nych z obo wią -
zu ją cy mi prze pi sa mi. Mo gą na to miast dać pod sta wę za -
rzą do wi ROD do eg ze kwo wa nia usu nię cia stwier dzo nych
nie pra wi dło wo ści i za sto so wa nia wo bec ta kich użyt kow -
ni ków kar okre ślo nych w sta tu cie PZD.

Ma jąc po wyż sze na wzglę dzie uzna ję, że w ni niej szej
spra wie nie za cho dzą pod sta wy do zło że nia skar gi w try -
bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej na
skar żo ne, pra wo moc ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji

Roz jem czej w (…) z dnia (…).

Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
/-/ mgr Ol ga Ochry miuk


