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1

List Krajowej Rady PZD do obecnego 
I Prezesa Sàdu Najwy˝szego

Polskiego Związku Działkowców
Krajowa Rada

Warszawa, 28 października 2010 r.

Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go
Prof. Sta ni sław Dą brow ski

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, ja ko de mo kra tycz nie wy bra ny re pre zen tant prze szło 960 000 użyt -

kow ni ków dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, zwra ca się do Pa na Pre ze sa z proś bą o roz wa że nie wy co fa nia
z 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 RP usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Ob ję cie przez Pa na sta no wi ska Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go zo sta ło przy ję te wśród dział kow ców 

z na dzie ją na zmia nę sy tu acji, w ja kiej zna la zły się wszyst kie ogro dy i dział kow cy w związ ku z ini cja ty wą pod ję tą przez
Pa na po przed ni ka. Za skar że nie przez prof. Le cha Gar doc kie go usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, ak tu praw -
ne go, w któ re go obro nie pol scy dział kow cy ze bra li po nad 620 000 pod pi sów, wy wo ła ło ol brzy mie po ru sze nie i nie po -
kój w ogro dach. Ty sią ce zbio ro wych li stów prze ciw ko za skar że niu usta wy, pod któ ry mi pod pi sa ły się ca łe gru py
użyt kow ni ków dzia łek, są tak że ja snym sy gna łem, w ja ki spo sób oce ni li oni tą ini cja ty wę. Dział kow cy, ja ko oso by naj -
le piej zo rien to wa ne w re aliach, w ja kich funk cjo nu ją ogro dy, wy ra zi li sta now czy sprze ciw wo bec pró by pod wa że nia usta -
wy o ROD i zmia ny za sad, na ja kich funk cjo nu je ruch ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Stan ten nie po wi nien dzi wić
ni ko go, kto zna bo lącz ki, z ja ki mi bo ry ka ją się dział kow cy i ogro dy na co dzień. Praw da jest ta ka, że od prze szło 20 lat
dział kow cy zmu sze ni są bro nić swych praw do dzia łek oraz wal czyć o za cho wa nie ogro dów w pol skim kra jo bra zie.
Ogro dy dział ko we, a do kład nie ich te re ny zlo ka li zo wa ne nie rzad ko w atrak cyj nych in we sty cyj nie miej scach, są bo wiem
obiek tem po żą da nia śro do wisk, dla któ rych je dy nym kry te rium oce ny jest zysk, przed któ rym ustą pić mu szą ta kie war -
to ści, jak ochro na so cjal na naj uboż szych, eko lo gia i zrów no wa żo ny roz wój miast.

Jak do tych czas dział kow com uda wa ło się wy cho dzić zwy cię sko z wal ki o swe pra wa. W naj więk szej mie rze by ło to
moż li we dzię ki trzem czyn ni kom: gwa ran cjom dla pra wa do dzia łek i ochro ny ist nie nia ogro dów za war tym w usta wie
o ROD, po sia da niu sil ne go, ogól no pol skie go sa mo rzą du – Pol skie go Związ ku Dział kow ców, oraz wy two rze niu po czu -
cia wspól no ty war to ści – fun da men tal ne go skład ni ka każ de go spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Nie ste ty, wnio sek prof.
Le cha Gar doc kie go spra wia, że wszyst kie te war to ści sta ją pod zna kiem za py ta nia. Za skar że nie usta wy o ROD, a więc
za kwe stio no wa nie tra dy cji prze szło 110-let nie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go na zie miach pol skich, po wo du je, iż
przy szłość ogro dów i na szej ca łej spo łecz no ści sta je pod zna kiem za py ta nia. Z przy kro ścią stwier dza my, iż za kres wnio -
sku, jak i treść uza sad nie nia wska zu ją, że Pań ski po przed nik na sta no wi sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go pod -
jął pró bę oce ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych nie zna jąc re aliów, w ja kich funk cjo nu ją ogro dy, cze go
efek tem by ły błęd ne wnio ski. Co gor sza, oko licz no ści za skar że nia usta wy po wo du ją, iż dział kow cy wprost za da ją py -
ta nie o rze czy wi ste in ten cje wnio sko daw cy. Nie ro zu mie ją bo wiem, dla cze go, wy su nąw szy naj cięż szy wo bec usta wy za -
rzut – nie zgod no ści z Kon sty tu cją – co po win no na stą pić po głę bo kiej i szcze gó ło wej ana li zie, wnio sko daw ca po kil ku
mie sią cach do szedł do wnio sku, że za skar że nia wy ma ga ko lej ne 8 prze pi sów z tej sa mej usta wy, a na wet wręcz ca ły akt
praw ny.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Ro dzin ne ogro dy dział ko we są do brem, z któ re go ko rzy sta mi lion pol skich ro dzin. La ta prak ty ki wska zu ją, iż obec ne

roz wią za nia praw ne re gu lu ją ce tą waż ną dzie dzi nę ży cia spo łecz ne go są wła ści we. Naj bar dziej mia ro daj nym re cen zen -



tem usta wy jest spo łecz ność, na któ rej ży cie ona wpły wa. Uwa ża my, że 620 000 pod pi sów na li stach po par cia, a tak że set -
ki ty się cy ko lej nych gło sów sto ją ce za zbio ro wy mi li sta mi, są naj lep szym do wo dem po zy tyw nej oce ny, ja ką uzy ska ła
usta wa o ROD. Dla te go jesz cze raz, w imie niu spo łecz no ści pol skich dział kow ców, zwra ca my się do Pa na z go rą cym ape -
lem o roz wa że nie, czy sta wia ją ca pod zna kiem za py ta nia bez pie czeń stwo praw ne mi lio na ro dzin pol skich dział kow ców
de cy zja prof. Le cha Gar doc kie go pod ję ta tuż przed za koń cze niem je go ka den cji, by ła słusz na i za słu gu je na kon ty nu ację.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców
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Kra jo wa Ra da PZD, po za po zna niu się z przed sta wio ną
Sej mo wej Ko mi sji ds. Kon tro li Pań stwo wej In for ma cją
NIK o wy ni kach kon tro li za pew nie nia wa run ków dla pra -
wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych, stwier dza, że do ku ment ten zo stał spo rzą dzo ny
nie rze tel nie, a sfor mu ło wa ne w nim wnio ski do ty czą ce
usta wy o ROD, ja ko nie zwią za ne z przed mio tem kon tro -
li, są bez pod staw ne.

Zgod nie z ja sno sfor mu ło wa nym w In for ma cji za pi sem,
ce lem kon tro li by ło „do ko na nie oce ny za pew nie nia wa -
run ków dla re ali za cji usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych”. Ja ko pod mio ty, któ rych dzia łal ność zo sta ła
ob ję ta kon tro lą wska za no gmi ny, nie PZD. Treść ma te ria -
łu NIK oraz sfor mu ło wa ne w nim wnio ski su ge ru ją jed -
nak, że to nie gmi ny by ły kon tro lo wa ne, ale Zwią zek – któ-
ry skąd inąd wy ra ził wo lę peł nej współ pra cy w przy pad ku
kon tro lo wa nia przez NIK je go jed no stek, jed nak Izba nie
pod ję ła ta kich dzia łań. O bra ku wia ry god no ści do ku men -
tu przed ło żo ne go Sej mo wi prze są dza ją prze kła ma nia, ja -
kie w nim wy stę pu ją, a tak że je go wy jąt ko wa po bież ność
i nie kom plet ność przy ję tych usta leń. Wy star czy wspo -
mnieć, iż w opra co wa niu, za wie ra ją cym ob szer ne frag -
men ty do ty czą ce funk cjo no wa nia PZD, w tym od no szą ce
się do umo co wa nia i kom pe ten cji je go or ga nów, NIK
przy wo łu je sta tut PZD, któ ry nie obo wią zu je od l lip ca
2006 r. Po nad to i do ku ment, opra co wa ny rze ko mo w ra -
mach ba da nia wa run ków, w ja kich funk cjo nu ją ogro dy,
prak tycz nie w ogó le nie od no si się do za gad nień w tej ma -
te rii. Przy kła do wo, nie ana li zo wa no przy czyn usu wa nia
ROD z pla nów jej za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, 
co ma miej sce wbrew obo wiąz kom gmin i za pi sa nym 
w art. 8 usta wy o ROD, czy kwe stii bez za sad ne go uzna -
wa nia przez or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej rosz czeń
zgła sza nych do te re nów ROD – przy pa dek kom plek su
ogro dów przy al. Wa szyng to na w War sza wie.

Na ne ga tyw ną oce nę In for ma cji NIK wpły wa rów nież
spo sób po zy ski wa nia da nych słu żą cych jej opra co wa niu.
Ob szer ne prze ka za ne NIK przez Zwią zek zo sta ły po trak -
to wa ne wy biór czo. In for ma cja, po świę co na fak tycz nie
oce nie funk cjo no wa nia PZD i ROD, a więc te ma ty ce roz -
bież nej z za kre sem kon tro li, zo sta ła spo rzą dzo na bez moż -
li wo ści zło że nia przez PZD do dat ko wych wy ja śnień.
Po nad to ze bra ny przez NIK ma te riał po rów naw czy jest
cał ko wi cie nie re pre zen ta tyw ny. Wnio ski do ty czą ce ca łe -
go kra ju opar to o szcząt ko we ba da nia, prze pro wa dzo ne w
7 mia stach - sto li cach wo je wództw i jed nym mie ście na

pra wach po wia tu. Zresz tą na wet w gmi nach ob ję tych kon -
tro lą zba da no je dy nie kil ka na ście, spo śród kil ku set funk -
cjo nu ją cych tam ogro dów. Pró ba przed sta wia nia tak
po zy ska nych da nych, ja ko re pre zen ta tyw ne go ob ra zu
ogro dów dział ko wych w Pol sce, mu si być uzna na za prze -
jaw nie rze tel no ści au to rów, a wręcz ma ni pu la cji. Wra że -
nie to po głę bia ko mu ni kat NIK, w któ rym, po mi mo że
ogro dy i PZD nie by ły pod mio tem kon tro lo wa nym, pierw -
sze zda nie brzmi – „w ro dzin nych ogro dach dział ko wych
pa nu je ba ła gan”. Jest to stwier dze nie ob raź li we dla mi lio -
na ro dzin użyt ku ją cych dział ki w ROD, nie po par te wy ni -
ka mi kon tro li pro wa dzo nej przez NIK.

Rów nie bul wer su ją ce są za rzu ty sfor mu ło wa ne wo bec
PZD w opar ciu o prze pro wa dzo ne za po śred nic twem nad -
zo ru bu dow la ne go ba da nia do ty czą ce po nadnor ma tyw -
nych al tan, a tak że o da ne prze ka za ne przez gmi ny, 
a do ty czą ce za miesz ki wa nia i za mel do wa nia na dział kach.
W In for ma cji za rzu co no Związ ko wi brak ro ze zna nia w
tych te ma tach i nie rze tel ne in for mo wa nie gmin o tych zja -
wi skach. Ma to miej sce po mi mo bra ku ja kich kol wiek
pod staw praw nych do przy pi sy wa nia PZD obo wiąz ków
in for ma cyj nych w tym za kre sie. Po nad to NIK po mi nął
fakt, iż PZD wie lo krot nie mo ni to wał sa mo rzą dy lo kal ne,
zwłasz cza w za kre sie za miesz ki wa nia na dział kach. Au to -
rzy ra por tu prak tycz nie zi gno ro wa li – stwier dzo ną przez
kon tro lu ją cych – prak ty kę or ga nów gmin nych od stę po -
wa nia od po wia da mia nia o przy pad kach stwier dzo nych
sa mo wo li w po sta ci po nadnor ma tyw nych al tan, od któ -
rych po bie ra no po dat ki. NIK nie od niósł się rów nież do
za nie chań gmin w za kre sie re ali za cji przez nie obo wiąz -
ku za pew nie nia miesz ka ją cym na dział kach lo ka li so cjal -
nych. Po dob nie po trak to wa no kwe stię mel do wa nia na
te re nach ROD. Kry ty ku jąc zja wi sko, nie sfor mu ło wa no
żad nych wnio sków o zmia nę prze pi sów praw nych, któ re
umoż li wiają or ga nom pu blicz nym mel do wa nie w obiek -
tach nie prze zna czo nych do za miesz ki wa nia.

Dla te go też Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że ist nie ją
oczy wi ste prze słan ki do uzna nia, iż NIK nie prze pro wa -
dzi ła fak tycz nej kon tro li za pew nie nia wa run ków do pra -
wi dło we go funk cjo no wa nia ROD, a opra co wa ny do ku -
ment, ja ko nie spój ny i nie rze tel ny, nie mo że sta no wić pod -
sta wy do for mu ło wa nia wnio sków w tym za kre sie. Choć
w każ dym z po ru szo nych te ma tów ogrom ną, o ile nie de -
cy du ją cą ro lę, speł nia sa mo rząd lo kal ny oraz ad mi ni stra -
cja rzą do wa, ra port je dy nie la ko nicz nie od no si się do ich
za nie chań, a sku pia się wy łącz nie na pod wa ża niu wi ze -

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

z dnia 2 grud nia 2010 r.
w spra wie opu bli ko wa nej przez Naj wyż szą Izbę Kon tro li In for ma cji o wy ni kach kon tro li za pew nie nia

wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

Stanowisko KR PZD w sprawie Raportu NIK
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run ku PZD (pod mio tu nie ob ję te go kon tro lą) i kwe stio no -
wa niu obec ne go sys te mu funk cjo no wa nia ogrod nic twa
dział ko we go, zwłasz cza usta wy o ROD. Z te go wzglę du
za sad nym jest przy pusz cze nie, iż od sa me go po cząt ku ce -
lem au to rów ra por tu nie by ło zba da nie sta nu fak tycz ne -
go, ale sfor mu ło wa nie kry tycz nych usta leń, za któ re
obar czo ny zo sta nie PZD i usta wa o ROD. Dla te go wbrew
lo gi ce do wo dzi się, że PZD i usta wa o ROD są win ni te -
go, iż lu dzie w Pol sce są bez dom ni i miesz ka ją na dział -
kach, że to PZD i usta wa o ROD są win ni, iż zgod nie 
z inny mi prze pi sa mi lu dzie mel do wa ni są na dział kach, na
któ rych za miesz ki wa nia za bra nia usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Jed no cze śnie NIK igno ru je stwier -
dzo ne za nie cha nia i nie pra wi dło wo ści w dzia ła niach urzę -
dów pu blicz nych, nie zo bo wią zu je sa mo rzą dów lo kal nych

do wy ko ny wa nia ich obo wiąz ków, nie wnio sku je o zmia -
nę pra wa w za kre sie za mel do wa nia. Za miast te go wnio -
sku je o zmia nę usta wy o ROD. Tym sa mym po twier dzi ły
się przy pusz cze nia dział kow ców, że ce lem kon tro li nie by -
ło rze tel ne zba da nie wa run ków, w ja kich funk cjo nu ją
ROD, ale sfor mu ło wa nie wnio sku o zmia nę usta wy 
o ROD, któ rą po zba wi się dział kow ców ich sa mo rzą du
oraz stwo rzy wa run ki do ma so wej li kwi da cji ogro dów na
ce le ko mer cyj ne.

Kra jo wa Ra da PZD, kwe stio nu jąc usta le nia i wnio ski
za war te w In for ma cji NIK, uzna je, że oko licz no ści przed -
sta wie nia w ofi cjal nym do ku men cie nie praw dzi wych da -
nych oraz wy kro cze nie po za za kres kon tro li, win ny zo stać
zba da ne przez upraw nio ne do te go or ga ny Pań stwa.

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

War sza wa, dnia 2 grud nia 2010 r.
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W dniu 28 paź dzier ni ka 2010 r. w War sza wie od by ło się
XVIII po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD, któ re mu prze -
wod ni czył Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes Związ ku. W po -
sie dze niu, po za człon ka mi KR PZD, udział wzię li: Ma ria
Fojt Prze wod ni czą ca Kra jo wej ko mi sji Re wi zyj nej oraz
pre ze si okrę go wych za rzą dów PZD nie bę dą cy człon ka mi
KR PZD.

Po rzą dek ob rad
1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Za twier dze nie po rząd ku ob rad.
3. Po wo ła nie Ko mi sji Uchwał i Wnio sków.
4. Ak tu al na sy tu acja ogro dów i Związ ku.
5. Udział struk tur Związ ku w wy bo rach sa mo rzą do -

wych.
6. Stan za go spo da ro wa nia ROD we dług prze glą dów 

w 2010 r.
7. Sy tu acja w ROD nad mor skich.
8. In for ma cja w spra wie ogro dów po wo dzio wych.
9. Ob cho dy Ju bi le uszu 30 le cia PZD.
10. Pro jekt uchwa ły w spra wie oce ny kam pa nii spra -

woz daw czo-wy bor czej w ROD w 2010 r.

11. Dys ku sja – Po każ dym punk cie po rząd ku ob rad od -
bę dzie się dys ku sja i za py ta nia.

12. Spra wy or ga ni za cyj ne.
13. Pod ję cie uchwał.
14. Spra wy róż ne.
15. Za koń cze nie ob rad.

Kra jo wa Ra da wy bra ła ko mi sję Uchwał i Wnio sków 
w skła dzie:
1. An to ni Ko strze wa Prze wod ni czą cy 

Ma zo wiec ki
2. Ma rian Pa siń ski Zie lo na Gó ra
3. Mi chał Kraw czyk Ślą ski
4. Cze sław Ko zi kow ski To ruń sko-Wło cław ski
5. Ta de usz Ja rzę bak Szcze cin
6. Ja nusz Mosz kow ski Wro cław
7. Wie sław Sa wic ki Pod la ski
W dys ku sji nad po szcze gól ny mi punk ta mi po rząd ku ob -

rad głos za bra li przed sta wi cie le okrę gów: w Czę sto cho -
wie, Go rzo wa Wlkp., w Pi le, Pod la skie go, Su dec kie go,
Ślą skie go, To ruń sko -Wło cław skie go, we Wro cła wiu i Zie -
lo nej Gó rze.

I. XVIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

1. In for ma cja

1. Wprowadzenie

Eu ge niusz Kon drac ki – Pre zes Związ ku – przy po mniał,
że by ły I Pre zes Są du Naj wyż sze go Lech Gar doc ki, po ty -
sią cach pro te stów dział kow ców, w związ ku z za skar ża -
niem przez nie go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 6 ar ty-
ku łów usta wy o ROD, za skar żył ca łą usta wę o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Moż na z te go wy snuć wnio sek, że
zwy kłym lu dziom nie wol no pro te sto wać, gdy uwa ża ją,
że wy rzą dza się im krzyw dę, bo zo sta ną uka ra ni. Więk -
szość za skar żo nych prze pi sów po cho dzi jesz cze z de kre -
tu z 1946 r. i usta wy z 1949 r. Mi nę ło 60 lat i te raz kwe s-
tio nu je się pod sta wy funk cjo no wa nia ogro dów dział ko -
wych. To nie jest spra wa tyl ko ogro dów dział ko wych – to
jest spra wa 1 mi lio na nie za moż nych ro dzin pol skich ko -
rzy sta ją cych z do bro dziejstw usta wy o ROD.

Ogro dy dział ko we to ostat nia do brze funk cjo nu ją ca sa -
mo dziel na in sty tu cja, po któ rą moż na wy cią gnąć rę kę.
Wresz cie od 20 lat cho dzi o grun ty, któ re dział kow cy zaj -
mu ją, a chce się je po zy skać jak naj tań szym kosz tem.
Dział kow cy i struk tu ry Związ ku od 20 lat wal czą o utrzy -
ma nie ogro dów. Te raz też pro te stu ją i ży wo re agu ją. Do
no we go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go prof. Sta ni sła wa Dą -
brow skie go, w imie niu ca łe go Związ ku Pre zes PZD wy -

stą pił z gra tu la cja mi i o roz wa że nie moż li wo ści wy co fa -
nia wnio sku z TK wska zu jąc, że jest on sprzecz ny z in te -
re sem spo łecz nym. W tym to nie są re ak cje dział kow ców
i struk tur.

Wszyst kie wy stą pie nia są pu bli ko wa ne na stro nie in ter -
ne to wej Związ ku i ko lej nych Biu le ty nach Spe cjal nych.
Do dnia po sie dze nia Kra jo wej Ra dy wpły nę ły 1964 wy -
stą pie nia, w więk szo ści zbio ro we. Moż na osza co wać, że
pod pro te sta mi pod pi sa ło się już kil ka set ty się cy dział -
kow ców. Ak tyw ność po szcze gól nych okrę gów jest bar -
dzo zróż ni co wa na, a prze cież po win ni śmy mieć świa do-
mość, że mu si my zro bić wszyst ko, co w na szej mo cy,
wszyst ko co mo że my – re zul ta ty już nie od nas za le żą. 
W tej chwi li szy ku je się za sad ni cza roz pra wa i tyl ko moż -
na spe ku lo wać, co się wy da rzy – je że li wnio sek nie zo sta -
nie wy co fa ny, to co orzek nie Try bu nał?

Mu si my wie rzyć, że i tym ra zem wyj dzie my obron ną
rę ką, choć sy tu acja nie jest naj lep sza. Już sa mo de sy gno -
wa nie przez Mar szał ka Sej mu do re pre zen to wa nia Sej mu
przed Try bu na łem po sła PiS St. Pię tę mo że da wać wie le
do my śle nia, ja kie w tej spra wie jest sta no wi sko PO. Sejm
przed Try bu na łem bę dzie re pre zen to wał tak że po seł 

 do te ma tu „Ak tu al na sy tu acja ogro dów i Związ ku”
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E. Kło po tek z PSL, ale bę dzie on wy stę po wał tyl ko w jed -
nej spra wie. Po seł Pię ta po wi nien czuć wo lę swo ich wy -
bor ców, prze cież w ta ki sam spo sób jak dla ca łej Pol ski
chce się zro bić krzyw dę dział kow com z Biel ska Bia łej. Dla

nas obec nie naj waż niej szy jest los usta wy o ROD, dla te go
mu si my zwięk szyć ak tyw ność, ze wrzeć sze re gi i po win ni -
śmy w spo sób śmia ły i od waż ny wy ra żać na sze po glą dy,
nie za po mi na jąc o czy stej lo jal no ści w na szych sze re gach.

do te ma tu „Udział struk tur Związ ku w wy bo rach sa mo rzą do wych”

Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes Związ ku – zbli ża my się do
wy bo rów sa mo rzą do wych. Przez ca ły ten czas pró bu je my
za zna czyć obec ność Związ ku w struk tu rach sa mo rzą do -
wych, ale Związ ku, a nie po je dyn czych osób, na któ re ma
ca ły Zwią zek pra co wać.

Pro si li śmy okrę gi o prze ka za nie in for ma cji, co się dzie je
w związ ku z ty mi wy bo ra mi na ich te re nie. Dzia ła nia w
okrę gach są bar dzo zróż ni co wa ne, Kra jo wa Ra da nie ma
tak że peł nej in for ma cji – od po wie dzi nie któ rych okrę gów
są szcząt ko we, nie od po wia da ją na za da ne py ta nia. Na
przy kład by ło py ta nie, czy star tu ją cy w wy bo rach dział kow -
cy są de sy gno wa ni przez or ga ny Związ ku, czy są to in dy -
wi du al ne dzia ła nia tych osób. Cho dzi o ak tyw ne go, świa-
do me go i od po wie dzial ne go uczest ni ka wy bo rów sa mo rzą -
do wych, a nie zbie ra ją ce go in for ma cje o star tu ją cych dział -
kow cach. To jest tak jak z pra wem do po słu giwa nia się lo go
Związ ku – sa mo by cie dział kow cem nie upraw nia do po słu -
gi wa nia się w ma te ria łach wy bor czych lo go Związ ku. Ina -
czej, gdy dział ko wiec w spo sób świa do my jest na mo cy

uchwa ły za rzą du ROD, czy pre zy dium OZ de sy gno wa ny
do kan dy do wa nia z od po wied niej li sty do od po wied nie go
sa mo rzą du, wte dy mo że po słu gi wać się na szym lo go, na -
szy mi sym bo la mi, bo re pre zen tu je Zwią zek. Dział kow ca mi
są też na si prze ciw ni cy, czy tyl ko dla te go ma ją pra wo po -
słu gi wać się na szy mi sym bo la mi, że jesz cze są w Związ ku?
Ta świa do ma po sta wa ma słu żyć te mu, aby po wy bo rach, ci
co zna leź li się w sa mo rzą dach, nie za po mi na li o dział kow -
cach do na stęp nych wy bo rów.

Na szym za da niem jest prze ło żyć ten je den mi lion ro -
dzin na świa do me dzia ła nie, aby de sy gno wa ni przez
Zwią zek lu dzie, któ rzy bę dą nas re pre zen to wać w sa mo -
rzą dzie, dzia ła li na rzecz dział kow ców i ogro dów. Ten
ogrom ny po ten cjał ilo ścio wy i ja ko ścio wy trze ba wy ko -
rzy stać w wal ce o na sze in te re sy. Nad cho dzą ce wy bo ry
sa mo rzą do we trak tu je my ja ko pró bę przed przy szło rocz -
ny mi wy bo ra mi par la men tar ny mi, dla te go tak waż na jest
po sta wa ca łe go Związ ku.

3. Przedstawione materia∏y

IN FOR MA CJA
z prze glą dów za go spo da ro wa nia i funk cjo no wa nia ROD oraz za go spo da ro wa nia i wy ko rzy sta nia

dzia łek w ROD w okrę go wych za rzą dach PZD

Prze glą dy mo gą mieć du że zna cze nie dla za go spo da ro -
wa nia i es te ty ki za rów no ogro dów jak i dzia łek w PZD.
Da ją ob raz fak tycz ne go sta nu za go spo da ro wa nia ogro dów
i dzia łek, ich funk cjo nal no ści i wy po sa że nia w nie zbęd ną
in fra struk tu rę. Dla te go też Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD do ce nia jąc ro lę prze glą dów sta nu za go spo da ro wa -
nia ogro dów i dzia łek, a tak że chcąc do ko nać oce ny ich
ak tu al ne go sta nu po sta no wi ło, że w ro ku 2010 okrę go we
za rzą dy PZD kon ty nu ować bę dą te dzia ła nia. Prze glą dów
do ko na ły ze spo ły po wo ły wa ne przez Pre zy dia okrę go -
wych za rzą dów PZD, w któ rych uczest ni czy li: przed sta -
wi cie le ak ty wu spo łecz ne go okrę gów, in struk to rzy Spo-

łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD, a tak że in struk to rzy
eta to wi. 

Zgod nie z uchwa łą nr 40/2010 Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 25 mar ca 2010 r. w spra wie prze pro -
wa dze nia prze glą dów za go spo da ro wa nia i funk cjo no wa -
nia ROD oraz za go spo da ro wa nia i wy ko rzy sta nia dzia łek
w ROD, wszyst kie okrę go we za rzą dy zo bo wią za ne by ły
do prze pro wa dze nia w ter mi nie do 30 czerw ca br. w/w
prze glą dów w ogro dach wy ty po wa nych przez Pre zy dia
OZ, w 2–3 oso bo wych ze spo łach. Po nad to OZ mia ły prze -
ka zać Kra jo wej Ra dzie PZD ana li zę i wnio ski z prze pro -
wa dzo nych prze glą dów w ter mi nie do dnia 31 sierp nia br. 

Licz ba osób bio rą cych udział w prze glą dach w po szcze gól nych OZ:

Byd goszcz 4
Opol ski 27
Czę sto cho wa 16 
Pi ła 11
El bląg 86 
Pod la ski 24

Gdańsk 42
Po znań 34
Go rzów Wlkp. 5
Pod kar pac ki 12
Ka lisz 3
Słupsk 14
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Ko sza lin 14
Su dec ki 16
Le gni ca 10
Szcze cin 16
Lu blin 14
Ślą ski 50
Łódź 24

Świę to krzy ski 40
Ma ło pol ski 12
To ruń sko -Wło cław ski 27
Ma zo wiec ki 54
Wro cław 65
War miń sko -Ma zur ski 250
Zie lo na Gó ra 26

Ce lem prze glą dów za go spo da ro wa nia by ło:
1) usta le nie sta nu za go spo da ro wa nia ro dzin nych ogro -

dów dział ko wych,
2) oce na funk cjo nal no ści ro dzin nych ogro dów dział ko -

wych, 
3) usta le nie sta nu za go spo da ro wa nia dzia łek z uwzględ -

nie niem ich wy po sa że nia w al ta ny i nie zbęd ną in fra struk -
tu rę, a tak że na sa dze nia i ich stan,

4) zdia gno zo wa nie uwa run ko wań wy stę pu ją cych w ogro-
dach i wy pra co wa nie spo so bu po stę po wa nia or ga nów
Związ ku co do dzia łań po trzeb nych do usu wa nia nie pra -
wi dło wo ści oraz dal szej po pra wy sta nu ROD, 

6) zwró ce nie szcze gól nej uwa gi na przy pad ki po nadnor -
ma tyw ne go bu dow nic twa, za miesz ki wa nia oraz za mel do -
wa nia na te re nie dzia łek w ogro dach. 

Za kres prze glą dów obej mo wał m.in. stan urzą dzeń 
i wy po sa że nia ogro dów w in fra struk tu rę, ich wy gląd ze -

wnętrz ny, stan ogro dzeń i bram wjaz do wych na te ren
ogro dów, po rzą dek w ogro dach i na dział kach, stan zdro -
wot ny drzew i krze wów owo co wych oraz po pra wa ich
pro wa dze nia, stan tech nicz ny i es te tycz ny trwa łych urzą -
dzeń na dział kach, w tym al tan. Na le ża ło tak że zwró cić
szcze gól ną uwa gę na zja wi sko nie zgod ne go ze sta tu tem
wy ko rzy sty wa nia dzia łek, tj. za miesz ki wa nia, za mel do -
wa nia i pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej. 

Da ne ogól ne
Opra co wa ne przez okrę go we za rzą dy PZD spra woz da -

nia z prze pro wa dzo nych prze glą dów prze ka za ne zo sta ły
do Kra jo wej Ra dy, gdzie po słu ży ły do ana li zy sta nu za -
go spo da ro wa nia ogro dów i dzia łek oraz spo rzą dze nia
zbior cze go spra woz da nia. Ja ko da ne wyj ścio we do ana li -
zy przy ję to ilo ści ogro dów /tab. nr 1/ wy ty po wa nych do
prze glą dów przez Pre zy dium okrę go wych za rzą dów PZD.

Ta be la nr 1:
Ze sta wie nie ilo ści ROD pod da nych prze glą dom w po szcze gól nych OZ:

Lp. OZ PZD
Liczba ogrodów działkowych

ogółem* objetych przeglądami %

1. Bydgoszcz 217 99 45,62

2. Częstochowa 61 34 55,73

3. Elbląg 81 35 43,20

4. Gdańsk 252 126 50

5. Gorzów Wielp. 71 13 18,30

6. Kalisz 138 19 13,76

7. Koszalin 91 91 100

8. Legnica 168 31 18,45

9. Lublin 181 31 17,12

10. Łódzki 316 19 6,01

11. Małopolski 269 73 27,13

12 Mazowiecki 504 120 23,80
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Z prze ka za nych do Kra jo wej Ra dy spra woz dań wy ni ka,
że prze glą da mi w ro ku 2010 ob ję to 1625 ROD tj. 32.76%
w sto sun ku do wszyst kich ROD. W więk szo ści prze glą da -
mi ob ję to od 20 do 45% ogro dów, w 100% prze glą dy prze -

pro wa dzo ne zo sta ły przez OZ: Ko sza lin, Pod la ski i Świę -
to krzy ski. Z ko lei naj mniej szą li czę ROD wy ty po wa nych
do prze glą dów wy ka za ły OZ: Łódz ki – 19 ROD (co sta no -
wi tyl ko 6% wszyst kich ROD w OZ Łódz kim).

*) Da ne po cho dzą z sta nu or ga ni za cyj ne go okrę go wych za rzą dów PZD KR /stan na 31 grud nia 2009 r.
**) Do ze sta wie nia pro cen to we go po da no 150 ROD, któ re współ pra cu ją z OZ Pod kar pac kim 

Lp. OZ PZD
Liczba ogrodów działkowych

ogółem objetych przeglądami %

13. Opolski 112 39 34,82

14. Piła 84 25 29,76

15. Podkarpacki** 150 57 38

16. Podlaski 104 104 100

17. Poznań 313 36 11,50

18. Słupsk 25 12 48

19. Sudecki 150 30 20

20. Szczecin 173 58 33,52

21. Śląski 626 159 25,39

22. Świętokrzyski 80 80 100

23. Toruńsko-Włocławski 200 64 32

24. Warmińsko-Mazurski 176 80 45,45

25. Wrocław 228 140 61,40

26 Zielona Góra 123 50 40,65

ogółem 4893 1625 32,76

1. Za go spo da ro wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych  
Oce na za go spo da ro wa nia ogro dów ob ję ła na stę pu ją ce

ele men ty skła do we in fra struk tu ry: ogro dze nia ze wnętrz ne
i we wnętrz ne, ta bli ce z na zwą ogro du, bra my wjaz do we
wraz z furt ka mi, ale je i dro gi ogro do we oraz par kin gi,
dom dział kow ca/ świe tli ca, bu dyn ki ad mi ni stra cyj no -go -
spo dar cze, sieć wo do cią go wa, sieć ener ge tycz na, sa ni ta -

ria ty, ta bli ce in for ma cyj ne w ogro dzie i in ne. Oce na po -
szcze gól nych ele men tów in fra struk tu ry do ko na na zo sta ła
wg okre śleń: stan b. zły, zły, śred ni, do bry, b. do bry.

Stan wy bra nych ele men tów in fra struk tu ry w ogro dach,
któ re zo sta ły pod da ne prze glą dom w po szcze gól nych OZ,
przed sta wia ją ta be le 2–10.

IN FOR MA CJA
z prze glą dów za go spo da ro wa nia i funk cjo no wa nia ROD oraz za go spo da ro wa nia

i wy ko rzy sta nia dzia łek w ROD w okrę go wych za rzą dach PZD we dług kry te riów okre ślo nych 
we wzo rze pro to ko łu



11

Ta be la 2: 
Pro cen to we ze sta wie nie ogro dów pod da nych prze glą dom w po szcze gól nych OZ, 
w któ rych oce nio ny zo stał stan ogro dzeń ze wnętrz nych 

OZ
LiczbaROD Stan w badanych ROD
poddanych B. dobry Dobry Średni Zły B. zły Brak
przeglądom (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Bydgoszcz 99 39 39 18 4 - -

Częstochowa 34 11,8 52,9 5,9 23,5 5,9 -

Elbląg 35 11 66 - 20 - 3

Gdańsk 126 26 41 20 13 - -

Gorzów Wlkp. 13 7,69 46,15 38,46 - 7,70 -

Kalisz 19 - 90 5 5 - -

Koszalin 91 15 61 22 2 - -

Legnica 31 9,7 64,4 19,4 6,5 - -

Lublin 31 19,3 51,8 19,3 3,2 - -

Łódzki 19 10 55 35 - - -

Małopolski 73 11 72 14 3 - -

Mazowiecki 120 70 - 20 10 - -

Warmińsko-Mazurski 80 10 10 50 30 - -

Opolski 39 10 46 31 5 8 -

Piła 25 28 56 12 4 - -

Podlaski 104 6 50 29 11 4 -

Poznań 36 11,1 80,5 5,6 - 2,8 -

Podkarpacki 57 7 47,55 31,5 10,45 - 3,5

Słupsk 12 13 57 30 - - -

Sudecki 30 3 50 37 10 - -

Szczecin 58 10,34 51,74 31,03 5,17 1,72 -

Śląski 159 30 30 25 10 5 -

Świętokrzyski 80 9 35 38 9 1 8

Toruńsko-Włocławski 64 10 64 9 10 7 -

Wrocław 140 32 31 25 12 - -

Zielona Góra 50 11 32 51 4 2 -

Polska 1625 16,18 49,23 23,93 8,10 1,73 0,83

OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE W ROD



Ogro dze nia ze wnętrz ne 
Ogól ny stan ogro dzeń ze wnętrz nych w ogro dach ob ję -

tych prze glą dem jest ra czej wy rów na ny i okre śla się ja ko
do bry. Do ty czy to w 50%–90% ogro dów pod da nych prze -
glą dom m.in. OZ w Czę sto cho wie, OZ w Ko sza li nie, OZ
Ma ło pol skim, OZ w Pi le, OZ w Szcze ci nie, OZ w El blą gu,
OZ w Ka li szu. Z ko li w OZ Ma zo wiec kim aż 70% ogro dów
pod da nych prze glą dom cha rak te ry zu je się bar dzo do brym
sta nem ogro dzeń ze wnętrz nych. W OZ Świę to krzy skim,
OZ w Go rzo wie Wlkp., OZ Pod kar pac kim, OZ w Szcze ci -
nie w po nad 30% ogro dów pod da nych prze glą dom stan
ogro dze nia ze wnętrz ne go jest śred ni i wy ma ga re mon tu lub
kon ser wa cji. Bar dzo zły stan ogro dze nia ze wnętrz ne go wy -
stę pu je w 7%–8% ogro dów w OZ w Go rzo wie Wlkp., 
w OZ Opol skim, OZ To ruń sko -Wło cław skim. Do dat ko wo
sy tu ację po gar sza fakt wy stę po wa nia wan da li zmu, co wy -
ma ga ze stro ny za rzą dów ROD czę stych na praw ogro dzeń.
Ob ni ża to w znacz nym stop niu ich stan, a tym sa mym wy -
gląd. Wy mia nę ogro dzeń za rzą dy ROD pro wa dzą naj czę -
ściej eta pa mi w mia rę po sia da nych środ ków wła snych.
Nie któ re okrę go we za rzą dy wska zu ją na ko niecz ność wy -
mia ny lub re mon tu ogro dzeń, jak np. OZ we Wro cła wiu-
w 20 ROD wy ma ga ny jest pil ny re mont ogro dzeń, w OZ 
w Le gni cy do cał ko wi tej wy mia ny pod le ga 6400 mb łącz -
nej dłu go ści ogro dze nia w ROD pod da nych prze glą dom
(wiek ogro dze nia prze kra cza 30 lat). Jak wy ni ka z ana li zy,
bra kiem ogro dze nia ze wnętrz ne go cha rak te ry zu ją się nie -
licz ne ogro dy, np. w OZ w Lu bli nie za le d wie 6% ogro dów,
w OZ Świę to krzy skim – 8% ogro dów, w OZ El blą gu i OZ
Pod kar pac kim – 3% ogro dów pod da nych prze glą dom nie
po sia da ogro dzeń ze wnętrz nych.

Ogro dze nie ze wnętrz ne sta no wi je den z naj waż niej -
szych ele men tów wcho dzą cych w skład in fra struk tu ry

każ de go ogro du -jest je go wi zy tów ką. Dla te go waż ne jest
je go od po wied nie utrzy ma nie za rów no pod wzglę dem
tech nicz nym jak i es te tycz nym na te re nie ROD.

Ogro dze nia we wnętrz ne 
W do brym sta nie są ogro dze nia we wnętrz ne, wy stę pu -

ją ce w więk szo ści ogro dów ob ję tych prze glą da mi. Do ty -
czy to m.in. OZ w Czę sto cho wie, OZ w El blą gu, OZ 
w Le gni cy, OZ Ma ło pol skim, OZ Ma zo wiec kim, OZ w
Po zna niu, OZ To ruń sko -Wło cław skim, gdzie ok. 60–80%
ogro dów pod da nych prze glą dom po sia da ogro dze nia we -
wnętrz ne  w do brym sta nie. Z ko lei w bar dzo do brym sta -
nie ogro dze nia te wy stę pu ją w 50% ogro dów w OZ Ślą s-
kim. Na śred nim po zio me w/w ogro dze nia wy stę pu ją 
w po nad 30% ogro dów w OZ w Go rzo wie Wlkp., OZ 
w Szcze ci nie, OZ w Zie lo nej Gó rze, w OZ Su dec kim. Je -
dy nie  w OZ w Ka li szu na wszyst kie 19 ROD, któ re zo -
sta ły pod da ne prze glą dom stwier dzo no cał ko wi ty brak
ogro dzeń we wnętrz nych, co jest zja wi skiem po zy tyw nym.
Spo rym bra kiem tych ogro dzeń cha rak te ry zu ją się tak że
ogro dy w OZ w Pi le (brak w 64% ROD), OZ Świę to krzy -
ski (brak w 77% ROD), OZ we Wro cła wiu (brak w 62%
ROD). W nie licz nych ogro dach, ja ko ogro dze nia we -
wnętrz ne, sto su je się tak że ży wo pło ty, cho ciaż ich stan nie
za wsze jest wła ści wy. W zde cy do wa nej więk szo ści ogro -
dze nia we wnętrz ne speł nia ją wy mo gi re gu la mi nu ROD 
w za kre sie ich wy so ko ści, cho ciaż wy stę pu ją przy pad ki
sto so wa nia ogro dzeń po wy żej 1m, jak np. w OZ w Czę -
sto cho wie, gdzie stwier dzo no prze kro cze nie do pusz czal -
nej wy so ko ści ogro dze nia w dwóch ROD. Ogól nie na le ży
pod kre ślić, że stan ogro dzeń we wnętrz nych jest co raz lep -
szy, są one czę ściej kon ser wo wa ne, na pra wia ne i wy mie -
nia ne. (tab.3)  

12

Ta be la 3: 
Pro cen to we ze sta wie nie ogro dów pod da nych prze glą dom w po szcze gól nych OZ, 
w któ rych oce nio ny zo stał stan ogro dzeń wewnętrznych

Bydgoszcz 99 36,87 36,87 12,12 - - 14,14

Częstochowa 34 35,7 64,3 - - - -

Elbląg 35 - 72 - - - 28

Gdańsk 126 15 48 26 11 -

Gorzów Wlkp. 13 - 53.84 30,76 7,69 - 7,71

Kalisz 19 - - - - - 100

OZ LiczbaROD Stan w badanych ROD
poddanych B. dobry Dobry Średni Zły B. zły Brak
przeglądom (%) (%) (%) (%) (%) (%)

OGRODZENIE WEWNĘTRZNE W ROD
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Ta bli ca z na zwą ogro du 
Ogól ny stan ta blic z na zwą ogro du oce nio ny jest ja ko

do bry. Do ty czy to 60–80% ogro dów pod da nych prze glą -
dom w po szcze gól nych OZ (m.in. OZ w Go rzo wie Wlkp.,
OZ w Ko sza li nie, OZ Łódz ki, OZ Ma ło pol ski, OZ Su dec -
ki, OZ Świę to krzy ski, OZ w Le gni cy, OZ To ruń sko -Wło -
cław ski), z ko lei w OZ w El blą gu 100% ogro dów pod -
da nych prze glą dom od zna cza się do brym sta nem w/w ta -
blic. Na to miast bar dzo do brym sta nem ta blic z na zwą
ogro du cha rak te ry zu ją się w więk szo ści ogro dy w OZ 
w Byd gosz czy (ok. 77% ROD), OZ Pod kar pac ki (ok. 90%
ROD), OZ Ślą ski (62% ROD), OZ we Wro cła wiu (94%
ROD). Ta bli ce z na zwą ogro du w więk szo ści ogro dów
usy tu owa ne są na bra mach ogro dów a tak że na bu dyn kach
sie dzi by za rzą du ROD. Ta bli ce są es te tycz ne i czy tel ne,
za wie ra ją wszyst kie po trzeb ne in for ma cje, ale są przy pad -

ki, gdzie na ta bli cy wid nie je na pis Pra cow ni czy Ogród
Dział ko wy, tak jest np. w 4 ogro dach w OZ w Le gni cy, 
w 1ogro dzie  w OZ w Czę sto cho wie.

Zły stan ta blic wy stę pu je ra czej spo ra dycz nie w ogro -
dach pod da nych prze glą dom, ale np. w OZ w Zie lo nej Gó -
rze  zły stan ta blic wy stę pu je aż w  17% ROD pod da nych
prze glą dom, w OZ Świę to krzy skim –15% ROD, w OZ 
w Le gni cy – ok. 13% ROD. Z ko li w OZ Opol skim, OZ
Pod kar pac kim, OZ Su dec kim 10% ogro dów pod da nych
prze glą dom nie po sia da ta blic z na zwą ogro du, a w OZ 
w Lu bli nie aż w ok. 16% ogro dów bra ku je w/w ta blic. 

Ta bli ca z na zwą ogro du to bar dzo istot ny ele ment in fra -
struk tu ry wska zu ją cy na użyt kow ni ków ogro du  – jest
wręcz wi zy tów ką ta kie go ogro du. Dla te go też na ta bli ce 
i ich stan po win na być zwró co na szcze gól na uwa ga przez
za rzą dy ROD. (tab. 4)

Koszalin 91 5 22 69 4 - -

Legnica 31 12,9 61,7 3,2 - - 22,2

Lublin 31 12,9 45,2 19,3 - - 22,6

Łódzki 19 10 80 10 - - -

Małopolski 73 7 76 3 - - 14

Mazowiecki 120 - 60 30 10 - -

Warmińsko-Mazurski 80 5 51 30 12 2 -

Opolski 39 3 46 20 - - 31

Piła 25 4 24 - 8 - 64

Podlaski 104 5 49 29 4 1 13

Poznań 36 2,8 75 22,2 - - -

Podkarpacki 57 - 64 - 10 - 26

Słupsk 12 13 63 24 - - -

Sudecki 30 - 53 34 - - 13

Szczecin 58 3,45 58,62 32,76 3,45 1,72 -

Śląski 159 50 40 7 2 - 1

Świętokrzyski 80 1 13 9 - - 77

Toruńsko-Włocławski 64 - 83 12 - - 5

Wrocław 140 10 16 7 5 - 62

Zielona Góra 50 2 36 34 2 - 26

Polska 1625 9,02 49,55 17,85 3,15 0,18 20,25



Ta be la 4: 
Pro cen to we ze sta wie nie ogro dów pod da nych prze glą dom w po szcze gól nych OZ, 
w któ rych oce nio ny zo stał stan tablic z nazwą ogrodu

OZ
LiczbaROD Stan w badanych ROD
poddanych B. dobry Dobry Średni Zły B. zły Brak
przeglądom (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Bydgoszcz 99 76,77 21,21 2,02 - - -

Częstochowa 34 52,9 35,4 - 8,8 2,9 -

Elbląg 35 - 100 - - - -

Gdańsk 126 10 83 5 - 2 -

Gorzów Wlkp. 13 23,07 61,53 7,69 - - 7,71

Kalisz 19 - 95 - - 5 -

Koszalin 91 27 61 10 2 - -

Legnica 31 16,10 71 - 12,90 - -

Lublin 31 51,6 29 3,3 - - 16,1

Łódzki 19 30 50 10 - - 10

Małopolski 73 27 66 4 3 - -

Mazowiecki 120 100 - - - - -

Warmińsko-Mazurski 80 40 40 15 5 - -

Opolski 39 31 43 8 3 5 10

Piła 25 48 44 4 - - 4

Podlaski 104 42 35 8 7 3 5

Poznań 36 44,4 55,6 - - - -

Podkarpacki 57 89,5 - - - - 10,5

Słupsk 12 25 60 15 - - -

Sudecki 30 7 63 13 7 - 10

Szczecin 58 3,45 43,10 32,76 3,45 10,34 6,9

Śląski 159 62 15 12 7 4 -

Świętokrzyski 80 6 62 13 15 - 4

Toruńsko-Włocławski 64 14 80 - 6 - -

Wrocław 140 94 - - 6 - -

Zielona Góra 50 9 57 13 17 - 4

Polska 1625 33,53 49,32 8,20 4,13 1,28 3,54

TABLICE Z NAZWĄ OGRODU
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Ta be la 5: 
Pro cen to we ze sta wie nie ogro dów pod da nych prze glą dom w po szcze gól nych OZ, 
w któ rych oce nio ny zo stał stan bram wjazdowych i furtek

OZ
LiczbaROD Stan w badanych ROD
poddanych B. dobry Dobry Średni Zły B. zły Brak
przeglądom (%) (%) (%) (%) (%) (%)

BRAMY I FURTKI W ROD

Bydgoszcz 99 42,92 42,92 11,11 3,05 - -

Częstochowa 34 32,4 67,6 - - - -

Elbląg 35 4,6 87,6 4,9 2,3 - 0,6

Gdańsk 126 8 52 40 - - -

Gorzów Wlkp. 13 23,07 53,84 15,39 7,70 - -

Kalisz 19 - 53 47 - - -

Koszalin 91 32 53 15 - - -

Legnica 31 19,4 64,5 16,1 - - -

Lublin 31 25,8 54,8 12,9 - - 6,5

Łódzki 19 17 83 - - - -

Małopolski 73 10 86 1 3 - -

Mazowiecki 120 - 90 10 - - -

Warmińsko-Mazurski 80 25 60 10 2 3 -

Opolski 39 18 51 20 8 3 -

Piła 25 32 64 4 - - -

Podlaski 104 20 48 25 6 1 -

Poznań 36 33,3 52,8 11,1 2,8 - -

Podkarpacki 57 - 77,2 19,3 - - 3,5

Słupsk 12 10 63 25 2 - -

czę ściej z ką tow ni ków wy peł nio nych siat ką, są na ogół
bie żą co re mon to wa ne, kon ser wo wa ne i ma lo wa ne oraz
po sia da ją spraw ne za mknię cia, naj czę ściej na kłód kę. Do
spo ra dycz nych tyl ko przy pad ków na le ży ko niecz ność ich
wy mia ny, cho ciaż w OZ we Wro cła wiu w 13 ROD ob ję -
tych prze glą da mi ist nie je po trze ba kon ser wa cji lub wy -
mia ny bram i fur tek, z ko lei w OZ Świę to krzy skim  8%
ROD nie po sia da za rów no bram jak i fur tek, a w OZ 
w Lu bli nie ok. 7% ROD. Zły stan bram wjaz do wych i fur -
tek wy ka zu je ma ły % ogro dów pod da nych prze glą dom 
w OZ, mia no wi cie jest to od 2–11% ogro dów (m.in. OZ
w Byd gosz czy, OZ w Go rzo wie Wlkp., OZ Opol ski, OZ
w Zie lo nej Gó rze, OZ we Wro cła wiu, OZ Ślą ski). (tab.5)

Bra my wjaz do we i furt ki
Ogól ny stan bram wjaz do wych i fur tek oce nio ny jest ja -

ko do bry. Do ty czy to 60–80% ogro dów pod da nych prze -
glą dom w OZ (np. OZ w Czę sto cho wie, OZ w El blą gu,
OZ w Le gni cy, OZ To ruń sko -Wło cław skim, OZ Su dec -
kim, OZ w Pi le, OZ Pod la skim OZ Świę to krzy skim, OZ
w Szcze ci nie, OZ War miń sko -Ma zur skim).  Z ko lei aż
90% ogro dów pod da nych prze glą dom w OZ Ma zo wiec -
kim po sia da do bry stan w/w ele men tów in fra struk tu ry.
Na to miast bar dzo do bry stan bram wjaz do wych i fur tek
wy stę pu je aż w ok. 80% w OZ we Wro cła wiu, w 50%
ogro dów w OZ Ślą skim. 

W/w ele men ty in fra struk tu ry ogro du wy ko na ne są naj -

15
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Ale je i dro gi ogro do we
Są to naj czę ściej dro gi na tu ral ne utwar dza ne gry zem lub

mu ra wą, w nie któ rych tyl ko głów ne ale je są as fal to we lub
utwar dza ne pły ta mi be to no wy mi.

We dług spra woz dań w zde cy do wa nej więk szo ści ogro -
dów ale je i dro gi ogro do we są w do brym sta nie, m.in. 
w OZ w Czę sto cho wie – 66% ROD, w OZ w Go rzo wie
Wlkp. – ok. 62% ROD, w OZ w Ko sza li nie – 78% ROD,
w OZ Ma ło pol skim – 75% ROD, OZ Ma zo wiec kim 

– 80% ROD, OZ War miń sko -Ma zur skim – 83% ROD,
OZ Su dec kim – 70% ROD, OZ w Pi le – 68% ROD, w OZ
w Po zna niu – ok.67% ROD w OZ Świę to krzy skim, OZ
Pod kar pac kim – ok.74% ROD. W OZ w El blą gu 100%
ogro dów cha rak te ry zu je się do brym sta nem tych alei 
i dróg. 

Z ko lei bar dzo do brym sta nem alei i dróg od zna cza się
po nad 50% ogro dów w OZ Ślą skim, OZ w Le gni cy oraz
w OZ Łódz kim. (tab.6) 

Sudecki 30 3 60 37 - - -

Szczecin 58 6,9 56,55 44,83 1,72 - -

Śląski 159 50 25 15 7 3 -

Świętokrzyski 80 5 64 17 6 - 8

Toruńsko-Włocławski 64 14 82 - - 4 -

Wrocław 140 79 13 - 8 - -

Zielona Góra 50 8 45 32 11 4 -

Polska 1625 19,85 58,64 17,50 2,66 0,6 0,75

Ta be la 6: 
Pro cen to we ze sta wie nie ogro dów pod da nych prze glą dom w po szcze gól nych OZ, 
w któ rych oce nio ny zo stał stan alei i dróg ogrodowych

OZ
LiczbaROD Stan w badanych ROD
poddanych B. dobry Dobry Średni Zły B. zły Brak
przeglądom (%) (%) (%) (%) (%) (%)

ALEJE I DROGI W ROD

Bydgoszcz 99 39,9 39,9 13,13 7,07 - -

Częstochowa 34 34 66 - - - -

Elbląg 35 - 100 - - - -

Gdańsk 126 9 20 65 6 - -

Gorzów Wlkp. 13 - 61,54 38,46 - - -

Kalisz 19 11 47 42 - - -

Koszalin 91 7 78 12 3 - -

Legnica 31 54,8 42 3,2 - - -

Lublin 31 41,9 38,7 19,4 - - -

Łódzki 19 5 73 22 - - -

Małopolski 73 18 75 4 3 - -

Mazowiecki 120 - 80 20 - - -

Warmińsko-Mazurski 80 15 70 10 4 1 -
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War to pod kre ślić, że co raz mniej sto so wa ny jest do
utwar dza nia dróg ogro do wych żu żel, na to miast alej ki
ogro do we w zde cy do wa nej więk szo ści są utwar dzo ne mu -
ra wą do brze utrzy my wa ną przez dział kow ców. 

Dom Dział kow ca i świe tli ce
Wy po sa że nie ogro dów w Do my Dział kow ca i świe tli ce

jest bar dzo zróż ni co wa ne, jak rów nież stan tych obiek tów
jest róż ny. W więk szo ści obiek ty te są utrzy my wa ne w ta -
ki spo sób, aby mo gły słu żyć dział kow com i ich ro dzi nom.
Jed nak wy stę pu je po wszech na po trze ba ich re mon tów.
Do my Dział kow ca i świe tli ce, jak wy ni ka ze spra woz dań,
wy ma ga ją naj czę ściej wy mia ny sto lar ki bu dow la nej, na -
praw lub wy mia ny da chów, re mon tu lub wy mia ny pod łóg
oraz in sta la cji we wnętrz nych, a tak że wy po sa że nia. 

Wie le okrę go wych za rzą dów wska zu je na do bry stan
Do mów Dział kow ca i świe tlic (m.in. OZ we Wro cła wiu,
OZ Opol ski, OZ Ślą ski, OZ Ma zo wiec ki, OZ w El blą gu,
OZ w Byd gosz czy). Jed nak wy stę pu ją też okrę gi, któ re
wy ka za ły, że w wie lu ogro dach pod da nych prze glą dom
brak jest w/w bu dyn ków, jak np. OZ w Byd gosz czy – bu -
dyn ki te nie wy stę pu ją w ok. 35% ROD, w OZ Ślą skim 
– nie wy stę pu ją w 28% ROD, w OZ Pod la skim – nie wy -
stę pu ją w 17% ROD. Z ko lei w OZ War miń sko -Ma zur -
skim aż w 60% ROD bra ku je w/w bu dyn ków, po dob nie
jest w OZ w Czę sto cho wie (brak w 64% ROD), po dob nie
w OZ w Ko sza li nie (brak w 67% ROD), w OZ w Le gni -
cy (brak w 74% ROD), w OZ Świę to krzy skim (brak 
w 71% ROD), w OZ Pod kar pac kim (brak w ok. 82%
ROD). (tab. 7)

Opolski 39 13 54 18 15 - -

Piła 25 12 68 20 - - -

Podlaski 104 20 44 26 8 2 -

Poznań 36 5,6 66,6 19,4 5,6 2,8 -

Podkarpacki 57 - 100 - - - -

Słupsk 12 15 78 7 - - -

Sudecki 30 - 70 23 7 - -

Szczecin 58 12,06 51,74 31,03 5,17 - -

Śląski 159 50 25 25 - - -

Świętokrzyski 80 2 63 32 3 - -

Toruńsko-Włocławski 64 - 99 - - 1 -

Wrocław 140 37 22 30 11 - -

Zielona Góra 50 11 47 40 2 - -

Polska 1625 18,81 58 20 3 0,23 0

Ta be la 7: 
Pro cen to we ze sta wie nie ogro dów pod da nych prze glą dom w po szcze gól nych OZ, 
w któ rych oce nio ny zo stał stan Domów Działkowca

Bydgoszcz 99 30,3 30,3 5,05 - - 34,35

Częstochowa 34 8 20 - 8 64

Elbląg 35 17 31 - - - 52

OZ LiczbaROD Stan w badanych ROD
poddanych B. dobry Dobry Średni Zły B. zły Brak
przeglądom (%) (%) (%) (%) (%) (%)

DOMY DZIAŁKOWCA W ROD



Gdańsk 126 55 12 10 - - 23

Gorzów Wlkp. 13 30,76 46,15 15,38 - - 7,71

Kalisz 19 - 47 16 - - 37

Koszalin 91 15,38 7,69 - 10 - 67

Legnica 31 13 13 - - - 74

Lublin 31 35,5 9,7 - - - 54,8

Łódzki 19 22 50 18 - - 10

Małopolski 73 24 24 10 3 - 39

Mazowiecki 120 5 35 40 - - 24

Warmińsko-Mazurski 80 4 2 5 10 10 60

Opolski 39 20 33 13 3 - 31

Piła 25 36 32 - - - 32

Podlaski 104 17 30 12 1 - 40

Poznań 36 22,2 27,8 11,1 5,6 2,8 30,5

Podkarpacki 57 - 65 - - - 35

Słupsk 12 15 40 35 - - 10

Sudecki 30 7 30 16 7 - 40

Szczecin 58 25,86 20,69 25,86 - - 27,59

Śląski 159 30 20 15 7 - 28

Świętokrzyski 80 1 28 - - - 71

Toruńsko-Włocławski 64 - 54 - - - 46

Wrocław 140 31 20 13 - - 36

Zielona Góra 50 2 32 13 - 4 49

Polska 1625 17,96 29,34 10,52 2,1 0,64 39,44

w więk szo ści ogro dów, o czym świad czy ogól nie tyl ko
śred ni stan tych obiek tów w ROD pod da nych prze glą dom. 

Więk szość okrę gów wska za ło, że znacz na licz ba ROD
pod da nych prze glą dom ich nie po sia da. Tak jest w przy -
pad ku ana li zo wa nych ROD np. w OZ w Gdań sku, OZ 
w Ko sza li nie, OZ Ślą skim, gdzie sa ni ta ria ty nie wy stę pu -
ją w 80% tych ogro dów. Z ko lei w OZ War miń sko -Ma zur -
skim aż 97% ROD pod da nych prze glą dom nie po sia da
sa ni ta ria tów. Bra kiem sa ni ta ria tów w 50% ROD pod da -
nych prze glą dom cha rak te ry zu ją się m.in. OZ w Opo lu,
OZ we Wro cła wiu, OZ w Zie lo nej Gó rze. (tab.8)

Bu dyn ki ad mi ni stra cyj no -go spo dar cze
W więk szo ści ogro dów stan tych obiek tów oce nia ny jest

ja ko śred ni. Bu dyn ki te wy stę pu ją na te re nie więk szo ści
ROD, któ re zo sta ły pod da ne prze glą dom. Jed nak jak wy -
ni ka ze spra woz dań wie le z nich wy ma ga sta ran ne go re -
mon tu, ty pu: ma lo wa nie po miesz czeń, ma lo wa nie ele -
wa cji ze wnętrz nej, na pra wa da chu, czy też mo der ni za cja
wnętrz bu dyn ków.

Sa ni ta ria ty
Trze ba jed no znacz nie po wie dzieć, że jest to pro blem 
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Ta be la 8: 
Zestawienie ilościowe ogrodów poddanych przeglądom w poszczególnych OZ,
charakteryzujących się brakiem sanitariatów

*) po nie waż OZ in for ma cje te wy ka za ły w licz bach bez względ nych lub w pro cen tach, po wyż sza ta be la nie ob ra zu je
śred niej war to ści wy li czo nej w sto sun ku do wszyst kich OZ w od nie sie niu do bra ku sa ni ta ria tów

OZ 

DOSTEPNOŚĆ SANITARIATÓW W BADANYCH ROD

Bydgoszcz 99 38 ROD

Częstochowa 34 15 ROD

Elbląg 35 23 ROD

Gdańsk 126 80% ROD

Gorzów Wielp. 13 23,08% ROD

Kalisz 19 5 ROD

Koszalin 91 80% ROD

Legnica 31 8 ROD

Lublin 31 7 ROD

Łódzki 19 6 ROD

Małopolski 73 33 ROD

Mazowiecki 120 22 ROD

Warmińsko-Mazurski 80 97% ROD

Opolski 39 50% ROD

Piła 25 32% ROD

Podkarpacki 57 29% ROD

Podlaski 104 26% ROD

Poznań 36 15% ROD

Słupsk 12 12 ROD

Sudecki 30 30 ROD

Szczecin 58 41 ROD

Śląski 159 80% ROD

Świętokrzyski 80 56 ROD

Toruńsko-Włocławski 64 7% ROD

Wrocław 140 50% ROD

Zielona Góra 50 51% ROD

Liczba ROD poddanych Ilość* ROD w których brak
przeglądom w poszczególnych OZ jest sanitariatów
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Ta be la 9: 
Zestawienie ilościowe ogrodów poddanych przeglądom w poszczególnych OZ,
w których oceniony został stan sieci wodociągowej

OZ
LiczbaROD Stan w badanych ROD
poddanych B. dobry Dobry Średni Zły B. zły Brak
przeglądom (%) (%) (%) (%) (%) (%)

SIEĆ WODOCIĄGOWA W ROD

Bydgoszcz 99 50,5 40,5 17 - - 2

Częstochowa 34 28,6 57,1 - 14,3 - -

Elbląg 35 5,7 48,6 14,3 17,1 - 14,3

Gdańsk 126 20 74 - - - 6

Gorzów Wlkp. 13 46,15 38,46 7,69 7,69 - -

Kalisz 19 - 42 32 - - 26

Koszalin 91 32 54 6 8 - -

Legnica 31 51,6 19,4 9,7 3,2 - 16,1

Lublin 31 12,9 54,8 12,9 3,2 - 12,9

Łódzki 19 32 47 16 - - 5

Małopolski 73 4 74 - 3 - 19

Mazowiecki 120 - 18 56 18 - 8

Warmińsko-Mazurski 80 10 20 35 30 5 -

Opolski 39 18 54 10 - - 18

Piła 25 16 52 8 - - 24

Podlaski 104 25 44 16 3 - 22

Poznań* 36 16,7 33,3 5,6 - 2,8 8,3

Podkarpacki 57 - 70,15 - - - 29,85

cią go wej po sia da 18% ROD),  w OZ Su dec kim (zły stan
sie ci wo do cią go wej po sia da 13% ROD), OZ w Pi le (bra -
ku je jej w 24% ROD pod da nych prze glą dom). Do syć spo -
rym bra kiem sie ci wo do cią go wej cha rak te ry zu ją się m.in.
ogro dy w OZ w Ka li szu (brak w 26% ROD), w OZ Pod -
kar pac kim (brak w ok. 30% ROD), w OZ Su dec kim ( brak
w 37% ROD), w OZ Świę to krzy skim (brak w 28% ROD),
z ko lei w OZ we Wro cła wiu 70% ROD pod da nych prze -
glą dom cha rak te ry zu je się bra kiem sie ci wo do cią go wej. 

Na to miast bar dzo do brym i do brym sta nem ist nie ją cych
sie ci wo do cią go wych w ogro dach cha rak te ry zu ją się
m.in., OZ w Byd gosz czy, OZ w Czę sto cho wie, OZ w El -
blą gu, OZ w Go rzo wie Wlkp., OZ w Ko sza li nie, OZ Pod -
kar pac ki, OZ To ruń sko -Wło cław ski, OZ w Zie lo nej
Gó rze, OZ w Le gni cy. (tab. 9)

Sie ci
1) wo do cią go wa
Wy po sa że nie ogro dów w sieć wo do cią go wą okre śla się

ja ko stan do bry, jak pod kre śla ją w spra woz da niach okrę -
go we za rzą dy pro blem za pew nie nia wo dy jest w za sa dzie
roz wią za ny w więk szo ści ogro dów. Przy bra ku sie ci wo -
do cią go wej dział kow cy do dys po zy cji ma ją stud nie ko pa -
ne lub abi syn ki.

Z ana li zy spra woz dań wy ni ka jed nak, że dość spo ra licz -
ba sie ci wo do cią go wych w ROD pod da nych prze glą dom
jest jed nak prze sta rza ła, kil ku dzie się cio let nia, a więc jest
bar dzo wy eks plo ato wa na, awa ryj na, sta le re mon to wa na 
i w za sa dzie wy ma ga ją ca wy mia ny. Tak jest np. w OZ
Czę sto cho wie (zły stan sie ci wo do cią go wej po sia da 14%
ROD), w OZ w El blą gu (zły stan sie ci wo do cią go wej po -
sia da 17% ROD), OZ Ma zo wiec kim  (zły stan sie ci wo do -
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Ta be la 10: 
Zestawienie ilościowe ogrodów poddanych przeglądom w poszczególnych OZ,
w których oceniony został stan sieci energetycznej

Słupsk 12 10 60 30 - - -

Sudecki 30 - 27 23 13 - 37

Szczecin 58 6,89 39,66 24,14 6,89 1,72 20,7

Śląski 159 50 30 12 8 - -

Świętokrzyski 80 4 45 15 4 4 28

Toruńsko-Włocławski 64 11 80 - - - 9

Wrocław 140 21 9 - - - 70

Zielona Góra 50 11 49 8 11 - 21

Polska 1625 15,61 43,46 12,36 3,40 0,95 27,76

*) 33.3% ROD, któ re zo sta ły pod da ne prze glą dom nie oce nio no sta nu sie ci wo do cią go wej 

OZ LiczbaROD Stan w badanych ROD
poddanych B. dobry Dobry Średni Zły B. zły Brak
przeglądom (%) (%) (%) (%) (%) (%)

SIEĆ ENERGETYCZNA W ROD

Bydgoszcz 99 40,40 40,40 17,17 2,03 - -

Częstochowa 34 - 75 - 6 3 16

Elbląg 35 5,7 48,6 14,3 17,1 - 14,3

Gdańsk 126 54 36 6 - - 4

Gorzów Wlkp. 13 23,07 53,84 7,69 - - 15,4

Kalisz 19 - 84 - 5 - 11

Koszalin 91 28 - 12 - - 60

Legnica 31 45,2 9,6 - - - 45,2

Lublin 31 19,3 35,5 3,2 - - 42

Łódzki 19 24 47 24 - - 5

Małopolski 73 3 80 4 3 - 10

ok. 53% ROD wy ka zu je na zły stan ist nie ją cej sie ci ener -
ge tycz nej, któ ra wy ma ga mo der ni za cji lub wy mia ny.
Wie le ogro dów pod da nych prze glą dom przez OZ wy ka -
zu je tak że brak sie ci ener ge tycz nej, do ty czy to np. 45%
ROD w Le gni cy, 49% ROD w OZ Świę to krzy skim, 60%
ROD w Ko sza li nie, 64% ROD w OZ Su dec kim, w OZ we
Wro cła wiu aż 70% ROD. (tab.10)

2) ener ge tycz na 
Prze glą dy wy ka za ły w prze wa dze do bry stan wy po sa że -

nia ogro dów w sieć ener ge tycz ną. Tak jest w przy pad ku
ogro dów pod da nych prze glą dom m.in. w OZ w Czę sto -
cho wie – 75% ROD, OZ w Ka li szu – 84% ROD, w OZ
Ma ło pol skim – 80% ROD, OZ w Pi le – 68% ROD, OZ
Pod kar pac kim – 72% ROD, OZ To ruń sko -Wło cław skim
– 97% ROD. Jed nak w przy pad ku OZ w Po zna niu aż 
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Mazowiecki 120 - 40 30 5 - 25

Warmińsko-Mazurski 80 5 10 30 20 5 30

Opolski 39 10 49 - 3 - 38

Piła 25 12 68 12 - - 8

Podlaski 104 22 40 16 1 - 21

Poznań* 36 11,1 52,8 2,8 - - -

Podkarpacki 57 - 72 - - - 28

Słupsk 12 15 60 20 5 - -

Sudecki 30 - 13 -23 - - 64

Szczecin 58 17,24 29,3 41,37 3,45 1,72 6,92

Śląski 159 42 20 22 8 8 -

Świętokrzyski 80 6 23 15 3 4 49

Toruńsko-Włocławski 64 1 97 - - 1 1

Wrocław 140 20 10 - - - 70

Zielona Góra 50 2 36 21 7 2 28

Polska 1625 15,83 41,24 11,22 5,05 1,23 23,91

*) 33.3 % ROD, któ re zo sta ły pod da ne prze glą dom nie oce nio no sta nu sie ci ener ge tycz nej 

Ta be la 11: 
Zestawienie ilościowe ogrodów poddanych przeglądom w poszczególnych OZ,
w których oceniony został stan tablic informacyjnych

Bydgoszcz 99 45,95 45,95 8,1 - - -

Częstochowa 34 52,9 44,2 - 2,9 - -

Elbląg 35 91 - - 8,5 - 0,5

Gdańsk 126 10 83 5 - 2 -

Gorzów Wlkp. 13 23,07 61,53 - 7,69 - 7,71

Kalisz 19 - 79 21 - - -

Koszalin 91 27 61 10 2 - -

OZ LiczbaROD Stan w badanych ROD
poddanych B. dobry Dobry Średni Zły B. zły Brak
przeglądom (%) (%) (%) (%) (%) (%)

TABLICE INFORMACYJNE W ROD

ją się jed nak po je dyn cze przy pad ki ogro dów, w któ rych
stan ta blic in for ma cyj nych jest śred ni a na wet zły, co wią -
że się nie tyl ko ze sta nem, tech nicz nym ale tak że z bra -
kiem nie zbęd nych in for ma cji i ak tu al no ści. (tab. 11)

Ta bli ce in for ma cyj ne w ogro dzie
W więk szo ści ogro dy wy po sa żo ne są w ta bli ce in for -

ma cyj ne. Ich stan jest zde cy do wa nie do bry i do ty czy to
od 60–90 % ROD pod da nych prze glą dom w OZ. Zda rza -

22



Legnica 31 16,1 71 - 12,9 - -

Lublin 31 51,7 29 3,2 - - 16,1

Łódzki 19 10 78 12 - - -

Małopolski 73 15 73 9 3 - -

Mazowiecki 120 30 47 23 - - -

Warmińsko-Mazurski 80 15 30 35 15 5 -

Opolski 39 18 64 15 3 - -

Piła 25 16 64 20 - - -

Podlaski 104 12 49 28 6 - 5

Poznań 36 13,9 69,5 8,3 8,3 - -

Podkarpacki 57 - 96,5 - - - 3,5

Słupsk 12 15 45 25 10 - 5

Sudecki 30 3 63 17 3 7 7

Szczecin 58 3,45 17,24 68,97 8,62 - 1,72

Śląski 159 40 39 18 3 - -

Świętokrzyski 80 4 73 15 4 4 -

Toruńsko-Włocławski 64 1 97 - - - 2

Wrocław 140 70 24 - 6 - -

Zielona Góra 50 11 28 41 11 9 -

Polska 1625 26,08 55,31 12,18 3,60 1,08 1,86

2. Funk cjo nal ność ro dzin nych ogro dów dział ko wych

Funk cjo nal ność ogro dów oce nia na by ła przez ze spo ły
do ko nu ją ce prze glą dów na pod sta wie ukła du ko mu ni ka -
cyj ne go umoż li wia ją ce go do jazd po jaz dów me cha nicz -
nych do każ dej dział ki, za pew nie nia do sta tecz nej ilo ści
miejsc po sto jo wych dla po jaz dów na par kin gach ogro do -
wych, wy po sa że nia ogro dów w te re ny ogól ne i pla ce za -
baw dla dzie ci i mło dzie ży, pa sy ochron ne od dróg
ko mu ni ka cyj nych i in nych źró deł za nie czysz czeń. Do ko -
ny wa no tak że oce ny wy po sa że nia ogro dów w sprzęt me -
cha nicz ny i ogrod ni czy do stęp ny dla dział kow ców, roz-
wią za nie spo so bu skła do wa nia śmie ci zgod nie z obo wią -
zu ją cy mi prze pi sa mi, a tak że po rzą dek w ogro dach i udo -
stęp nia nie ogro dów dla spo łecz no ści lo kal nych. 

Układ ko mu ni ka cyj ny
W więk szo ści ogro dów ob ję tych prze glą da mi okrę go -

we za rzą dy do brze oce ni ły układ ko mu ni ka cyj ny, 
a szcze gól nie moż li wość do jaz du do wszyst kich dzia łek
po jaz dów me cha nicz nych, w tym służb ra tow ni czych.
Bar dzo do brze układ ko mu ni ka cyj ny oce nio ny zo stał
m.in. w OZ: w Byd gosz czy (w 86% pra wi dło wy), w OZ
w Le gni cy (97% ukła du ko mu ni ka cyj ne go w sta nie bar -
dzo do brym)To ruń sko -Wło cław ski (w 90% pra wi dło -
wy). Po za tym do bre zor ga ni zo wa ny układ ko mu ni ka c0
yj ny wy stę pu je w OZ w Czę sto cho wie, w OZ Ma ło pol -
skim, OZ Opol ski, OZ w Szcze ci nie. Na pod sta wie ana -
li zy spra woz dań moż na tak że stwier dzić, że za rzą dy
ROD dba ją o utrzy ma nie ukła du ko mu ni ka cyj ne go w na -
le ży tym sta nie. 

Dro ga ob wo do wa w ogro dzie 
Dro gi ob wo do we w więk szo ści ROD pod da nych prze -

kim – w 10 % ROD, w OZ w Go rzo wie Wlkp. – w ok. 8%
ROD, w OZ w Słup sku i OZ Pod la skim – w 5 % ROD. 

Jak wy ni ka z po wyż szej ta be li, są ogro dy cha rak te ry zu -
ją ce się bra kiem ta blic in for ma cyj nych, jak np. w OZ w
Lu bli nie – w 16 % ROD bra ku je w/w ta blic , w OZ Su dec -

23



Ta be la 12: 
Zestawienie ilościowe ogrodów poddanych przeglądom w poszczególnych OZ,
charakteryzujących się brakiem placów zabaw

OZ 

DOSTEPNOŚĆ SANITARIATÓW W BADANYCH ROD

Bydgoszcz 99 30% ROD

Częstochowa 34 25 ROD

Elbląg 35 29 ROD

Liczba ROD poddanych Ilość* ROD w których brak
przeglądom w poszczególnych OZ jest sanitariatów

Pa sy zie le ni izo la cyj nej
Są co raz częst szym wy po sa że niem ogro dów za bez pie -

cza ją cym je przed ne ga tyw nym od dzia ły wa niem szcze -
gól nie dróg o du żym na si le niu ru chu. Pro blem ten jest
do strze ga ny i po dej mo wa ne są od po wied nie dzia ła nia po -
przez za kła da nie pa sów izo la cyj nych, ży wo pło tów na te -
re nie więk szo ści od dzia łów okrę go wych. 

Na te re nie OZ w Po zna niu, OZ w Czę sto cho wie, OZ 
w Pi le, OZ Ma ło pol skie go, OZ w Go rzo wie Wlkp., oz we
Wro cła wiu w znacz nej ilo ści ogro dów po ło żo nych przy
dro gach ko mu ni ka cyj nych ist nie ją pa sy ochron ne (od 
40–60% ogro dów ob ję tych prze glą da mi). Jed nak ana li zu jąc
na de sła ne spra woz da nia, moż na stwier dzić, że jest jesz cze
du żo do zro bie nia w tym za kre sie, głów nie w kwe stii pra -
wi dło we go utrzy my wa nia tych pa sów izo la cyj nych. 

Pla ce za baw dla dzie ci 
W więk szo ści spra woz dań oce nia się wy po sa że nie ogro -

dów w te pla ce ne ga tyw nie. Przy kła do wo w OZ w Szcze -
ci nie z 58 ogro dów pod da nych prze glą dom tyl ko 11 po sia-
da ło pla ce za baw, w OZ Świę to krzy skim – na 80 ROD
tyl ko 4 ogro dy. W po nad 80% ROD pod da nych prze glą -
dom brak jest w/w pla ców m.in. w OZ w Gdań sku, w OZ
Ma ło pol skim, w OZ Su dec kim, w OZ we Wro cła wiu, 
w OZ w Zie lo nej Gó rze. Z ko lei aż w po nad 90% ROD
pod da nych prze glą dom brak jest pla ców za baw m.in. 
w OZ w Ko sza li nie, OZ w Lu bli nie, w OZ To ruń sko -Wło -
cław skim, w OZ War miń sko -Ma zur skim. Z ko lei w OZ
w Słup sku oraz w OZ w Le gni cy wszyst kie ROD pod da -
ne prze glą dom wy ka zu ją się bra kiem w/w pla ców. Tam,
gdzie z ko lei wy stę pu ją pla ce za baw dla dzie ci są one wy -
po sa żo ne naj czę ściej w ław ki, huś taw ki i pia skow ni ce, ale
nie za wsze od po wia da ją obo wią zu ją cym prze pi sów ze
wzglę dów bez pie czeń stwa. Urzą dze nia są naj czę ściej źle
kon ser wo wa ne i moc no znisz czo ne. Ze spra woz dań wy ni -
ka, że w pla ce za baw dla dzie ci wy po sa żo nych jest od 10
do 20% ogro dów dział ko wych. (tab.12)

glą dom wy stę pu ją i są do brze utrzy ma ne. Przy kła do wo
OZ To ruń sko -Wło cław skim – 64% ROD po sia da dro gi
ob wo do we, w OZ w Szcze ci nie ROD pod da nych prze glą -
dom, dro gi te wy stę pu ją w 70% ogro dów, w OZ w Po zna -
niu 75% ROD po sia da dro gi ob wo do we, w OZ w Le gni cy
dro gi ob wo do we wy stę pu ją w 51.6% ROD. Ale ina czej
sy tu acja wy glą da cho ciaż by w OZ Świę to krzy skim, gdzie
na 80 ROD pod da nych prze glą dom tyl ko 7 ROD po sia da -
ło dro gi ob wo do we, w OZ w Czę sto cho wie na 21 ROD
pod da nych prze glą dom 13 ROD po sia da ło te dro gi. 

Par kin gi i miej sca po sto jo we 
Nie w peł ni za pew nia ją po trze by użyt kow ni ków, szcze -

gól nie w okre sie urlo po wym i so bot nio -nie dziel ne go wy -
po czyn ku. OZ Ma zo wiec ki stwier dza, że pro blem ten
wy stę pu je głów nie w ogro dach po ło żo nych szcze gól nie
na te re nach du żych miast, wśród ROD pod da nych prze -
glą dom tyl ko 30 ogro dów po sia da par kin gi i miej sca po -
sto jo we, w 24 ROD brak jest tych miejsc, z ko lie w 66
ROD par kin gi po ło żo ne są po za te re nem ogro dów. W OZ
w Zie lo nej Gó rze w ana li zo wa nych ogro dach bra ku je aż
w 50 % ROD miejsc po sto jo wych dla użyt kow ni ków
dzia łek w ROD, po dob nie jest w OZ Świę to krzy skim.
Dział kow cy zmu sze ni są do ko rzy sta nia z przy le głych ulic
lub nie za go spo da ro wa nych te re nów po ło żo nych w są -
siedz twie ogro du. 

Je dy nie w ogro dach na te re nie OZ Opol skie go więk -
szość ogro dów po sia da par kin gi w do sta tecz nej ilo ści.
Naj wię cej ogro dów po sia da ją cych par kin gi wy stę pu je w
OZ W Go rzo wie Wlkp. (56%), w OZ w Czę sto cho wie
(50%), w OZ w Le gni cy (55%), W ogro dach na te re nie
po zo sta łych okrę gów oce nia się, że w par kin gi wy po sa -
żo nych jest od 20 do 35% ogro dów ob ję tych prze glą da mi,
ale nie ozna cza to jed nak, że za bez pie cza ją one na dziś
wy star cza ją cą ilość miejsc po sto jo wych. Bar dzo róż nie
wy glą da tak że izo lo wa nie par kin gów od naj bliż szych
dzia łek.
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Gdańsk 126 85% ROD

Gorzów Wielp. 13 46,15% ROD

Kalisz 19 10 ROD

Koszalin 91 95% ROD

Legnica 31 31 ROD

Lublin 31 99% ROD

Łódzki 19 13 ROD

Małopolski 73 84% ROD

Mazowiecki 120 100 ROD

Warmińsko-Mazurski 80 97,5% ROD

Opolski 39 64% ROD

Piła 25 48% ROD

Podkarpacki 57 38% ROD

Podlaski 104 52% ROD

Poznań 36 56% ROD

Słupsk 12 100% ROD

Sudecki 30 89% ROD

Szczecin 58 47 ROD

Śląski 159 30% ROD

Świętokrzyski 80 76  ROD

Toruńsko-Włocławski 64 90% ROD

Wrocław 140 80% ROD

Zielona Góra 50 82% ROD

*) po nie waż OZ in for ma cje te wy ka za ły w licz bach bez względ nych lub w pro cen tach, po wyż sza ta be la nie ob ra zu je
śred niej war to ści wy li czo nej w sto sun ku do wszyst kich OZ w od nie sie niu do bra ku pla ców za baw

Ma ło pol ski, OZ Opol ski i OZ we Wro cła wiu; sto sun ko wo
do brze wy po sa żo nych jest tak że 80% ogro dów w OZ 
w Zie lo nej Gó rze, OZ w Pi le, od 50–60% ogro dów w OZ
Su dec kim, OZ w Czę sto cho wie i OZ w Go rzo wie Wlkp.,
w OZ w Po zna niu (69% ROD). W po zo sta łych okrę gach
prze cięt nie 15–20% ogro dów jest wy po sa żo nych w ta ki
sprzęt i to tyl ko tych, któ re po sia da ją obiek ty ku ba tu ro we:
Do my Dział kow ca, bu dyn ki ad mi ni stra cyj no -go spo dar -
cze lub ma ga zy no we. 

Skła do wa nie śmie ci i ich usu wa nie
Spra wa skła do wa nia śmie ci na te re nie ogro dów i ich

wy wo że nia jest roz wią za na prak tycz nie we wszyst kich
ogro dach, któ re zo sta ły pod da ne prze glą dom. Do ty czy to

Nie co lep sza jest sy tu acja z te re na mi użyt ku ogól ne go
dla mło dzie ży i do ro słych, cho ciaż i w tym przy pad ku
wie le pla ców i te re nów ogól nych zo sta ło zli kwi do wa nych
i prze zna czo nych pod dział ki. Pod kre śla się w spra woz da -
niach, że te re nów ta kich brak jest szcze gól nie w ma łych
ogro dach dział ko wych. 

Wy po sa że nie ogro dów w sprzęt do stęp ny dla dział -
kow ców

Sy tu acja pod tym wzglę dem jest zróż ni co wa na. Naj czę -
ściej na wy po sa że niu ogro dów są ko siar ki, tacz ki, opry ski -
wa cze, a rza dziej sprzęt warsz ta to wy do prac spa wal-
ni czych, ślu sar skich czy sto lar skich. O do brym wy po sa że -
niu w sprzęt do stęp ny dla dział kow ców sy gna li zu ją OZ
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3. Za go spo da ro wa nie i wy ko rzy sta nie dzia łek w ROD 

Oce ny za go spo da ro wa nia i wy ko rzy sta nia dzia łek na le -
ża ło do ko nać opi so wo uwzględ nia jąc na stę pu ją ce kry te ria:
dział ki za nie dba ne, dział ki nie użyt ko wa ne, es te ty kę i po -
rzą dek na dział kach, zgod ność za go spo da ro wa nia z re gu -
la mi nem, es te ty ka al ta ny, al ta ny po nadnor ma tyw ne (w
tym ich po wierzch nia za bu do wy i wy so kość, sa ma po -
wierzch nia za bu do wy al ta ny, sa ma wy so kość al ta ny), usy -
tu owa nie al ta ny na dział ce, licz ba dzia łek na któ rych
za miesz ku ją dział kow cy, licz ba od no to wa nych przy pad -
ków za mel do wa nia na dział kach, licz ba dzia łek wy ko rzy -
sty wa nych do ce lów nie zgod nych z prze pi sa mi, usy-
tu owa nie kom po stow ni ka, stan drze wo sta nu na dział ce.

Na le ży pod kre ślić, że w więk szo ści spra woz dań zwra -
ca się uwa gę na fakt, że dział ki zde cy do wa nie są bar dzo
do brze lub do brze za go spo da ro wa ne, do ty czy to 90%
dzia łek ob ję tych prze glą da mi m.in. w OZ w Byd gosz czy,
OZ w Czę sto cho wie, OZ w Gdań sku, w OZ w Pi le, OZ 
w Szcze ci nie, OZ Ślą skim, OZ w Zie lo nej Gó rze. Licz ba
za nie dba nych dzia łek w tych okrę gach nie prze kra cza
10% w sto sun ku do wszyst kich dzia łek uwzględ nio nych
w prze glą dach. Głów ne czyn ni ki, któ re wpły nę ły na tą do -
brą oce nę w kwe stii za go spo da ro wa nia dzia łek są: es te ty -
ka na dział kach, ład i po rzą dek na dział kach, prze s-
trze ga nie do pusz czal nej wy so ko ści ogro dze nia, funk cjo -
no wa nie dzia łek w spo sób przy ja zny dla śro do wi ska.

Jak wy ni ka ze spra woz dań prze waż nie w każ dym ogro -
dzie, któ ry zo stał pod da ny prze glą dem wy stę pu ją dział ki
nie użyt ko wa ne, jak np. w OZ w Byd gosz czy – ale za le d wie
3%, po dob nie jest w OZ w Opo lu, OZ w Ma zo wiec kim,
OZ w Byd gosz czy, OZ w Ka li szu, gdzie dział ki nie użyt ko -
wa ne wy stę pu ją ra czej spo ra dycz nie. Bra kiem dzia łek nie -
użyt ko wa nych cha rak te ry zu je się je dy nie OZ Ślą ski. 

Więk szość dzia łek za go spo da ro wa na jest zgod nie z re -
gu la mi nem ROD, cho ciaż o nie pra wi dło wo ściach wspo -
mi na się w wie lu spra woz da niach. Do ty czy to nie
prze strze ga nia od le gło ści na sa dzeń drzew i krze wów od

gra nic dzie łek ( OZ w Gdań sku, OZ Ślą ski, OZ Ma zo -
wiec ki), nie pra wi dło wo ści ogro dzeń we wnętrz nych pod
wzglę dem prze kra cza nia ich wy so ko ści (np. OZ Ślą ski),
nie prze strze ga nia sy tu owa nia al tan oraz in nych urzą dzeń
trwa łych w wy ma ga nej mi ni mal nej od le gło ści od gra nic
dzia łek (np. OZ w Zie lo nej Gó rze), nie pra wi dło we
umiesz cza nie kom po stow ni ka na dział ce (np. OZ Ślą ski). 

Sto sun ko wo wy so ko oce nio ne zo sta ły al ta ny na dział -
kach pod wzglę dem ich es te ty ki, ale np. w OZ Ślą skim 
i OZ Ma zo wiec kim, ok. 20% wy ma ga re mon tu lub od bu -
do wy, na le ży pod kre ślić jed nak fakt, że są to al ta ny znaj -
du ją ce się na dział kach osób star szych, któ rym cięż ko jest
po ra dzić so bie z ich na pra wą.

Do pod no szo ne go pro ble mu w spra woz da niach na le ży
bu dow nic two po nadnor ma tyw ne. W za sa dzie w więk szo -
ści okrę gów stwier dzo no przy pad ki bu dow nic twa po -
nadnor ma tyw ne go. Z ana li zy na de sła nych spra woz dań
wy ni ka jed nak, że w więk szo ści okrę gów ilość al tan po -
nadnor ma tyw nych na te re nie dzia łek w ogro dach pod da -
nych prze glą dom nie prze kra cza 4%, tak jest np. w OZ 
w Byd gosz czy (3,8%), OZ Ślą skim (3,2%). W OZ w Zie -
lo nej Gó rze , OZ w Szcze ci nie, OZ w Gdań sku, w OZ
Łódz kim ilość po nadnor ma tyw nych al tan to nie prze kra -
cza 3%, z ko li naj mniej, bo po ni żej 1% al tan po nadnor -
ma tyw nych znaj du je się w na te re nie dzia łek w ogro dach
pod da nych prze glą dom m.in. w OZ Ma zo wiec kim, (0,5%),
OZ w Słup sku (0,5%), OZ w Czę sto cho wie (0,2%), OZ 
w Pi le (0,7%), w OZ Świę to krzy skim (0,6%),OZ we Wro -
cła wiu (0,1%), OZ w Opo lu (0,03%) w OZ w Ko sza li nie
(0,04%). Je dy nie w OZ w El blą gu nie od no to wa no bu -
dow nic twa po nadnor ma tyw ne go w sto sun ku do dzia łek
pod da nych prze glą dom. Na to miast naj wię cej al tan po -
nadnor ma tyw nych wska zał OZ w Po zna niu, sta no wią one
aż 13%. Po niż sza ta be la (tab.13) przed sta wia ilość dzia łek
z al ta na mi po nadnor ma tyw ny mi w sto sun ku do ogó łu
dzia łek pod da nych prze glą dom w po szcze gól nych OZ.

prze glą dom są ogro da mi za mknię ty mi dla osób z ze -
wnątrz. Tak jest np. w OZ w Szcze ci nie (na 58 ROD  – tyl -
ko 23 otwar te), w OZ w Po zna niu (na 36 ROD -13 otwar-
tych) w OZ Ma zo wiec kim ( na 120 ROD – 98 za mknię -
tych), z ko lei w OZ w Zie lo nej Gó rze wszyst kie ROD
pod da ne prze glą dom są ogro da mi za mknię ty mi. Spo wo -
do wa ne jest to głów nie z po wo du czę stych ak tów wan da -
li zmu na te re nie ogro dów, co przy czy nia się do ogra ni -
cze nia po czu cia bez pie czeń stwa. Z ko lei te ogro dy, któ re
są otwar te, udo stęp nia ne są dla spo łecz no ści z ze wnątrz
tyl ko w okre ślo nych go dzi nach dzien nych, szcze gól nie dla
mło dzie ży szkol nej na pro wa dze nie za jęć z przy ro dy lub
dzie ci w wie ku przed szkol nym, głów nie w tych ogro dach,
któ re po sia da ją w mia rę do bre wy po sa że nie ogród ków jor -
da now skich. Do ty czy to przede wszyst kim ogro dów po ło -
żo nych w mia stach. 

m.in. OZ w Czę sto cho wie, OZ w Go rzo wie Wlkp., OZ 
w Ko sza li nie, OZ Su dec kim i OZ War miń sko -Ma zur skim,
OZ w Byd gosz czy, OZ w El blą gu, OZ War miń sko -Ma -
zur ski, OZ Ślą ski, OZ w Po zna niu, w OZ w Le gni cy, OZ
Pod kar pac kim.  Ogro dy za wie ra ją umo wy z fir ma mi ko -
mu nal ny mi na wy wóz śmie ci, któ re są skła do wa ne w kon -
te ne rach na te re nie ogro dów. 

Po rzą dek w ogro dach
Ze spo ły lu stra cyj ne w więk szo ści ogro dów dział ko wych

do brze oce ni ły w nich po rzą dek. Pod kre śla się je dy nie w
spra woz da niach, że słab sza oce na jest spo wo do wa na naj -
czę ściej przez wol ne, nie za go spo da ro wa ne dział ki, któ re
sta ją się czę sto miej scem skła do wa nia i wy rzu ca nia śmie -
ci przez dział kow ców.

Ogro dy otwar te
Jak wy ni ka ze spra woz dań, więk szość ROD pod da nych

26



Ta be la 13: 
Ilość działek z altanami ponadnormatywnymi w stosunku do ogólu działek
poddanych przedglądom w poszczególnych OZ

Lp. OZ PZD Liczba działek w ROD poddanych przeglądom

ogółem liczba działek na których %
są altany ponadnormatywne

1. Bydgoszcz 17703 403 3,8

2. Częstochowa 5148 9 0,2

3. Elbląg 5501 0 0

4. Gdańsk 27426 518 1,8

5. Gorzów Wielp. 2769 15 0,4

6. Kalisz 2636 30 1,1

7. Koszalin 23000 17 0,04

8. Legnica 8658 6 0,06

9. Lublin 5484 14 0,2

10. Łódzki 4060 81 2

11. Małopolski 10109 21 0,5

12 Mazowiecki 23365 304 0,5

13. Opolski 20006 8 0,03

14. Piła 7870 57 0,7

15. Podkarpacki 14936 43 0,3

16. Podlaski 21000 179 0,8

17. Poznań 5978 785 1,3

18. Słupsk 6741 33 0,5

19. Sudecki 12591 16 0,1

20. Szczecin 28238 677 2,3

21. Śląski 28443 925 3,2

22. Świętokrzyski 19017 54 0,6

23. Toruńsko-Włocławski 8289 24 0,2

24. Warmińsko-Mazurski 2100 21 1

25. Wrocław 35126 35 0,1

26 Zielona Góra 12270 304 2,4

ogółem 358464 4579 1,27
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Ta be la 14: 
Zestawienie ilości działek, na których występuje zjawisko zamieszkiwania
w odniesieniu do poszczególnego OZ

Lp. OZ PZD
Liczba działek w ROD poddanych przeglądom

ogółem liczba działek na których %
wystepuje zjawisko zamieszkiwania

1. Bydgoszcz 17703 131 0,7

2. Częstochowa 5148 11 0,2

3. Elbląg 5501 0 0

4. Gdańsk 27426 180 0,6

5. Gorzów Wielp. 2769 1 0,03

6. Kalisz 2636 1 0,03

7. Koszalin 23000 0 0

8. Legnica 8658 0 0

9. Lublin 5484 1 0

10. Łódzki 4060 3 0,07

11. Małopolski 10109 49 0,4

12 Mazowiecki 23365 52 0,2

13. Opolski 20006 4 0,01

14. Piła 7870 10 0,12

15. Podkarpacki 14936 13 0,1

16. Podlaski 21000 11 0,8

17. Poznań 5978 284 4,7

18. Słupsk 6741 14 0,2

Ana li za spra woz dań OZ wy ka za ła, że sto sun ko wo spo -
ra dycz nym zja wi skiem na te re nie dzia łek pod da nych prze -
glą dom jest za miesz ki wa nie (tab.14). Jak wy ka zu je po niż-
sza ta be la, pro blem ten w więk szo ści OZ nie prze kra cza
1%. W 4 OZ tych przy pad ków w ogó le nie od no to wa no
(OZ w El blą gu, OZ w Ko sza li nie, OZ w Le gni cy, OZ 
w OZ Su dec kim). 

Z ko lei naj więk szą licz bę przy pad ków za miesz ki wa nia
na te re nie dzia łek w sto sun ku do po zo sta łych OZ wska za -
ły: OZ w Byd gosz czy (131), OZ w Gdań sku (180), OZ w
Po zna niu (284), OZ w Szcze ci nie (784), OZ Ślą ski (379).

Na le ży wspo mnieć, że wy mia ry w więk szo ści al tan po -
nadnor ma tyw nych prze kra cza ły do pusz czal ną po wierzch -
nię za bu do wy: w ogro dach miej skich się ga jąc od 30–50 m²,
z ko lei w ogro dach pod miej skich po wy żej 35 m², a w nie -
któ rych przy pad kach na wet prze kra cza ły 100 m², jak np. 
w OZ w Po zna niu. Na to miast wy so kość naj czę ściej prze -
kra cza ła 5 m² i do cho dzi ła na wet do 7,5 m², jak np. w OZ 
w Pi le, w ZO Ma ło pol skim, OZ w Opo lu, OZ w Po zna niu.

Więk szość przy pad ków nie pra wi dło we go usy tu owa nia
al tan na dział kach, od no si ła się do al tan po nadnor ma tyw -
nych, któ re ze w wzglę du an swo je nie pra wi dło we ga ba -
ry ty na ru sza ły swo im usy tu owa niem od po wied nią od le -
głość od gra ni cy dział ki. 
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Ta be la 15: 
Zestawienie ilości działek, na których występują przypadki zameldowania w poszczególnych OZ

Lp. OZ PZD
Liczba działek w ROD poddanych przeglądom

ogółem liczba działek na których %
występują przypadki zameldowania

1. Bydgoszcz 17703 12 0,06

2. Częstochowa 5148 1 0,02

3. Elbląg 5501 0 0

4. Gdańsk 27426 100 0,3

5. Gorzów Wielp. 2769 0 0

6. Kalisz 2636 1 0,03

7. Koszalin 23000 0 0

8. Legnica 8568 0 0

9. Lublin 5484 0 0

10. Łódzki 4060 0 0

11. Małopolski 10109 0 0

12 Mazowiecki 23365 4 0,01

13. Opolski 20006 0 0

14. Piła 7870 0 0

15. Podkarpacki 14936 1 0

19. Sudecki 12591 0 0

20. Szczecin 28238 784 2,7

21. Śląski 28443 379 1,3

22. Świętokrzyski 19017 3 0,01

23. Toruńsko-Włocławski 8289 70 0,8

24. Warmińsko-Mazurski 2100 7 0,3

25. Wrocław 35126 12 0,03

26. Zielona Góra 12270 18 0,1

ogółem 358464 2038 0,56

nie dzia łek, OZ w Szcze ci nie – 6. Na to miast OZ w Gdań -
sku i w Po zna niu za no to wa no ok. 100 przy pad ków za mel -
do wa nia na te re nie dzia łek w ogro dach pod da nych te go-
rocz nym prze glą dom. (tab.15)

Jak wy ni ka z ana li zy spra woz dań okrę gów, jed nost ko -
wym pro ble mem są przy pad ki za mel do wa nia. Za le d wie
1 przy pa dek za mel do wa nia od no to wa ły OZ w Czę sto cho -
wie, OZ w Ka li szu i OZ Pod kar pac ki. OZ Ma zo wiec ki 
i OZ Ślą ski wska za ły 4 przy pad ki za mel do wa nia na te ra -
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16. Podlaski 21000 0 0

17. Poznań 5978 106 1,7

18. Słupsk 6741 3 0,04

19. Sudecki 12591 0 0

20. Szczecin 28238 6 0,02

21. Śląski 28443 6 0,02

22. Świętokrzyski 18736 0 0

23. Toruńsko-Włocławski 8289 0 0

24. Warmińsko-Mazurski 2100 0 0

25. Wrocław 35126 0 0

26 Zielona Góra 12270 0 0

ogółem 358464 238 0,06

Ta be la 16: 
Zestawienie ilości działekwykorzystywanych do celów niezgodnych z regulaminem 
w poszczególnych OZ

Lp. OZ PZD Liczba działek w ROD poddanych przeglądom

ogółem liczba działek wykorzystywanych %
do celów niezgodnych z przepisami

1. Bydgoszcz 17703 0 0

2. Częstochowa 5148 0 0

3. Elbląg 5501 0 0

4. Gdańsk 27426 3 0,01

5. Gorzów Wielp. 3037 0 0

6. Kalisz 2636 0 0

7. Koszalin 23000 0 0

8. Legnica 8658 0 0

9. Lublin 5484 3 0,05

10. Łódzki 4060 1 0,01

11. Małopolski 10109 0 0

12 Mazowiecki 23365 2 0

przy pad ków, OZ Ma zo wiec ki  – 2 przy pad ki), ho dow li/tre -
su ry psów (OZ w Pi le  – 1,OZ w Ło dzi  –1). W OZ w Szcze -
ci nie -9 przy pad ków, od no to wa no m.in. przy pad ki przy -
dzia łu dzia łek oso bom z in nych re jo nów. (tab.16).  

Wy ko rzy sty wa nie dzia łek do in nych, nie zgod nych z prze -
pi sa mi ce lów, wią że się głow nie z dzia łal no ścią go spo dar -
czą to, np. pro wa dze nie warsz ta tu na praw cze go (OZ w
Gdań sku  – 3 przy pad ki), ho dow lą kur (OZ w Po zna niu  –17
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13. Opolski 20006 0 0

14. Piła 7870 1 0,01

15. Podkarpacki 14936 0 0

16. Podlaski 21000 3 0,01

17. Poznań 5978 17 0,2

18. Słupsk 6741 0 0

19. Sudecki 12591 0 0

20. Szczecin 28238 9 0,03

21. Śląski 28443 1 0

22. Świętokrzyski 18736 0 0

23. Toruńsko-Włocławski 8289 2 0,2

24. Warmińsko-Mazurski 2100 0 0

25. Wrocław 35126 0 0

26 Zielona Góra 12270 0 0

ogółem 358464 42 0,01

Pod su mo wa nie
Okrę go we za rzą dy po zy tyw nie oce ni ły te go rocz ne prze -

glą dy za go spo da ro wa nia i funk cjo no wa nia ROD oraz za -
go spo da ro wa nia i wy ko rzy sta nia dzia łek w ROD pod
ką tem ich po praw no ści i ilo ści wy ty po wa nych ROD. Mia -
no wi cie da ły one bo ga ty ob raz ak tu al ne go sta nu za go spo -
da ro wa nia ogro dów i dzia łek pod da nych te go rocz nym
prze glą dom, ich funk cjo nal no ści oraz wy po sa że nia i sta -
nu tech nicz ne go ele men tów in fra struk tu ry. 

Prze glą dy od gry wa ją pod sta wo wą ro lę w zdia gno zo wa -
niu uwa run ko wań wy stę pu ją cych w ogro dach i umoż li -

wia ją wy pra co wa nie spo so bów po stę po wa nia Za rzą dów
OZ i ROD co do dzia łań po trzeb nych do usu wa nia nie -
pra wi dło wo ści oraz dal szej po pra wy ogól ne go sta nu
ROD. W związ ku z tym wy ni ki prze glą dów do ko na nych
przez ze spo ły lu stru ją ce po win ny zo stać przed sta wio ne na
Pre zy diach OZ w ce lu do ko na nia oce ny i spo rzą dze nia
szcze gó ło wych za le ceń dla po szcze gól nych ROD w okrę -
gach. Ze sta wie nie ocen dla po szcze gól nych ele men tów
in fra struk tu ry w ogro dach pod da nych prze glą dom w OZ
ob ra zu je ta be la nr 17.

gna cji drzew i krze wów owo co wych. Pod kre śla się po -
wszech ny brak pie lę gna cji drzew i krze wów owo co wych,
a tak że ozdob nych, co po le ga na nie wła ści wym ich pro wa -
dze niu, bra ku cię cia i prze świe tla nia. Pro blem pra wi dło -
wej pie lę gna cji, pro wa dze nia i cię cia wy stę pu je na te re nie
więk szo ści okrę go wych za rzą dów i sta no wi pil ne za da nie
dla służb in struk tor skich Związ ku.

Sto so wa nie kom po stow ni ka na te re nie dzia łek jest ra -
czej po wszech ne (w 90% na każ dej dział ce) pew ne od -
chy le nia wy stę pu ją w je go pra wi dło wym usy tu owa niu,
jak, np. w OZ Ślą skim, OZ w Szcze ci nie, gdzie nie za -
wsze są prze strze ga ne od le gło ści i miej sce je go za miesz -
cze nia na dział ce. 

Bar dzo wy so ka oce na do ty czy róż no rod no ści na sa dzeń
na dział kach, jed nak nie moż na te go po wie dzieć o pie lę -
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War sza wa, dnia 27 paź dzier ni ka 2010 r. 

Wnio ski:
W za kre sie za go spo da ro wa nia i funk cjo nal no ści ogro dów:
• na le ży uwzględ nić w pro gra mie za dań in we sty cyj nych

do ko na nie wy mia ny lub kon ser wa cję in fra struk tu ry ogro -
do wej, któ ra słu ży dla ogó łu spo łecz no ści w ROD,

• w wie lu ogro dach na le ży roz wa żyć moż li wość no wych
in we sty cji, głów nie tam gdzie bra ku je par kin gów, sa ni ta -
ria tów, te re nów re kre acyj nych,

• ko niecz ność zak tu ali zo wa nia ta blic z na zwą ogro du,
• zo bo wią zać za rzą dy ROD do wy ko na nia lub wy re -

mon to wa nia ta blic in for ma cyj nych w ogro dach,
• na le ży dą żyć do za go spo da ro wy wa nia dzia łek nie użyt -

ko wa nych oraz do pro wa dze nia do es te tycz ne go wy glą du
dział ki za nie dba ne,

• na le ży za dbać o układ ko mu ni ka cyj ny w ogro dach, po -
przez wy rów na nie, utwar dze nie, utrzy ma nie w po sta ci tra -
wia stej z re gu lar nym ko sze niem,

• zo bo wią zać za rzą dy ROD do pod ję cia wszel kich sta -
rań w za kre sie pra wi dło we go za go spo da ro wa nia te re nów
ogól ne go użyt ku i ich wy po sa że nie zgod nie z po trze ba mi
spo łe czeń stwa dział ko we go, jak np. pla ce za baw.

• w ce lu więk szej mo bi li za cji i za an ga żo wa nia w po pra -

wę za go spo da ro wa nia i es te ty ki go rzej za go spo da ro wa -
nych ROD na le ży pro mo wać te ogro dy, któ re wy róż nia ją
się wy so kim po zio mem pod wzglę dem sta nu za go spo da -
ro wa nia i ogól ne go wy glą du (or ga ni zo wać kon kur sy,
umiesz czać na stro nie in ter ne to wej, itp.).

W za kre sie za go spo da ro wa nia i wy ko rzy sta nia dzia łek:
• zo bo wią zać za rzą dy ROD do bez względ ne go eg ze -

kwo wa nia od dział kow ców za pi sów re gu la mi nu ROD,
zwłasz cza w od nie sie niu do bu dow nic twa po nadnor ma -
tyw ne go (al ta ny) i za go spo da ro wa nia dzia łek, 

• na le ży bez względ nie eli mi no wać wszel kie zja wi ska
za miesz ki wa nia na te re nie dzia łek, któ re w kon se kwen cji
czę sto pro wa dza ją się do przy pad ków za mel do wa nia na
dział kach, 

• zo bo wią zać za rzą dy ROD do pil nych dzia łań w sto -
sun ku do  dział kow ców, któ rzy wy ko rzy stu ją dział ki do
ce lów nie zgod nych z prze pi sa mi, cho dzi tu głów nie o pro -
wa dze nie na te re nie dzia łek nie do zwo lo nej dzia łal no ści
go spo dar czej,

• nie do pusz czal nym jest przez za rzą dy ROD przy dział
dzia łek oso bom z in nych re jo nów kra ju. 

Pre zy dium KR PZD 

w Byd gosz czy, OZ w El blą gu, OZ War miń sko -Ma zur ski,
OZ Ślą ski, OZ w Po zna niu. OZ za wie ra ją umo wy z fir -
ma mi ko mu nal ny mi na wy wóz śmie ci, któ re są skła do wa -
ne w kon te ne rach na te re nie ogro dów,

• wy po sa że nie ogro dów w sie ci wo do cią go we i ener ge -
tycz ne. Prze glą dy wy ka za ły tak że, iż sie ci te w wie lu ogro -
dach są zu ży te, prze sta rza łe i wy ma ga ją ce re mon tów, 
a na wet wy mia ny. Wie le ogro dów pod da nych prze glą dom
wy ka za ły się tak że bra kiem tych urzą dzeń, 

• wy po sa że nie ogro dów w pla ce ogól no do stęp ne, 
a szcze gól nie w pla ce za baw dla dzie ci, któ rych jest co raz
mniej, gdyż te re ny te w wie lu ogro dach prze zna czo ne zo -
sta ły pod dział ki, a tam gdzie wy stę pu ją ich wy po sa że nie
jest nie do sta tecz ne i moc no znisz czo ne, 

• prze strze ga nie re gu la mi nu ROD szcze gól nie w za kre -
sie za go spo da ro wa nia dzia łek trwa ły mi urzą dze nia mi jak
al ta ny, drze wa i krze wy owo co we, a tak że ozdob ne, pie -
lę gna cji drzew i krze wów owo co wych oraz ozdob nych na
dział kach,

• bu dow nic two po nadnor ma tyw ne, któ re wy stę pu je na
wie lu dział kach pod da nych prze glą dom, do ty czy to np.
OZ w Po zna niu (13% – dział ki z al ta na mi po nadnor ma -
tyw ny mi), 

• zja wi sko za miesz ki wa nia na te re nie dzia łek i przy pad -
ki za mel do wa nia na dział kach. 

Ta be la nr 17. Ze sta wie nie ocen za go spo da ro wa nia ROD
pod da nych prze glą dom wg przy ję tych okre śleń /stan: b.
zły, zły, śred ni, do bry, b. do bry, brak/

Wszyst kie OZ po twier dzi ły, że w/w prze glą dy są po -
trzeb ne, gdyż mo bi li zu ją za rzą dy ROD do od po wied nich
sta tu to wo -re gu la mi no wych dzia łań w za kre sie po pra wy
ogól ne go sta nu za go spo da ro wa nia i es te ty ki ogro dów, 
a tym sa mym dzia łek. W związ ku z tym ta kie prze glą dy
win ny być pro wa dzo ne co rocz nie w ce lu lep szej we ry fi -
ka cji i dą że nia do usu wa nia nie ste ty czę sto wy stę pu ją cych
pro ble mów, głów nie ta kich jak:

• stan ogro dzeń ze wnętrz nych i po trze by re mon to we w
tym za kre sie,  ta bli ce z na zwą ogro dów, któ re win ny być
ak tu al ne, czy tel ne, es te tycz ne z peł ny mi na zwa mi ogro -
dów. Nie do pusz czal nym jest brak ta blic przy głów nych
bra mach wej ścio wych do ogro dów, 

• nie do sta tecz ne wy po sa że nie ogro dów w nie zbęd ne dla
funk cjo no wa nia obiek ty ku ba tu ro we, głów nie świe tli ce
lub bu dyn ki ad mi ni stra cyj no -go spo dar cze, do sto so wa ne
wiel ko ścią do po trzeb ogro dów, 

• czę sty (na wet 50–80%) brak sa ni ta ria tów w ogro dach
dział ko wych i ich nie za do wa la ją cy stan sa ni tar ny, co do ty -
czy więk szo ści ROD pod da nych prze glą dom (OZ Wro cław,
OZ Śląsk, OZ To ruń sko -Wło cław ski, OZ Zie lo na Gó ra),

• prze strze ga nie prze pi sów ze wnętrz nych do ty czą cych
skła do wa nia śmie ci na te re nie ogro dów i ich wy wo że nia,
Spra wa skła do wa nia śmie ci na te re nie ogro dów i ich wy -
wo że nia jest roz wią za na prak tycz nie we wszyst kich ogro -
dach, któ re zo sta ły pod da ne prze glą dom. Do ty czy to m.in.
OZ w Czę sto cho wie, OZ w Go rzo wie Wlkp., OZ w Ko -
sza li nie, OZ Su dec kim i OZ War miń sko -Ma zur skim, OZ
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IN FOR MA CJA
z prze glą dów ROD w pa sie nad mor skim w 2010 ro ku

In for ma cja we dług kry te riów okre ślo nych we wzo rze pro to ko łu

1. Zgod ność za go spo da ro wa nia ogro du z obo wią zu ją -
cym pla nem za go spo da ro wa nia ROD

Z te re nu OZ w Gdań sku 3 z 4 ROD po sia da ją ak tu al -
ny plan za go spo da ro wa nia i 2 ROD są za go spo da ro wa ne
zgod nie z tym pla nem. 

Wszyst kie 8 ba da nych ROD z te re nu OZ w Ko sza li nie
po sia da plan za go spo da ro wa nia i jest za go spo da ro wa ne
zgod nie z tym pla nem.

Pięć ROD z ter nu OZ w Szcze ci nie nie po sia da ak tu al -
ne go pla nu za go spo da ro wa nia (w tym ROD „Bursz tyn”
w Mię dzyz dro jach) w jed nym zło żo no wnio sek do Pre zy -
dium OZ o ak tu ali za cję pla nu, któ ry po le ga na po dzia le
już prak tycz nie po dzie lo nych dzia łek.

2. Spo sób wy ko rzy sta nia in fra struk tu ry ROD – na po -
trze by sta tu to we, wy na jem, uży cze nie, tak że in ne, nie -
zwią za ne z funk cjo no wa niem ROD okre ślo nym usta wą
o ROD (cho dzi o dzia łal ność nie miesz czą cą się w za kre -
sie PZD, np. po le na mio to we, cam ping, par king ogól no -
do stęp ny itp.)

W ogro dach OZ Gdań skie go nie stwier dzo no wy ko rzy -
sty wa nia in fra struk tu ry ROD do in nych ce lów, niż okre ślo -
nych pra wem związ ko wym. Nie stwier dzo no wy najmo -
wa nia do mu dział kow ca, pro wa dze nia dzia łal no ści go spo -
dar czej, pól na mio to wych, ani in nej te go ty pu dzia łal no ści.

W żad nym z 8 ba da nych ROD okrę gu w Ko sza li nie nie
stwier dzo no wy ko rzy sty wa nia in fra struk tu ry na in ne niż
sta tu to we po trze by. W ROD „Przy mo rze” w Ustro niu
Mor skim stwier dzo no, że po sia da on te ren, na któ rym są
dom ki kem pin go we (12 szt.) wy bu do wa ne i wy ko rzy sty -
wa ne przez pra cow ni ków fir my „Lub mor” z Trzcian ki. Ta
fir ma ma umo wę z ROD i jest człon kiem wspie ra ją cym
(pła ci 17 gr od m2 ) Ta fir ma na swój koszt osu szy ła i zme -
lio ro wa ła ba gni sty te ren ogro du, wy bu do wa ła dom dział -
kow ca i wspo mnia ne wy żej 12 dom ków. Dom ki są o wy-

so kim stan dar dzie (fir ma wy po sa ża ka bi ny pa sa żer skie
stat ków bu do wa nych na ca łym świe cie).

Na te re nie OZ w Szcze ci nie w ROD „Bursz tyn” w Mię -
dzyz dro jach funk cjo nu je ośro dek 11 dom ków, w tym 4 po
spół dziel ni z Dzier żo nio wa. Dom ki są wy naj mo wa ne
przez Za rząd ROD, w tym 3 na pod sta wie umo wy dzier -
żaw nej. W ROD „Za ci sze” we Wrzo so wie jest usta wio -
nych 5 kon te ne rów PWiK na pod sta wie umo wy pa tro -
nac kiej z 12.01.1989 r. – umo wa za war ta na 25 lat. W po -
zo sta łych ROD nie stwier dzo no wy ko rzy sty wa nia in fra -
struk tu ry nie zgod nie z jej prze zna cze niem.

3. Na ru sze nia in fra struk tu ry, w tym furt ki i bra my 
w ogro dze niu ze wnętrz nym (bez po śred nio na dział ki), 
a tak że na ru sze nia gra nic dzia łek i po zo sta łej in fra struk -
tu ry ROD.

Gdańsk – w dwóch ROD sa mo wol nie wy ko na ne przez
dział kow ców w ogro dze niu ze wnętrz nym bra my i furt ki
bez po śred nio na dział kę – ROD „Przy szłość” w Gdań sku
i „Wiel ka Wieś” we Wła dy sła wo wie. Bra my i furt ki wy -
ko na no przed 2008 r. W ROD „Przy szłość” przed 2005 r.
łą czo no dział ki. In nych na ru szeń in fra struk tu ry nie stwier -
dzo no.

Ko sza lin – w 6 z 8 kon tro lo wa nych ROD stwier dzo no
sa mo wol nie wy ko na ne furt ki i bra my – im. Woj ska Pol -
skie go i Em. Gier czask w Ko ło brze gu, „Ja ni ska” i „Zjed -
no cze nie” w Nie ka ni nie, „Przy mo rze” w Ustro niu Mor -
skim, „Zjed no cze nie” w Dar ło wie – w tym ROD w 2011 r.
pla no wa na jest wy mia na ogro dze nia i ten spo sób ma ją być
zli kwi do wa ne wszyst kie bra my i furt ki. Po 2008 r. nie
stwier dzo no no wych bram i fur tek. In nych na ru szeń in -
fra struk tu ry nie stwier dzo no.

Szcze cin – we wszyst kich kon tro lo wa nych ROD stwier -
dzo no bra my i furt ki w ogro dze niu ze wnętrz nym bez po -
śred nio na dział ki. Tyl ko w ROD „Nad Dziw ną” w Mię-

w ogro dach nad mor skich, jed nak ta ką oce nę moż na do -
ko nać w peł ni se zo nu tu ry stycz ne go, a nie na je go za koń -
cze nie. 

Prze glą da mi ob ję to ROD, któ re zo sta ły spraw dzo ne 
w 2008 r. i na le ża ło po rów nać wy ni ki tam te go prze glą du
ze sta nem obec nym. W za kre sie wy ko rzy sty wa nia ogro -
dów i dzia łek obec ny prze gląd nie speł nił swe go za da nia,
gdyż zo stał prze pro wa dzo ny przez ze spo ły zbyt póź no, 
a w 4 ROD okrę gu w Ko sza li nie po ter mi nie.

Prze glą dem ob ję tych zo sta ło:
Na te re nie OZ     w Gdań sku – 4 ROD

w Ko sza li nie – 8 ROD
w Szcze ci nie – 6 ROD

Łącz nie – 18 ROD

Prze glą dem zo sta ły ob ję te ROD w pa sie nad mor skim
na te re nie OZ Gdań sku, Ko sza li nie i Szcze ci nie. Prze glą -
dy prze pro wa dzi ły 3 – oso bo we ze spo ły po wo ła ne przez
Pre ze sa PZD. Ce lem prze glą du by ło spraw dze nie funk -
cjo no wa nia za rzą du i za go spo da ro wa nia ogro du oraz wy -
ko rzy sty wa nie ogro du i dzia łek zgod nie z usta wą o ROD,
sta tu tem PZD i re gu la mi nem ROD. Zgod nie z De cy zją
Pre zy dium KR PZD z dnia 15 lip ca 2010 r. prze glą dy na -
le ża ło prze pro wa dzić do 31 sierp nia 2010 r. Do ku men ty
do ze spo łów do ko nu ją cych prze glą dów zo sta ły wy sła ne
26 lip ca 2010 r. Jed nak prze glą dy wy ko na no wy łącz nie 
w ostat nich dniach sierp nia i na po cząt ku wrze śnia tj. od
24 sierp nia do 2 wrze śnia br. Jed nym z ce lów prze glą du
by ło spraw dze nie spo so bu wy ko rzy sty wa nia dzia łek 
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eta pie po stę po wa nia Po wia to we go In spek to ra Nad zo ru
Bu dow la ne go. Im. Emi lii Gier czak w Ko ło brze gu – jed na
po nadnor ma tyw na al ta na w bu do wie. Na dal jest 11 z 2008 r.
Pro wa dzo ne są po stę po wa nia PINB. Za rząd pi sem nie
wzy wa dział kow ców do do pro wa dze nia al tan do wy mia -
rów zgod nych z pra wem. „Ko le jarz” w Ko sza li nie by ła 
1 al ta na i przy by ła przez dwa la ta 1 – jest de cy zja PINB 
o jej roz biór ce. W po zo sta łych ROD nie przy by ła żad na
po nadnor ma tyw na al ta na, a sto sun ku do ist nie ją cych wsz -
czy na ne są po stę po wa nia nad zo ru bu dow la ne go.

Szcze cin – „Bursz tyn” przy by ły przez dwa la ta 24 po -
nadnor ma tyw ne al ta ny. W tym cza sie w wy ni ku dzia łań
PINB 10 al tan do sto so wa no do wy mia rów zgod nych pra -
wem. W ROD ogó łem jest 144 al tan po nadwy mia ro wych.
W po zo sta łych ROD przy by ły w „Bel lo nie” 3 al ta ny 
i „Za ci szu” 1. Łącz nie w kon tro lo wa nych ogro dach przy -
by ło 28 po nadwy mia ro wych al tan. Sku tecz ne dzia ła nia 
w ROD pro wa dzo ne są tyl ko przez nad zór bu dow la ny.

7. Za go spo da ro wa nie dzia łek nie zgod ne z re gu la mi -
nem ROD (wię cej niż jed na al ta na, przy cze py cam pin -
go we, in ne).

Gdańsk – nie pra wi dło we za go spo da ro wa nie dzia łek,
po za po nadnor ma tyw ny mi al ta na mi to do bu dów ki (naj -
wię cej w ROD im. Hal le ra we Wła dy sła wo wie), szo py, 
1 przy cze pa cam pin go wa (oprócz al ta ny) w ROD „Ujarz -
mio ne Pia ski” na He lu. 

Ko sza lin – ROD im. Woj ska Pol skie go na trzech dział -
kach są po dwie al ta ny (w tym jed na w bu do wie), E. Gier -
czak w Ko ło brze gu – 1 przy cze pa cam pin go wa. In nych
nie pra wi dło wo ści nie stwier dzo no.

Szcze cin – ROD „Bursz tyn” – licz ne przy cze py cam -
pin go we, na mio ty, przy bu dów ki (stan z 26 sierp nia, a więc
na ko niec se zo nu) Ilość dzia łek nie pra wi dło wo za go spo -
da ro wa nych – 80%. ROD ‘Bel lo na” w Dziw no wie – licz -
ne bu dyn ki go spo dar cze, to a le ty, przy cze py cam pin go we,
po dob nie ROD „Nad Dziw ną” w Mię dzy wo dziu, „Za ci -
sze” we Wrzo so wie, „Gra ni ca” w Świ no uj ściu (przy cze py,
na mio ty) i „Nad Za le wem” w Świ no uj ściu (bar dzo licz ne).

8. Ilość dzia łek nie pra wi dło wo za go spo da ro wa nych. 
9. Wzrost, spa dek nie pra wi dło wo za go spo da ro wa nych

dzia łek w sto sun ku do prze glą du w 2008 r. 
Gdańsk – łącz nie 156 dzia łek nie pra wi dło wo za go spo -

da ro wa nych. W ROD Hal le ra spa dek w sto sun ku do 2008 r.
1 dział kę, a w ROD „Ujarz mio ne Pia ski” spa dek o 5. Na -
to miast w ROD „Przy szłość” w Gdań sku wzrost o 11
dzia łek.

Ko sza lin – łącz nie 63 dział ki zmniej szył się o 2 dział ki
w sto sun ku do 2008 r.

Szcze cin – z kon tro lo wa nych ROD wzrost nie pra wi dło -
wo za go spo da ro wa nych dzia łek wy stą pił w ROD „Bursz -
tyn” – jest ich już ok 80%. W po zo sta łych nie za no to wa no
żad nych zmian.

10. Dzia ła nia Za rzą du ROD w ce lu wy eg ze kwo wa nia
za go spo da ro wa nia dzia łek zgod nie z re gu la mi nem ROD
(de cy zje, ka ry sta tu to we) 

dzy wo dziu jest jed na furt ka i to nie wy ko rzy sty wa na. 
W po zo sta łych są to bar dzo licz ne przy pad ki sprzy ja ją ce
za miesz ki wa niu (ROD „Nad Za le wem”  w Świ no uj ściu).
W ROD „Nad Dziw ną” zo bo wią za no dział kow ców do
wy dzie le nia na każ dej dział ce dwóch miejsc po sto jo wych
dla po jaz dów me cha nicz nych – jest to prze kro cze nie
upraw nień or ga nów ROD.

4. Re ak cja Za rzą du ROD na na ru sze nia in fra struk tu -
ry ROD - we zwa nie do przy wró ce nia sta nu zgod ne go 
z pra wem, ka ry sta tu to we, in ne dzia ła nia

Gdańsk – brak re ak cji za rzą dów ROD, brak kar. 
W ROD „Przy szłość” w po przed nich za rzą dach by li sa mi
za miesz ku ją cy na dział kach, więc nie ka ra li ani sie bie ani
in nych dział kow ców za sa mo wol ne na ru sze nie ogro dze nia
ze wnętrz ne go.

Ko sza lin – w za sa dzie brak re ak cji za rzą dów ROD. 
W wie lu przy pad kach w po przed nich la tach furt ki i bra my
po wsta wa ły za zgo dą za rzą dów. Obec nie są pró by al bo
roz wią za nia pro ble mu ca ło ścio wo – wy mia na ogro dze nia,
al bo pró by za le ga li zo wa nia nie któ rych wejść na te ren
ogro du (nie są to wej ścia bez po śred nio na dział ki), któ re
nie są umiesz czo ne na pla nie za go spo da ro wa nia ogro du.

Szcze cin – Brak re ak cji za rzą dów ROD po stwier dzo -
nych nie pra wi dło wo ściach w 2008 r. Do pie ro w 2010 r.
Za rzą dy ROD „Bursz tyn” w Mię dzyz dro jach i „Gra ni ca”
w Świ no uj ściu we zwa ły użyt kow ni ków do przy wró ce nia
ogro dze nia do sta nu zgod ne go z pla nem, a więc do li kwi -
da cji fur tek i bram. In nych dzia łań nie pod ję to.

5. Dzia ła nia i de cy zje pod ję te w ce lu wy eli mi no wa nia
nie pra wi dło wo ści w za kre sie za go spo da ro wa nia i wy ko -
rzy sty wa nia in fra struk tu ry ROD stwier dzo ne pod czas lu -
stra cji w 2008 r. Sku tecz ność pod ję tych de cy zji.

Gdańsk – brak dzia łań.
Ko sza lin – brak dzia łań w ce lu eli mi na cji na ru szeń, ale

nie do pusz czo no do po wsta nia no wych.
Szcze cin – brak ja kich kol wiek dzia łań za rzą du ROD po

2008 r., za wy jąt kiem ROD „Gra ni ca” w Świ no uj ściu 
– wy stą pie nia pi sem ne o li kwi da cję bram i fur tek (dwie
zli kwi do wa no) 

6. Al ta ny po nadnor ma tyw ne. Ilość al tan po nadnor ma -
tyw nych, w tym wy bu do wa nych po 2008 r. Dzia ła nia Za -
rzą du ROD w ce lu za po bie ga nia bu dow nic twu po nad-
nor ma tyw ne mu (de cy zje o wstrzy ma niu bu do wy, in ne
dzia ła nia) 

Gdańsk – na dwóch ogro dach przy by ło od po wied nio
„Wiel ka Wieś” we Wła dy sła wo wie 2 al ta ny (by ło 15 jest
17), „Przy szłość” w Gdań sku 11 al tan (by ło 14 jest 25).
Na tych ROD nie stwier dzo no dzia łań za rzą dów w ce lu
za po bie ga nia bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go. W ROD
im. Hal le ra we Wła dy sła wo wie w 2008 r. stwier dzo no 30
al tan po nadwy mia ro wych. Przez dwa la ta nie przy by ła ani
jed na. 

Ko sza lin – w ROD im Woj ska Pol skie go w Ko ło brze -
gu w okre sie od 2008 r. jed ną al ta nę do pro wa dzo no do
wy mia rów zgod nych z pra wem, a po zo sta łe czte ry są na
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Pod su mo wa nie

Bar dzo ne ga tyw nie na le ży oce nić ba da ne ogro dy 
w Okrę gu Szcze ciń skim  Od prze glą du w 2008 r. tyl ko 
w jed nym ogro dzie – ROD „Gra ni ca” w Świ no uj ściu od -
no to wa no wi docz ny spa dek wy ko rzy sty wa nia dzia łek nie -
zgod nie z pra wem, ale na dal są furt ki i bra my w ogro-
dze niu ze wnętrz nym i kiosk ogrod ni czy na dział ce. W za -
sa dzie brak ja kich kol wiek dzia łań za rzą dów ROD w kie -
run ku przy wró ce nia sta nu zgod ne go z pra wem. Przy kład
to ROD „Bursz tyn”, w któ rym kon tro la na ko niec se zo nu
wy ka za ła o wie le gor szy stan niż dwa la ta te mu w peł ni se -
zo nu. Ten ogród to już w za sa dzie je den wiel ki dzi ki ośro -
dek wcza so wy.

W ba da nych ogro dach okrę gu Szcze ciń skie go nie ma
pla nów za go spo da ro wa nia, stąd nie dzi wią bra my, furt ki w
ogro dze niu ze wnętrz nym bez po śred nio na dział kę, lub z
po bli skiej alej ki. Nikt nad tym nie pa nu je i nikt te go nie
kon tro lu je. Nikt też nie po niósł z te go ty tu łu żad nej od po -
wie dzial no ści.

W Okrę gu Ko sza liń skim prak tycz nie nie wy stę pu ją ba -
da ne pro ble my. Kon tro lę, z ini cja ty wy OZ w Ko sza li nie
roz sze rzo no o dwa ROD, ale nie stwier dzo no na nich na -
ru szeń pra wa. Pro ble mem są sa mo wol ne furt ki i bra my 
– to za nie dba nia z lat po przed nich i wy stę pu je na więk -
szo ści ogro dów.  Przez okres ostat nich 2 lat przy by ła w
ba da nych 8 ROD 1 al ta na po nadwy mia ro wa.

W Okrę gu Gdań skim przez ostat nie dwa la ta sy tu acja
po gor szy ła się. Wy bu do wa no no we al ta ny po nadwy mia -
ro we (ROD „Przy szłość” w Gdań sku w 2008 r. by ło 14
al tan, przez dwa la ta przy by ło 11 al tan). Dru gim, roz sze -
rza ją cym się pro blem jest przy dział dzia łek oso bom z od -
le głych re gio nów kra ju. Mi mo od po wied nich uchwał
Kra jo we go Zjaz du De le ga tów, Kra jo wej Ra dy i Pre zy -
dium KR na dal przy dzie la ne są dział ki miesz kań com War -
sza wy i oko lic. Są to naj czę ściej te sa me re jo ny, z któ rych
miesz kań cy mie li dział ki w ogro dach li kwi do wa nych pod
sta dion – Wo ło min, Zie lon ka itp. OZ ma obo wią zek pro -

13. Wzrost, spa dek w sto sun ku do prze glą du w 2008 r. 
Gdańsk – 81 spa dek o 1.
Ko sza lin – nie ma dzia łek wy ko rzy sty wa nych nie zgod -

nie z ich funk cją.
Szcze cin – ROD „Bursz tyn” tyl ko 10% dzia łek jest wy -

ko rzy sty wa nych zgod nie z ich funk cją. Od no to wa no du -
ży wzrost wy ko rzy sty wa nych dzia łek nie zgod nie z ich
funk cją w sto sun ku do 2008 r. ROD „Be lo na” – 20% wy -
ko rzy sty wa nych nie zgod nie z prze zna cze niem i wzrost 
w sto sun ku do 2008 r. ROD „Gra ni ca” 42 dział ki i spa dek
o 11 w sto sun ku do 2008 r. ROD „Nad Za le wem” 57 dzia -
łek i wzrost o 2 w sto sun ku do 2008 r. 

14. Dzia ła nia Za rzą du ROD w ce lu wy eli mi no wa nia
nie zgod ne go z pra wem wy ko rzy sty wa nia dzia łek (de cy -
zje, ka ry sta tu to we, in ne).

Gdańsk – brak ta kich dzia łań. W spra wie al tan po -
nadwy mia ro wych dzia ła nia po dej mu je nad zór bu dow la -
ny. W nad mor skich ROD okrę gu w Gdań sku są użyt-
kow ni cy z od le głych re gio nów kra ju i w ROD im. Hal le -
ra we Wła dy sła wo wie jest obec nie 54 ta kich użyt kow ni -
ków. Po 2008 r. przy dzie lo no 13 dzia łek oso bom spo za
Okrę gu. Do mi nu ją miesz kań cy War sza wy i oko lic (po -
dob nie, jak w ROD li kwi do wa nych pod sta dion w Gdań -
sku)

Ko sza lin – nie ma dzia łek wy ko rzy sty wa nych nie zgod -
nie z ich funk cją, więc i brak dzia łań za rzą du.

Szcze cin – „Bursz tyn” – brak; „Be lo na” – brak, „Za ci -
sze” brak, „Nad Za le wem” – brak. ROD „Gra ni ca” – za -
rząd pod jął dzia ła nia wspól nie z mia stem i w czę ści uda ło
się ogra ni czyć wy ko rzy sty wa nie dzia łek nie zgod nie z pra -
wem (11). Dzia ła nia do ty czy ły w szcze gól no ści osób za -
miesz ku ją cych na te re nie dzia łek.

W prak ty ce w żad nym z kon tro lo wa nych ROD nie
stwier dzo no pla no wych dzia łań Za rzą du w ce lu zmniej -
sze nia licz by nie pra wi dło wo za go spo da ro wa nych dzia łek.
Naj czę ściej jest dzia ła nie PINB, a za rzą dy przez la ta to le -
ro wa ły ta ki stan rze czy i te raz nie ma od waż nych, aby się
te mu prze ciw sta wić. Nie któ re dzia ła nia to tyl ko po zo ro -
wa nie dzia łań – co ro ku pi sma do dział kow ców aby do sto -
so wa li dział ki do sta nu zgod ne go z pra wem. Dział kow cy
za pew ne już przy zwy cza ili się do tych pism i nie zwra ca -
ją na nie uwa gi, o czym świad czą wy ni ki prze glą du.

11. Wy ko rzy sty wa nie dzia łek nie zgod nie z ich funk cją
i prze zna cze niem. Po dać spo strze żo ne nie pra wi dło wo ści,
a tak że in for ma cje uzy ska ne w ROD. 

Gdańsk – w ROD „Przy szłość” stwier dzo no za miesz ki -
wa nie (25 dzia łek) oraz wy na jem al tan wcza so wi czom 
(25 al tan). W tym ROD je den dział ko wiec, któ ry skła du -
je sprzęt po trzeb ny do pro wa dzo nej przez nie go dzia łal no -
ści go spo dar czej, a al ta na wy ko rzy sty wa na jest do no co -
wa nia pra cow ni ków je go fir my. Dział ka wy po sa żo na jest
w szam bo, któ re nie jest opróż nia ne. W ROD im. Hal le ra
we Wła dy sła wo wie stwier dzo no 1 za miesz ki wa nie i 7 wy -
na jem wcza so wi czom. 

Ko sza lin – nie stwier dzo no dzia łek wy ko rzy sty wa nych
nie zgod nie z pra wem.

Szcze cin – „Bursz tyn” – licz ne wy naj mo wa nie let ni -
kom, szam ba, za miesz ki wa nie, jed no za mel do wa nie, „Be -
lo na” – po je dyn cze za miesz ki wa nie i nie licz ne wy naj mo-
wa nie let ni kom, „Za ci sze” – wy naj mo wa nie (nie licz ne),
„Gra ni ca” 36 za miesz ka łych dzia łek i wy naj mo wa nie oraz
na jed nej dział ce kiosk ogrod ni czy, „Nad Za le wem” przy by -
ło dzia łek za nie dba nych i stwier dzo no tez wy naj mo wa nie.

12. Ilość dzia łek wy ko rzy sty wa nych nie zgod nie z ich
funk cją.
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War sza wa, dnia 27 paź dzier ni ka 2010 r.

4. Apel

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

z dnia 28 paź dzier ni ka 2010 r.
w spra wie udzia łu Związ ku w wy bo rach sa mo rzą do wych

W związ ku ze zbli ża ją cy mi się wy bo ra mi sa mo rzą do -
wy mi, Kra jo wa Ra da PZD zwra ca się do wszyst kich
dział kow ców oraz ich ro dzin o udział w tym waż nym wy -
da rze niu. Wy bie rze my bo wiem wła dze wszyst kich jed no -
stek sa mo rzą du te ry to rial ne go – od gmin po przez po wia ty
na wo je wódz twach koń cząc – gdzie za pa da ją naj istot niej -
sze de cy zje do ty czą ce spo łecz no ści lo kal nych. Przede
wszyst kim na szcze blu sa mo rzą do wym roz strzy ga się
wie le de cy du ją cych kwe stii od no szą cych się do ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych. Spra wy pla no wa nia prze -
strzen ne go, in we sty cji ko mu nal nych i roz wią zy wa nia
lo kal nych pro ble mów spo łecz nych rzu tu ją na funk cjo no -
wa nie ROD ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej słu żą -

cych miesz kań com i ca łym spo łecz no ściom. Dla te go ko -
niecz na jest ak tyw na po sta wa dział kow ców w wy bo rach,
któ rych wy nik za wa ży na sto sun ku przy szłych władz lo -
kal nych wo bec bli sko mi lio na pol skich ro dzin ko rzy sta ją -
cych z pra wie pię ciu ty się cy ROD.

Na ca łym Związ ku oraz je go człon kach spo czy wa od po -
wie dzial ność za po myśl ność na szych ogro dów. Ja ko oby -
wa te le ma my obo wią zek wziąć udział w wy bo rach i od dać
swój głos, na to miast ja ko dział kow cy po win ni śmy po przeć
kan dy da tów gwa ran tu ją cych zrów no wa żo ny roz wój miast
i gmin, uwzględ nia ją cy po trze bę ist nie nia ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych. W wy bo rach star tu ją róż ne ugru po wa nia
po li tycz ne oraz ko mi te ty lo kal ne i czę sto trud no oce nić, ko -

z na mio ta mi, przy cze pa mi cam pin go wy mi, cam pin ga mi,
sa mo cho da mi z re je stra cją z ca łej Pol ski i Nie miec, to po -
wszech ny wi dok w tych ogro dach. Ta kie wy ko rzy sty wa -
nie dzia łek to nie tyl ko do me na użyt kow ni ków z od le -
głych re gio nów Pol ski – tak „przed się bior czy” są rów nież
miej sco wi dział kow cy, pro wa dzą do cho do we pen sjo na ty
i po la na mio to we bez żad nej kon tro li i bez po dat ków, 
a do dat ko wo ko rzy sta ją jesz cze ze wszyst kich zwol nień
po dat ko wych przy słu gu ją cych dział kow com.

Wy ni ki kon tro li są nie ko rzyst ne tak że dla OZ – nie ma
wi docz nych i sku tecz nych dzia łań okrę gów po wy ka za -
niu na ru szeń pra wa przez kon tro lę w 2008 r. OZ nie sto -
su je tak że środ ków dys cy pli nu ją cych w sto sun ku do
za rzą dów ROD bier nie przy glą da ją cych się ła ma niu pra -
wa, a tym bar dziej, gdy dzie ję się to za przy zwo le niem za -
rzą du. Nie zmie nia te go ob ra zu po wo ła nie przez Prezy -
dium OZ w Szcze ci nie za rzą du ko mi sa rycz ne go w ROD
„Bursz tyn” – zmia ny w tym ogro dzie są już w wie lu ele -
men tach nie od wra cal ne, a dzia ła nie OZ nie sku tecz ne.
Ogród prze kształ ca się z ro ku na rok, a użyt kow ni cy dzia -
łek, któ rzy to czy nią za re je stro wa li sto wa rzy sze nie 
i współ pra cu ją z bur mi strzem w ce lu odłą cze nia ogro du
od PZD. Trze ba się za sta no wić, czy ten ogród moż na jesz -
cze na zy wać ro dzin nym ogro dem dział ko wym, je śli ba -
da ją cy go stwier dza ją, że w 80% jest za go spo da ro wa ny 
i wy ko rzy sty wa ny nie zgod nie z usta wą o ROD. Po dob nie
za czy na być w ROD „Be lo na” w Dziw no wie 60% dzia łek
za go spo da ro wa nych nie zgod nie z pra wem związ ko wym,
a 20% wy ko rzy sty wa nych nie zgod nie z ich funk cją

PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY
POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW

wa dzić re jestr człon ków PZD. Dla cze go w ta kim ra zie nie
unie waż nia ta kich przy dzia łów? Ilu z użyt kow ni ków, któ -
rym od mó wio no przy dzia łu w od bu do wa nym ROD Na
Kra kow cu przy dzie lo na zo sta ła dział ka w in nym ogro dzie,
np. im. Hal le ra we Wła dy sła wo wie? 

We wszyst kich pro to ko łach z prze glą dów, w któ rych
stwier dzo no nie pra wi dło wo ści i te nie pra wi dło wo ści by -
ły tak że w 2008 r. za rzą dy ROD nie pod ję ły żad nych dzia -
łań sta tu to wych. Je dy ne co przed sta wia li ze spo łom, to
roz mo wy z dział kow ca mi i pi sma do dział kow ców.

Sku tecz ne, acz po wol ne dzia ła nie, pro wa dzi nad zór bu -
dow la ny. W spo ra dycz nych przy pad kach jest to na zle ce -
nie za rzą du ROD. Jed nak za czy na kształ to wać się (nie
tyl ko w pa sie nad mor skim) no wa „prak ty ka” – dział ko -
wiec, prze ciw któ re mu PINB to czy po stę po wa nie o sa mo -
wo lę bu dow la ną, przed sta wia świad ków, że je go al ta na
zo sta ła wy bu do wa na przed 1995 r., czy li przed wej ściem
w ży cie no we go pra wa bu dow la ne go. Na ta kiej pod sta -
wie PINB uma rza po stę po wa nie, po nie waż w po przed nim
pra wie bu dow la nym nie by ło do pusz czal nej wiel ko ści al -
tan, któ rych bu do wa nie wy ma ga po zwo le nia, ani zgło -
sze nia. W żad nym z ba da nych ROD z ty tu łu po nad-
nor ma tyw nej al ta ny, wy naj mo wa nia dział ki, czy in nych
dzia łań nie zgod nych z pra wem, za rząd ROD nie na ło żył
na dział kow ca ka ry po rząd ko wej, ani nie po zba wił człon -
ko stwa w PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

W żad nym z ogro dów, w któ rych wy stę pu je wy naj mo -
wa nie dzia łek wcza so wi czom, tak że z Nie miec, za rząd
ROD nie pod jął ja kich kol wiek dzia łań sta tu to wych. Ten
pro blem roz sze rza się w ogro dach szcze ciń skich, dział ki
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War sza wa, dnia 28 paź dzier ni ka 2010 r.

5. Uchwa ły KR PZD

UCHWA ŁA Nr 1/XVIII/2010
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 28 paź dzier ni ka 2010 r.
w spra wie do ko op to wa nia człon ka Kra jo wej Ra dy PZD

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 48 ust. 1 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Do ko op to wać do swo je go skła du Gra ży nę Fran ke 

– człon ka zwy czaj ne go PZD, Pre ze sa Okrę go we go Za rzą -
du Ma zo wiec kie go PZD.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SE KRE TARZ
/-/ Wie sław SA WIC KI

War sza wa, dnia 28 paź dzier ni ka 2010 r.

ogro dów i dział kow ców, a nie tyl ko wy ko rzy sty wać Zwią -
zek i je go człon ków dla swo ich par ty ku lar nych in te re sów.
Ko niecz na jest więk sza ak tyw ność i świa do mość oby wa -
tel ska, aby na sze śro do wi sko by ło do ce nia ne i trak to wa ne
ja ko part ner, któ ry dzia ła na rzecz spo łecz no ści lo kal nych
i z te go wzglę du ocze ku je słusz nej po mo cy i wspar cia od
sa mo rzą dów. Na le ży więc zwięk szać nasz udział w ży ciu
pu blicz nym z po żyt kiem dla miast, spo łe czeń stwa i ogrod -
nic twa dział ko we go. Wy bo ry sa mo rzą do we to szcze gól na
oka zja, że by te go do ko nać. Dla te go po pie raj my na szych
przy ja ciół, aby śmy mo gli wspól nie słu żyć na szym spo -
łecz no ściom oraz ro dzin nym ogro dom dział ko wym.

Sza now ni Dział kow cy!
Weź cie udział w wy bo rach sa mo rzą do wych. Nie gło -

suj cie na prze ciw ni ków ogro dów dział ko wych, usta wy 
o ROD i Związ ku.

Niech nasz udział w wy bo rach, na sza po sta wa i sta no -
wi sko bę dą pró bą przed wy bo ra mi par la men tar ny mi.

Kra jo wa Ra da PZD kie ru je do wszyst kich ugru po wań
po li tycz nych i ko mi te tów wy bor czych ni niej szy do ku -
ment, któ ry za wie ra po glą dy Związ ku do ty czą ce ro li PZD
w wy bo rach sa mo rzą do wych. Jed no cze śnie Zwią zek de -
kla ru je sze ro ką współ pra cę ze wszyst ki mi ko mi te ta mi wy -
bor czy mi i kan dy da ta mi, któ rzy prze wi du ją w swo ich
pro gra mach po trze bę roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych zgod nie z za sa da mi wy ra żo ny mi w usta wie 
o ROD. Każ dy kan dy dat re ko men do wa ny uchwa łą od po -
wied nich or ga nów PZD jest upraw nio ny do wy ko rzy sta -
nia w swo ich ma te ria łach wy bor czych go dła i na zwy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców na czas trwa nia kam pa -
nii wy bor czej. 

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców

go po przeć. Dla te go też przy udzie la niu po par cia na le ży
przede wszyst kim brać pod uwa gę do tych cza so we sta no -
wi sko kan dy da ta wo bec ROD, szcze gól nie w prak tycz nym
dzia ła niu, a tak że po sta wę do ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go, do usta wy o ROD i Związ ku wy ra żo ną w pro gra mie
wy bor czym. Wspie raj my ugru po wa nia i ko mi te ty wy bor -
cze do strze ga ją ce w swo ich pro gra mach in te re sy oraz pra -
wa dział kow ców. Gło suj my na lu dzi spraw dzo nych, któ rzy
po tra fią wy ka zać się pra cą i do ko na nia mi na rzecz dział -
kow ców i ich ogro dów. Wy bie raj my kan dy da tów, któ rzy
nas nie za wie dli w prze szło ści i któ rzy nie tyl ko do brze zna -
ją, ale ro zu mie ją na sze pro ble my. 

W tych wy bo rach na li stach wy bor czych róż nych ugru -
po wań i ko mi te tów lo kal nych jest wie lu kan dy da tów re ko -
men do wa nych przez struk tu ry Związ ku, a zwłasz cza
przez sa me ro dzin ne ogro dy dział ko we. Są to oso by
spraw dzo ne, któ re swo im do tych cza so wym dzia ła niem
wy ka za ły, że po tra fią sku tecz nie re pre zen to wać śro do wi -
sko dział ko we. Na le ży po pie rać tych kan dy da tów nie tyl -
ko dla te go, że są dział kow ca mi, ale dla te go, że zna ją na szą
pro ble ma ty kę, sy tu ację i wie dzą, co na le ży zro bić, że by
w ra mach mo der ni zu ją cych się miast ogro dy się roz wi ja -
ły i słu ży ły spo łecz no ściom lo kal nym oraz ro dzi nom
dział ko wym.

Je ste śmy wiel ką or ga ni za cją spo łecz ną zrze sza ją cą bli -
sko mi lion ro dzin. Ma my swo je tra dy cje, do ro bek, suk ce -
sy oraz wie le pro ble mów, z któ ry mi się zma ga my w co-
dzien nej pra cy. Na prze strze ni po nad 110 lat do brze słu ży -
my spo łe czeń stwu pol skie mu oraz mia stom. Dla te go pol -
scy dział kow cy nie mo gą być po strze ga ni je dy nie w ka -
te go riach bez wol ne go elek to ra tu, o któ rym wie lu po li ty -
ków so bie przy po mi na je dy nie przed ko lej ny mi wy bo ra -
mi. Na le ży za tem po przeć lu dzi, któ rzy bę dą pra co wać dla
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UCHWA ŁA Nr 2/XVIII/2010
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 28 paź dzier ni ka 2010 r.
w spra wie do ko op to wa nia człon ka Kra jo wej Ra dy PZD

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SE KRE TARZ
/-/ Wie sław SA WIC KI

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

War sza wa, dnia 28 paź dzier ni ka 2010 r.

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

z dnia 28 paź dzier ni ka 2010 r.
w spra wie prze pro wa dzo nych w 2010 r. przez okrę go we za rzą dy PZD prze glą dów za go spo da ro wa nia

i funk cjo no wa nia ROD oraz za go spo da ro wa nia i wy ko rzy sty wa nia dzia łek

Zgod nie z Uchwa łą Nr 40/2010 Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD okrę go we za rzą dy prze pro wa dzi ły w 2010 r.
prze glą dy za go spo da ro wa nia i funk cjo no wa nia ogro dów
i dzia łek. Prze glą dem w 26 okrę gach ob ję to 1625 ROD 
i 350313 dzia łek. Za kres prze glą du w po szcze gól nych
okrę gach w sto sun ku do licz by ROD był bar dzo zróż ni co -
wa ny. 100% ogro dów pod da no prze glą do wi w OZ w Ko -
sza li nie, Pod la skim i Świę to krzy skim, 61% w okrę gu we
Wro cła wiu, 55% w Czę sto cho wie, 50% w Gdań sku i War -
miń sko – Ma zur skim. Naj mniej ogro dów pod da no prze -
glą do wi w OZ Łódz kim – 6%. Śred nia sta no wi 32,76%.
Pra cę tę wy ko na li dzia ła cze OZ oraz spo łecz ni in struk to -
rzy fa cho wi, łącz nie 896 osób.

We wszyst kich okrę gach pod sta wo wy mi oce nia ny mi
kry te ria mi by ły: ogro dze nia ze wnętrz ne i we wnętrz ne, ta -
bli ce z na zwą ROD, bra my i furt ki, ale je i dro gi ogro do -
we, do my dział kow ca i świe tli ce, bu dyn ki ad mi ni stra cyj ne
i go spo dar cze, sa ni ta ria ty, sieć wo do cią go wa i ener ge tycz -
na oraz ta bli ce in for ma cyj ne w RUD.

Prze glą dy wy ka za ły do bry stan za go spo da ro wa nia 
i funk cjo no wa nia ogro dów, zróż ni co wa ny w za leż no ści

od okrę gu. Prze glą dy wy ka za ły rów nież wie le od stępstw
od przy ję tych w PZD stan dar dów.

Kra jo wa Ra da PZD przyj mu je do wia do mo ści i wy ko -
rzy sta nia do ku ment pt: „In for ma cja z prze glą dów za go -
spo da ro wa nia i funk cjo no wa nia ROD oraz za go spo da-
ro wa nia i wy ko rzy sta nia dzia łek w ROD w okrę go wych
za rzą dach PZD”, opra co wa ny na pod sta wie ma te ria łów
prze ka za nych z prze glą dów ze wszyst kich okrę go wych
za rzą dów PZD.

Kra jo wa Ra da PZD za le ca wszyst kim okrę go wym za -
rzą dom i za rzą dom ROD za sto so wa nie w prak ty ce wy ka -
za nych w pod su mo wa niu In for ma cji ocen i wnio sków.

Za go spo da ro wa nie ROD po zo sta je jed nym z prio ry te to -
wych za dań wszyst kich struk tur Związ ku. Es te ty ka i funk -
cjo nal ność ogro dów oraz dzia łek są wi zy tów ką Związ ku
i świad czą o wy ni kach na szej pra cy, a tak że o sta łym do -
sto so wy wa niu ro dzin nych ogro dów dział ko wych do spo -
łecz nych ocze ki wań i re aliów roz wi ja ją cych się miast.
Dla te go też Kra jo wa Ra da PZD za le ca wszyst kim struk -
tu rom dba nie o za go spo da ro wa nie na szych ogro dów.

War sza wa, dnia 28 paź dzier ni ka 2010 r.

rzą du Su dec kie go PZD, Pre ze sa Za rzą du ROD „Sło necz -
ne Wzgó rze” w Wał brzy chu.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 48 ust. 1 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Do ko op to wać do swo je go skła du Hen ry ka Zio mek 

– człon ka zwy czaj ne go PZD, Człon ka Okrę go we go Za -
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UCHWA ŁA Nr 4/XVIII/2010
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 28 paź dzier ni ka 2010 r.
w spra wie wy ni ku prze glą du ro dzin nych ogro dów dział ko wych po ło żo nych w pa sie nad mor skim

nie na szko dę dział kow ców w ca łym kra ju, to dzia ła nie
sprzy ja ją ce prze ciw ni kom usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, szko dzą ce wi ze run ko wi ogro dów w spo łe -
czeń stwie i sa mo rzą dach lo kal nych. Te ogro dy są za prze -
cze niem idei, któ re le gły u pod staw ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w ca łej Eu ro pie. To wresz cie pre tekst dla nie -
któ rych grup eko no micz nych i po li tycz nych do wy stę po -
wa nia o li kwi da cję upraw nień i przy wi le jów dział kow-
ców. Choć są to zja wi ska mar gi nal ne w ska li ca łe go kra -
ju, to jed nak są wi docz ne dla spo łecz no ści lo kal nej, sa mo -
rzą du i me diów, ge ne ru ją tak że naj więk szą ilość kon flik-
tów wy kra cza ją cych za się giem po za Zwią zek.

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że brak dzia łań ze stro -
ny or ga nów PZD na tym te re nie na le ży za kwa li fi ko wać
do sta tu to we go za nie cha nia swych obo wiąz ków i na ra ża -
nie Związ ku na utra tę au to ry te tu wśród dział kow ców, 
a tak że wśród sa mo rzą dów lo kal nych. Dla te go też ko -
niecz ne jest zde cy do wa ne dzia ła nie w ce lu usu nię cia ist -
nie ją cych na ru szeń pra wa oraz prze ciw dzia ła nie po wsta-
wa niu no wych. 

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę Kra jo wa Ra da PZD zo bo -
wią zu je okrę go we za rzą dy w Gdań sku, Ko sza li nie i
Szcze ci nie do:

1) Przed sta wie nia wy ni ków prze glą du na po sie dze niu
ple nar nym OZ i na ra dach z pre ze sa mi za rzą dów ROD;

2) Opra co wa nia i wdro że nia okrę go we go pro gra mu li -
kwi da cji ist nie ją cych na ru szeń pra wa i prze ciw dzia ła nia
po wsta wa niu tych zja wisk na te re nie ROD. Okrę go wy
pro gram wi nien uwzględ niać kon kret ne dzia ła nia or ga ni -
za cyj ne, sta tu to we i praw ne, a tak że pre wen cyj ne, któ re
zo sta ły usta lo ne w uchwa łach Kra jo we go Zjaz du, Kra jo -
wej Ra dy i Pre zy dium KR dot. za miesz ki wa nia, za mel do -
wa nia, bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go na dział kach
oraz przy dzia łu dzia łek dla osób z od le głych re gio nów
kra ju. Pro gram wi nien być za twier dzo ny przez okrę go wy
za rząd PZD;

3) Opra co wa nia in dy wi du al nych pro gra mów na praw -
czych dla ROD, w któ rych stwier dzo no ła ma nie pra wa
związ ko we go i po wszech nie obo wią zu ją ce go;

4) Do ko na nia oce ny dal sze go funk cjo no wa nia ROD, 
w któ rych stwier dzo no ma so we wy stę po wa nie na ru szeń
pra wa;

5) Okre śle nia za dań dla służb eta to wych Okrę gu do ty -
czą cych bez względ ne go prze strze ga nia usta wy o ROD,
sta tu tu PZD, re gu la mi nu ROD, uchwał or ga nów nad rzęd -
nych Związ ku oraz pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce go
re gu lu ją cych za go spo da ro wa nie i wy ko rzy sty wa nie ROD
i dzia łek;

6) Spra wo wa nia sku tecz ne go nad zo ru nad za rzą da mi
ROD w za kre sie wy peł nia nia ich obo wiąz ków sta tu to -

Po wo ła ne przez Pre ze sa Związ ku ze spo ły, zgod nie z de -
cy zją Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, do ko na ły w sierp -
niu br. prze glą du ROD po ło żo nych w pa sie nad mor skim
na te re nie OZ w Gdań sku, Ko sza li nie i Szcze ci nie. Ce lem
prze glą du by ło spraw dze nie funk cjo no wa nia za rzą du i za -
go spo da ro wa nia ogro du oraz wy ko rzy sty wa nia ROD 
i dzia łek. 

Wy ni ki prze glą du są bar dzo nie ko rzyst ne i wy ka za ły, że
sy tu acja w więk szo ści ba da nych ROD po gor szy ła się 
w sto sun ku do sta nu ba da ne go w 2008 r. Przy by ło po -
nadnor ma tyw nych al tan, zwięk szy ła się licz ba dzia łek wy -
ko rzy sty wa nych nie zgod nie z ich funk cją i ro lą ROD.
Wzro sła licz ba sa mo wol nych in ge ren cji dział kow ców 
w in fra struk tu rę ROD po przez mon to wa nie fur tek i bram
w ogro dze niu ze wnętrz nym. 

W kil ku ROD ska la za go spo da ro wa nia dzia łek i ich wy -
ko rzy sty wa nie nie zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem jest
tak du ża, że bu dzi to nie za do wo le nie miej sco wych władz,
a sam ogród prze sta je speł niać swe funk cje wy ni ka ją ce 
z usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że przez okres dwóch lat
od prze glą du w 2008 r. or ga ny Związ ku w ROD i okrę -
gach nie pod ję ły żad nych dzia łań sta tu to wych i praw nych
w ce lu usu nię cia stwier dzo nych na ru szeń pra wa. Je dy ne
sku tecz ne dzia ła nia po dej mu je in spek cja bu dow la na, ale
rów nież nie z ini cja ty wy Związ ku. Wy ni ki prze glą du 
w 2008 r. nie zo sta ły pod da ne ana li zie przez OZ ani za rzą -
dy ROD. W ba da nych ROD, w któ rych wy stę pu je wy naj -
mo wa nie dzia łek wcza so wi czom, czy też wy bu do wa no
po nadnor ma tyw ne al ta ny, za rzą dy nie pod ję ły w sto sun ku
do dział kow ców ła mią cych pra wo żad nych dzia łań sta tu -
to wych. Tak że okrę go we za rzą dy nie pod ję ły ja kich kol -
wiek dzia łań dys cy pli nu ją cych z ty tu łu sta tu to we go
nad zo ru na za rzą da mi ROD. 

Naj bar dziej sta bil na sy tu acja jest w ogro dach Okrę gu 
w Ko sza li nie, gdzie nie stwier dzo no po gor sze nia sta nu za -
go spo da ro wa nia, a więk szość z ba da nych sy tu acji nie wy -
stę pu je w tych ogro dach. Naj bar dziej ne ga tyw nie na le ży
oce nić sy tu ację w ogro dach na te re nie Okrę gu w Szcze ci -
nie, gdyż w nich wła śnie stwier dzo no naj licz niej wy stę -
pu ją ce przy pad ki ła ma nia pra wa – wzrost po nadnorma-
tyw nych al tan, zwięk sze nie wy ko rzy sty wa nia dzia łek nie -
zgod nie z ich prze zna cze niem. Z ko lei w ogro dach Okrę -
gu w Gdań sku stwier dzo no na dal zwięk sza ją cą się licz bę
przy dzia łu dzia łek oso bom z od le głych re gio nów kra ju.

Kra jo wa Ra da PZD bar dzo kry tycz nie oce nia wy ni ki
prze glą du, a tak że brak dzia ła nia ze stro ny or ga nów PZD,
za rów no ogro do wych, jak i okrę go wych. Prze kształ ca nie
ogro dów we wcza so wi ska i cam pin go wi ska, bu do wa do -
mów i szamb na dział kach oraz za miesz ki wa nie to dzia ła -
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PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

War sza wa, dnia 28 paź dzier ni ka 2010 r.

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

z dnia 28 paź dzier ni ka 2010 r.
w spra wie oce ny sku tecz no ści dzia łań po dej mo wa nych przez Zwią zek w usu wa niu skut ków po wo dzi 

w ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Kra jo wa Ra da PZD przyj mu je do wia do mo ści in for ma -
cję o po wo dzi i oce nę sku tecz no ści dzia łań Związ ku, 
w za kre sie udzie la nia po mo cy ro dzin nym ogro dom dział -
ko wym, ce lem usu wa nia tych skut ków.

Kra jo wa Ra da PZD uzna je, że dzia ła nia Związ ku by ły
bar dzo po trzeb ne i po ży tecz ne, gdyż zde cy do wa na więk -
szość ogro dów dział ko wych zo sta ła przy wró co na do ży -
cia i dziś funk cjo nu je nor mal nie.

Zwią zek zgro ma dził w try bie na głym nie zbęd ne środ ki
fi nan so we na usu wa nie skut ków po wo dzi w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, po czy na jąc od ba dań gle by, za bie -
gów agro tech nicz nych, a wresz cie pro wa dząc wszyst kie
nie zbęd ne pra ce re mon to we in fra struk tu ry ogro do wej.

Kra jo wa Ra da PZD skła da ser decz ne po dzię ko wa nia
wszyst kim za rzą dom ROD w kra ju i okrę go wym za rzą -
dom PZD, a tak że dział kow com, któ rzy przy szli z po mo -
cą ogro dom po wo dzio wym, po przez wpła ty środ ków na
kon to „Po wódź 2010”, okrę go wym za rzą dom PZD rów -
nież za po moc wła snym ROD swo imi środ ka mi.

Kra jo wa Ra da PZD po twier dza wy so ką ce lo wość wy -
go spo da ro wa nia środ ków bę dą cych w dys po zy cji Kra jo -
wej Ra dy PZD i prze ka za nie ich na kon to „Po wódź 2010”.
Rów nież Kra jo wa Ra da PZD skła da ser decz ne po dzię ko -
wa nie wy daw nic twu „dział ko wiec”, za prze ka za nie na
kon to środ ków wy pra co wa nych przez to wy daw nic two.

Kra jo wa Ra da PZD uzna je za ko niecz ne od bu do wę, w
jak naj krót szym cza sie, wszyst kich ogro dów, któ re zo sta -
ły do tknię te po wo dzią w bie żą cym ro ku. Dla te go też Pre -

zy dium KR PZD bę dzie roz pa try wa ło ko lej ne wnio ski 
i przy zna wa ło do ta cje na ten cel.

Wszyst kim za rzą dom ROD, któ re do tknę ła po wódź oraz
dział kow com z tych ogro dów, Kra jo wa Ra da PZD skła da
po dzię ko wa nia, za na tych mia sto wą i peł ną mo bi li za cję do
pra cy nad usu wa niem skut ków i przy wra ca niem ogro dów
dział ko wym ro dzi nom, spo łecz no ści i mia stom. 

Na le ży do ce nić wszyst kie dzia ła nia i pra ce, któ re zo sta -
ły pod ję te przez dział kow ców, za rzą dy ROD, okrę go we
za rzą dy PZD, w ce lu od bu do wy ogro dów dział ko wych.

Kra jo wa Ra da PZD pod kre śla, że po wódź, któ ra by ła
smut nym i trud nym do świad cze niem dla Związ ku, ogro -
dów i dział kow ców, rów no cze śnie po twier dzi ła ogrom ną
in te gra cję, któ ra cha rak te ry zu je człon ków PZD i je go
struk tu ry oraz wy zwo lo ną so li dar ność, tak bar dzo po trzeb -
ną, aby po do łać tym trud nym za da niom bez po mo cy z ze -
wnątrz.

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że w spra wie udzie le nia
po mo cy, wy stą pi ła do Mi ni ster stwa In fra struk tu ry, Mi ni -
ster stwa Rol nic twa i Roz wo ju Wsi i Mi ni ster stwa Śro do -
wi ska, a tak że po in for mo wa ła Ra dę Mi ni strów. Nie ste ty
ocze ki wa na po moc nie na de szła. Je dy nie Mi ni ster stwo
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi wy ra zi ło zgo dę na bez płat ne
wy ko na nie, przez okrę go we sta cje che micz no – rol ni cze,
pod sta wo wych ana liz 1173 prób gle bo wych, dla za la nych
ogro dów dział ko wych.

Kra jo wa Ra da PZD ze smut kiem kon sta tu je i py ta, ja ki
był by los tych ogro dów i dział kow ców, gdy by nie de ter -

9) Prze ka za nia Kra jo wej Ra dzie PZD do 31 grud nia
2010 r. przy ję tych pro gra mów okrę go wych i in dy wi du al -
nych dla po szcze gól nych ROD, a tak że suk ce syw ne
przed kła da nie ocen i wnio sków w tym za kre sie.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD do ko na oce ny przy ję -
tych pro gra mów, efek tów ich wdra ża nia oraz wnio sków
okrę go wych za rzą dów PZD i po dej mie sto sow ne de cy zje
wy ni ka ją ce z upraw nień sta tu to wych. Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy przed sta wi na po sie dze niu ple nar nym Kra jo wej
Ra dy (do czerw ca 2011 r.) oce nę pod ję tych dzia łań przez
OZ w Gdań sku, Ko sza li nie i Szcze ci nie.

wych, szcze gól nie wy ni ka ją cych z § 91 ust. 2 pkt 8 oraz
§ 64 sta tu tu PZD;

7) Stwier dza nia nie waż no ści uchwał za rzą dów ROD
sprzecz nych z po rząd kiem praw nym, w tym o przy ję ciu w
po czet człon ków PZD i przy dzia le dział ki osób z od le -
głych re gio nów kra ju. OZ pro wa dzą re jestr dział kow ców
i obo wią za ne są do sta łej kon tro li de cy zji za rzą dów ROD
w tym za kre sie;

8) Do ko ny wa nia przez pre zy dia OZ okre so wej, co naj -
mniej raz na kwar tał, oce ny re ali za cji przy ję tych pro gra -
mów i sku tecz no ści po dej mo wa nych dzia łań;
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PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

War sza wa, dnia 28 paź dzier ni ka 2010 r.

UCHWA ŁA Nr 6/XVIII/2010
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 28 paź dzier ni ka 2010 r.
w spra wie ob cho dów 30 rocz ni cy po wsta nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Na fa li spo łecz nych prze mian, dą że niu do de mo kra tycz -
nych za sad i sa mo rząd no ści, ja kie mia ły miej sce na po -
cząt ku lat 80-tych ubie głe go wie ku, tak że dział kow cy
dą ży li do od zy ska nia sa mo dziel no ści ru chu ogrod nic twa
dział ko we go, któ rą utra ci li w wy ni ku wyj ścia w ży cie
usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych z 9 mar -
ca 1949 r. 

W dniu 6 paź dzier ni ka 1980 r. od by ło się VIII ple nar ne
po sie dze nie ów cze snej Kra jo wej Ra dy POD, któ re prze -
szło do hi sto rii ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
Kra jo wa Ra da POD wy pra co wa ła na prze strze ni ostat nich
lat du żą sa mo dziel ność, jed nak po zo sta wa ła for mal nie 
i praw nie za leż na od związ ków za wo do wych. Na paź -
dzier ni ko wym po sie dze niu Kra jo wa Ra da pod ję ła uchwa -
łę, w któ rej ogło si ła cał ko wi tą nie za leż ność ogro dów
dział ko wych i struk tur or ga ni za cyj nych pra cow ni czych
ogro dów dział ko wych, wo je wódz kich i kra jo wych od
związ ków za wo do wych. Od tej po ry roz po czę ła się dzia -
łal ność cał ko wi cie nie za leż na i nie zwy kle trud na, bo wiem
ani Kra jo wa Ra da ani struk tu ry wo je wódz kie, czy ogro do -
we, nie po sia da ły oso bo wo ści praw nej i for mal nie, zgod -
nie z obo wią zu ją cą usta wą o POD z 1949 r., nie by ło
pod staw praw nych do sa mo dziel nej dzia łal no ści. Dla te go
pierw szym i naj waż niej szym za da niem by ło do pro wa dze -
nie do uchwa le nia no wej usta wy o ogro dach dział ko wych. 

Ogrom ne do świad cze nie ów cze snych struk tur, zde cy -
do wa ne po par cie dział kow ców, peł na in te gra cja ca łe go
śro do wi ska i po par cie po słów do pro wa dzi ło do uchwa le -
nia w dniu 6 ma ja 1981 r. no wej usta wy o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych. Usta wa ta prze kształ ci ła do tych -
cza so wy ruch ogrod nic twa dział ko we go wraz ze wszyst -
ki mi je go struk tu ra mi w Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
i zo bo wią za ła do od by cia Zjaz du Kra jo we go, któ ry 28

czerw ca 1981 r. uchwa lił sta tut Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, wy brał Kra jo wą Ra dę PZD, Kra jo wą Ko mi sję
Re wi zyj ną PZD i Kra jo wą Ko mi sję Roz jem czą PZD.
Zjazd, któ ry za in au gu ro wał ist nie nie i dzia łal ność Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców od był się w Sa li Ko lum no wej
Sej mu  Od te go dnia dział kow cy mó wią wła snym gło sem
we wła snych spra wach, ma ją swo ją nie za leż ną, sa mo rząd -
ną, de mo kra tycz ną i po za rzą do wą or ga ni za cję spo łecz ną.

Naj waż niej szym za da niem dla no wo pow sta łe go Związ -
ku by ła dal sza in te gra cja śro do wi ska i wy kształ ce nie
struk tur związ ko wych, a tak że dwa naj waż niej sze ce le:

Pierw szy, to wal ka o roz wój ogro dów dział ko wych 
w związ ku z ogrom nym za po trze bo wa niem na dział ki,
okre śla nym na oko ło 700 ty się cy ro dzin.

Dru gi, to re ali za cja dzia łań zwią za nych z no wo cze snym
za go spo da ro wa niem przej mo wa nych te re nów i mo der ni -
za cja ist nie ją cych ogro dów, w tym tych naj star szych, czę -
sto przed wo jen nych.

Efek tem tej dzia łal no ści był ogrom ny roz wój ogro dów
– w la tach 1981–1990 przy by ło 350 ty się cy dzia łek na po -
wierzch ni 13,5 ty sią ca hek ta rów no wych ogro dów. Dzię -
ki wy sił ko wi Związ ku, ale tak że po par ciu spo łe czeń stwa,
sa mo rzą du, za kła dów pra cy, dzię ki stwo rze niu do brych
wa run ków dla ogro dów dział ko wych, otrzy my wa ne te re -
ny by ły szyb ko za go spo da ro wy wa ne, a lu dzie otrzy my -
wa li dział ki.

Zwią zek spraw dził się w bu do wie ogro dów, a na stęp ne
la ta to spraw dzian je go moż li wo ści obro ny swo ich człon -
ków i war to ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Od 1990 r.
dział kow cy, ogro dy i Zwią zek są nie ustan nie na ra że ni na
róż ne pró by ogra ni cze nia ich praw, pod wa ża nie usta wo -
wych pod staw praw nych funk cjo no wa nia ogro dów dział -
ko wych i sa mo rząd nej or ga ni za cji dział kow ców – PZD.

Kra jo wa Ra da PZD uzna je za ko niecz ne dal sze kon ty -
nu owa nie prac nad usu wa niem skut ków po wo dzi, a tak że
dal sze udzie la nie nie zbęd nej po mo cy ro dzin nym ogro dom
dział ko wym. Rów no cze śnie Kra jo wa Ra da PZD zwra ca
się do wszyst kich za rzą dów ROD, któ re do tych czas nie
udzie li ły po mo cy o kon ty nu owa nie te go po ży tecz ne go i
po trzeb ne go pro ce su gro ma dze nia środ ków na ten cel i
wpłat na kon to „Po wódź 2010”.

mi na cja Związ ku, spraw ność je go struk tur, a tak że po par -
cie dział kow ców, ma ją ce na ce lu przyj ście z po mo cą.

Rów no cze śnie Kra jo wa Ra da PZD skła da po dzię ko wa -
nie tym nie licz nym sa mo rzą dom, któ re przy szły z po mo -
cą ogro dom po ło żo nym na swo im te re nie. Nie za leż nie od
wiel ko ści tej po mo cy, oce nia my wszyst kie te dzia ła nia
bar dzo wy so ko, gdyż świad czą o do strze ga niu pro ble mów
ogro dów dział ko wych i dział kow ców.
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PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

War sza wa, dnia 28 paź dzier ni ka 2010 r.

UCHWA ŁA Nr 7/XVIII/2010
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 28 paź dzier ni ka 2010 r.
w spra wie oce ny wal nych ze brań spra woz daw czo-wy bor czych w ROD w 2010 r.

Wio sną 2010 r. w ro dzin nych ogro dach dział ko wych od -
by ły się wal ne ze bra nia spra woz daw czo-wy bor cze koń -
czą ce ka den cję or ga nów ogro do wych, a jed no cze śnie roz-
po czy na ją ce kam pa nię spra woz daw czo – wy bor czą w ca -
łym Związ ku. Kra jo wa Ra da i okrę go we za rzą dy do ło ży -
ły wszel kich sta rań, aby wal ne ze bra nia od by ły się zgod-
nie z za sa da mi okre ślo ny mi pra wem związ ko wym i wy -
peł ni ły za da nia sta tu to we. Kra jo wa Ra da, jak co ro ku
opra co wa ła i wy da ła dla wszyst kich ogro dów wzo ry dru -

ków i do ku men tów nie zbęd nych do prze pro wa dze nia wal -
ne go ze bra nia, a po nad to opra co wa ła i do star czy ła dzia ła -
czom ogro do wym i okrę go wym Po rad nik za wie ra ją cy
kom plet uchwał, do ku men tów oraz prak tycz nych po rad
do ty czą cych przy go to wa nia i prze pro wa dze nia wal ne go
ze bra nia. Aby za pew nić zgod ne ze sta tu tem zwo ły wa nie
wal nych Kra jo wa Ra da do star czy ła, za po śred nic twem
okrę gów, wszyst kim ROD kar ty za pro szeń na wal ne ze -
bra nie w ilo ści od po wia da ją cej ilo ści dzia łek w ogro dzie.

nych ogro dach dział ko wych. Zwią zek spraw dził się w cią -
gu tych 20 lat tak że w obro nie praw dział kow ców, w obro -
nie ist nie nia i roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
choć przed na mi naj trud niej szy okres, któ ry mo że za de cy -
do wać o przy szło ści ogro dów dział ko wych w Pol sce.

W okre sie po nad 110-let niej hi sto rii ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce by ło to 30 lat naj waż niej szych dla ist nie -
nia i roz wo ju te go ru chu. Przede wszyst kim cho dzi 
o efek ty i wy da rze nia – przez dzie sięć lat roz wo ju za spo -
ko je nie spo łecz ne go za po trze bo wa nia na dział ki po przez
bu do wę no wych ogro dów i 20 lat wiecz nych obaw, wal ki
i nie pew no ści.

Dla te go też Kra jo wa Ra da uzna jąc, że Ju bi le usz 30-Le -
cia jest waż nym wy da rze niem w hi sto rii ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce, po sta na wia:

• Ju bi le usz po wi nien być ob cho dzo ny w ROD, szcze -
gól nie tych, któ re po wsta ły w tym 30 le ciu;

• Ob cho dy Ju bi le uszu win ny zor ga ni zo wać okrę go we
za rzą dy;

• Na le ży zor ga ni zo wać cen tral ne ob cho dy Ju bi le uszu 
w War sza wie;

• Pro gram cen tral nych uro czy sto ści Ju bi le uszo wych
opra cu je i przyj mie Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

• Pre zy dium KR przyj mie pro gram dzia ła nia struk tur
Związ ku ma ją cy na ce lu uczcze nie i do ku men to wa nie do -
ko nań Związ ku po przez wy daw nic twa książ ko we, pla ka -
ty, znacz ki i me da le oko licz no ścio we, al bu my, dy plo my, 
a tak że otwie ra nie no wych ogro dów i in we sty cji, prze pro -
wa dze nie spe cjal nych kon kur sów dla dział kow ców, dzia -
ła czy i ogro dów i wresz cie utrwa le nie tych uro czy sto ści
po przez Drzew ko Ju bi le uszo we.

Nie bra ko wa ło też ini cja tyw – jaw nych i ukry tych – zmie -
rza ją cych do cał ko wi te go uni ce stwie nia ogro dów dział -
ko wych w Pol sce.

Zna mien ny, bo roz po czy na ją cy dwu dzie sto let nią wal kę
z dział kow ca mi, był pro jekt 17 po słów OKP z 1990 r., któ -
ry na ka zy wał dział kow com wy nie sie nie się z ogro dów i po -
sprzą ta nie po so bie w cią gu pół ro ku od wej ścia w ży cie
usta wy. Da lej dział kow cy i ich Zwią zek mu sie li zmie rzyć
się z ko mu na li za cją te re nów ogro dów i co raz bar dziej
otwar te go han dlu te re na mi ogro dów przez roż ne pod mio ty.
W od po wie dzi, sta ra niem Związ ku w 1995 r. Sejm uchwa -
lił no we li za cję usta wy o POD z 1981 r., a Zwią zek prze jął
w wie czy ste użyt ko wa nie 65% grun tów ist nie ją cych ogro -
dów. Ko lej ne pró by zmie rza ły do osła bie nia ro li Związ ku,
po zba wie nia praw dział kow ców i roz bi cia ca łe go ru chu.
Zna czą ce wy da rze nia to: pro jekt usta wy Unii Me tro po lii
Pol skich z 1996 r., któ ry jed nak ni gdy nie tra fił do Sej mu;
w 1998 r. 113 po słów AWS zło ży ło pro jekt usta wy o po -
wszech nym uwłasz cze niu, a po za koń cze niu ba ta lii z tą
usta wą w 2000 r. na stą pił nie koń czą cy się se rial pro jek tów
zmia ny pra wa dział ko we go zgła sza ny przez po słów PiS
pod ha słem uwłasz cze nia dział kow ców. W mię dzy cza sie
by ły pró by ogra ni cze nia praw dział kow ców, ta kie jak na ło -
że nie na dział kow ców po dat ków, dwu krot na pró ba zmia ny
pra wa bu dow la ne go, wresz cie spe cu sta wa dro go wa i o in -
we sty cjach prze ciw po wo dzio wych.

Od 1995 r. jest też in ny nurt wal ki z dział ko wym pra -
wem – za skar ża nie do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ko lej -
nych prze pi sów ustaw, naj pierw no we li z 1995 r., da lej
usta wy o POD z 1981 r. i wresz cie dzi siej sza sy tu acja, gdy
po raz pierw szy zo sta ła za skar żo na ca ła usta wa o ro dzin -
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War sza wa, dnia 28 paź dzier ni ka 2010 r.

wy po wie dzia ło się w obro nie ogrod nic twa dział ko we go 
i re gu lu ją cej je go pod sta wy dzia ła nia usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, ze bra nia by ły do brze przy go to wa -
ne i dział kow cy w spo sób de mo kra tycz ny de cy do wa li 
o naj waż niej szych spra wach każ de go ro dzin ne go ogro du
dział ko we go.

Z tej kam pa nii wy ni ka wie le bar dzo istot nych dla ca łe -
go Związ ku za dań. Wy ni ka to przede wszyst kim z du żych
zmian w skła dach za rzą dów ROD i ko mi sji sta tu to wych 
– oko ło 40% to no wo wy bra ni człon ko wie tych or ga nów.
Dla te go też Kra jo wa Ra da w pierw szym rzę dzie zo bo wią -
zu je okrę go we za rzą dy do peł ne go prze szko le nia człon -
ków za rzą dów ROD i peł nej współ pra cy z okrę go wy mi
ko mi sja mi re wi zyj ny mi i roz jem czy mi w ce lu prze szko le -
nia człon ków ko mi sji ogro do wych w tych pio nach. Szcze -
gól ny na cisk na le ży po ło żyć na szko le nie i ob ję cie opie ką
no wych człon ków za rzą dów i ko mi sji sta tu to wych ROD.
Dzia ła nia okrę go wych za rzą dów po za koń cze niu kam pa -
nii spra woz daw czo-wy bor czej po win ny być na kie ro wa ne
na wy ko rzy sta nie te go ogrom ne go, no we go po ten cja łu ak -
tyw no ści dzia ła czy, na re ali zo wa nie naj waż niej szych
spraw w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, w tym na
pierw szym miej scu na bu do wę po zy tyw ne go wi ze run ku
Związ ku i ogro dów, a tak że no wo cze sne za go spo da ro wa -
nie i mo der ni za cję ogro dów, w za leż no ści od po trzeb oraz
szer sze wyj ście ze spo łecz no ścią dział ko wą do spo łecz -
no ści miej skich. Ko niecz ne jest roz wi ja nie oświa ty wśród
dział kow ców sto su jąc ade kwat ne, współ cze sne me to dy do
moż li wo ści i po trzeb dział kow ców oraz na wią za nie sze ro -
kiej współ pra cy 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 wal ne ze bra nia spra woz daw czo-wy bor cze w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych w 2010 ro ku, od by ły się
zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi związ ko wy mi 
i wy peł ni ły za da nia sta tu to we. 

Kra jo wa Ra da PZD skła da po dzię ko wa nie wszyst kim
dzia ła czom ogro do wym i okrę go wym, któ rzy swą pra cą 
i za an ga żo wa niem przy czy ni li się do po zy tyw ne go prze -
bie gu wal nych ze brań, a dział kow com za czyn ne uczest -
nic two w ży ciu ogro du oraz za an ga żo wa nie i tro skę 
o przy szłość ca łe go ru chu ogrod nic twa dział ko we go w na -
szym kra ju.

Okrę go we za rzą dy PZD po wo ła ły ze spo ły do ob słu gi wal -
nych ze brań, prze pro wa dzi ły szko le nia pre ze sów za rzą -
dów ROD oraz osób wy zna czo nych do ob słu gi wal nych
ze brań z ra mie nia okrę gu.

Wal ne ze bra nia od by ły się prak tycz nie we wszyst kich
ro dzin nych ogro dach dział ko wych, za twier dzi ły spra woz -
da nia z dzia łal no ści za rzą du i ko mi sji sta tu to wych, za -
twier dzi ły spra woz da nia fi nan so we za ubie gły rok,
uchwa li ły pla ny pra cy i za bez pie cza ją ce ich wy ko na nie
pre li mi na rze fi nan so we oraz nie zbęd ne opła ty na po trze -
by ogro du. Wal ne ze bra nia wy ko na ły tak że swój pod sta -
wo wy obo wią zek – dział kow cy uczest ni czą cy w wal nych
wy bra li za rzą dy, ko mi sje re wi zyj ne i ko mi sje roz jem cze
oraz de le ga tów na okrę go we zjaz dy, któ re od bę dą się 
w przy szłym ro ku.

W bie żą cym ro ku za no to wa no tak że ne ga tyw ne zja wi -
ska pod czas kam pa nii spra woz daw czo-wy bor czej. By ły
one bar dzo nie licz ne i po przez od po wied nie uchwa ły
okrę go wych za rzą dów eli mi no wa ne. W przy pad ku nie -
wy bra nia or ga nów Związ ku w ROD okrę go we za rzą dy
stwier dza ły nie waż ność wal nych ze brań, a w przy pad ku
pod ję cia uchwa ły sprzecz nej z pra wem, stwier dza ły nie -
waż ność ta kiej uchwa ły. Znacz nie mniej by ło uchwał
sprzecz nych z pra wem niż w ro ku ubie głym, jed nak na le -
ży z ca łą mo cą po tę pić wszel kie pró by ob cią ża nia dział -
kow ców opła ta mi nie ma ją cy mi od nie sie nia w pra wie
związ ko wym, bo głów nie o te go ty pu uchwa ły cho dzi.
Okrę gi skru pu lat nie wy ła py wa ły ta kie uchwa ły i je unie -
waż nia ły, na le ży jed nak wy cią gnąć z tych przy pad ków
wnio ski – przede wszyst kim le piej szko lić człon ków za -
rzą dów ROD, a tak że człon ków po wo ły wa nych przez OZ
ze spo łów do ob słu gi wal nych ze brań. Rów no cze śnie Kra -
jo wa Ra da zwra ca uwa gę za rzą dom ROD oraz okrę go -
wym za rzą dom na wy ka za ne błę dy w przed sta wio nej na
po sie dze niu KR PZD Oce nie, aby po przez pra cę szko le -
nio wą wy eli mi no wać je już w naj bliż szych wal nych ze -
bra niach spra woz daw czych w 2011 r.

Oce na wal nych ze brań spra woz daw czo-wy bor czych 
w po szcze gól nych okrę gach jest zróż ni co wa na w za leż -
no ści od przy go to wa nia, fre kwen cji, ob słu gi, wy ni ków i po-
peł nio nych błę dów.

Te go rocz ne wal ne ze bra nia spra woz daw czo-wy bor cze
prze bie gły w do brej at mos fe rze, wie le wal nych ze brań
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II. XIX posiedzenie Krajowej Rady PZD

1. In for ma cja

2. Wpro wa dze nie Pre ze sa Zwiàz ku Eu ge niu sza Kon drac kie go

Kra jo wa Ra da po zo sta je w sta łym kon tak cie z okrę ga -
mi, w któ rych NIK pro wa dził kon tro lę gmin. Zwią zek mu -
si w tej spra wie do ko nać oce ny, przy jąć kon kret ne
sta no wi sko i kie ru nek obro ny usta wy, ogro dów i Związ -
ku. Ra port NIK bu dzi zdu mie nie i obu rze nie. Dziś na le ży
od po wie dzieć so bie na py ta nie, co na le ży ro bić? Ja kie
dzia ła nia po wi nien pod jąć Zwią zek, aby bro nić dział kow -
ców. Ze spół praw ni ków Kra jo wej Ra dy przy go to wał oce -
nę ra por tu NIK, któ ra jest rze czo wa i opar ta na prze pi sach
pra wa, a po nad to wy ka zu je błę dy, ja kie wy stą pi ły w tym
ra por cie. Ta oce na miaż dży ra port NIK-u. Aby przy go to -
wać oce nę, po trzeb na by ła współ pra ca z okrę ga mi, na te -
re nie któ rych prze pro wa dzo no kon tro lę. Nie ze wszys-
t ki mi okrę ga mi ta współ pra ca prze bie ga ła do brze. Jak w
ten spo sób okrę gi bę dą bro nić Związ ku jak od pi su ją na pi -
sma, to nie bę dzie Związ ku. Mi mo pew nych pro ble mów
uda ło od nieść się do in for ma cji za war tych w ra por cie.
Uda ło się tak że wy ka zać, że tak na praw dę Zwią zek nie
otrzy mał żad nych do ta cji na ce le sta tu to we, co wska zu je
się w ra por cie. Te da ne by ły moż li we do usta le nia m. in.
dzię ki pra cy głów nych księ go wych. Na le ży jed nak pa mię -

tać, że za wsze po da ne in for ma cje po win ny być rze tel nie
spraw dzo ne, bo póź niej Zwią zek po nie sie za to od po wie -
dzial ność.

Oce na ra por tu by ła przy go to wy wa na przez Kra jo wą Ra -
dę 2 ty go dnie. To jest efekt pra cy wie lu lu dzi, wie lu kon -
cep cji, wie dzy i za an ga żo wa nia.

We dług ra por tu NIK kon tro la do ko na na w 8 gmi nach
jest re pre zen ta tyw na w sto sun ku do wszyst kich ogro dów
w Pol sce, a prze cież te in for ma cje nie od da ją peł ne go 
i wła ści we go ob ra zu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
Z in for ma cji prze ka za nych przez okrę gi, kon tro lo wa no
wy bra ne 2 do 5 ogro dów. In spek to rzy nad zo ru bu dow la -
ne go kon tro lo wa li od jed nej do kil ku dzia łek w ogro dzie.
Pró bo wa li zna leźć po nadnor ma tyw ne al ta ny, a nie spraw -
dza no np. za go spo da ro wa nia ogro dów. Stwier dze nie, że
w ogro dach pa nu je ba ła gan, jest zwy kłym nad uży ciem.
Je śli w ra por cie po wo łu je się prze pi sy, któ re od 2006 r. nie
obo wią zu ją, to jak to świad czy o ra por cie i o oso bach, któ -
re nad nim pra co wa ły. Dla te go Kra jo wa Ra da przy go to -
wa ła ma te riał, któ ry zo stał przy ję ty przez Pre zy dium KR
w dniu wczo raj szym. Dziś na pod sta wie te go ma te ria łu

8. No we li za cja re gu la mi nu ROD.
9. Za twier dze nie uchwał Pre zy dium KR PZD.
10. Pod ję cie uchwał.
11. Spra wy róż ne.
12. Za koń cze nie po sie dze nia.

Kra jo wa Ra da wy bra ła ze swe go gro na Ko mi sję Uchwał
i Wnio sków w skła dzie:

1. Win cen ty Ku lik Prze wod ni czą cy
Su dec ki 

2. Ma rian Pa siń ski Zie lo na Gó ra
3. Iza be la Oże gal ska Łódz ki
4. Jó zef Smo lis Wro cław
5. Ta de usz Ja rzę bak Szcze cin
6. Cze sław Smo czyń ski Gdańsk
7. Grze gorz Oracz Ma zo wiec ki
8. Syl we ster Chę ciń ski Po znań
9. An drzej Wo sik Czę sto cho wa

Na stęp nie pre ze si OZ w Byd gosz czy, Czę sto cho wie,
Ma zo wiec kie go, War miń sko-Ma zur skie go, we Wro cła -
wiu, Gdań sku, Łódz kie go, Po zna niu i w Szcze ci nie przed -
sta wi li sta no wi sko pre zy dium OZ od no szą ce się do in for-
ma cji NIK o wy ni kach kon tro li gmin. 

W dniu 2 grud nia 2010 r. w War sza wie od by ło się XIX po -
sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD, któ re mu prze wod ni czył Pre -
zes Związ ku Eu ge niusz Kon drac ki. W po sie dze niu, po za
człon ka mi Kra jo wej Ra dy, wzię li udział Prze wod ni czą ca
Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Ma ria Fojt, Prze wodniczą-
ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD oraz pre ze si okrę go -
wych za rzą dów PZD nie bę dą cy człon ka mi Kra jo wej Ra dy.

Po rzą dek ob rad
1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Za twier dze nie po rząd ku ob rad.
3. Wy bór Ko mi sji Uchwał i Wnio sków.
4. Sy tu acja ogro dów i Związ ku. Oce na i wnio ski wy ni -

ka ją ce z in for ma cji NIK o kon tro li gmin.
1) Wpro wa dze nie E. Kon drac ki Pre zes Związ ku,
2) Oce na kon tro li i jej wy ni ków przez przed sta wi cie li

okrę gów, w któ rych prze pro wa dzo no kon tro le gmin.
5. Ana li za fi nan so wa PZD. Usta le nie skład ki człon kow -

skiej na 2011 r.
6. Oce na udzia łu Związ ku w wy bo rach sa mo rzą do wych

na pod sta wie wy bo rów do rad i I tu ry wy bo rów wój tów,
bur mi strzów i pre zy den tów.

7. Dys ku sja – po każ dym punk cie po rząd ku ob rad od bę -
dzie się dys ku sja i za py ta nia.
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3. Wy stà pie nia uczest ni ków po sie dze nia wy gło szo ne i zło ̋ o ne do pro to ko łu

Oce na tre ści ra por tu NIK w od nie sie niu do kon tro li pro -
wa dzo nej w Urzę dzie Mia sta Byd gosz czy.

Kon tro lę Urzę du Gmi ny Byd goszcz w za kre sie „pra wi -
dło wo ści two rze nia przez Gmi nę wa run ków dla roz wo ju
ro dzin nych ogro dów dział ko wych w okre sie od 01.01.2006
do 30.04.2009 ro ku” prze pro wa dzi li kon tro le rzy (2 oso by)
z De par ta men tu Śro do wi ska, Rol nic twa i Za go spo da ro -
wa nia Prze strzen ne go Naj wyż szej Izby Kon tro li w War -
sza wie.

Za kres kon tro li obej mo wał dzia łal ność Gmin a mi mo to
Okrę go wy Za rząd w Byd gosz czy w dniu 24 ma ja 2009 r.
pi smem zo stał zo bo wią za ny do udzie le nia in for ma cji nt.
funk cjo no wa nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych na
te re nie mia sta.

Za py ta nia skie ro wa ne do Okrę go we go Za rzą du do ty -
czy ły:

– sta nu praw ne go ROD,
– na nie sie nia ROD w pla nach prze strzen ne go za go spo -

da ro wa nia mia sta, oraz w stu dium kie run ków prze strzen -
ne go za go spo da ro wa nia,

– li kwi da cji ROD – głów nie w ce lu li kwi da cji i zgod no -
ści pro ce su li kwi da cji z obo wią zu ją cą pro ce du rą i w in te -
re sie ja kich pod mio tów na stę po wa ła li kwi da cja,

– rosz czeń osób trze cich do grun tów zaj mo wa nych
przez ROD,

– bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go 
– za miesz ki wa nia oraz za mel do wa nia na te re nie ROD,
– ja kie wa run ki praw ne, prze strzen ne i eko no micz ne

stwo rzy ła Gmi na Mia sta Byd goszcz do roz wo ju ROD 
w okre sie ob ję tym kon tro lą,

– czy OZ PZD wy stę po wał z pro po zy cją utwo rze nia no -
wych ROD,

– czy Za rzą dy ROD wstrzy my wa ły bu do wę lub roz bu -
do wę al tan w przy pad ku na ru sze nia prze pi sów „pra wo bu -
dow la ne ”,

– czy wy stę po wa ły przy pad ki po zba wie nia człon ko stwa
w PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki,

– w ilu przy pad kach usta no wio no w dro dze uchwa ły na
rzecz człon ka PZD pra wa użyt ko wa nia dział ki i po bie ra -
nia z niej po żyt ków, czy pra wo to zo sta ło ujaw nio ne 
w księ dze wie czy stej.

Z uwa gi na fakt, że kon tro la pro wa dzo na w Gmi nie
Mia sta Byd goszcz by ła kon tro lą pi lo ta żo wą, dla te go przy -
go to wa ne in for ma cje na w/w te ma ty kie ro wa no rów nież
do KR PZD.

Kon tro la by ła bez po śred nio pro wa dzo na w Gmi nie, 
a OZ PZD udzie lał je dy nie in for ma cji na pi śmie. Jak moż -
na wy wnio sko wać z ra por tu NIK -u do ty czą ce go wszyst -
kich kon tro lo wa nych Gmin, oce nie pod da no głów nie
dzia ła nia PZD. 

Po twier dze niem jest rów nież pro to kół kon tro li w Gmi -
nie Byd goszcz. 

To, do cze go Okręg od no sił się kry tycz nie zo sta ło po mi -
nię te, a uwy pu klo no zja wi ska tyl ko ne ga tyw ne nie po chy -
la jąc się nad przy czy na mi ta kie go sta nu rze czy.

Pro wa dzo na kon tro la mia ła za za da nie udo wod nić za -
ło żo ne z gó ry ce le zmie rza ją ce do przed sta wie nia ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych w nie ko rzyst nym świe tle 
i pod wa żyć pod sta wo wy akt praw ny w opar ciu, o któ ry
funk cjo nu ją ogro dy tj. usta wę o „ROD” z 8 lip ca 2005 r.

Bar ba ra Ko kot
Byd goszcz

pra wę za go spo da ro wa nia ogro dów, eli mi no wać po nadnor -
ma tyw ne bu dow nic two, za miesz ki wa nie i za mel do wa nie
na dział kach. Po win ni śmy ty mi te ma ta mi bar dziej za in te -
re so wać gmi ny, aby roz wią zy wa ły te pro ble my, bo ma ją
do te go od po wied nie in stru men ty praw ne, a nie ca łą od po -
wie dzial ność zrzu cać na Zwią zek.

Je stem prze ko na ny i na dal wie rzę, że Zwią zek jest w
sta nie się obro nić, aby nie znisz czyć te go po rząd ku praw -
ne go, któ ry do brze funk cjo nu ję z po żyt kiem dla mi lio na
ro dzin. I dzi siaj wy stę pu ją przy pad ki ła ma nia praw dział -
kow ców, gdy usta wa o ROD obo wią zu je. To co bę dzie,
gdy usta wa zo sta nie uzna na za nie kon sty tu cyj ną? Kto bę -
dzie bro nił dział kow ców?

W wal ce, któ ra cze ka Zwią zek na le ży pa mię tać, że mo -
że my li czyć na ogro dy, na dział kow ców, bo to w ich in te -
re sie bę dzie my tą wal kę pro wa dzić.

człon ko wie KR po win ni przed sta wić swo je wnio ski. Ana -
li za zo sta nie uzu peł nio na jesz cze o ta be le z ogro da mi, 
w któ rych prze pro wa dzo no kon tro lę. Te da ne bę dą przed -
sta wio ne rów nież w for mie gra ficz nej.

Za nim przed sta wi cie le okrę gów przed sta wią oce nę ra -
por tu NIK do ty czą cą ich te re nu in for mu ję, że nie któ re
okrę gi już się do nie go od nio sły. Sta no wi sko w tej spra wie
pod ję ło Pre zy dium OZ w Szcze ci nie. Do ra por tu od nio sły
się OZ w Lu bli nie, Wro cła wiu i Go rzo wie Wlkp. Po dys -
ku sji Kra jo wa Ra da tak że win na od nieść się do ma te ria łu
NIK. Na le ży mieć na uwa dze, że ra port bę dzie przed sta -
wio ny na sej mo wej Ko mi sji Kon tro li Pań stwo wej, któ rej
po sie dze nie od bę dzie się 15 grud nia 2010 r. i za pew ne zo -
sta nie przez ko mi sję przy ję ty. Na le ży za tem za sta no wić
się dzi siaj, co na le ży ro bić, aby bro nić ogro dy, usta wę 
i Zwią zek. Na pew no waż ne jest, aby zak ty wi zo wać ca ły
Zwią zek, ale tak że zmie nić je go wi ze ru nek po przez po -
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nie sta nu sa ni tar ne go ROD w za kre sie od pa dów ko mu nal -
nych.

Pań stwo wy Po wia to wy In spek tor Sa ni tar ny w Byd gosz -
czy po zy tyw nie oce nia go spo dar kę od pa da mi ko mu nal -
ny mi na te re nie ROD.

Co do go spo dar ki ście ka mi za rzu ca ROD, że nie są pod -
łą czo ne do ka na li za cji miej skiej, więk szość dzia łek nie
po sia da żad nych moż li wo ści usu wa nia ście ków.

Po dob ny ra port spo rzą dzo no rów nież w ro ku bie żą cym
po prze dza jąc go w m -cu wrze śniu i paź dzier ni ku kon tro -
la mi w ROD.

W przed sta wio nym pro to kó le z kon tro li na pod sta wie
jed nost ko wych przy pad ków wy ol brzy mia się ska le zja wi -
ska i pro wa dzi się do bar dzo du żych uogól nień. Słu żyć to
ma udo wod nie niu za ło żo nych tez. 

Gmi ny zo sta ją po chwa lo ne – wszyst ko ro bią do brze, na -
to miast Zwią zek jest wy lę gar nią wszel kie go zła.  

Zda je my so bie spra wę, że nie je ste śmy bez wi ny bo: nie
pa nu je my nad sa mo wo lą bu dow la ną – brak nam kon se -
kwen cji, bo po zwa la my na za miesz ki wa nie – ale jak chce -
my wy eg ze kwo wać pra wo to po ka zu je się nas w me diach
bo wy łą cza my prąd i wo dę na zi mę.

Mia sto, któ re ma środ ki i służ by so cjal ne nikt nie wi ni. 
Stwier dzo ne przy pad ki ła ma nia obo wią zu ją ce go w PZD

pra wa, cho ciaż by w za kre sie bu dow nic twa po nadnor ma -
tyw ne go spo tka ły się z igno ro wa niem służb do te go po wo -
ła nych. Na zgło szo ne przez ROD przy pad ki – brak re ak cji
al bo cią gną ce się po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne (2–3 la ta). 

W ROD „Po la na” to czy się po stę po wa nie eg ze ku cyj ne,
a Urząd w tym obiek cie mel du je oso bę bez ty tu łu praw ne -
go do dział ki.

W pro to kó le z kon tro li w Byd gosz czy sta wia się za rzut
zwią za ny z bra kiem ure gu lo wa nia sta nu praw ne go ROD.

Na 63 ROD w użyt ko wa niu wie czy stym PZD znaj du ją
się 42 ROD, co sta no wi 66%. Z zaj mo wa nej przez nie po -
wierzch ni tj. 401,64 ha – w użyt ko wa niu wie czy stym jest
269,98 ha tj.  67%.    

To, nie ste ty w Urzę dzie Mia sta nie za wsze by ła wo la re -
gu lo wa nia sta nów praw nych ROD.

Wa run kiem prze ję cia w użyt ko wa nie wie czy ste by ło na -
nie sie nie ogro dów w pla nach prze strzen ne go za go spo da -
ro wa nia mia sta.

Nie bez po wo du te pla ny utra ci ły moc na ko niec 2003 r.
Jest to ko lej ny ele ment za ło żo ny prze ciw ko Związ ko wej
dzia łal no ści.

Czy nie nie za rzu tów z fak tu, że w opra co wa nych pla -
nach lub stu diach mi mo sprze ci wu OZ PZD nie za cho wu -
je się funk cji ogro du, a wpro wa dza się funk cje za mien ne. 

Oce nia jąc pro to kół z kon tro li ła two do strzec, że kon tro -
le rzy w bar dzo wie lu przy pad kach po szli na skró ty, two -
rząc fał szy wy ob raz ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
nie da jąc żad nej moż li wo ści wy ja śnie nia wie lu spraw.

Ne ga ty wy przed sta wio ne w ra por cie NIK -u i wcze śniej -
sze wy ni ka ją ce z kon tro li w Urzę dzie Mia sta są oma wia -
ne na:

Przed roz po czę ciem kon tro li oso by kon tro lu ją ce zło ży -
ły wi zy tę w OZ PZD i moż na by ło wy wnio sko wać, że ich
po ziom wie dzy na te mat funk cjo no wa nia Związ ku i Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych jest ra czej ogra ni czo ny,
a po sta wio ne py ta nia mia ły cha rak ter ogól ni ko wy i obej -
mo wa ły sze ro ki za kres.

Do za war tych w pro to kó le z kon tro li ocen i wy ni ków
Okrę go wy Za rząd PZD nie miał moż li wo ści od nie sie nia
się, gdyż nie uczest ni czył, ani na eta pie oma wia nia pro to -
ko łu, ani w póź niej szym eta pie, po nie waż nie miał moż -
li wo ści otrzy ma nia go mi mo wy stę po wa nia do Urzę du
Mia sta.

Pro to kół z w/w kon tro li ścią gnię to ze stro ny Urzę du, 
z Biu le ty nu In for ma cji Pu blicz nej.

W więk szo ści przy pad ków na zwy ROD i ich po ło że nie
zo sta ły utaj nio ne (za ma lo wa ne). Na pod sta wie ścią gnię -
tych in for ma cji z ROD usta lo no ogro dy i za kres kon tro li
w nich prze pro wa dzo nej.

Z w/w usta leń wy ni ka, że kon tro le rzy NIK -u nie by li 
w żad nym ROD.

PINB zlu stro wał tyl ko 6 ROD na 63 funk cjo nu ją ce na
te re nie mia sta. W 5 przy pad kach, w wy ni ku zgło sze nia
przez za rzą dy ogro dów al tan po nadnor ma tyw nych, skon -
tro lo wa no z uwa gi na brak re ak cji użyt kow ni ków dzia łek
na za le ce nia do pro wa dze nia do nor ma ty wu okre ślo ne go
re gu la mi nem ROD.

W za kre sie ochro ny śro do wi ska kon tro lę z Urzę du Mia -
sta prze pro wa dzo no w 46 ROD.

Pro to kół z w/w kon tro li ścią gnię to ze stro ny Urzę du, 
z Biu le ty nu In for ma cji Pu blicz nej. Więk szo ści przy pad -
ków na zwy ROD i po ło że nie zo sta ły utaj nio ne (za ma lo -
wa ne). Na pod sta wie ścią gnię tych in for ma cji z ROD
usta lo no ogro dy i za kres kon tro li w nich prze pro wa dzo nej.

Z usta leń tych wy ni ka, że kon tro le rzy NIK -u nie by li 
w żad nym ROD.

W za kre sie ochro ny śro do wi ska przed sta wi cie le Stra ży
Miej skiej, Sa ne pi du i pra cow ni cy wy dzia łu ochro ny śro -
do wi ska Urzę du Mia sta prze pro wa dzi li kon tro lę w 46
ROD.

Za kres kon tro li obej mo wał: go spo dar kę od pa da mi 
ko mu nal ny mi, za opa trze niem w wo dę i go spo dar kę ście -
ka mi.

Z ra por tu spo rzą dzo ne go przez Pań stwo we go Po wia to -
we go In spek to ra Sa ni tar ne go w Byd gosz czy wy ni ka:

– wszyst kie skon tro lo wa ne ROD po sia da ją wła sne stud -
nie za opa tru ją ce dział ko wi czów w wo dę na po trze by go -
spo dar cze i do pi cia. Po zwo le nia wod no -praw ne są ak tu -
al ne. Je że li nie ma stud ni głę bi no wej to ROD pod łą czo ny
jest do sie ci wo dy miej skiej.

W ra por cie Nik -u czy ni się za rzut, że nie wszyst kie
ROD ko rzy sta ją z wo dy miej skiej, ale już nic nie mó wi
się, że po sia da ją wła sne stud nie.

– od pa dy ko mu nal ne są usu wa ne przez jed nost ki firm
spe cja li stycz nych, z któ ry mi ROD po sia da ją za war te umo -
wy. Czę sto tli wość usu wa nia za pew nia wła ści we utrzy ma -

50



Iza be la Oże gal ska
Łódź

Sza now ni Pań stwo,
Od no sząc się do in for ma cji o wy ni kach kon tro li NIK

już sam ty tuł te go do ku men tu oraz okre ślo ny na je go wstę -
pie cel – „do ko na nie oce ny za pew nie nia wa run ków dla
re ali za cji usta wy o ROD” wska zu ją, że ad re sa tem po wyż -
sze go nie jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców, a or ga ny ad -
mi ni stra cji.

Pod sta wo wy akt praw ny, ja kim jest usta wa z 8 lip ca 2005 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w art. 7 wy raź nie
stwier dza, ze to wła śnie or ga ny ad mi ni stra cji za rów no rzą -
do wej, jak i sa mo rzą do wej two rzą wa run ki praw ne, eko no -
micz ne i prze strzen ne dla roz wo ju ogro dów.

Przed sta wio na we wpro wa dze niu do ra por tu te za, że
licz ne do nie sie nia pra so we i skar gi wpły wa ją ce do NIK
wska zu ją na pro ble my zwią za ne z funk cjo no wa niem
ROD, jest la ko nicz na i ogól ni ko wa. 

Czy ta jąc da lej zrzu ty kie ro wa ne przez kon tro lu ją ce go
pod ad re sem Związ ku ła two moż na dojść do wnio sku, że
to nie brak roz wią zań praw nych lub ła ma nie prze pi sów
przez człon ków PZD są źró dłem rze ko mych kło po tów 
z ogro da mi , ale przy czyn trze ba szu kać w nie re ali zo wa -
niu obo wiąz ków usta wo wych przez gmi ny i na praw dę fa -
tal nej wie dzy urzęd ni ków na te mat za sad dzia ła nia ROD. 

Ja ko pierw sze ne ga tyw ne zja wi sko zwią za ne z sy tu acją
ogro dów po da je się nie ure gu lo wa ny stan praw ny grun tów. 

Ana li za do ku men tów przed sta wio nych przez Wy dział
Geo de zji Ka ta stru i In wen ta ry za cji Urzę du Mia sta Ło dzi
wy ka za ła, że ze 103 ogro dów zlo ka li zo wa nych w gra ni -
cach ad mi ni stra cyj nych Ło dzi je dy nie 62 ogro dy zo sta ły
cał ko wi cie sko mu na li zo wa ne a 26 czę ścio wo, w sto sun ku
do 12 pod ję to czyn no ści w ce lu ure gu lo wa nia sta nu praw -
ne go. Jak z te go wy ni ka, mi mo trwa ją cych 20 lat prac 
w tym za kre sie, pro ces ko mu na li za cji nie zo stał za koń -
czo ny i za pew ne bę dzie trwał jesz cze ko lej nych kil ka lat.

Za rzu tem Naj wyż szej Izby Kon tro li, iż w gmi nach nie
do pro wa dzo no do usta le nia rze czy wi stej licz by i po -
wierzch ni ro dzin nych ogro dów dział ko wych z pew no ścią
też nie moż na obar czać Związ ku. Wy peł nia jąc art. 42 ust. 2
usta wy o ROD Okrę go wy Za rząd Łódz ki PZD po wia do -
mił Gmi nę o funk cjo nu ją cych na jej te re nie ogro dach
dział ko wych. Po nad to za rzą dy ro dzin nych ogro dów dział -

ko wych co rocz nie skła da ją wnio ski i de kla ra cje na po da -
tek rol ny i od nie ru cho mo ści, z któ rych ja sno wy ni ka ja -
kiej po wierzch ni i ja kich nu me rów dzia łek geo de zyj nych
one do ty czą. Urzę dy nie po win ny więc mieć trud no ści 
z usta le niem, gdzie i ja ki ogród jest po ło żo ny. 

Śmia ło moż na po wie dzieć, że nie kom plet na wie dza
urzęd ni ków sa mo rzą do wych na te mat da nych ROD to re -
zul tat lek ce wa żą ce go trak to wa nia przez nich za dań do ty -
czą cych ogro dów dział ko wych.  

Po twier dze niem te go jest rów nież brak wspar cia wy ni -
ka ją ce go z art. 26 ust. 2 usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych dla re ali za cji za dań sta tu to wych Związ ku. 

Mia sto prze zna cza że nu ją co ni skie kwo ty na do fi nan so -
wa nie re ali zo wa nych w ogro dach za dań in we sty cyj nych 
i re mon to wych w in fra struk tu rze ogro do wej. Na po nad
700 ha zie le ni ogro do wej prze zna cza w ska li ro ku się 
8 ty się cy zło tych. W la tach 2006–2009 Mia sto Łódź nie
udzie la ło żad ne go do fi nan so wa nia ze środ ków gmin ne go
fun du szu ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki wod nej na in -
we sty cje pro wa dzo ne przez jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD.

Pod kre ślić na le ży brak wy raź nej po li ty ki Gmi ny w re ali -
za cji za da nia wła sne go, ja kim jest utrzy ma nie ogro dów
dział ko wych ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej.
Urząd Mia sta Ło dzi nie po sia da wy od ręb nio nej i wy spe -
cja li zo wa nej ko mór ki, któ ra zaj mo wa ła by się ty mi za gad -
nie nia mi. 

Nie po żą da nym zja wi skiem, któ re we dług ra por tu NIK
wy stę pu je w ogro dach, jest za miesz ki wa nie na dział kach.
W ba da nym okre sie w Gmi nie Łódź wy stą pi ły aż 4, na
po nad 16 ty się cy dzia łek, przy pad ki za mel do wa nia osób
na po byt sta ły i je den na po byt cza so wy. De le ga tu ry UMŁ
po dej mu jąc de cy zje o za mel do wa niu po wo ły wa ły się na
wy ro ki Wo je wódz kich Są dów Ad mi ni stra cyj nych oraz
wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 27 ma ja 2002 r.
sygn. K. 20/2001, w któ rym Try bu nał stwier dził, że ewi -
den cja lud no ści słu żyć ma zbie ra niu in for ma cji w za kre -
sie da nych o miej scu za miesz ka nia i po by tu. Urzęd ni cy
opie ra jąc się na wy ro kach, uzna ją że jest to czyn ność tyl -
ko tech nicz na, od zwier cie dla ją ca ruch lud no ści. In ter pre -
ta cja ta ka cał ko wi cie po mi ja wy mo gi pra wa bu dow la ne go
ja kie mu si speł nić obiekt, by mógł słu żyć za miej sce po -

da Uchwa łą Nr 125 XI/2010 po wo ła no ze spół do oce ny 
i ana li zy stop nia wy stę po wa nia nie pra wi dło wo ści w ROD
zlo ka li zo wa nych na te re nie dzia ła nia Okrę gu byd go skie -
go, opi sa nych w ra por cie NIK,

– ra mo wy za kres dzia ła nia ze spo łu wraz z ra por tem
NIK -u zo sta nie przed sta wio ny na po sie dze niu ple nar nym
OZ PZD w dniu 15.12.2010 ro ku.

– od by tej w dniu 09.11.2010 ro ku na ra dzie Pre ze sów
ROD i człon ków Za rzą dów z te re nu Byd gosz czy (100
osób), we zwa no ich do ra dy kal nych dzia łań w sto sun ku
do osób ła mią cych pra wo,

– na na ra dzie szko le nio wej zor ga ni zo wa nej w dniu 25 
i 26.11.2010 ro ku dla Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej,

– na po sie dze niu Pre zy dium OZ PZD w dniu 18 li sto pa -
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Ja nusz Mosz kow ski
Wro cław

Sza now ni Ze bra ni!
Z uwa gą za po zna łem się z In for ma cją o wy ni kach kon -

tro li za pew nie nia wa run ków do pra wi dło we go funk cjo -
no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych przed sta wio ną
przez Naj wyż sza Izbę Kon tro li.

O wy ni kach kon tro li, spo strze że niach i wnio skach za -
po zna ny zo stał rów nież Okrę go wy Za rząd, któ ry na po -
sie dze niu ple nar nym w dniu 27 li sto pa da b.r. przy jął
Sta no wi sko, w któ rym od niósł się bar dzo kry tycz nie do
tre ści In for ma cji, wy pro wa dzo ne go wnio sku oraz do spo -
so bu prze pro wa dze nia kon tro li.

Czy ta jąc In for ma cję moż na od nieść wra że nie, że pod
wzglę dem tre ści jest ona nie spój na, że kon tro la w wie lu

przy pad kach by ła po bież na, że w więk szo ści opi sa nych
pro ble mów i spraw opie ra no się na ma te ria łach Okrę go -
we go Za rzą du, a nie na do ku men tach i ma te ria łach Urzę -
du Mia sta Wro cła wia. A to prze cież Urząd był pod mio tem
kon tro li. To po szcze gól ne Wy dzia ły po win ny udzie lić peł -
nych i wy czer pu ją cych in for ma cji w za kre sie two rze nia
przez or ga ny ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej wa run ków pra -
wych, eko no micz nych i prze strzen nych, ist nie nia roz wo -
ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Za ska ku ją ce jest twier dze nie NIK -u, że Urząd Mia sta
Wro cła wia nie po sia da peł nej wie dzy na te mat licz by i po -
wierzch ni ogro dów. Prze cież każ dy te ren ogro du, każ da
dział ka geo de zyj na po win na być wpi sa na do ewi den cji

wyż sza Izba Kon tro li, nie ma jąc po twier dzo nych za rzu -
tów sta ra się bu do wać wi ze ru nek Związ ku ja ko or ga ni za -
cji nie ra dzą cej so bie z wła sny mi, we wnętrz ny mi pro ble -
ma mi. Za po mi na zu peł nie, że or ga ny PZD po sia da ją prze -
pi sy we wnątrz związ ko we, któ re umoż li wia ją zwal cza nie
ta kich nie le gal nych zja wisk jak np. bu dow nic two po -
nadnor ma tyw ne, czy za miesz ki wa nie na dział ce. Zwią zek
nie uchy la się od eg ze kwo wa nia pra wa wo bec swo ich
człon ków, nie wy pie ra się przy pad ków nie licz nych nie le -
gal nych prak tyk wśród dział kow ców i jed no cze śnie dą ży
do roz wią zy wa nia tych kwe stii we wła snym za kre sie. Jed -
nak że ocze ku je wspar cia i współ pra cy ze stro ny sa mo rzą -
du, a nie dzia łań któ re ha mu ją osią gnię cie za mie rzo nych
re zul ta tów.

Rów nież skre śle nie art. 38 usta wy o ROD, któ ry nad zór
nad dzia łal no ścią PZD przy zna wał mi ni stro wi wła ści we -
mu do spraw śro do wi ska nie mo że być po strze ga ne ja ko
brak dys cy pli ny w Związ ku. Człon ko wie PZD tak jak
wszy scy oby wa te le RP są zo bo wią za ni do prze strze ga nia
pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce go. Prze pi sy związ ko -
we nie za wie ra ją ure gu lo wań, któ re kłó ci ły by się z in ny -
mi usta wa mi. 

Ko le żan ki i Ko le dzy,
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go PZD uzna -

ło, że ra port NIK -u jest nie re pre zen ta tyw ny i nie od da ją cy
rze czy wi ste go ob ra zu ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce, a wy ni ki kon tro li nie są do sta tecz nym uza sad nie niem
dla pod wa że nia któ re go kol wiek ar ty ku łu usta wy o ROD.

Na le ża ło by ocze ki wać, że rocz na pra ca Naj wyż szej Izby
Kon tro li nad przed sta wio ną in for ma cją da efekt w po sta -
ci rze tel ne go opra co wa nia. Tym cza sem opu bli ko wa ny
ma te riał, któ ry w od nie sie niu do Gmi ny Łódź nie zo stał
na wet pod pi sa ny przez Pre zy den ta Mia sta, pre zen tu je po -
ziom nie li cu ją cy z po wa gą tak wy so kie go urzę du. 

by tu lu dzi oraz jest sprzecz na z re kre acyj nym prze zna cze -
niem al ta ny wy ni ka ją cym z usta wy o ROD. Do dać trze ba,
że dział ka w ogro dzie ro dzin nym nie sta no wi ob sza ru wy -
dzie lo ne go geo de zyj nie i z te go wzglę du nie bę dąc sa mo -
dziel ną po se sją nie mo że sta no wić ad re su mel dun ko we go. 

Z ar ty ku łu w łódz kiej pra sie do wia du je my się, że NIK
zga ni ła ma gi strat za brak kro ków zmie rza ją cych do wy eli -
mi no wa nia zja wi ska wy ko rzy sty wa nia ogro dów na ce le
miesz ka nio we.

Po nad to w Ło dzi wy stą pi ły tak że 4 przy pad ki na ło że -
nia przez Gmi nę po dat ku od nie ru cho mo ści od al tan znaj -
du ją cych się na dział kach z uwa gi na ich po wierzch nię
prze kra cza ją cą do pusz czal ne nor my. Po mi mo wy da nia de -
cy zji po dat ko wych Urząd Mia sta nie po wia do mił or ga nu
nad zo ru bu dow la ne go o fak cie wy stą pie nia za bu do wy po -
nadnor ma tyw nej. Na te re nie Ło dzi Po wia to wy In spek tor
Nad zo ru Bu dow la ne go skon tro lo wał obiek ty w 6 ogro -
dach ro dzin nych, li czą cych łącz nie 845 dzia łek. Praw do -
po dob ne prze kro cze nie norm pra wa bu dow la ne go dla
al tan stwier dzo no w od nie sie niu do 28 dzia łek, ale je dy nie
w 9 przy pad kach or gan nad zo ru bu dow la ne go wsz czął po -
stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne. Do dziś, mi mo znacz ne go
upły wu cza su (kil ka mie się cy) brak dal szych dzia łań ze
stro ny nad zo ru bu dow la ne go po wo du je, że spra wy po zo -
sta ją na dal nie roz strzy gnię te. Po wsta je py ta nie, czy 
w opar ciu o je dy nie praw do po dob ne usta le nia moż na for -
mu ło wać tak ra dy kal ne wnio ski jak czy ni to NIK.

Koń co wa oce na ra por tu NIK -u świad czy o tym, że kon -
tro la nie do star czy ła or ga no wi ją prze pro wa dza ją ce mu, 
a tak że krę gom po li tycz nym, któ re zle ci ły jej do ko na nie,
ar gu men tów po pie ra ją cych głów ny wnio sek ja kim jest
zmia na usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Po -
wy żej przy to czo ne fak ty po ka zu ją, że to nie usta wa jest
zła, ale brak re ali za cji jej za pi sów przez or ga ny ad mi ni -
stra cji wy wo łu je owe rze ko mo po wszech ne pro ble my w
funk cjo no wa niu ROD. Za sta na wia ją ce jest dla cze go Naj -
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Urząd Miej ski Wro cła wia z ocią ga niem i z nie chę cią re -
ali zo wał za da nia w za kre sie za spo ko je nia po trzeb dział -
kow ców w ra mach ko mu ni ka cji pu blicz nej, tak by ło 
w przy pad ku ROD „Bie la ny” i ROD „Zgo da”.

Opi su jąc w In for ma cji spra wę za miesz ki wa nia i za mel -
do wa nia Naj wyż sza Izba Kon tro li po da je, że na te re nie
ROD „Za ci sze” we Wro cła wiu za mel do wa no 39 osób.
Pra gnę pod kre ślić, że wie dzę na ten te mat NIK po zy skał
od Okrę go we go Za rzą du, któ ry da ne w tej spra wie otrzy -
mał z Urzę du Mia sta Wro cła wia. NIK nie po da je, kie dy
oso by zo sta ły za mel do wa ne, w ja kim okre sie i dla cze go
za miesz ka ły na te re nie obec ne go ogro du. Świad czy to 
o po bież nym po dej ściu do te ma tu. A prze cież z prze ka za -
nych przez Urząd in for ma cji wy ni ka, że za mel do wań do -
ko na no w la tach 50-tych, 60-tych i 70-tych, a więc przed
po wsta niem Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Za mel do -
wa ne tam ro dzi ny za ję ły pod ko niec lat czter dzie stych po -
nie miec kie dom ki re kre acyj ne o po wierzch ni znacz nie
prze kra cza ją cej usta wo wy nor ma tyw al ta ny. W la tach na -
stęp nych Urząd Miej ski Wro cła wia do pro wa dził do dom -
ków wo dę pit ną i ener gię elek trycz ną.

Chciał bym pod kre ślić, że jest to je dy ny i nie za wi nio ny
przez Zwią zek przy pa dek ja ki ist nie je na te re nie ogro dów
Wro cła wia. Dla cze go za tem NIK prze mil czał te fak ty 
w swo jej in for ma cji?

Naj wyż sza Izba Kon tro li prze mil cza ła rów nież, że
znacz nie wcze śniej przed kon tro lą, spra wę tą Okrę go wy
Za rząd prze ka zał do ba da nia Po wia to we mu In spek to ro wi
Nad zo ru Bu dow la ne go, któ ry przez wie le mie się cy ocią -
gał się z pod ję ciem dzia łań.

Po wyż sze przy kła dy za war te w In for ma cji Naj wyż szej
Izby Kon tro li świad czyć mo gą o jed nym, że wła dze Wro -
cła wia nie by ły za in te re so wa ne w re ali za cji prze pi sów
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ re na kła -
da ją obo wiąz ki na wła dze sa mo rzą do we w za kre sie two -
rze nia wa run ków dla ist nie nia i roz wo ju ogro dów.

Słusz nie za tem Naj wyż sza Izba Kon tro li przy ję ła licz ne
wnio ski zo bo wią zu ją ce Pre zy den ta Wro cła wia do re ali za -
cji za dań za war tych w usta wie i pod ję cia współ pra cy 
z Pol skim Związ kiem Dział kow ców.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu stwier dza, że zre ali zo wa nie tych za dań po pra -
wi ło by stan ich za go spo da ro wa nia a dział kow com za pew -
ni ło by sta bil ność i pew ność użyt ko wa nia dzia łek.

Wska zu jąc na nie do stat ki kon tro li, na nie do cią gnię cia,
wska zu jąc na nie re ali zo wa nie usta wo wych obo wiąz ków
przez wła dze Wro cła wia w naj wyż szym stop niu bu dzi
zdu mie nie i zdzi wie nie koń co wy wnio sek przy ję ty przez
Naj wyż szą Izbę Kon tro li, to jest roz wa że nie pod ję cia
przez Rząd ini cja ty wy le gi sla cyj nej w spra wie no we li za -
cji usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Na le ży za dać py ta nie dla cze go wy pro wa dzo no ta ki
wnio sek, o ja kie no we roz wią za nia praw ne cho dzi.

Je stem prze ko na ny, że usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych jest bar dzo do bra i do brze słu ży dział kow -

grun tów ze wska za niem ja ko wła da ją ce go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

Za ska ku ją ce i bu dzą ce zdzi wie nie jest twier dze nie NIK-u,
że w Urzę dzie Mia sta Wro cła wia brak jest kom plet nej do -
ku men ta cji praw nej do ty czą cej te re nów ogro dów, co jak
twier dzi NIK unie moż li wia okre śle nie da nych o funk cjo -
no wa niu ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Jest to 
o ty le dziw ne, że to prze cież Urząd przy go to wy wał do ku -
men ty do prze ka za nia grun tów ogro dów w użyt ko wa nie
wie czy sta, to Urząd i od po wied nie je go or ga ny wy da wa -
ły de cy zje o prze ka za niu grun tów w użyt ko wa nie. Z te go
fak tu moż na wy cią gnąć tyl ko je den wnio sek, że w Urzę -
dzie Mia sta Wro cła wia, w od po wied nim Wy dzia le pa nu -
je ba ła gan i lek ce wa żo ne są pro ble my ro dzin nych ogro-
dów dział ko wych.

Za przy kład te go ba ła ga nu wska za no spra wę te re nu
ROD „Ma gno lia”, któ ry zo stał no ta rial nie prze ka za ny
wraz z dział kow ca mi Spół ce Cen trum Hur tu Spo żyw cze -
go. Spo sób po stę po wa nia w tej spra wie bu dzi licz ne za -
strze że nia i po wi nien być przed mio tem do cho dze nia
od po wied nich służb, po nie waż prze ka za nia grun tów Spół -
ce na stą pi ło na pod sta wie nie ak tu al nych da nych z ewi den -
cji grun tów oraz w wy ni ku błę du rze czo znaw cy ma-
jąt ko we go.

Z In for ma cji Naj wyż szej Izby Kon tro li wy ni ka, że spo -
ra część te re nów ogro dów zo sta ła uję ta w miej sco wych
pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go Wro cła wia, ale
jed no cze śnie stwier dza, że tyl ko nie wiel ka ilość te re nów
ogro dów zo sta ła do pusz czo na do wy ko rzy sta nia pod ro -
dzin ne ogro dy dział ko we. Świad czy to o tym, że wła dze
Wro cła wia dą żą do li kwi da cji ogro dów dział ko wych. Po -
twier dze niem tej te zy jest fakt, że w ak tu al nym Stu dium
uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go te re ny aż 156 ogro dów prze zna czo no na in ne ce le.

Jak się to za tem ma do usta wo we go wy peł nia nia przez
Urząd Mia sta Wro cła wia za da nia w za kre sie two rze nia
wa run ków prze strzen nych dla ist nie nia i roz wo ju ogro -
dów.

Twier dzę wprost, że Pre zy dent Wro cła wia ce lo wo dą ży
do wy eli mi no wa nia z usta wy o rod prze pi sów do ty czą -
cych uję cia te re nów ogro dów w pla nach, a przy kła dem ta -
kie go dzia ła nia był zło żo ny w 2006 r. wnio sek do Try-
bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Na szczę ście Try bu nał nie po dzie lił te go sta no wi ska 
i wnio ski od da lił.

W swo jej In for ma cji Naj wyż sza Izba Kon tro li stwier -
dza, że Gmi ny re ali zo wa ły usta wo we za da nia w za kre sie
do stę pu do miej skich sie ci wo do cią go wej i sie ci ener ge -
tycz nej, ale nie in for mu je, że zre ali zo wa ne za da nia sta no -
wią nie wiel ki pro cent po trzeb w tym za kre sie. We Wro c-
ła wiu jak za uwa ża NIK od 20 lat Urząd nie zre ali zo wał
ani jed ne go ta kie go za da nia, ani nie wsparł fi nan so wo 
re ali zo wa nych za rów no przez Za rzą dy Ogro dów jak 
i Okrę go wy Za rząd za dań, po mi mo że o ta kie wspar cie
wy stę po wał.
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Gra ży na Fran ke 
Ma zo wiec ki

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki, po za po zna niu się z in -
for ma cją NIK „o wy ni kach kon tro li za pew nie nia wa run -
ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia ROD” stwier dza,
że NIK przy go to wu jąc swój do ku ment kie ro wał się z gó -
ry przy ję ty mi za ło że nia mi i pod te po trze by gro ma dził ma -
te ria ły i wy cią gał wnio ski w opar ciu o wy biór cze in for -
ma cje. Kon tro lo wa ne by ły kon kret ne gmi ny, w któ rych,
po dob no, cho dzi ło o usta le nie jak re ali zu ją one wa run ki
dla funk cjo no wa nia ogro dów, ja ko urzą dzeń uży tecz no -
ści pu blicz nej. Ta kie za ło że nia przed sta wia no Związ ko -
wi, gdy po szcze gól ne De le ga tu ry NIK wy stę po wa ły do
Związ ku o udzie le nie in for ma cji w za kre sie funk cjo no wa -
nia ROD, w opar ciu o art. 29 pkt 2 lit f usta wy o NIK. Wy -
ni ki kon tro li mia ły się od no sić do dzia łal no ści gmin, 
a fak tycz nie oce nie pod da no Zwią zek i na szą usta wę o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Jed no cze śnie Związ ko -
wi od mó wio no pra wa do usto sun ko wa nia się do przy-
ję tych usta leń. 

Tak by ło w przy pad ku Okrę gu Ma zo wiec kie go, gdzie
pro to kół spo rzą dzo ny przez De le ga tu rę War szaw ską od
po cząt ku do koń ca był dla nas ta jem ni cą. Kon tro lu ją cy
wie lo krot nie zwra ca li się do Okrę go we go Za rzą du 
o przed sta wie nie ko lej nych da nych, do ty czą cych na zwy 
i po ło że nia ogro dów, ich da ty za ło że nia, ob sza ru licz by
dzia łek i ich wiel ko ści, z po dzia łem na po szcze gól ne
dziel ni ce. Wska zy wa li śmy pod sta wy praw ne po wsta nia
ogro dów i spo sób ich re ali za cji. Od no si li śmy się do li kwi -
da cji ca ło ści i czę ści ROD i spo so bu od twa rza nia ogro -
dów na te re nach za mien nych oraz do pro wa dze nia in fra-
struk tu ry do ogro dów. Re ali zo wa ne by ło to nie wiel kim
ze spo łem osób w ter mi nie i przy re ali za cji bie żą cych za -
dań. Jed nak po mi mo tak du że go za an ga żo wa nia Okrę gu
nie uda ło nam się uzy skać pro to ko łu z kon tro li za rów no
od De le ga tu ry NIK jak rów nież od Pa ni Pre zy dent War -
sza wy. Na wet nie za słu ży li śmy na omó wie nie jej wy ni -
ków z przed sta wi cie la mi mia sta. Wła śnie ta kie omó wie nie
pro to ko łu mo gło wy eli mi no wać sze reg wąt pli wo ści ja kie
ro dzi ły się w trak cie kon tro li. Świad czy to o bra ku chę ci
ze stro ny mia sta i kon tro lu ją cych aby usta le nia by ły rze -
tel ne i zgod ne ze sta nem fak tycz nym. Spo sób w ja ki pro -
wa dzo no kon tro lę i przed sta wio no jej wy ni ki po twier dza ją
przy pusz cze nia, że cho dzi ło o uza sad nie nie te zy, iż Zwią -

zek nie po tra fi za rzą dzać ogro da mi i po no si wi nę za
wszyst kie w nich nie pra wi dło wo ści. Jest to po li czek dla
na szych struk tur, a przede wszyst kim dla ogrom nej rze -
szy spo łecz ni ków pra cu ją cych z za an ga żo wa niem w za -
rzą dach, ko mi sjach i ze spo łach pro ble mo wych ROD.
Wy ni ka to wprost z pod su mo wa nia wy ni ków kon tro li,
gdzie pod kre śla się brak wła ści we go nad zo ru i moż li wo -
ści od dzia ły wa nia gmin na za go spo da ro wa nie ogro dów.
Za przy kład po da je się nie licz ne przy pad ki na ru sze nia pra -
wa przez dział kow ców, po le ga ją ce na za miesz ki wa niu 
i bu do wie po nadnor ma tyw nych al tan. 

W przy pad ku 171 war szaw skich ROD oraz 29 340 dzia -
łek pro blem al tan po nadnor ma tyw nych do ty czy, jak wska -
za no w do ku men cie, wła ści cie li 10 obiek tów z pod da nych
kon tro li 18 al tan w 5 ROD. Po dob no rów nież pro wa dzo -
ne są 22 po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne. Pro blem po le ga
na tym, że Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki nie po sia da
wie dzy ja kich po stę po wań to do ty czy i w sto sun ku do któ -
rych dział kow ców w kon kret nych ogro dach pod ję to czyn -
no ści praw ne. Za po śred nic twem Okrę go we go Za rzą du
pro wa dzo ne by ły kon tro le przez Po wia to we go In spek to -
ra Nad zo ru Bu dow la ne go w 5 ROD o łącz nej pow. 23.4 ha
i 564 dzia łek na te re nie War sza wy, gdzie or gan wska zał
łącz nie 4 al ta ny po nadnor ma tyw ne, w sto sun ku do 3
obiek tów, dzię ki dzia ła niom za rzą dów ROD pod ję te zo -
sta ły dzia ła nia ad mi ni stra cyj ne. Ża den z za rzą dów ROD
uczest ni czą cy w prze glą dach nie uzy skał pro to ko łu z przy -
ję tych usta leń. Dla cze go za tem, tak waż ny pro blem po -
kry wa ny jest za sło ną ta jem ni cy w sto sun ku do za rzą dza-
ją ce go te re nem, ja kim jest PZD. Jed no cze śnie za rzu ca się
Związ ko wi brak sku tecz nych re ak cji na dzia ła nia po szcze -
gól nych dział kow ców na ru sza ją cych pra wo. Za rzu ty kie -
ro wa ne są pod ad re sem PZD, or ga ni za cji nie dy spo nu ją cej
na rzę dzia mi na ka zu ad mi ni stra cyj ne go i eg ze ku cyj ne go, 
a uspra wie dli wia się or ga ny do te go po wo ła ne. 

W do ku men cie pod kre śla się fakt, że w gmi nach nie do -
pro wa dzo no do usta le nia rze czy wi stej licz by i po wierzch -
ni ROD w pla nach miej sco wych, a sto pień po kry cia
po wierzch ni gmin pla na mi, na któ rych dzia ła ją ROD, jest
nie wiel ki. Pro blem ten wią że się z ba da nym przez NIK te -
ma tem za pew nie nia funk cjo no wa nia ogro dów, a mi mo to
kon tro lu ją cy przed sta wi li je dy nie su chą in for ma cję, bez

i po twier dzić ten za miar. Na pod sta wie wy ni ków kon tro-
li na le ży stwier dzić, że jest wnio sek cał ko wi cie bez pod -
staw ny.

Na le ży wy ra zić żal, że dla osią gnię cia po li tycz nych ce -
lów w spi ra lę wal ki o te re ny ogro dów dla in we sto rów 
i de we lo pe rów, wbrew, spo łe czeń stwu włą czy ła się Naj -
wyż sza Izba Kon tro li.

com. Nie zbęd ne jest tyl ko by za war te w niej prze pi sy do -
ty czą ce za go spo da ro wa nia ogro dów i umoż li wia ją ce ich
pra wi dło we funk cjo no wa nie by ły re ali zo wa ne przez or -
ga ny sa mo rzą du te ry to rial ne go, wła dze miast i gmin. Za -
tem cze mu, a mo że ko mu ma słu żyć wnio sek w spra wie
no we li za cji usta wy. Po wsta je nie od par te wra że nie, że jest
to wnio sek czy sto po li tycz ny, a kon tro la mia ła wy ka zać 
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ta mi. Nie zna czy to jed nak, że Zwią zek przy jął na sie bie
zo bo wią za nie ich wy ko na nia, gdyż re ali za cja ta kie go za -
da nia wią że się z po sia da niem znacz nych środ ków i od po -
wied nich służb fa cho wych. Dla te go tak bar dzo li czy li śmy
i na dal li czy my na współ pra cę z Urzę dem Mia sta w tym
za kre sie. 

Za rzu ca się nam, że w za kre sie ewi den cji ROD po da -
wa ne są róż ne da ne przez Zwią zek i po szcze gól ne dziel -
ni ce. Pro blem po le ga na tym, że w każ dym z tych przy-
pad ków pod sta wą mo gły być in ne py ta nia kon tro lu ją cych.
Dla te go Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki przed udzie le -
niem od po wie dzi do pre cy zo wał py ta nia w za kre sie sta nu
po sia da nia. Cho dzi ło przede wszyst kim o ewi den cję te re -
nów ob ję tych „spe cu sta wą” dro go wą, za któ re nie uzy ska -
li śmy do tej po ry te re nów za mien nych, któ re mo gą zejść
z ewi den cji Związ ku do pie ro po za koń cze niu pro ce du ry,
a nie z chwi lą wy da nia de cy zji ad mi ni stra cyj nej jak praw -
do po dob nie przy ję ło mia sto. NIK zbie rał da ne z róż nych
źró deł bez ich kon fron ta cji z po szcze gól ny mi pod mio ta mi,
a dzi siaj pod kre śla nie spój ność tych da nych. Na szcze gól -
ne pod kre śle nie za słu gu je wska za nie róż ni cy po wierzch -
ni 117,2 ha ogro dów na te re nie dziel ni cy Tar gó wek,
pod czas gdy na te re nie funk cjo nu je 21 ROD o pow.
192,38 ha funk cjo nu ją cych w struk tu rach PZD i ta kie da -
ne prze ka za ne zo sta ły przez OZM kon tro lu ją cym i ta kie
sa me ma te ria ły są w po sia da niu Dziel ni cy Tar gó wek. 

Mia sto War sza wa po da je znacz ne kwo ty, ja kie po nio sło
na za mie rze nia zwią za ne z ro dzin ny mi ogro da mi dział ko -
wy mi, bez przed sta wie nia spe cy fi ka cji ce lu, na ja ki te
środ ki zo sta ły prze ka za ne. Zu peł nie ina czej niż ma to
miej sce w przy pad ku ma te ria łów przy go to wa nych przez
PZD. Po da nie, iż na po pra wę do stę pu do ROD przy 
ul. Krze si wa wy dat ko wa no 695 tys. jest nad uży ciem. Re -
ali za cja tej in we sty cji zwią za na zo sta ła w peł nym za kre -
sie z ko niecz no ścią za bez pie cze nia do jaz du miesz kań com
po bli skie go osie dla i dział kow cy ko rzy sta ją z tej in we sty -
cji wy łącz nie dzię ki zmia nom za go spo da ro wa nia po bli -
skich te re nów. W in for ma cji wska zu je się na wy dat ko-
wa nie przez mia sto środ ków na utrzy ma nie czy sto ści wo -
kół ogro dów oraz kwo ty 78.200 zł na ce le sta tu to we.
Szko da, że nie jest nam zna ny ogród lub ogro dy, któ rym
ta kie środ ki prze ka za no, po nie waż OZM nie spo tkał się 
z ta ką hoj no ścią władz mia sta na ce le sta tu to we ogro dów. 

Nie spra wie dli we jest za rzu ca nie Związ ko wi to le ro wa nia
za miesz ki wa nia na dział kach. Na sza usta wa wy raź nie za -
ka zu je ta kiej prak ty ki. Na te re nie War sza wy to Zwią zek
wal czy sa mot nie z or ga na mi de cy du ją cy mi o mel do wa -
niu po szcze gól nych osób na dział kach. In ter pre ta cja or ga -
nów, iż jest to wy łącz nie usta le nie fak tu po by tu ad re sa ta
jest nie do za ak cep to wa nia. Ta kie wła śnie sta no wi sko or -
ga nów Mia sta wska za ne zo sta ło w in for ma cji. W wy ni ku
de cy zji ad mi ni stra cyj nych ja ko miej sce po by tu wnio sko -
daw cy wska zu je się dział ki geo de zyj ne ca łe go ogro du, do -
my dział kow ca, sie dzi by ROD. Dla sa mych za in te re so -
wa nych nie jest to wy łącz nie miej sce po by tu, ale ak cep ta -

ja kiej kol wiek oce ny ska li zja wi ska, ma ją ce go tak ogrom -
ny wpływ na dal sze ist nie nie ogro dów w tym mie ście. Jak
wy ni ka z do ku men tu na dzień kon tro li cyt: „157 mpzp,
obej mu ją cych 22,3% po wierzch ni mia sta tj.51,724 ha. 
W stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go m.st. War sza wy okre ślo no zmia nę prze -
zna cze nia grun tów 60 ogro dów dział ko wych, na te re ny
zie le ni urzą dzo nej. Zmia nę prze zna cze nia w mpzp w 2009 r.
usta lo no dla 111,2 ha tj. 44.2% grun tów ROD, gdzie za -
pla no wa no bu dow nic two, usłu gi, biu ra, dro gi, te re ny prze -
my sło we, skła dy itp”. Ta ki stan świad czy o rze czy wi stym
bra ku za in te re so wa nia władz War sza wy ist nie niem ogro -
dów w tym mie ście. 

Trud no ina czej oce nić sto su nek władz mia sta do ogro -
dów sko ro to wła śnie wła dze mia sta wy stą pi ły w pierw -
szej po ło wie 2005 r. z po wódz twem prze ciw ko Związ-
ko wi o wy da nie nie ru cho mo ści za ję tych przez 120 ROD
w 15 dziel ni cach War sza wy. 

Ko lej ny te mat, ja ki zo stał pod kre ślo ny przez kon tro lu -
ją cych, to pro blem do ku men ta cji ogro dów. Zda niem kon -
tro lu ją cych nie kom plet na do ku men ta cja unie moż li wia
okre śle nie da nych o funk cjo no wa niu ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. W przy pad ku War sza wy, po wo łu jąc się na
in for ma cję Urzę du Mia sta, nie kom plet na do ku men ta cja
do ty czy 161 ROD. Kon tro lu ją cy stwier dza ją, że brak jest
do ku men ta cji użyt ko wa nia grun tów w sto sun ku do 96
ROD. Za ta ki stan ob wi nia ją PZD. Ma jąc świa do mość
bra ków w tym za kre sie Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki 
w 2008 r. przy jął pro po zy cję współ pra cy z mia stem w za -
kre sie usta le nia i ure gu lo wa nia sy tu acji praw nej każ de go
ogro du. Mie li śmy świa do mość skom pli ko wa nej sy tu acji
ogro dów, któ ra by ła wy ni kiem ba ga te li zo wa nia w prze -
szło ści zna cze nia do ku men ta cji źró dło wej przez wie le
pod mio tów i to nie tyl ko w sto sun ku do ogro dów. Pol ski
Zwią zek Dział kow ców prze jął w 1981 r. ogro dy od za kła -
dów pra cy oraz ogro dy miej skie. W wie lu przy pad kach
prze ka zy wa no nam nie kom plet ną do ku men ta cję praw ną,
cza sa mi wręcz wy łącz nie kse ro ko pie po je dyn czych do ku -
men tów. Wie le z nich znaj do wa ło się w ar chi wach Mia sta,
prze ka za ne przez Pre zy dium Ra dy Na ro do wej lub Dy rek -
cję Roz bu do wy Urzą dzeń Ko mu nal nych i So cjal nych,
któ ra w imie niu in we sto rów przy go to wy wa ła do ku men ta -
cję i bu do wa ła ogro dy. Dla te go tak istot na by ła dla nas
współ pra ca z Mia stem. Miał w tym ce lu po wstać wspól -
ny Ze spół, dzię ki je go pra cy roz wią zy wa ny miał być ten
pro blem. Tym cza sem dzia ła nia mia sta ogra ni czy ły się do
kie ro wa nia pod ad re sem Związ ku ko lej nych pism o prze -
ka za nie do ku men tów bę dą cych w na szym po sia da niu.
Świad czy o tym wska za ny w do ku men cie wy kaz wy stą -
pień pod ad re sem Związ ku, o prze sła nie ko lej nych da nych
i pre cy zyj nych usta leń, w tym żą da nie od Związ ku za łącz -
ni ków gra ficz nych dla po szcze gól nych kom plek sów rod.
Zwią zek w tym przy pad ku wska zał, że nie jest w po sia da -
niu ta kich za łącz ni ków, jed nak zwró ci się do za rzą dów
ROD o spraw dze nie, czy dys po nu ją one ta ki mi do ku men -
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Hen ryk Zio mek
Su dec ki

Sza now ni Pań stwo!
W ostat nich ty go dniach do sta li śmy w pre zen cie „In for -

ma cję o wy ni kach kon tro li za pew nie nia wa run ków dla
pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych”.

Przy po mnę, że ce lem kon tro li by ło do ko na nie oce ny za -
pew nie nia wa run ków dla re ali za cji usta wy o ROD, w tym
m.in. w za kre sie two rze nia przez or ga ny sa mo rzą du te ry -
to rial ne go wa run ków praw nych, eko no micz nych i prze -
strzen nych w za kre sie uwzględ nia nia ist nie nia i roz wo ju
ROD w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go itd. a więc kon tro la do ty czy ła for mal nie gmin
(sa mo rzą dów lo kal nych). 

Jed nak że z tre ści Ra por tu wy ni ka, że oce ny do ty czą
przede wszyst kim dział kow ców, ogro dów, Pol skie go
Związ ku Dział kow ców oraz Usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. 

Ależ ja kie zdu mie nie na nas dział kow cach, zro bi ła In for -
ma cja pt. „NIK o ogród kach dział ko wych” przy go to wa na 
i za miesz czo na w In ter ne cie przez biu ro pra so we NIK. 

Z przy kro ścią i za że no wa niem stwier dzam, że  przed -
sta wio ny przez Naj wyż szy Or gan Kon tro li w Pań stwie ob -
raz ogro dów dział ko wych jest dla nas dział kow ców
bar dzo krzyw dzą cy i nie od po wia da rze czy wi sto ści. For -
mu ło wa nie tak dra stycz nych i jed no znacz nych stwier dzeń,
że „na te re nie ogro dów dział ko wych pa nu je ba ła gan”, że
miesz ka ją tam bez praw nie ty sią ce osób, że wbrew pra wu
bu dow la ne mu po sta wio no set ki bu dyn ków, i to tyl ko na
pod sta wie kon tro li nie wiel kiej licz by gmin, jest de li kat -
nie mó wiąc nad uży ciem. Nie moż na for mu ło wać ocen,
któ re do ty czą pra wie mi lio no wej rze szy dział kow ców 
i pra wie pię ciu ty się cy ogro dów przez pry zmat nie licz nej
gru py, wy jąt ko wych sy tu acji, czy zda rzeń. Nie wol no po -
je dyn czych przy pad ków uogól niać i prze no sić na ca łą or -
ga ni za cję  dział kow ców.

Na su wa się py ta nie, ko mu i cze mu  ma to słu żyć?
Od po wiedź jest bar dzo pro sta. Pol ski Zwią zek Dział -

kow ców jest za sil ny, nie za leż ny, nie wy cią ga rę ki do ni -
ko go, a jesz cze do te go, ogro dy dys po nu ją cen ny mi
grun ta mi.

Nie wszy scy pa mię ta ją, ze więk szość na szych ogro dów
– znaj du ją cych się w mia stach, to je dy ne miej sca tzw. oa -
zy zie le ni. Np. Ogród „Pod zam cze” w Wał brzy chu znaj -
du ją cy się na 35 ty sięcz nym osie dlu miesz ka nio wym, to
je dy ne miej sce, gdzie miesz kań cy, nie tyl ko dział kow cy,
mo gą po spa ce ro wać, za czerp nąć świe że go po wie trza itp.

My ślę, że nikt z nas, dział kow ców nie za prze czy, że zda -
rza ją się w ogro dach zja wi ska ne ga tyw ne ta kie jak: 

– po nadnor ma tyw ne obiek ty bu dow la ne - sa mo wo le bu -
dow la ne,

– za miesz ki wa nie na dział kach,
– czy dział ki nie użyt ko wa ne itp., 
ale te wszyst kie nie pra wi dło wo ści by ły, są i bę dą przed -

mio tem per ma nent nych dzia łań ty się cy dzia ła czy Związ -
ku, po cząw szy od szcze bla cen tral ne go, po przez okrę-
go we za rzą dy aż do za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych włącz nie.

Po wiedz my so bie szcze rze, że to zło, bo tak to na le ży
na zwać, choć by w mi ni mal nym za kre sie, z któ rym ma my
do czy nie nia na dział kach, to nie efekt na szej bez czyn no -
ści czy jak to zo sta ło sfor mu ło wa ne w In for ma cji o wy ni -
kach kon tro li „Roz wią za nia praw ne, wy ni ka ją ce z usta wy
o rod nie za pew nia ją wła ści we go dzia ła nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych”.

Na sze roz wią za nia za war te w obo wią zu ją cej Usta wie 
o rod z 2005 r., w sta tu cie PZD i re gu la mi nie rod, a do ty -
czą ce wy żej wy mie nia nych zja wisk i sy tu acji w spo sób
ja sny i do bit ny okre śla ją, co moż na, a co nie moż na ro bić
na dział kach. Tak w za kre sie za ka zu za miesz ki wa nia na
dział kach, jak i róż ne go ro dza ju wzno sze nia al tan, czy in -
nych obiek tów go spo dar czych.

Przy wo łam tu tyl ko art. 13 ust. 4 Usta wy mó wią cy o za -
ka zie za miesz ki wa nia na dział kach.

Czy ure gu lo wa nia za war te w re gu la mi nie rod (§ 107),
okre śla ją ce kry te ria wzno sze nia al tan, czy in nych obiek -
tów go spo dar czych na dział kach. W § 109 te go re gu la mi -
nu okre ślo no dzia ła nia, w na stęp stwie stwier dze nia na ru -
sze nia prze pi sów ww. re gu la mi nu.

Za rzą dy ROD po wy czer pa niu bez sku tecz nych dzia łań
i in ter wen cji ma ją cych na ce lu do pro wa dze nie po nadnor -

usta wy jest nad uży ciem. Zwią zek nie był przed mio tem
kon tro li prze ka zy wał je dy nie in for ma cje i wy ja śnie nia, 
a wy ni ki kon tro li prak tycz nie od no szą się do oce ny dzia -
łań Związ ku i na szej usta wy, a po zy tyw nie oce nia ją gmi -
ny, któ re szcze gól nie w du żych mia stach, nie wie le ro bią
dla ogro dów. 

In for ma cja o wy ni kach kon tro li NIK by ła przed mio tem
ana li zy Pre zy dium OZM , któ re w przy ję tym sta no wi sku
ne ga tyw nie oce ni ło do ku ment.

cja przez or gan pra wa do za miesz ka nia w al ta nie. To wła -
śnie ta kie przy pad ki po win ny być pod sta wą do za wnio -
sko wa nia przez NIK zmia ny prze pi sów mel dun ko wych,
któ re w spo sób nie ko rzyst ny wpły wa ją na funk cjo no wa -
nie ogro dów.

In for ma cja NIK w spo sób bez kry tycz ny od no si się do
dzia łań gmin, ob cią ża jąc za wszel kie uchy bie nia i błę dy
Zwią zek. Wska zy wa nie w opar ciu o po je dyn cze nie pra -
wi dło wo ści i uchy bie nia na ko niecz ność zmian na szej
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Wie sław Sa wic ki
Pod la ski

Pa nie Pre ze sie, człon ko wie Kra jo wej Ra dy,
Nie wąt pli wie prze pro wa dze nie kon tro li przez Naj wyż -

szą Izbę Kon tro li w ośmiu sa mo rzą dach gmin nych du żych
miast pol skich pod ką tem „za pew nie nia wa run ków dla
pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych” i upu blicz nie nie w in ter ne cie wy ni ków tej
kon tro li już po zło że niu przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o orze cze nie
nie zgod no ści ca łej usta wy o ROD z 2005 r. z Kon sty tu cją
RP, jest udzie le niem Pierw sze mu Pre ze so wi SN po par cia
w je go dzia ła niach prze ciw ko Pol skie mu Związ ko wi
Dział kow ców.

Opra co wa na in for ma cja po słu ży rów nież TK do uza sad -
nie nia nie kon sty tu cyj no ści usta wy o ROD. Jest to zwień -
cze niem ca łe go cią gu dzia łań pro wa dzo nych przez róż ne
or ga ny i in sty tu cje pań stwo we prze ciw ko Pol skie mu
Związ ko wi Dział kow ców.

A więc ce lem kon tro li NIK nie jest tro ska o pra wi dło we
funk cjo no wa nie ogro dów dział ko wych, gdyż przed sta wia -
ne ar gu men ty nie są re pre zen ta tyw ne dla ca łe go Związ -
ku. Nie jest rów nież tro ską o roz wój ogro dów dział-
ko wych i ogrod nic twa dział ko we go, gdyż in spek to rzy
NIK -u nie za uwa ży li ro li, ja ką peł nią ogro dy i ogrod nic -
two dział ko we (art. 3 usta wy o ROD) bar dzo do brze słu -
żą ce pol skie mu spo łe czeń stwu przez 110 lat. I do pie ro

po trze ba by ło kon tro li NIK, że by pod wa żyć po zy tyw ną
ro lę peł nio ną przez PZD w ogrod nic twie dział ko wym 
i wy ka zać, że w ostat nich la tach PZD nie pa nu je nad ogro -
da mi, cho ciaż ten że NIK przy ta cza du że frag men ty usta -
wy o ROD, sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD świad czą ce 
o tym, że prze pi sy usta wy i we wnątrz związ ko we do brze
re gu lu ją tę część ży cia pu blicz ne go. Kon tro la na to miast,
wbrew te ma to wi „za pew nie nia wa run ków dla pra wi dło -
we go funk cjo no wa nia rod.”, mia ła na ce lu wy ka za nie rze -
ko mej in do len cji PZD i wiel kich za nie dbań w pro wa -
dze niu ogro dów dział ko wych.

Trze ba też za uwa żyć nie spój ność usta leń za war tych 
w roz dzia le „syn te za wy ni ków kon tro li” (str. 8 ra por tu), 
z któ rej wy ni ka, że w prze wa ża ją cej mie rze nie re ali zo wa -
nie usta leń wy mie nio nych na str. 63 ra por tu za le ży od ze -
wnętrz nych pod mio tów nie za leż nych od PZD, z roz -
dzia łem „ogól na oce na kon tro lo wa nej dzia łal no ści” 
(str. 7 ra por tu) i roz dzia łem „uwa gi koń co we i wnio ski”
(str. 12 ra por tu), gdzie to usta wa i PZD pod da ne zo sta ły to -
tal nej kry ty ce do te go stop nia, że za owo co wa ło to po sta -
wie niem wnio sku do Pre ze sa Ra dy Mi ni strów o prze pro -
wa dze nie głę bo kiej no we li za cji usta wy o ROD i wpro wa -
dze nie roz wią zań praw nych, któ re przy czy nią się do zmia -
ny, a tym sa mym do po pra wy funk cjo no wa nia ROD.

Za rów no prze pro wa dzo na kon tro la, jak i pod ję te usta le -

Nie do strze ga ją żad nych nie pra wi dło wo ści, uchy bień po
stro nie sa mo rzą dów, in sty tu cji pu blicz nych, za za nie cha -
nia, za brak współ pra cy z or ga na mi Związ ku w po szu ki -
wa niu sys te mo wych roz wią zań, za brak tro ski o wa run ki
dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia  ogro dów.  Jak or ga ny
ad mi ni stra cji pu blicz nej mo gą spra wo wać nad zór nad pra -
wi dło wym ko rzy sta niem z ogro dów dział ko wych,  kie dy
kon tro la wy ka za ła, że nie po sia da ją one da nych co do rze -
czy wi stej licz by i po wierzch ni rod, mi mo że wie lo krot nie
Za rzą dy okrę go we po wyż sze da ne  prze ka zy wa ły.

Naj ła twiej ca łą od po wie dzial no ścią za róż ne go ro dza ju
nie pra wi dło wo ści ob cią żyć, a tym sa mym skrzyw dzić pra -
wie mi liom dział ko wych ro dzin, ich Or ga ni za cję i rze szy
dzia ła czy, któ rzy z od da niem i po świę ce niem pra cu ją spo -
łecz nie dla do bra dział kow ców i wszyst kich miesz kań ców
na szych osie dli i miast. Na ta ką oce nę z pew no ścią nie za -
słu ży li śmy. Nie mo że my ze spo ko jem przejść do po rząd -
ku nad tre ścia mi za war ty mi w w/wy mie nio nym Ra por cie
i In for ma cji, któ ra tra fi ła do spo łe czeń stwa i naj wyż szych
or ga nów Pań stwa Pol skie go. Mu si my so bie ja sno po wie -
dzieć, że jest to ko lej na pró ba uni ce stwie nia na sze go Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców po przez pró bę pod wa że nia,
a na stęp nie uchy le nia Usta wy o ROD.

ma tyw ne go obiek tu do do zwo lo nych wy mia rów mo gą, 
a naj czę ściej to czy nią - po wia da mia ją Po wia to we go In -
spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go. Jed nak że nie za wsze ta
współ pra ca prze bie ga tak, jak by się chcia ło.

A mo że przy czyn tych wszyst kich pro ble mów na le ży
upa try wać m. in ny mi:

– w bra ku od po wied niej po li ty ki pań stwa, sa mo rzą dów
i or ga nów po mo cy spo łecz nej w za kre sie bez dom no ści 
i z tym zwią za ną spra wą za mel do wań na dział kach,

– nie do sta tecz ne go pań stwo we go nad zo ru bu dow la ne go
ze stro ny służb do te go 

– po wo ła nych, nad zja wi skiem sa mo wo li bu dow la nych, 
– sła bo ści, a mo że bez rad no ści or ga nów ści ga nia i wy -

mia ru spra wie dli wo ści w sto sun ku do spraw ców ak tów
wan da li zmu, kra dzie ży i de wa sta cji, stąd po zo sta ją ce za -
nie dba ne, i nie użyt ko wa ne dział ki.

Wy da je się, że au to rom In for ma cji o wy ni kach kon tro -
li, ob ce by ły i są uwa run ko wa nia, w ja kich funk cjo nu ją
PZD i ROD.  Przy stę pu jąc do kon tro li, po sta wio no te zę,
że sys tem ro dzin nych ogro dów dział ko wych, utwo rzo ny
na pod sta wie Usta wy o rod, nie sprzy ja pra wi dło we mu
funk cjo no wa niu tych ogro dów, stąd też za de cy do wa no, że
przy wró ce nie pra wi dło wej funk cji rod mo że na stą pić tyl -
ko przez zmia nę Usta wy.
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Syl we ster Chę ciń ski
Po znań

Kil ka uwag do ty czą cych in for ma cji o wy ni kach kon tro -
li za pew nie nia wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no -
wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych za war tych 
w ra por cie NIK.

W ra por cie NIK za war te są stwier dze nia, iż sys tem ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych stwo rzo ny na pod sta wie
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych nie sprzy ja
pra wi dło we mu funk cjo no wa niu tych ogro dów.

Jest to zde cy do wa ne stwier dze nie, któ re jed no znacz nie
wska zu je, iż usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
nie wy peł nia ro li, do któ rej zo sta ła po wo ła na.

A więc ci wszy scy, któ rzy przy czy ni li się do jej stwo rze -
nia my li li się? Moż na po wie dzieć że po szli w nie wła ści -
wym kie run ku. Tyl ko jak moż na wy snuć ta ki wnio sek nie
uwzględ nia jąc re aliów po wsta nia i roz wo ju ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce.

To wła śnie dział ka przy zna na pra cow ni ko wi w po wo -
jen nej Pol sce mia ła po móc je go ro dzi nie w za bez pie cze -
niu by tu ma te rial ne go. Kie ru jąc się tą mak sy mą two rzo no
pod sta wy do po wsta wa nia pra cow ni czych ogro dów przy
znacz nym wy ko rzy sty wa niu fun du szów so cjal nych tych
za kła dów pra cy. Na ów cze sne cza sy ogro dy te speł nia ły
swo ją funk cję. Zna czą cą ro lę w tym wzglę dzie od gry wa -
ły związ ki za wo do we. Funk cję so cjal ną ogro dy dział ko we
speł nia ły, moż na po wie dzieć w spo sób za da wa la ją cy. Du -
żą ro lę i zna cze nie od gry wa ły tak że za kła dy pra cy, po nie -
waż na kła dy fi nan so we na rzecz funk cjo no wa nia ogro dów
by ły przede wszyst kim po kry wa ne z fun du szów so cjal -
nych i in nych form po mo cy za kła du. Ogro dy by ły nie ja -
ko przy pi sa ne do jed ne go lub kil ku za kła dów pra cy w za-
leż no ści od po trzeb i moż li wo ści zna le zie nia grun tu. Zdo -
by wa nie grun tu pod ogród bar dzo czę sto od by wa ło się na
ba zie zna jo mych ukła dów, zna cze nia za kła du pra cy 
w mie ście czy gmi nie. Trze ba przy znać, że nie za wsze
spra wy zwią za ne z ure gu lo wa nia mi praw ny mi by ły w tym

cza sie naj istot niej szy mi. Choć po ja kimś cza sie te pro ble -
my da wa ły o so bie znać. Nie ja ko uwzględ nia jąc tą pro -
ble ma ty kę i wy cho dząc jej na prze ciw w ro ku 1981 zo sta ła
przy ję ta usta wa o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych,
któ ra kon su mu jąc do tych cza so we funk cje ogro dów wy -
eks po no wa ła aspekt praw ny. To od ro ku 1981 ra dy miast
i gmin mo gły po dej mo wać uchwa ły o prze ka zy wa niu
grun tów z prze zna cze niem na ogro dy Pol skie mu Związ -
ko wi Dział kow ców. Więc co raz czę ściej grun ty te od da -
wa no w użyt ko wa nie wie czy ste z wpi sem do są do wych
ksiąg wie czy stych. Oczy wi ście nie za wsze ta kie ope ra cje
się uda wa ły. Gmi ny co raz czę ściej nie chcia ły re spek to -
wać fak tu, że na ich grun tach ist nie ją ogro dy, a te raz te
mo gły by być prze zna czo ne na in ne ce le. Na si la się po
zmia nach sys te mo wych w Pol sce zwięk szo ne tem po urba -
ni za cji, a za tem i zna czą cych po trzeb te re nów.

Nie ru cho mo ści ro sną w ce nę, więc co raz trud niej re gu -
lo wać aspekt praw ny, choć ta ko wy był za pi sa ny w usta wie
w art. 10. Wska zać jesz cze moż na na art. l3 ust. 4 usta wy
o ROD, w któ rym jed no znacz nie okre śla się za sa dy bu do -
wy al tan i ar ty kuł ten nie jest ab so lut nie w ko li zji z art. 29 
ust. l pkt 4 usta wy – Pra wo bu dow la ne, a jest on szcze -
gól nie eks po no wa ny w ra por cie NIK.

Po dob nie ma się pro blem za mel do wa nia na dział ce 
w rod. Wbrew dzia ła niom za rzą dów ROD i okrę go wych za -
rzą dów ilość za mel do wań wzra sta. Na in ter wen cję w tych
spra wach urzę dy ma ją ce pra wo mel do wać od po wia da ją,
iż do ko nu ją za mel do wa nia na wnio sek dział kow ca ze
wzglę du na speł nia ne przez wnio sko daw cę kry te rium wy -
ma ga ne go do za mel do wa nia tj. za miesz ki wa nia w miej scu
wska za nym we wnio sku o za mel do wa nie. Po dej mu jąc de -
cy zje o za mel do wa niu na te re nie rod, po wo łu ją się na wy -
ro ki Wo je wódz kich Są dów Ad mi ni stra cyj nych i Na czel-
ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go.

Czy na pod sta wie cy to wa nych przy kła dów NIK mo że

Jak wi dać z po wyż sze go, ma ło jest po mo cy, a du żo re -
stryk cyj nych dzia łań w kwe stiach za leż nych od gmin, 
a nie Związ ku.

Wy ni ki kon tro li oraz nie obiek tyw ne za rzu ty i wnio ski fał -
szu ją rze czy wi stość i pro wa dzą do stwier dze nia, że jest to
dzia ła nie po li tycz ne da ją ce pod sta wę do uchy le nia usta wy 
o rod. Na to miast prze sła nie wy ni ków do osób peł nią cych
naj waż niej sze funk cje w kra ju z po mi nię ciem PZD ma stwo -
rzyć wra że nie, że Zwią zek do pro wa dził do upad ku ogro dów
dział ko wych ze wzglę du na nie prze strze ga nie pra wa obo -
wią zu ją ce go w Pol sce i ba ła gan pa nu ją cy w ogro dach.

Jest to rów nież ka ra za nie po kor ność Związ ku i wie lo -
let nią bez kom pro mi so wą wal kę o utrzy ma nie ogro dów
dział ko wych.

nia do ty czą ce pro wa dze nia ogro dów dział ko wych i ich
funk cjo no wa nia nie by ły przed sta wio ne kie row nic twu
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Za bra kło też opi nii
PZD i obiek tyw ne go spoj rze nia na ca łość te ma tu, bo wiem
brak jest w opra co wa niu NIK, po mi mo no śne go te ma tu
kon tro li, ba da nia i okre śle nia, z ja ki mi pro ble ma mi bo ry -
ka ją się ogro dy dział ko we i Zwią zek, jak moż na po móc
Związ ko wi, po za oczy wi ście zmia ną usta wy o rod. Sy tu -
ację tę ob ra zu ją za le ce nia wy da ne kon tro lo wa nym gmi -
nom pro wa dze nia kon tro li w ogro dach w kie run ku prze s-
trze ga nia pra wa w za kre sie po wierzch ni al tan, za miesz ki -
wa nia, ochro ny śro do wi ska i utrzy my wa nia czy sto ści, re -
gu la cji sta nów praw nych grun tów, ewi den cji zbior ni ków
na nie czy sto ści cie kłe i ewi den cji ogro dów.
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Grze gorz Oracz
Ma zo wiec ki

Sza now ni Pań stwo!!!  
Ja ki ob sta lu nek ta ki ma larz. Ja ki ma larz ta ki ob raz. 
O tej kon tro li, o któ rej dziś dys ku tu je my, mó wi li śmy,

by li śmy o jej to cze niu się pa rę  kroć in for mo wa ni. Choć
pro ro czo by li śmy uprze dza ni, że nic do bre go dla nas ja ko
Związ ku nie wy nik nie, to prze cież nie skry wa ne ni czym
ten den cyj ność, jed no stron ność i prze ja skra wie nie ob ra zu
ca łe go ru chu dział ko we go – od ROD do KR po ka zu je rze -
czy wi sty cel i przed miot kon tro li. To nie gmi ny sła bo wy -
pa da ją tyl ko my. Nie da je my so bie ra dy z ta ki mi pro b-
le ma mi, jak so bie pań stwo wie lu dział kow ców, to le ran cja
dla sa mo wo li bu dow la nych i brak po żą da nej, sku tecz nej
re ak cji, za mel do wa nie i za miesz ki wa nie w „ty sią cach” al -
tan. Bez zna cze nia dla kon tro lu ją cych jest to, że za więk -
szość tych nie do stat ków i uchy bień ktoś in ny jest od po-
wie dzial ny z mo cy pra wa, że jest wy po sa żo ny w od po -
wied nie in stru men ty praw ne i for mal ne. Dla wy ko nu ją ce -
go za da ną ro bo tę waż na by ła treść zle ce nia i fi nał. Czy
bę dzie my z uwa gą wy słu chi wa ni przez tych, do któ rych
nasz po kręt ny ob raz tra fi?

W sta ro żyt nym Rzy mie, w okre sie wo jen z Kar ta gi ną,
jej śmier tel ny wróg Ka ton Star szy wszyst kie swo je wy -
stą pie nia w Se na cie koń czył sło wa mi „a Kar ta gi na mu si
być zbu rzo na”. Od pew ne go cza su ze stro ny, nie do ra sta -
ją cych do spodu san da łów te go mę ża sta nu, pi sa rza 
i mów cy, nie na wist ni ków spod zna ku PiS sły szy my po wta -
rza ją cy się za śpiew: „uwłasz czyć”, zli kwi do wać. prze ni co -
wać..... wra ży PZD, roz pę dzić na czte ry wia try, ma ją tek
roz dać mię dzy wia ru sów. Ka to no wi z Kar ta gi ną się uda ło,
ni ko mu jed nak nie po win no się udać z dział kow ca mi.

To praw da, że te re ny zaj mo wa ne obec nie przez ROD,
te re ny w więk szo ści do piesz czo ne, wy chu cha ne, to w spo -
rej czę ści wczo raj, te raz, już, ju tro i po tem ła ko me ką ski

in we sty cyj ne. Do fron tu jed no ści prze ciw ni ków PZD, kre -
owa ne go przez lob by stycz no - de we lo per skie wpły wo we
krę gi biz ne su, da li się zma ni pu lo wać i za an ga żo wać ci,
któ rzy win ni stać na stra ży prze strze ga nia pra wa. Zgo dzić
się też trze ba z te zą, że PZD zna lazł się w okrą że niu – te
wszyst kie kiep sko skry wa ne uszczy pli wost ki i cięż ka ar -
ty le ria w po sta ci PiS, RPO, GIO DO, NIK, SN, TK, te ni -
by la wi ny li stów i skarg kie ro wa nych do za tro ska nych
ga zet, wszyst ko to ma do pro wa dzić do utra ty spo ko ju,
zde ner wo wa nia, błę dów i po tknięć z na szej stro ny.

Na tle wy ra żo nych przed chwi lą uwag za da ję so bie py -
ta nie – a ile śmy sa mi do ło ży li dre wek do sto su, któ ry usi -
łu je się pod pa lić pod na szy mi sto pa mi? 

Ile by ło słusz nych ape li, uchwał, we zwań i na ka zów
pły ną cych ze szcze bla Kra jo wej Ra dy.  Ile za dań waż nych
nie wy ko na li śmy w ter mi nach. Wy da je mi się, że by li śmy
nie jed no krot nie za de li kat ni, za mi ło sier ni wo bec na szych
prze ciw ni ków. To się mści.

Uwa żam, że nie zbęd na jest nam, PZD i dział kow com,
jak ni gdy do tąd, więk sza, na wet niż przed I Kon gre sem
Związ ku, ogrom na de ter mi na cja i mo bi li za cja sił. Wy tęż -
my sił by prze ciw sta wić się tej czar nej pro pa gan dzie. Wy -
ra żam swo je uzna nie i po par cie dla za pro po no wa nych
przez wła dze Związ ku dzia łań.

Na za koń cze nie po zwo lę so bie za pre zen to wać w żar to -
bli wej for mie słow nej to, czym się dzi siaj zaj mo wa li śmy:

„Co za cho le ra, każ dy nas gry zie, gme ra w pa pie rach.
Naj pierw Mar kow ski a po tem De ra,
RPO, GIO DO i Try bu na ły, Izba Naj wyż sza.... tam sa -

me bło to i ko mu na ły.
Al bo wiem „Ra port...”sen su uży cza
z pro gra mu gu ru Ko no no wi cza.”
An drzej Wo sik (Czę sto cho wa) usto sun ko wał się do ra -

stro ny in sty tu cji i or ga ni za cji sto ją cych na stra ży prze -
strze ga nia pra wa, po nie waż zda ni tyl ko na sie bie nie bę -
dą mo gli re ali zo wać tre ści za war tych w usta wie o ROD,
do brej dla dział kow ców.

A więc nie cho dzi o zmia nę usta wy, a o wspar cie i po -
moc w eg ze kwo wa niu jej za pi sów. Ta po moc jest nam nie -
zbęd na, aby pra wo dział ko we by ło prze strze ga ne i do brze
po strze ga ne i oce nia ne przez ob ser wu ją cych ze wnątrz. 

Nie chce my zmia ny usta wy, ale win ni śmy w mia rę na -
szych moż li wo ści szu kać za bez pie cze nia na naj gor sze, 
I ta ka tro ska przy świe ca nam w po dej mo wa niu dzia łań
obron nych usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r. Świad czy
choć by to, że na ze bra niu okrę go wym, w któ rym uczest -
ni czy li przed sta wi cie le sa mo rzą dów Po zna nia, Gnie zna 
i in ni bur mi strzo wie i wój to wie, oni też pod pi sa li się pod
sta no wi skiem w obro nie ROD.

sta wiać tak zde cy do wa ny wnio sek o nie sku tecz no ści usta -
wy o ROD?

Czy w usta wie o rod są sfor mu ło wa nia, któ re upraw nia -
ły by do ta kie go wnio sku któ ry jed no znacz nie wska zu je na
wa dli wość usta wy o ROD?

Uwa ża ni, że jest to krzyw dzą ce dla ogrom nej rze szy
dział kow ców, któ rzy uzna ją, iż usta wa słu ży im do brze.

Trud no bo wiem czy nić za rzu ty i wy cią gać po chop ne
wnio ski w sy tu acji, gdy pro blem za miesz ki wa nia i za mel -
do wa nia nie znaj du je jed no znacz nych roz wią zań w po li -
ty ce so cjal no-spo łecz nej na sze go kra ju w od nie sie niu do
spo łe czeń stwa.

Zga dzam się z tym, że wła dze ro dzin nych ogro dów
dział ko wych win ny ro bić wszyst ko, co wy ni ka z za pi sów
usta wy, aby wy peł niać za da nia, dla któ rych zo sta ły po wo -
ła ne, z dru giej zaś stro ny win ny ocze ki wać na wspar cie ze
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w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go, co opóź nia pro ces re gu la cji praw nej grun tów za ję tych
przez ogro dy. Po in for mo wał o wy stę pu ją cym zja wi sku sa -
mo wo li bu dow la nych, zwal cza nym od lat przez OZ, któ -
ry sys te ma tycz nie zgła sza te spra wy or ga nom nad zo ru
bu dow la ne go, pro wa dzą cym prze wle kłe po stę po wa nia
bez wy mier nych efek tów. Po dob nie jest z roz wi ja ją cym
się pro ble mem mel do wa nia z uwa gi na nie ko rzyst ne de cy -
zje Wo je wo dy Wiel ko pol skie go, któ ry tak że na ka zu je
nada wać od ręb ne ad re sy po szcze gól nym dział kom, co
sprzy ja ła ma niu za ka zu za miesz ki wa nia. W kon se kwen cji
OZ w Po zna niu uwa ża, że z jed nej stro ny ra port słusz nie
uj mu je nie do cią gnię cia ad mi ni stra cji w re ali za cji usta wy
o ROD, a z dru giej – nie w peł ni do strze ga trud no ści, z ja -
ki mi bo ry ka ją się struk tu ry Związ ku, pró bu ją ce prze ciw -
dzia łać nie ko rzyst nym zja wi skom, nie ma jąc sku tecz nych
in stru men tów praw nych. Pre zes Śli wa przy po mniał przy -
pad ki wie lo let nich ba ta lii Związ ku z oso ba mi na ru sza ją -
cy mi pra wo, któ re by ły glo ry fi ko wa ne w me diach. Wska -
zał tak że na sy tu acje, gdy – przy bez czyn no ści or ga nów
pu blicz nych – przed sta wi cie le PZD sta wa li się ofia ra mi
agre sji osób, któ re ja skra wo ła mią pra wo na te re nie ogro -
dów. Z te go wzglę du OZ w Po zna niu uznał, ze głów ne
wnio ski ra por tu, a zwłasz cza do ty czą cy bra ku nad zo ru nad
PZD, są nie słusz ne, gdyż praw dzi wym pro ble mem jest
brak re ak cji i sku tecz no ści ad mi ni stra cji w eg ze kwo wa -
niu usta wy o ROD. 

Ta de usz Ja rzę bak (Szcze cin) uznał ra port NIK za nie -
obiek tyw ny i nie słusz nie ob cią ża ją cy PZD wi ną za wszel -
kie nie pra wi dło wo ści, pod czas gdy gmi ny zo sta ły po zy -
tyw nie oce nio ne. Słu żyć to mia ło uza sad nie niu z gó ry za -
ło żo nej te zy o ko niecz no ści zmia ny usta wy o ROD. Pre -
zes Ja rzę bak od niósł się do kon kret nych za pi sów ra por tu
do ty czą cych kon tro li w Szcze ci nie. Pod niósł m.in., że
wie le po nadnor ma tyw nych al tan zo sta ło wy bu do wa nych
w okre sach, gdy nie obo wią zy wa ła usta wa, ani nie funk -
cjo no wał Zwią zek. Za prze czył rów nież stwier dze niu, że
OZ w Szcze ci nie nie miał wie dzy o zja wi sku za miesz ki -
wa nia w ROD „Lot ni sko”, gdyż okręg sys te ma tycz nie
zbie rał te in for ma cje, któ re na stęp nie prze ka zy wał do
miej skie go ośrod ka po mo cy ro dzi nie i wy ko rzy sty wał
pod czas na rad or ga ni zo wa nych z udzia łem przed sta wi cie -
li służb po rząd ko wych i Urzę du Mia sta. Po nad to to OZ 
i ROD prze ka zy wa ły in for ma cje o przy pad kach sa mo wo -
li bu dow la nych oraz naj czę ściej in ter we nio wa ły w spra -
wach o za mel do wa nie. Ra port wska zu je też na je den ROD
w Szcze ci nie, gdzie rze ko mo oko ło 60% al tan ma cha rak -
ter po nadnor ma tyw ny, lecz nie wska zu je na zwy te go ogro -
du, wo bec cze go OZ obec nie wy ja śnia tę spra wę. 
W efek cie okręg w Szcze ci nie uznał, że ma te riał NIK jest
da le ko idą cym uogól nie niem, gdyż wy ol brzy mia nie pra -
wi dło wo ści i stwa rza po zo ry ma so wo ści wy stę po wa nia
ne ga tyw nych zja wisk. Na to miast w ogó le nie uwzględ -
nio no aspek tów spo łecz nych i uwa run ko wań two rze nia i
funk cjo no wa nia ogro dów. 

por tu NIK w za kre sie wy ni ków kon tro li do ty czą cych czę -
sto chow skich ogro dów. Stwier dził m.in., że głów nie naj -
star sze ogro dy – po wsta łe przed 1939 ro kiem – nie
po sia da ją do ku men ta cji świad czą cej o ty tu le praw nym do
grun tów za ję tych przez ROD. Co do bra ku ogro dów w
miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, to
wy ni ka on z fak tu, że ta kie pla ny jesz cze nie obo wią zu ją
w więk szej czę ści Czę sto cho wy, na to miast pra wie wszyst -
kie ROD zo sta ły uję te w stu dium uwa run ko wań prze -
strzen nych. Po nad to opi sa ny w ra por cie przy pa dek za -
miesz ki wa nia nie uwzględ nia dzia łań za rzą du ogro du 
w ce lu wy eli mi no wa nia tej sy tu acji – obec nie pro wa dzo -
na jest eks mi sja. Zda niem Pre ze sa Wo si ka, kon tro la NIK
mia ła na ce lu wy ka za nie bra ku nad zo ru ze stro ny or ga -
nów ad mi ni stra cji pu blicz nej wo bec ogro dów za co – we -
dług ra por tu – wi nę po no si Zwią zek. Spra wą błęd nych
de cy zji or ga nów ad mi ni stra cji za za miesz ki wa nie i za mel -
do wa nie dział kow ców obar cze ni zo sta li po now nie dział -
kow cy i Zwią zek.

Cze sław Smo czyń ski (Gdańsk) przed sta wił prze bieg
kon tro li prze pro wa dzo nej przez NIK w Urzę dzie Mia sta
Gdańsk. Wska zał rów nież, że przed sta wi ciel NIK dwu -
krot nie we ry fi ko wał da ne po sia da ne przez OZ w biu rze
Okrę go we go Za rzą du w Gdań sku. Po nad to na zle ce nie
Izby, Po wia to wa In spek cja Nad zo ru Bu dow la ne go skon -
tro lo wa ła lo so wo wy bra ne dział ki w pię ciu ROD. Pro to -
kół z kon tro li OZ otrzy mał po spo tka niu u Pre zy den ta
Mia sta Gdań ska, na któ rym oma wia no prze bieg kon tro li
i usta lo no kie run ki dzia ła nia. Głów ne pro ble my do ty czą
przede wszyst kim stwier dzo nych przy pad ków po nadnor -
ma tyw ne go bu dow nic twa oraz sta łe go za miesz ki wa nia.
W tym za kre sie OZ po dej mo wał sze reg dzia łań, aby zwal -
czać po wyż sze zja wi ska. W szcze gól no ści re ali zo wa no
wspól nie z za rzą da mi ROD za da nia wy ni ka ją ce z uchwał
Kra jo wej Ra dy ma ją cych na ce lu prze ciw dzia ła nie za -
miesz ki wa niu i mel do wa niu na te re nie dzia łek ro dzin -
nych. OZ tak że ak tyw nie uczest ni czy w po stę po wa niach
mel dun ko wych, ne ga tyw nie opi niu jąc wnio ski o za mel -
do wa nie. Rów no cze śnie OZ w Gdań sku w trak cie szko leń
no wych dział kow ców, od praw z pre ze sa mi ROD oraz na
wszyst kich wal nych ze bra niach in for mu je o obo wią zu ją -
cych prze pi sach, a zwłasz cza przy po mi na o za ka zie za -
miesz ki wa nia i wy mo gach do ty czą cych bu do wy al tan. OZ
ape lu je też do za rzą dów ROD o zgła sza nie sa mo wo li bu -
dow la nych do or ga nów nad zo ru bu dow la ne go.

Zdzi sław Śli wa (Po znań) do ko nał oce ny ra por tu NIK 
w od nie sie niu do po ru szo nych pro ble mów do ty czą cych
okrę gu po znań skie go. Pod czas pro wa dzo nej kon tro li, OZ
prze ka zał Izbie sze reg do ku men tów ob ra zu ją cych stan 
i sy tu ację ROD w Po zna niu. Pre zes Śli wa przy znał, że ist -
nie ją przy pad ki bra ku peł nej do ku men ta cji praw nej do ty -
czą cej nie któ rych ogro dów, co ro dzi pro blem zgła sza nia
ko lej nych rosz czeń do grun tów, któ re w więk szo ści są od -
da la ne dzię ki art. 24 usta wy o ROD. Po nad to od niósł się
m.in. do kwe stii nie uj mo wa nia przez wła dze mia sta ROD
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ła nia po li tycz ne wy mie rzo ne w PZD i ROD. Na Ślą sku
nie tyl ko pi szą do I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, do Try bu -
na łu i Pre mie ra, ale tak że w in ny spo sób włą cza ją się w
wal kę o ogro dy, usta wę i Zwią zek. W ostat nich wy bo rach
sa mo rzą do wych wzię li czyn ny udział z po zy tyw nym skut -
kiem. Pię ciu pre zy den tów miast umie ści ło w swo ich pro -
gra mach wy bor czych obro nę usta wy o ROD. 

Uznał, że wszel kie no wo ści pro wa dzą wprost do li kwi da -
cji PZD i ROD. Dług pu blicz ny ro śnie i chcą na ta cy dać te -
re ny ogro dów dział ko wych.  Dzi siaj, je że li ktoś z nas wąt pi
w sens obro ny usta wy  o ROD – po wi nien odejść.

Ra port NIK jest po par ciem dla dzia łań I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go. Jest to nie nor mal ne, czym zaj mu je się naj -
wyż szy or gan kon tro l ny w pań stwie, gdy co dzien nie 3 mi -
lio ny dzie ci w na szym kra ju idzie spać głod ne, a kon tro -
lu je się do brze funk cjo nu ją ce od lat ro dzin ne ogro dy dział -
ko we i PZD, bo dla ko goś są złe. 

Co nam zo sta ło do spry wa ty zo wa nia? Te re ny ogro dów
dział ko wych i la sy pań stwo we. Z pry wa ty za cji la sów już
się wy co fu ją, więc fun du ją dział kow com kij i wy no cha.

Dzi siaj je dy na al ter na ty wa to bro nić usta wy o ROD
wszel ki mi si ła mi. 

Ci co uwa ża ją ina czej win ni odejść. W ra zie ja kiej kol -
wiek zmia ny na sze go pra wa już ni gdy nie uzy ska my tak
do brych za pi sów, jak obec nie w usta wie o ROD.

An to ni Ko strze wa (Ma zo wiec ki) – po in for mo wał, że tuż
przed kon tro lą pro wa dzi li roz mo wy z dy rek to rem de par -
ta men tu NIK, któ ry stwier dził, że kon tro lo wa ne bę dą gmi -
ny, a kon tro la ma być ko rzyst na dla ogro dów. Ca ła kon-
tro la to ini cja ty wa po sła Czar to ry skie go, któ ry bez prze -
rwy cho dził do NIK i na ci skał na kon tro lę. Ta kon tro la
mia ła po móc PiS -owi w wal ce z PZD i prze for so wa niu
swo jej kon cep cji funk cjo no wa nia ogro dów. Wresz cie wy -
wal czył swo je, bo jak wi dać z ra por tu ca la kon tro la po -
szła w kie run ku je go ocze ki wań. Ta kie dzia ła nie jest na
rę kę PO, za ła twia ją swo je in te re sy cu dzy mi rę ka mi.

Przed sta wił na przy kła dzie War sza wy, co mo że się być
po zmia nie usta wy o ROD. War sza wa już da je ofer tę dla
ogro dów, któ re ich zda niem nie ma ją pod staw praw nych
do ist nie nia – chcą mie sięcz nie 23 gro sze za 1 metr kwa -
dra to wy dział ki i oczy wi ście umo wa dzier ża wy na czas
okre ślo ny. Obec nie w Związ ku ma my 17 gro szy rocz nie 
i jesz cze z te go 65% zo sta je w ogro dzie, mia sto chce 
23 gro sze mie sięcz nie i nic nie zo sta wa ło by w ogro dzie.

Li kwi da cja ROD? Mia sto War sza wa ja sno wy ra zi ło
swój sto su nek – War sza wy nie stać na li kwi da cję ogro -
dów na wa run kach usta wy o ROD, bę dą li kwi do wać na
swo ich wa run kach. Jak ta po li ty ka jest w prak ty ce re ali zo -
wa na to naj le piej świad czy przy pa dek ROD Wa szyng to -
na. Pań stwo wy pła ci ło po przed nim wła ści cie lom – spół ce
przed wo jen nej, ca łą na leż ność za tę nie ru cho mość, a Mia -
sto jesz cze raz ją od da ło i to za bez cen. Gdy by nie PZD,
pew nie by się uda ło.

To tyl ko nie wiel kie przy kła dy, dla cze go na le ży bro nić
usta wy o ROD za wszel ką ce nę. 

Zbi gniew Ko ło dziej czak (War miń sko -Ma zur ski) po in -
for mo wał, że NIK wie lo krot nie zwra cał się o da ne do OZ,
któ ry udzie lał od po wie dzi na wszyst kie wy stą pie nia. Izba
od mó wi ła jed nak prze ka za nia pro to ko łu z kon tro li, gdyż
– jak stwier dzo no – kon tro lo wa ne by ło mia sto Olsz tyn, 
a nie PZD. Nie mniej ra port wy su wa wo bec Związ ku sze -
reg za rzu tów. Do ty czą głów nie ROD „Oa za”, gdzie wy -
stę pu je du ża licz ba al tan po nadnor ma tyw nych. NIK
jed nak nie wspo mniał, że ogród ten po wsta wał w la tach
1978–80, kie dy nie by ło jesz cze usta wy i Związ ku, a w
wie lu przy pad kach z dzia łek ko rzy sta ją już ko lej ni użyt -
kow ni cy, któ rzy tych obiek tów nie sta wia li. Pre zes Ko ło -
dziej czak za zna czył rów nież, że – wbrew opi so wi za war -
te mu w ra por cie - obiekt przed sta wio ny w tym do ku men -
cie na fo to gra fii nr 19 nie znaj du je się na te re nie ROD
„Oa za”, co ro dzi wąt pli wo ści co do wia ry god no ści kon tro -
li. Po mię to rów nież w ra por cie fakt, że w Olsz ty nie or ga -
ny nad zo ru bu dow la ne go kon tro lo wa ły pod ką tem
za bu do wy 5 ROD i wy ni ki są po zy tyw ne, a Izba wy mie -
ni ła tyl ko je den przy pa dek ROD „Oa za”. Po za tym mel -
do wa nie na dział kach od by wa się bez udzia łu Związ ku,
któ ry po dej mu je dzia ła nia zwal cza ją ce to zja wi sko, gdy
ma wie dzę o pró bie za mel do wa nia. Od no sząc się do in -
nych za rzu tów, Pre zes Ko ło dziej czak przy po mniał, że
wszyst kie ogro dy olsz tyń skie ma ją za war te umo wy na
wy wóz nie czy sto ści i dwa ra zy w ro ku są kon tro lo wa ne
przez Straż Miej ską.

Win cen ty Ku lik (Su dec ki) stwier dził, że po ru szy ła go
wy po wiedź ko le gi Śli wy na te mat ra por tu NIK, któ ry
stwier dził, że wy ni ki przed sta wio ne w ra por cie dla Po zna -
nia są obiek tyw ne. Ta ki po gląd, to tyl ko po win ni śmy wy -
zna czyć ostat nie go, któ ry zga si świa tło. Je że li jest obiek -
tyw ny, to dla cze go Pre zy dent Po zna nia od mó wił pod pi -
sa nia pro to ko łu z kon tro li NIK? Kon tro lo wa no po dob no
gmi ny, a ja kie spi sa no wy ni ki? „Sys tem opar ty o usta wę
o ROD nie sprzy ja pra wi dło we mu funk cjo no wa niu
ROD”. Wresz cie NIK pi sze w ra por cie otwar tym tek stem
„przy wró ce nie wła ści we go funk cjo no wa nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych mo że na stą pić tyl ko po przez zmia -
nę usta wy o ROD.” To jest sens ca łej kon tro li. Nie trze ba
czy tać ca łe go ra por tu. Tych kil ka zdań z pod su mo wa nia 
i wnio sek do Pre ze sa Ra dy Mi ni strów świad czą o tym, 
w ja kim kie run ku zmie rza ła kon tro la NIK. Ana li za spo -
rzą dzo na przez ze spół praw ni ków KR PZD ob na ża 
w szcze gó łach ten ra port od stro ny praw nej i me ry to rycz -
nej. Nie do brze by by ło, gdy by śmy za czę li roz trzą sać, czy
ma my bro nić usta wy czy ją no we li zo wać.

Ma rian Pra czyk (Pi ła) po in for mo wał, że Pre zy dium OZ
sta nę ło na sta no wi sku, iż na le ży kon ty nu ować obro nę
usta wy, bo by li by śmy sprzecz ni z tym, co do tych czas ro -
bi li śmy. Obec ny okres nie sprzy ja nam, ze wzglę du na wy -
bo ry sa mo rzą do we i zbli ża ją ce się wy bo ry par la men tar ne.
Ra port NIK to ko lej ny gwóźdź. Mu si my za wszel ką ce nę
bro nić ogro dów i Związ ku. 

Mi chał Kraw czyk (Ślą ski) stwier dził, że to ko lej ne dzia -
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4. Streszczenie raportu NIK

STRESZ CZE NIE
Ra por tu „In for ma cja o wy ni kach kon tro li NIK

w za kre sie za pew nie nia wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia 
ro dzin nych ogro dów dział ko wych” 

Wpro wa dze nie

W okre sie od 5 paź dzier ni ka do 11 grud nia 2009 r. przez
Naj wyż szą Izbę Kon tro li zo sta ła prze pro wa dzo na kon tro -
la 8 urzę dów gmin, na ob sza rze któ rych zlo ka li zo wa nych
jest 15% ogól nej licz by ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. Zo sta ły skon tro lo wa ne urzę dy gmin w War sza wie,
Gdań sku, Czę sto cho wie, Ło dzi, Olsz ty nie, Po zna niu,
Szcze ci nie i Wro cła wiu. Kon tro lą roz po znaw czą zo stał
ob ję ty rów nież Urząd mia sta w Byd gosz czy. 

Po wo dem kon tro li by ły do nie sie nia pra so we oraz skar -
gi wpły wa ją ce m.in. do NIK wska zu ją ce na licz ne pro ble -
my zwią za ne z funk cjo no wa niem ro dzin nych ogro dów
dział ko wych.

Zgod nie z in for ma cją NIK, ce lem kon tro li by ło do ko -
na nie oce ny za pew nie nia wa run ków dla re ali za cji usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, w tym m.in. w za -
kre sie two rze nia przez or ga ny sa mo rzą du te ry to rial ne go
wa run ków praw nych, eko no micz nych i prze strzen nych 
w za kre sie:

• uwzględ nia nia ist nie nia i roz wo ju ROD w miej sco -
wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, 

• prze ka zy wa nia na rzecz PZD grun tów (użyt ko wa nie,
użyt ko wa nie wie czy ste) prze zna czo nych pod ro dzin ne
ogro dy dział ko we,

• re gu lo wa nia sta nu praw ne go grun tów prze zna czo nych
pod ROD,

• do pro wa dze nia do ro dzin nych ogro dów dział ko wych
dróg do jaz do wych, ener gii elek trycz nej, za opa trze nia w
wo dę, utrzy ma nia po rząd ku i czy sto ści na te re nach przy -
le ga ją cych do ROD, 

• prze strze ga nia prze pi sów pra wa bu dow la ne go w za -
kre sie wzno sze nia al tan oraz in nych obiek tów bu dow la -
nych, jak rów nież, 

• pra wi dło wo ści li kwi da cji ROD. 
Ba da nia mi kon tro l ny mi zo stał ob ję ty okres od 1 stycz -

nia 2006 r. do 30 wrze śnia 2009 r. W kon tro li uczest ni czy -
ło 7 de le ga tur NIK. W za kre sie bu do wy po nadnor ma -

to prze cież sa mo pań stwo wy kre śli ło się usta wy o ROD.
Uznał, że trze ba zro bić wszyst ko, aby za cho wać jak naj -

wię cej za pi sów usta wy o ROD. Je śli coś się sta nie nie do bre -
go, to dział kow cy spy ta ją – co ście zro bi li by ogro dy
ist nia ły? Mu si my wspól nie wal czyć o za cho wa nie usta wy.

Ry szard Cho dy nic ki (To ruń sko -Wło cław ski) uznał, że
ca ły pro to kół NIK stwier dza ba ła gan w ROD, ale nie ma
na to po par cia w wy ni kach kon tro li. Bar dziej na le ża ło by
wy ka zać nie prze strze ga nie przez oby wa te li i or ga ny ad -
mi ni stra cji pu blicz nej in nych ustaw niż usta wy o ROD.
Prze cież za miesz ki wa nie i za mel do wa nie na dział kach to
nie wi na usta wy o ROD, to wy nik nie prze strze ga nia in -
nych ustaw w tym o bez pie czeń stwie oby wa te li. Dla cze -
go gdy na tra fio no na ten pro blem nic się nie mó wi 
o cał ko wi tym roz kła dzie bu dow nic twa so cjal ne go? Nie
ma o tym sło wa w Ra por cie. 

Zdzi sław Śli wa (Po znań) – pod kre ślił z ca łą mo cą, że 
w przy pad ku złe go sce na riu sza po win ni śmy nie do pu ścić
do li kwi da cji ROD i dla te go po win ni śmy wal czyć o usta -
wę o ROD. Po parł przed sta wio ną ana li zę ra por tu i stwier -
dził, że  bę dzie tak że gło so wał za sta no wi skiem, bo wiem
jest zde cy do wa nie za obro ną usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych.

Obec nie trze ba wy ka zać wszyst kie błę dy i brak pro fe -
sjo na li zmu NIK. Trud no oce nić, ja kie bę dą skut ki te go ra -
por tu, ale mu si my wie dzieć, że jak od pu ści my, to prze-
gra my. 

Na za koń cze nie stwier dził, że „wal czyć o usta wę to nasz
obo wią zek. Zo sta li śmy wy bra ni na te funk cje by bro nić
ogro dów i praw dział kow ców i z przy ję tych obo wiąz ków
mu si my się wy wią zać.”

Ma rian Pa siń ski (Zie lo na Gó ra) – oświad czył, że je go
zda niem je ste śmy pod mu rem. Bez ROD nie bę dzie Związ -
ku, ale bez Związ ku nie bę dzie ROD i o tym trze ba mó wić
dział kow com. Po za po zna niu się z ra por tem, je go oce ną,
po ze bra niu w jed ną ca łość te go, co się dzie je w ostat nich
dwóch la tach, to wła śnie uję te jest w pod su mo wa niu ra por -
tu. O to prze cież przez ca ły czas cho dzi. W tym ce lu prze -
ciw PZD skie ro wa no naj waż niej sze or ga ny Pań stwa!

To co za pro po no wał NIK pój dzie na ko mi sję sej mo wą,
bo o to cho dzi, że by był ta ki pa pier. Ten ra port do trze tak -
że do Try bu na łu. I to jest wła śnie ten mur, któ ry ma my za
ple ca mi.

NIK chwa li gmi ny by po ka zać, że gmi ny jak przej mą
peł ną kon tro lę nad ogro da mi to uzdro wią w nich sy tu ację.
Za rzu ca się, że PZD nie pod le ga kon tro li pań stwo wej, ale

62



Wy ni ki kon tro li 

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
Zgod nie z in for ma cją NIK, sys tem ro dzin nych ogro dów

dział ko wych, utwo rzo ny na pod sta wie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, nie sprzy ja pra wi dło we mu funk cjo -
no wa niu tych ogro dów. Roz wią za nia praw ne, wy ni ka ją ce 
z usta wy o ROD nie za pew nia ją wła ści we go dzia ła nia ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych. PZD w nie wielkim stop -
niu ko rzy sta z in stru men tów praw nych okre ślo nych w
usta wie o ROD, w sta tu cie PZD i re gu la mi nie ROD na
rzecz pra wi dło we go za go spo da ro wa nia dzia łek oraz wy eli -

mi no wa nia ra żą ce go na ru sze nia prze pi sów pra wa. W re zul -
ta cie w wie lu przy pad kach ro dzin ne ogro dy dział ko we wy -
ko rzy sty wa ne są nie zgod nie z ich prze zna cze niem i ce lem
usta wy o ROD. 

Ak tu al nie obo wią zu ją ca usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych m.in. nie okre śla praw i obo wiąz ków użyt ku -
ją cych dział ki (dział kow ców) oraz pro ce du ry przy dzia łu
dzia łek, a spra wy te ure gu lo wa no w nor mach we wnętrz -
nych (sta tut, re gu la min), nie bę dą cych źró dłem po wszech -
nie obo wią zu ją ce go pra wa. 

Two rze nie i funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych

W skon tro lo wa nych gmi nach ogro dy dział ko we two rzo -
ne by ły w okre sie od 1919 r. do 1991 r. Naj star sze ogro dy
two rzo ne by ły przez sto wa rzy sze nia, a na stęp nie przez za -
kła dy pra cy i PZD. We dług sta nu na dzień 30 wrze śnia
2009 r. naj więk sza licz ba ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych funk cjo no wa ła na ob sza rze m.st. War sza wy (162), 
a naj więk szą po wierzch nię zaj mo wa ły ROD w mie ście
Wro cław (1,426,90 ha).

We dług sta nu na dzień 31 grud nia 2008 r. ogó łem na te -
re nie Pol ski na ob sza rze o po wierzch ni 43 517,90 ha dzia -
ła ło 4 970 ROD. Na ob sza rze wszyst kich zba da nych gmin
funk cjo no wa ło łącz nie 747 ogro dów, co sta no wi ło ok.
15% ogól nej licz by ro dzin nych ogro dów dział ko wych. 

W gmi nach nie uda ło się usta lić rze czy wi stej licz by i
po wierzch ni ro dzin nych ogro dów dział ko wych. W 2 gmi -
nach (War sza wa, Olsz tyn) da ne do ty czą ce licz by i po -
wierzch ni ro dzin nych ogro dów dział ko wych, uję te w ewi -
den cji pro wa dzo nej dla ro dzin nych ogro dów dział ko-
wych, by ły nie zgod ne ze sta nem rze czy wi stym. W gmi nie
Szcze cin ewi den cja by ła pro wa dzo na na pod sta wie wy -
ka zu spo rzą dzo ne go przez PZD, bez we ry fi ka cji tych da -
nych. PZD prze ka zał do gmi ny War sza wa nie peł ne
in for ma cje o funk cjo nu ją cych ogro dach dział ko wych. Mi -
mo pi sem ne go we zwa nia o uzu peł nie nie da nych, Pol ski
Zwią zek Dział kow ców nie prze ka zał tych in for ma cji.

Do ku men ta cja ro dzin nych ogro dów dział ko wych

Grun ty pod ogro dy dział ko we by ły prze ka zy wa ne na
pod sta wie róż nych do ku men tów. W gmi nach bra ku je do -
ku men ta cji do ty czą cej utwo rze nia i funk cjo no wa nia ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych al bo jest ona nie peł na. 

6 gmin nie po sia da ło kom plet nej do ku men ta cji w za kre sie
ty tu łów praw nych do nie ru cho mo ści prze ka za nych dla PZD.
W 2 gmi nach (Czę sto cho wa, Byd goszcz), w umo wach za -
war tych w for mie ak tów no ta rial nych od da nia nie od płat nie
nie ru cho mo ści grun to wych w użyt ko wa nie wie czy ste PZD,
nie okre ślo no spo so bu ko rzy sta nia z nie ru cho mo ści. W 2

gmi nach (Czę sto cho wa, Łódź) da ne za war te w ewi den cji
grun tów i bu dyn ków by ły in ne niż da ne po sia da ne przez
PZD. W m.st. War sza wie nie po sia da no peł nej do ku men ta -
cji do ty czą cej grun tów za ję tych przez ROD. W tej gmi nie
nie kom plet na do ku men ta cja do ty czy ła 161 spo śród 162
funk cjo nu ją cych ro dzin nych ogro dach dział ko wych (tyl ko
dla grun tu zaj mo wa ne go przez ROD „Sa dy Żo li bor skie” w
War sza wie gmi na by ła w po sia da niu ak tu no ta rial ne go). Dla
96 ROD nie by ło do ku men tów do ty czą cych użyt ko wa nia
grun tów, a dla 65 ogro dów m.st. War sza wa mia ło in ne do -

tro li NIK w za kre sie za pew nie nia wa run ków dla pra wi -
dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych” (wrze sień 2010 r.), za twier dzo ny przez p. Jac ka
Je zier skie go - Pre ze sa Naj wy żej Izby Kon tro li.

Po ni żej przed sta wia my je go stresz cze nie, któ re te ma -
tycz nie gru pu je za gad nie nia przed sta wio ne w ra por cie
oraz wnio ski NIK z kon tro li w za kre sie za pew nie nia przez
jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go wa run ków dla pra wi -
dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych.

tyw nych al tan i in nych obiek tów w kon tro li współ dzia ła -
li pra cow ni cy po wia to wych or ga nów nad zo ru bu dow la -
ne go. Do dat ko we in for ma cje za się gnię to w Mi ni ster stwie
In fra struk tu ry i w Mi ni ster stwie Śro do wi ska oraz w Pol -
skim Związ ku Dział kow ców w za kre sie funk cjo no wa nia
ro dzin nych ogro dów dział ko wych (PZD nie był ob ję ty
kon tro lą).

Po prze pro wa dze niu kon tro li zo stał spo rzą dzo ny przez
De par ta ment Śro do wi ska, Rol nic twa i Za go spo da ro wa nia
Prze strzen ne go NIK ra port „In for ma cja o wy ni kach kon -
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Rosz cze nia do grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych

W la tach 2006–2009 (do 30 wrze śnia) stwier dzo no
przy pad ki zgła sza nia rosz czeń praw nych do nie ru cho mo -
ści grun to wych za ję tych przez ro dzin ne ogro dy dział ko -
we. W okre sie ob ję tym kon tro lą, tyl ko w 2 gmi nach
(Olsz tyn, Wro cław) nie pro wa dzo no po stę po wań w spra -
wach o zwrot wy własz czo nej nie ru cho mo ści. W 6 gmi -
nach pro wa dzo no po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne do ty-

czą ce rosz czeń by łych wła ści cie li do nie ru cho mo ści grun -
to wych za ję tych przez ro dzin ne ogro dy dział ko we. 

W dniu 2.08.2005 r. w m.st. War sza wy zo stał po wo ła ny
peł no moc nik ds. nad zo ru nad spra wa mi re gu lo wa nia wła -
sno ści grun tów za ję tych przez ro dzin ne ogro dy dział ko we,
w tym ko or dy no wa nia pro ce su prze ry wa nia za sie dzeń
grun tów. 

Ro dzin ne ogro dy dział ko we w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go 

W skon tro lo wa nych 8 gmi nach, sto pień po kry cia ob sza -
rów ro dzin nych ogro dów dział ko wych usta le nia mi miej -
sco wych pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go był
zróż ni co wa ny. We dług sta nu na dzień 30 wrze śnia 2009 r.,
miej sco wy mi pla na mi za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
ob ję to od ok. 1% do ok. 30% te re nów prze zna czo nych pod

ro dzin ne ogro dy dział ko we. Naj niż szy pro cent uję cia rod
w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go pod ogro dy dział ko we stwier dzo no w gmi nie Czę sto -
cho wa (0,8% po wierzch ni grun tów), a naj wyż szy w gmi -
nie Wro cław (30,9% po wierzch ni grun tów).

Za miesz ki wa nie na te re nach ro dzin nych ogro dów dział ko wych

Stwier dzo no przy pad ki wy ko rzy sta nia ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych na in ne ce le, niż wska za ne w usta wie 
o ROD i we wnętrz nych prze pi sach pra wa, re gu lu ją cych
funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Dział -
ki na te re nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych, we wszyst -
kich skon tro lo wa nych gmi nach, wy ko rzy sta ne by ły na ce le
miesz ka nio we, nie zgod nie z art. 13 ust. 4 usta wy o ROD 
i § 12 ust. 1 Sta tu tu PZD.  W ba da nym okre sie, na te re nach
rod po ło żo nych w gmi nach: Czę sto cho wa, Gdańsk, Po znań,
Łódź, Olsz tyn, Wro cław oraz w Byd gosz czy za miesz ki wa -
ły ogó łem 962 oso by. Naj więk szą licz bę przy pad ków za -
miesz ki wa nia w obiek tach wy bu do wa nych na grun tach
prze ka za nych pod ro dzin ne ogro dy dział ko we stwier dzo no
w gmi nie Po znań (681), a naj mniej w gmi nie Olsz tyn (7).

Stwier dzo no, że PZD nie po sia da peł nej in for ma cji 
o użyt ko wa niu ro dzin nych ogro dów dział ko wych nie -

zgod nie z usta wą o ROD. W gmi nie Szcze cin, do pie ro 
w trak cie li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
ujaw nio no przy pad ki sta łe go za miesz ki wa nia na te re nie
18 dzia łek. Da ne prze ka za ne gmi nom przez PZD, o licz -
bie osób za miesz ku ją cych na dział kach, by ły nie zgod ne
ze sta nem fak tycz nym. Gmi na Byd goszcz otrzy ma ła 2 in -
for ma cje o ca ło rocz nym za miesz ki wa niu w obiek tach wy -
bu do wa nych na te re nie ROD przez ok. 37 osób i uzna ła,
że ma to cha rak ter spo łecz ny. W gmi nie Czę sto cho wa
usta lo no, że za rząd ROD za ak cep to wał za miesz ki wa nie
użyt kow ni ka na dział ce. W 2 gmi nach (Szcze cin, Czę sto-
cho wa) nie po sia da no rze czy wi stych da nych, do ty czą cych
wy ko rzy sty wa nia dzia łek na ce le miesz ka nio we. Tyl ko na
ob sza rze 1 gmi ny (Gdańsk) PZD pod jął dzia ła nia w ce lu
usta le nia licz by osób za miesz ku ją cych na te re nach ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych. 

Za mel do wa nie na te re nach ro dzin nych ogro dów dział ko wych

W 8 skon tro lo wa nych gmi nach stwier dzo no przy pad ki
za mel do wa nia osób w obiek tach wy bu do wa nych na te re -

nach ROD. Oso by te zo sta ły za mel do wa ne zgod nie usta wą
z dnia 10 kwiet nia 1974 r. o ewi den cji lud no ści i do wo -

te ry to rial ne go, Skar bu Pań stwa lub in nych jed no stek, w
tym w jed nej gmi nie (War sza wa) dla czę ści te re nów rod
nie po sia da no in for ma cji do ty czą cych wła sno ści grun tów. 

Nie peł na do ku men ta cja w za kre sie ty tu łów praw nych
nie ru cho mo ści grun to wych prze ka za nych Pol skie mu
Związ ko wi Dział kow ców, unie moż li wia okre śle nie rze -
czy wi stych da nych o funk cjo nu ją cych ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych.

ku men ty tj. za świad cze nia o lo ka li za cji szcze gó ło wej, de -
cy zje o za twier dze niu pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go, pro to ko ły zdaw czo -od bior cze prze ka za nia te re nów,
de cy zje, pi sma, za świad cze nia o prze ka za niu w cza so we
użyt ko wa nie grun tów z prze zna cze niem na ogro dy dział ko -
we i in ne. 

W 8 gmi nach nie ru cho mo ści prze ka za ne pod ROD sta -
no wi ły grun ty, bę dą ce wła sno ścią jed no stek sa mo rzą du
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Po nadnor ma tyw ne al ta ny w ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Na ob sza rze wszyst kich skon tro lo wa nych gmin, w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych stwier dzo no przy pad ki
na ru sze nia pra wa bu dow la ne go i re gu la mi nu ROD, przez
bu do wa nie obiek tów bu dow la nych o po wierzch ni za bu -
do wy po wy żej 25 m2 w mia stach i 35 m2 po za gra ni ca mi
miast oraz w wy so ko ści po wy żej 5 m przy da chach stro -
mych i 4 m przy da chach pła skich. 

W la tach 2008–2009 or ga ny nad zo ru bu dow la ne go pro -
wa dzi ły kon tro le obiek tów bu dow la nych na te re nach rod.
W 2009 r. zo sta ły prze pro wa dzo ne 472 kon tro le w sto sun -
ku do 196 ROD. W wy ni ku czyn no ści kon tro l nych, or gan
nad zo ru bu dow la ne go ujaw nił 234 przy pad ki nie pra wi -
dło wo ści, do ty czą cych nie speł nie nia przez obiek ty bu -
dow la ne wy mo gów okre ślo nych w art. 29 ust. 1 pkt 4
usta wy – Pra wo bu dow la ne. W tych przy pad kach, zgod -
nie z art. 48 ust. 1 usta wy – Pra wo bu dow la ne, pro wa dzo -
ne są po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne.

Na te re nie 8 gmin, in spek to rzy nad zo ru bu dow la ne go
skon tro lo wa li 44 ogro dy dział ko we. Na ob sza rze więk -
szo ści rod ujaw nio no obiek ty po nadnor ma tyw ne. Z kon -
tro li wy ni ka, że naj więk sza licz ba obiek tów po nadnor-
ma tyw nych znaj du je się w rod w gmi nach Szcze cin i Wro -
cław. Naj więk szą licz bę obiek tów prze kra cza ją cych nor -
my po wierzch nio we ujaw nio no na ob sza rze 1 ROD
w gmi nie Olsz tyn (obiek ty po nadnor ma tyw ne sta no wi ły
ok. 86,5% licz by wszyst kich obiek tów wy bu do wa nych na
ob sza rze te go rod ) oraz 1 ROD w gmi nie Szcze cin
(obiek ty po nadnor ma tyw ne sta no wi ły ok. 60% licz by
wszyst kich obiek tów wy bu do wa nych na ob sza rze te go
rod). Stwier dzo no, że na te re nie nie wiel kiej licz by rod (np.
2 ROD w gmi nie Łódź, 1 ROD w gmi nie Wro cław) po -
wierzch nia wy bu do wa nych obiek tów by ła zgod na z nor -
ma mi, okre ślo ny mi w usta wie – Pra wo bu dow la ne. 

Obiek ty po nadnor ma tyw ne stwier dzo no m.in. na te re -
nie ROD „Za ci sze” we Wro cła wiu, „Ma li nów ka” we
Wro cła wiu, „Obroń ca” we Wro cła wiu, „Skow ro na” 
w Szcze ci nie, „Ko mu nal nik” w Gdań sku, „Przy szłość” 
w Gdań sku, „Oa za” w Olsz ty nie, „Na Za ko lu” w Byd -
gosz czy, „400-le cia Mia sta Bił go raj” w Bił go ra ju, „Pa -
prot na” w Szcze ci nie oraz „Nad Za le wem” w Szcze ci nie. 

W wy ni ku czyn no ści kon tro l nych stwier dzo no 402
przy pad ki wska zu ją ce na prze kro cze nie norm do ty czą -
cych po wierzch ni za bu do wy. Kon tro la prze pro wa dzo na
w 2008 r. przez or gan nad zo ru bu dow la ne go na ob sza rze
gmi ny Po znań w sto sun ku do 7 ROD wy ka za ła, że na 
89 skon tro lo wa nych obiek tów 33 by ły obiek ta mi po -
nadnor ma tyw ny mi. W sto sun ku do wła ści cie li 16 obiek -
tów wsz czę to po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne. W związ ku
z ustale nia mi do ko na ny mi przez in spek to rat nad zo ru bu -
dow la ne go w Po zna niu zo sta ło zor ga ni zo wa ne spo tka nie 
z przed sta wi cie la mi PZD i za rzą da mi ROD. W wy ni ku
dys ku sji stwier dzo no po trze bę do sto so wa nia obo wią zu ją -
cych ure gu lo wań we wnętrz nych do ak tu al nych wa run ków
funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych. Na ob sza rze 
gmi ny Byd goszcz wy bu do wa no 98 al tan o po wierzch ni
za bu do wy więk szej niż okre ślo na w usta wie – Pra wo bu -
dowla ne, o łącz nej po nadnor ma tyw nej po wierzch ni
3.368,3 m2. Prze kro czo no nor ma tyw ną po wierzch nię al tan
o 10–75 m2. 

Usta lo no, że PZD w ce lu nie do pusz cze nia do za go spo -
da ro wa nia ogro dów nie zgod ne go z prze pi sa mi pra wa 
i wy ko rzy sty wa nia dzia łek na in ne ce le niż okre ślo ne w
usta wie z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych przede wszyst kim pro wa dził szko le nia i pu bli ko -
wał in for ma cje o prze pi sach pra wa w za kre sie funk cjo -
no wa nia ROD. Z in for ma cji PZD wy ni ka, że szko le nia
by ły pro wa dzo ne dla no wych człon ków, pod czas któ rych
by ły oma wia ne m.in. wy mo gi wy ni ka ją ce z prze pi sów do -
ty czą cych ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Pod czas
tych szko leń uczest ni cy in for mo wa ni by li o od po wie dzial -
no ści za nie prze strze ga nie pra wa. Zda niem PZD przy pad -
ków nie prze strze ga nia pra wa by ło bar dzo nie wie le,
zwłasz cza z uwzględ nie niem licz by osób ko rzy sta ją cych
z dzia łek.

Na te re nie 2 skon tro lo wa nych gmin, PZD pro wa dzi ło
dzia ła nia dla usta le nia licz by obiek tów wy bu do wa nych
nie zgod nie z prze pi sa mi usta wy – Pra wo bu dow la ne. 
W gmi nie Szcze cin, PZD zgło sił 840 przy pad ków wy bu -
do wa nia obiek tów po nadnor ma tyw nych. 

Po nad to usta lo no, że za rząd ro dzin ne go ogro du dział -

do wa nie, wnio ski w tej spra wie by ły roz pa try wa ne po zy -
tyw nie. W 8 gmi nach za mel do wa no w rod na po byt sta ły
148 osób spo śród 246 wnio sko daw ców. W przy pad kach
wy da nia przez or gan sa mo rzą du gmi ny (pre zy den ta mia -
sta) de cy zji o od mo wie za mel do wa nia na te re nie ROD,
wnio sko daw cy skła da li od wo ła nia w tej spra wie do or ga -
nu ad mi ni stra cji rzą do wej (wo je wo dów). W więk szo ści
przy pad ków wo je wo da uchy lał de cy zje pre zy den ta mia -
sta. Jak usta lo no w gmi nach wy da wa no de cy zje o za mel -
do wa niu osób w obiek tach na grun tach ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych dla ce lów ewi den cyj nych. 

dach oso bi stych oraz roz po rzą dze niem Mi ni stra Spraw
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 24 grud nia 2002 r. 
w spra wie zgła sza nia i przyj mo wa nia da nych nie zbęd nych
do za mel do wa nia i wy mel do wa nia oraz pro wa dze nia ewi -
den cji lud no ści i ewi den cji wy da nych i utra co nych do wo -
dów oso bi stych. Stwier dzo no, że w skon tro lo wa nych gmi-
nach przed wy da wa niem de cy zji o za mel do wa niu osób na
po byt sta ły (lub cza so wy) w obiek tach zlo ka li zo wa nych na
ob sza rze rod by ły pro wa dzo ne oglę dzi ny w ce lu usta le nia
fak tu po by tu ad re sa ta. W przy pad ku po twier dze nia po by -
tu wnio sko daw cy w lo ka lu, w któ rym ma na stą pić za mel -
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Po da tek od nie ru cho mo ści

W ba da nym okre sie, na te re nie 8 skon tro lo wa nych gmin
(Gdańsk, Łódź, Olsz tyn, Po znań, Szcze cin, War sza wa,
Wro cław oraz Byd goszcz) stwier dzo no przy pad ki na li cza -
nia po dat ku od nie ru cho mo ści, w od nie sie niu do bu dyn ków
po ło żo nych na te re nie ROD prze kra cza ją cych nor my po -
wierzch ni usta lo ne w prze pi sach art. 29 ust. 1 pkt 4 usta wy
z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne. Łącz nie stwier -
dzo no 809 ta kich przy pad ków. Po dat ki po bie ra no na pod -
sta wie art. 7 ust. 1 pkt 12 usta wy z dnia 12 stycz nia 1991 r.
o po dat kach i opła tach lo kal nych. W 2009 r. w gmi nie Byd -
goszcz, w 68 przy pad kach na ło żo no po da tek od nie ru cho -
mo ści na kwo tę 21 700 zł, a w 30 przy pad kach wsz czę to
po stę po wa nie po dat ko we w sto sun ku do osób uchy la ją cych
się od za pła ty po dat ku (w łącz nej wy so ko ści 35 000 zł). 

W trak cie pro wa dzo nej kon tro li, Naj wyż sza Izba Kon -

tro li zle ci ła po wia to wym in spek to rom nad zo ru bu dow la -
ne go wła ści wym dla kon tro lo wa nych jed no stek, prze pro -
wa dze nie kon tro li w za kre sie speł nie nia przez obiek ty
znaj du ją ce się na te re nie ROD wy mo gów okre ślo nych 
w art. 29 ust. 1 pkt 4 usta wy z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra -
wo bu dow la ne. Oka za ło się, że skon tro lo wa ne gmi ny, po -
mi mo po sia da nia in for ma cji o przy pad kach wy stę po wa nia
po nadnor ma tyw nych al tan nie po wia da mia ły nad zo ru bu -
dow la ne go o na ru sze niu prze pi sów pra wa bu dow la ne go
tj. o ist nie niu na te re nie rod obiek tów o po wierzch ni więk -
szej niż do pusz czal na po wierzch nia za bu do wy. 

W 2 gmi nach (Po znań, War sza wa) od no to wa no, że użyt -
kow ni cy dzia łek zło ży li de kla ra cje na po da tek od nie ru -
cho mo ści w za kre sie al tan wy bu do wa nych nie zgod nie 
z do pusz czal ny mi nor ma mi po wierzch nio wy mi.

Stan za go spo da ro wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych

Na te re nie m.st. War sza wa 18 rod spo śród 76 ROD nie
speł nia ło wy mo gu okre ślo ne go w art. 13 ust. 2 usta wy 
o ROD tj. obej mo wa ło licz bę dzia łek mniej szą niż 50. 

W to ku kon tro li NIK, or gan nad zo ru bu dow la ne go
stwier dził, że w jed nej gmi nie (Gdańsk) na grun tach prze -
ka za nych pod ROD znaj do wa ły się dział ki, któ re nie by ły
użyt ko wa ne. PZD nie do pro wa dził do zli kwi do wa nia tych
dzia łek lub do ich użyt ko wa nia zgod nie z usta wą o ROD. 

Gmi ny nie re ali zo wa ły w peł ni obo wiąz ku wy ni ka ją ce -
go z art. 3 ust. 1 usta wy z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzy -
ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach, do ty czą ce go
utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku w gmi nach w za kre sie
eks plo ata cji zbior ni ków bez od pły wo wych i pro wa dze nia
ich ewi den cji. W szcze gól no ści, gmi ny nie kon tro lo wa ły
czę sto tli wo ści opróż nia nia zbior ni ków bez od pły wo wych,
ma ją cych zna cze nie dla opra co wy wa nia pla nu roz wo ju
sie ci ka na li za cyj nej.

W 5 gmi nach, tj. Czę sto cho wie, Gdań sku, Ło dzi, Szcze -
ci nie i w War sza wie, jed nost ki or ga ni za cyj ne urzę dów
miast, jak rów nież straż miej ska nie prze pro wa dza ły kon -
tro li zbior ni ków bez od pły wo wych, znaj du ją cych się na 
te re nach za ję tych pod ro dzin ne ogro dy dział ko we. 
W 2 gmi nach (Olsz tyn i Wro cław) straż miej ska ba da ła
wy po sa że nie dzia łek w zbior ni ki bez od pły wo we, w tym w
jed nej gmi nie skon tro lo wa no tyl ko je den ROD w trak cie
przy łą cza nia zbior ni ka do sie ci ka na li za cyj nej. W urzę -

dzie mia sta w Byd gosz czy zba da no do ku men ta cję tech -
nicz ną zbior ni ków bez od pły wo wych. W gmi nie Po znań
or gan nad zo ru bu dow la ne go z wła snej ini cja ty wy po zy -
ski wał in for ma cje do ty czą ce wa run ków eks plo ata cji
zbior ni ków bez od pły wo wych na nie czy sto ści cie kłe. Jed -
nak PINB nie prze pro wa dzał kon tro li zbior ni ków bez od -
pły wo wych na nie czy sto ści cie kłe ist nie ją cych na te re nach
rod Usta lo no, że w skon tro lo wa nych gmi nach, istot ną
przy czy ną nie podej mo wa nia lub po dej mo wa nia kon tro li
w ogra ni czo nym za kre sie, by ła nie wy star cza ją ca licz ba
pra cow ni ków po sia da ją cych upraw nie nia do kon tro li
szczel no ści zbior ni ka. Po nad to za nie cha nia dzia łań w tym
za kre sie uza sad nia no nie po sia da niem pra wa do prze pro -
wa dza nia ta kich kon tro li, a tak że nie po sia da niem przy go -
to wa nia za wo do we go i tech nicz ne go w tym za kre sie. 

Kon tro le prze pro wa dzo ne przez or gan nad zo ru bu dow -
la ne go w 2009 r. stwier dzi ły, że na te re nie dzia łek są gro -
ma dzo ne od pa dy (nie zwią za ne z upra wa mi), w tym
ma te ria ły i ele men ty bu dow la ne. Po wyż szy fakt stwier -
dzo no na te re nie gmi ny Wro cław (ROD „Obroń ca” i ROD
„Pa prot ka”) i gmi ny Gdańsk (ROD „Przy szłość”). Gmi ny
nie kon tro lo wa ły umów za wie ra nych na od bie ra nie tych
od pa dów ko mu nal nych. Acz kol wiek pra wi dło wo wy wią -
zy wa ły się z re ali za cji za da nia, do ty czą ce go utrzy ma nia
po rząd ku i czy sto ści na te re nach przy le ga ją cych do ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, m.in.: usu wa no tzw.

stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go za rząd ogro du rów nież po -
dej mo wał de cy zje okre ślo ne pra wem związ ko wym.
Człon ko wi PZD w 2008 r. udzie lo no ka ry na ga ny, a na -
stęp nie za rząd pod jął uchwa łę o po zba wie niu go człon ko -
stwa w PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki. 

ko we go „Le śni cy” w War sza wie na ka zał użyt kow ni ko wi
dział ki do sto so wa nie wy mia rów al ta ny po nadnor ma tyw -
nej do po wierzch ni za bu do wy wska za nej w re gu la mi nie.
Dział ko wiec ten nie za sto so wał się do za le ceń. W związ -
ku z tym za rząd ogro du po wia do mił PINB, któ ry wy dał
de cy zję o na ka zie roz biór ki. W trak cie to czą ce go się po -
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Dzia ła nia gmin w za kre sie in fra struk tu ry ro dzin nych ogro dów dział ko wych

Gmi ny pod ję ły wła ści we dzia ła nia dla stwo rze nia 
i utrzy my wa nia in fra struk tu ry, umoż li wia ją cej pra wi dło -
we funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych. 
W 6 gmi nach, zre ali zo wa no za da nia wy ni ka ją ce z art. 12
ust. 2 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, do ty -
czą ce do pro wa dze nia dróg do jaz do wych, ener gii elek -
trycz nej, za opa trze nia w wo dę ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych, a tak że za pew nie nia ko mu ni ka cji pu blicz nej. 
Z in for ma cji prze ka za nej przez PZD wy ni ka, że w 2 gmi -
nach nie w peł ni zre ali zo wa no obo wią zek za opa trze nia 
w wo dę i do pro wa dze nia ener gii elek trycz nej. W gmi nie
Po znań nie do pro wa dzo no ener gii elek trycz nej do 2 spo -
śród 90 funk cjo nu ją cych ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. Z kon tro li prze pro wa dzo nej w urzę dzie mia sta
Byd gosz czy wy ni ka, że rów nież w tej gmi nie nie wy wią -
za no się z obo wiąz ków okre ślo nych art. 12 usta wy o ROD. 

Gmi ny wspie ra ły rów nież fi nan so wo funk cjo no wa nie
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Wy dat ki gmin (po nie -
sio ne w la tach 2006–2009 r. na za mie rze nia zwią za ne 
z ro dzin ny mi ogro da mi dział ko wy mi) wy nio sły łącz nie 
2 020 600 zł oraz 139 100 zł – z gmin nych i po wia to wych
fun du szy ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki wod nej. 
W 6 gmi nach tj. Czę sto cho wa, Gdańsk, Łódź, Po znań,
Szcze cin i War sza wa, środ ki fi nan so we prze zna czo no na
po pra wę in fra struk tu ry te re nów ob ję tych ROD, za pew nie -
nie czy sto ści na te re nach przy le głych do ROD, do fi nan so -

wa nie za dań sta tu to wych PZD, edu ka cji eko lo gicz nej i za -
pew nie nia ko mu ni ka cji pu blicz nej do ROD. W okre sie ob -
ję tym kon tro lą na 8 skon tro lo wa nych gmin tyl ko 2 gmi ny
(Olsz tyn, Wro cław) nie wy dat ko wa ły środ ków fi nan so -
wych na rzecz wspie ra nia za dań re ali zo wa nych na te re -
nach ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Gmi na Olsz tyn
nie po nio sła wy dat ków zwią za nych z utrzy ma niem po -
rząd ku i czy sto ści na te re nach przy le ga ją cych do ROD,
gdyż sa me ROD o to dba ły, a tak że Straż Miej ska mo ni -
to ro wa ła prze strze ga nia prze pi sów usta wy z dnia 13 wrze -
śnia 1996 r. o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach.

Spo śród 8 gmin tyl ko jed na gmi na (Gdańsk) mo ni to ro -
wa ła stan za go spo da ro wa nia ogro dów dział ko wych i pod -
ję ła ak tyw ne dzia ła nia dla do pro wa dze nia do wy ko rzy s-
ty wa nia grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych zgod -
nie z ich prze zna cze niem. W 7 gmi nach nie pro wa dzo no
dzia łań w ce lu usta le nia spo so bu wy ko rzy sta nia grun tów
po ło żo nych na ob sza rze gmi ny, na któ rych funk cjo nu ją
ro dzin ne ogro dy dział ko we. Nie wła ści we ko rzy sta nie 
z in fra struk tu ry ro dzin nych ogro dów dział ko wych, wbrew
usta wie o ROD i usta wie o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd -
ku w gmi nach stwa rza moż li wość za gro że nia dla śro do wi -
ska. W okre sie ob ję tych kon tro lą, w jed nost kach or ga ni -
za cyj nych PZD  nie po sia da no peł nych in for ma cji o za -
go spo da ro wa niu dzia łek oraz wy ko rzy sta niu ogro dów nie -
zgod nie z usta wą o ROD.

Li kwi da cje ROD

W okre sie ob ję tym kon tro lą na te re nach 6 gmin tj. Czę -
sto cho wa, Po znań, Gdańsk, Szcze cin, War sza wa i Wro -
cław oraz w gmi nie Byd goszcz zli kwi do wa no 47 ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych (w ca ło ści lub w czę ści) 
o łącz nej po wierzch ni 140,4479 ha. W tym rzecz Głów nej
Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad zli kwi do wa no
dział ki na te re nach 18 ogro dów dział ko wych o łącz nej po -
wierzch ni 45,2914 ha. W każ dym przy pad ku li kwi da cja
ro dzin ne go ogro du dział ko we go lub je go czę ści na stę po -
wa ła w in te re sie gmi ny lub GDD KiA, z prze zna cze niem
na re ali za cję ce lów pu blicz nych. Li kwi da cje prze pro wa -

dza ne by ły zgod nie z usta wą o ROD (art. 17 – art. 22). 
W każ dym z kon tro lo wa nych przy pad ków przed przy stą -
pie niem do li kwi da cji ogro dów, uzy ska no sto sow ne zgo -
dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Człon kom PZD
oraz Związ ko wi wy pła co ne by ły od szko do wa nia za skład -
ni ki ma jąt ko we znaj du ją ce się na dział kach oraz od szko -
do wa nie za skład ni ki ma jąt ko we nie pod le ga ją ce od two-
rze niu. W jed nym przy pad ku li kwi da cję ro dzin ne go ogro -
du dzia ło we go do ko na no w okre sie we ge ta cji ro ślin (część
ROD im. Eli zy Orzesz ko wej w Gdań sku). 

W okre sie ob ję tym kon tro lą li kwi do wa no ROD i nie

bu dow la nych zwią za nych z po sa do wie niem no śni ków re -
kla mo wych. W 17 przy pad kach gmi na zgło si ła sprze ciw
do przed mio to wych zgło szeń. Po nad to PZD zło żył wnio -
sek o usta le nie wa run ków za bu do wy in we sty cji bu dow -
la nej po le ga ją cej na bu do wie trzy kon dy gna cyj ne go
bu dyn ku biu ro we go o po wierzch ni użyt ko wej 1200 m2

– sie dzi by PZD wraz z in fra struk tu rą tech nicz ną, na dział -
ce przy ul. Ro sta fiń skich (na te re nie ROD „Ra ko wiec”).
W tym przy pad ku mia sto od mó wi ło wy da nia de cy zji 
o usta le niu wa run ków za bu do wy.

„dzi kie wy sy pi ska” i prze pro wa dza no kon tro le do ty czą ce
wy po sa że nia ogro dów w zbior ni ki do gro ma dze nia od pa -
dów ko mu nal nych i wy wo zu tych od pa dów. 

Na te re nie m.st. War sza wy, w okre sie ob ję tym kon tro lą
stwier dzo no przy pad ki re ali zo wa nia na te re nie ROD
obiek tów in nych, niż okre ślo ne w usta wie  Pra wo bu dow -
la ne. Nie pra wi dło wo ści z tym za kre sie usta lo no na te re nie 
3 dziel nic: Mo ko tów (19 przy pad ków), Ocho ta (4 przy -
pad ki) i Wo la (3 przy pad ki). Na te re nie dziel ni cy Mo ko -
tów, do ko na no 18 zgło szeń za mia ru wy ko na nia ro bót
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Współ pra ca or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej z PZD 

Współ pra ca mię dzy gmi na mi a or ga na mi nad zo ru bu -
dow la ne go oraz współ pra ca tych or ga nów z PZD w za -
kre sie za dań re ali zo wa nych na pod sta wie usta wy o ROD,
by ła nie za da wa la ją ca. Or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej nie
spra wo wa ły nad zo ru nad pra wi dło wym ko rzy sta niem 
z ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Kon tro le gmin w za -
kre sie in fra struk tu ry ro dzin nych ogro dów dział ko wych
by ły nie wy star cza ją ce.

W 2 skon tro lo wa nych gmi nach (Gdańsk i War sza wa)
pod ję to dzia ła nia dla na wią za nia współ pra cy z PZD w za -
kre sie funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
W przy pad ku gmi ny Gdańsk, wspól ne dzia ła nia z PZD
zo sta ły pod ję te do pie ro po 19 mie sią cach od da ty wy stą -

pie nia gmi ny do PZD.  In for ma cje prze ka za ne przez Okrę -
go wy Za rząd Ma zo wiec ki, na pod sta wie art. 42 ust. 2 usta -
wy o ROD by ły nie kom plet ne. PZD, po mi mo pi sem ne go
we zwa nia o uzu peł nie nie da nych, nie pod jął wy star cza ją -
cej współ pra cy. We dług sta nu na dzień 26 li sto pa da 2009 r.
Peł no moc nik Pre zy den ta m.st. War sza wy nie otrzy mał od
PZD peł nej do ku men ta cji do ty czą cej grun tów za ję tych
pod ro dzin ne ogro dy dział ko we wraz ze wska za niem dzia -
łek ewi den cyj nych. Skut kiem nie po sia da nia przez urząd
m.st. War sza wy peł nej do ku men ta cji jest brak moż li wo ści
usta le nia rze czy wi stych da nych do ty czą cych rod funk cjo -
nu ją cych na tym ob sza rze i grun tów, któ rych wła ści cie -
lem jest mia sto.

Nad zór nad funk cjo no wa niem PZD

W obo wią zu ją cej usta wie o ROD nie stwo rzo no in stru -
men tów praw nych do spra wo wa nia przez or ga ny ad mi ni -
stra cji pu blicz nej sku tecz ne go nad zo ru nad za go spo da ro-
wa niem ro dzin nych ogro dów dział ko wych, za kła da nych
na grun tach sta no wią cych wła sność Skar bu Pań stwa oraz
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go. Usta wą o ROD, któ -
ra we szła w ży cie 21 wrze śnia 2005 r. wpro wa dzo no nad -
zór nad PZD, prze ka zu jąc kom pe ten cje w tym za kre sie
mi ni stro wi wła ści we mu do spraw śro do wi ska (art. 38
usta wy o rod). W to ku kon tro li usta lo no, że wo bec bra ku
prze pi sów kom pe ten cyj nych, mi ni ster śro do wi ska nie
pod jął dzia łań w ra mach spra wo wa nia nad zo ru praw ne go
nad PZD. Prze pis ten zo stał uchy lo ny przez art. 6 usta wy 
z dnia 3 paź dzier ni ka 2008 r. o zmia nie usta wy o ochro nie
przy ro dy oraz nie któ rych in nych ustaw (z dniem 15 li sto -
pa da 2008 r.) Po 2008 r. nie okre ślo no kom pe ten cji or ga -
nu ad mi ni stra cji rzą do wej wła ści we go do spra wo wa nia
nad zo ru oraz nie okre ślo no spo so bu wy ko ny wa nia nad -
zo ru. W okre sie ob ję tym kon tro lą, spra wy do ty czą ce ogro -
dów dział ko wych pro wa dzo ne by ły w ra mach dzia łu

ad mi ni stra cji rzą do wej - śro do wi sko oraz dzia łu ad mi ni -
stra cji rzą do wej bu dow nic two, go spo dar ka prze strzen na i
miesz ka nio wa. Dzia łal ność or ga nu ad mi ni stra cji rzą do -
wej – w ra mach obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa - po le -
ga ła na pro wa dze niu dzia łań in for ma cyj nych z za kre su
funk cjo no wa nia usta wy o rod. Zmia na wła ści wo ści zo sta -
ła do ko na na z dniem 22 paź dzier ni ka 2007 r. przez art. 3
usta wy z dnia 24 sierp nia 2007 r. o zmia nie usta wy o go -
spo dar ce nie ru cho mo ścia mi oraz o zmia nie nie któ rych in -
nych ustaw. W dzia le ad mi ni stra cji rzą do wej – bu dow-
nic two, go spo dar ka prze strzen na i miesz ka nio wa wpro -
wa dzo no spra wy ro dzin nych ogro dów dział ko wych. 

Zda niem NIK, nad zór nad dzia łal no ścią PZD nie był
spra wo wa ny. Nie okre śle nie wła ści we go or ga nu ad mi ni -
stra cji pu blicz nej – pra wu ją ce go nad zór nad dzia łal no ścią
PZD unie moż li wia pra wi dło we funk cjo no wa nie ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, ogra ni czo na moż li wość od -
dzia ły wa nia gmin na za go spo da ro wa ne grun ty, bę dą ce ich
wła sno ścią oraz sta no wi istot ne utrud nie nie w eg ze kwo -
wa niu pra wa na ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Wnio ski z kon tro li

W ce lu do pro wa dze nia do pra wi dło we go funk cjo no wa -
nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych, zgod nie z ich prze -
zna cze niem, Naj wyż sza Izba Kon tro li uwa ża za ko niecz ne
pod ję cie dzia łań przez:

1. Pre ze sa Ra dy Mi ni strów w za kre sie:

• roz wa że nia pod ję cia ini cja ty wy le gi sla cyj nej w spra -
wie opra co wa nia no we li za cji usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, re gu lu ją cej kom plek so wo pro ble ma t-
y kę ro dzin nych ogro dów dział ko wych, w tym wpro wa -
dze nie roz wią zań praw nych, któ re przy czy nią się do zmia -

W przy pad ku 2 gmin tj. Po zna nia i Wro cła wia, Pol ski
Zwią zek Dział kow ców zre zy gno wał z wy mo gu za pew -
nie nia nie ru cho mo ści za mien nych w za mian za zli kwi do -
wa ne ogro dy. W tych przy pad kach wy pła co ne zo sta ło
od szko do wa nie na rzecz PZD i człon ków PZD.

two rzo no no wych ogro dów. W 2 gmi nach tj. w Ło dzi, w
Olsz ty nie nie stwier dzo no li kwi da cji rod Na te re nie trzech
gmin, tj. Gdań ska, Szcze ci na i War sza wy z ty tu łu li kwi da -
cji rod prze ka zy wa ne by ły nie ru cho mo ści za mien ne w ce -
lu od two rze nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych. 
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pie cze nia po trzeb ro dzin nych ogro dów dział ko wych w za -
kre sie do pro wa dze nia do ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych dróg do jaz do wych, ener gii elek trycz nej i za opa trze-
nia w wo dę,

• pod ję cie dzia łań w ce lu uzgod nie nia da nych ewi den -
cyj nych do ty czą cych ro dzin nych ogro dów dział ko wych
za war tych w ewi den cji grun tów i bu dyn ków, z da ny mi bę -
dą cy mi w dys po zy cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

Spo śród sfor mu ło wa nych 17 wnio sków po kon trol nych:
4 zre ali zo wa no 4, 19 wnio sków by ło w trak cie re ali za cji,
a 4 wnio ski po zo sta ły do zre ali zo wa nia. Kie row ni cy skon -
tro lo wa nych jed no stek po in for mo wa li NIK o re ali za cji
wnio sków po kon trol nych. 

W szcze gól no ści, pre zy den ci miast po in for mo wa li, że:
• wsz czę te zo sta nie z urzę du po stę po wa nie zmie rza ją ce

do wy ga sze nia pra wa użyt ko wa nia w sto sun ku do tych
grun tów, któ re po zo sta ją w użyt ko wa niu PZD, a nie wcho -
dzą w skład ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Po nad to,
po cząw szy od 1 stycz nia 2011 r. w ce lu uspraw nie nia kon -
tro li nad pra wi dło wym wy ko rzy sta niem te re nów ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, Po wia to wy In spek tor Nad zo -
ru Bu dow la ne go, za wia da mia ny bę dzie o każ dym przy pad -
ku za mel do wa nia użyt kow ni ków dzia łek na te re nach ROD;

• pod ję to dzia ła nia zmie rza ją ce do za koń cze nia re gu la -
cji sta nów praw nych nie ru cho mo ści grun to wych na rzecz
PZD, a tym sa mym suk ce syw nie wpro wa dza ne bę dą
zmia ny w ewi den cji grun tów i bu dyn ków. Przy go to wa na
zo sta nie rów nież ana li za moż li wo ści do sto so wa nia obec -
nych tras li nii ko mu ni ka cyj nych, ce lem lep sze go za bez -
pie cze nie po trzeb rod w tym za kre sie. Po nad to, zwró co no
się do or ga nów nad zo ru bu dow la ne go o uję cie w pla nach
kon tro li na la ta 2010 i 2011 kon tro li te re nów ro dzin nych
ogro dów dział ko wych pod wzglę dem zgod no ści wznie -
sio nych obiek tów bu dow la nych przez dział kow ców 
z prze pi sa mi usta wy – Pra wo bu dow la ne,

• kon ty nu owa ne są pra ce nad stu dium uwa run ko wań 
i kie run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go mia sta
oraz miej sco wy mi pla na mi za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go z uwzględ nie niem te re nów pod roz wój ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Spo rzą dza ne pla ny bę dą obej mo -
wa ły swym za się giem rów nież te re ny ogro dów dział ko -
wych. Po dej mo wa ne zo sta ną wszel kie nie zbęd ne dzia ła -
nia w ce lu re gu la cji sta nów praw nych nie ru cho mo ści znaj -
du ją cych się te re nie gmin, w tym grun tów ro dzin nych
ogro dów dział ko wych użyt ko wa nych przez PZD. Pro wa -
dzo ny bę dzie rów nież mo ni to ring po wierzch ni za bu do wy
obiek tów bu dow la nych zlo ka li zo wa nych na te re nach ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych w ce lu prze ciw dzia ła nia
na ru sza niu prze pi sów usta wy – Pra wo bu dow la ne. Na bie -
żą co in for mo wa ny bę dzie or gan nad zo ru bu dow la ne go 
o przy pad kach na ru sze nia prze pi sów,

• po in for mo wa no rów nież, że służ by urzę dów miast
bę dą w szer szym za kre sie ko rzy stać z usta wo wych
upraw nień do spra wo wa nia nad zo ru nad za go spo da ro -

ny, a tym sa mym po pra wy funk cjo no wa nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych.

2. Pre zy den tów Miast w za kre sie:
• do pro wa dze nia do upo rząd ko wa nia spraw zwią za nych

z funk cjo no wa niem ro dzin nych ogro dów dział ko wych, 
w tym usta le nie rze czy wi stej licz by i po wierzch ni ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych oraz skom ple to wa nie do ku -
men ta cji do ty czą cej ty tu łów praw nych nie ru cho mo ści
grun to wych prze ka za nych Pol skie mu Związ ko wi Dział -
kow ców,

• pro wa dze nia współ pra cy z in ny mi or ga na mi ad mi ni -
stra cji pu blicz nej, służ ba mi i in spek cja mi, w ra mach obo -
wiąz ków na ło żo nych usta wą o ro dzin nych ogro dach dział-
ko wych.

Po za koń cze niu kon tro li, Naj wyż sza Izba Kon tro li skie -
ro wa ła do wszyst kich skon tro lo wa nych jed no stek wy stą -
pie nia po kon trol ne, w któ rych do ko na ła oce ny skon tro -
lo wa nej dzia łal no ści i przed ło ży ła sto sow ne wnio ski 
do ty czą ce kon tro lo wa ne go ob sza ru, do ty czą ce mię dzy in -
ny mi:

• pod ję cia dzia łań zmie rza ją cych do usta le nia rze czy wi -
stej licz by i po wierzch ni ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych,

• usta le nia i upo rząd ko wa nia do ku men ta cji, do ty czą cej
spo so bu i for my prze ka za nia nie ru cho mo ści PZD,

• uak tu al nie nia ewi den cji do ty czą cej bez od pły wo wych
zbior ni ków na od pa dy cie kłe, o zbior ni ki usy tu owa ne na
te re nach ro dzin nych ogro dów dział ko wych,

• pod ję cie dzia łań zmie rza ją cych do ure gu lo wa nia sta -
nów praw nych grun tów użyt ko wa nych przez PZD,

• ujaw nie nia w ewi den cji grun tów i bu dyn ków in for ma -
cji do ty czą cych wła da nia przez PZD grun ta mi sta no wią -
cy mi wła sność mia sta i Skar bu Pań stwa,

• pod ję cia dzia łań zmie rza ją cych do wpro wa dze nia do
umów, na mo cy któ rych od da no PZD nie ru cho mo ści 
w użyt ko wa nie wie czy ste, za pi sów okre śla ją cych cel 
i spo sób ko rzy sta nia z nie ru cho mość, zgod nie z dys po zy -
cją art. 29 usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi,

• pod ję cie dzia łań, wraz z za rzą da mi ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych, zmie rza ją cych do wy eli mi no wa nia
przy pad ków wy ko rzy sty wa nia obiek tów bu dow la nych
znaj du ją cych się na te re nach ogro dów na ce le miesz ka -
nio we oraz wzno sze nia po nadnor ma tyw nych al tan, tj. 
o po wierzch ni więk szej niż okre ślo na w art. 29 ust. 1 
pkt 4 usta wy pra wo bu dow la ne,

• kon ty nu owa nie prac nad stu dium uwa run ko wań i kie -
run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, a tak że nad
miej sco wy mi pla na mi za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
z uwzględ nie niem w tych do ku men tach te re nów ro dzin -
nych ogro dów dzia ło wych,

• prze pro wa dze nie kon tro li w za kre sie spo so bu za go -
spo da ro wa nia grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych,

• in ten sy fi ko wa nie dzia łań, przy współ pra cy z Pol skim
Związ kiem Dział kow ców, w za kre sie usta le nia i za bez -
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Wy kaz or ga nów, któ rym prze ka za no in for ma cję o wy ni kach kon tro li: 

1. Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej
2. Mar sza łek Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej
3. Mar sza łek Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej
4. Pre zes Ra dy Mi ni strów
5. Mi ni ster In fra struk tu ry
6. Mi ni ster Śro do wi ska
7. Szef Cen tral ne go Biu ra An ty ko rup cyj ne go
8. Biu ro Bez pie czeń stwa Na ro do we go
9. Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
10. Sej mo wa Ko mi sja do Spraw Kon tro li Pań stwo wej
11. Głów ny In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go
12. Sej mo wa Ko mi sja In fra struk tu ry
13. Sej mo wa Ko mi sja Fi nan sów Pu blicz nych
14. Sej mo wa Ko mi sja Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Po -

li ty ki Re gio nal nej
15. Sej mo wa Ko mi sja Od po wie dzial no ści Kon sty tu cyj nej

16. Sej mo wa Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej i Ro dzi ny
17. Sej mo wa Ko mi sja Ochro ny Śro do wi ska, Za so bów

Na tu ral nych i Le śnic twa
18. Se nac ka Ko mi sja Go spo dar ki Na ro do wej
19. Se nac ka Ko mi sja Śro do wi ska
20. Se nac ka Ko mi sja Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Ad -

mi ni stra cji Pań stwo wej
21. Pre zy dent m.st. War sza wy
22. Pre zy dent Mia sta Gdań ska
23. Pre zy dent Mia sta Ka to wi ce
24. Pre zy dent Mia sta Ło dzi
25. Pre zy dent Mia sta Olsz tyn
26. Pre zy dent Mia sta Po zna nia
27. Pre zy dent Mia sta Szcze cin
28. Pre zy dent Wro cła wia

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 29 li sto pa da 2010 r. 

Po nad to, od dziel nym pi smem z dnia 16 li sto pa da 2010 r. NIK prze ka zał in for ma cję do Kra jo wej Ra dy PZD.

5. Stanowisko KR PZD

STA NO WI SKO 
Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie w spra wie opu bli ko wa nej przez Naj wyż szą Izbę Kon tro li 

In for ma cji o wy ni kach kon tro li za pew nie nia wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia 
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Pe łen tekst Sta no wi ska opu bli ko wa ny zo stał na stro nie 4

UCHWA ŁA NR 1/XIX/2010
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 2 grud nia 2010 r.
w spra wie przy ję cia do ku men tu pt. „Ana li za In for ma cji o wy ni kach kon tro li za pew nie nia wa run ków 

dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych’ opu bli ko wa nej przez 
Naj wyż szą Izbę Kon tro li”

W ce lu usto sun ko wa nia się Związ ku wo bec me to dy,
usta leń i wnio sków kon tro li prze pro wa dzo nej przez Naj -
wyż szą Izbę Kon tro li w za kre sie wy wią zy wa nia się przez

gmi ny z obo wiąz ków wy ni ka ją cych z usta wy o ROD,
Kra jo wa Ra da PZD, dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 1
oraz § 150 ust. 2 pkt 14 sta tu tu PZD, po sta na wia:

pra wa bu dow la ne go, ochro ny śro do wi ska i utrzy my wa -
nia czy sto ści.

wa niem te re nów prze ka za nych PZD, po przez zin ten sy fi -
ko wa nie kon tro li w za kre sie prze strze ga nia prze pi sów
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6. Analiza Informacji NIK

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPRE ZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

War sza wa, dnia 2 grud nia 2010 r.

ANA LI ZA
„In for ma cji o wy ni kach kon tro li za pew nie nia wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia 

ro dzin nych ogro dów dział ko wych”
Opu bli ko wa nej przez Naj wyż szą Izbę Kon tro li

Za kres i me to da kon tro li NIK

W okre sie od 5 paź dzier ni ka do 11 grud nia 2009 ro ku
Naj wyż sza Izba Kon tro li (NIK) prze pro wa dzi ła kon tro lę
do ty czą cą wy wią zy wa nia się gmin z obo wiąz ków wo bec
ogro dów, któ re wy ni ka ją z usta wy o ROD.  Kon tro la ta
by ła więc pro wa dzo na for mal nie wo bec gmin, lecz jej
prze bieg oraz osta tecz ne wy ni ki wska zu ją, że by ła fak -
tycz nie na sta wio na na dzia łal ność struk tur Związ ku.
Świad czą o tym cho ciaż by kie ro wa ne do PZD wy stą pie -
nia NIK, w któ rych Izba zwra ca ła się o prze ka za nie wie -
lu in for ma cji do ty czą cych w isto cie spo so bu funk cjo -
no wa nia or ga nów Związ ku. Więk szość z po sta wio nych
py tań nie mia ła związ ku z ofi cjal nym przed mio tem kon -
tro li. Ro dzi ło to po dej rze nia, że w tej spra wie za sad ni czym
ce lem by ło ze bra nie tyl ko ta kich in for ma cji, któ re uza sad -
nia ły by ko niecz ność grun tow nej zmia ny obec ne go sys te -
mu funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych 
w opar ciu o usta wę o ROD. Ta kie przy pusz cze nie wy ni -
ka ło zwłasz cza z ge ne zy kon tro li, o któ rą usil nie za bie ga -
li po sło wie PiS, na cze le z po słem Ar ka diu szem Czar to-
ry skim, bę dą cym prze wod ni czą cym Sej mo wej Ko mi sji
do spraw Kon tro li Pań stwo wej. Opu bli ko wa ny ra port NIK
z przed mio to wej kon tro li wy ka zał, że po wyż sze przy pusz -
cze nia by ły za sad ne.

Z tre ści ra por tu wy ni ka bo wiem, że na te re nie ogro dów
pa nu je ba ła gan, miesz ka ją tam bez praw nie ty sią ce osób,
któ re czę sto są mel do wa ne, a na dział kach – wbrew pra -
wu bu dow la ne mu – po sta wio no set ki bu dyn ków. Na pod -
sta wie tych za rzu tów NIK wy pro wa dził ge ne ral ny wnio -
sek o ko niecz no ści zmia ny usta wy o ROD ja ko je dy ny
spo sób na przy wró ce nie pra wi dło wej funk cji ro dzin nym
ogro dom dział ko wym. Nie wska za no jed nak w ra por cie,

cze mu aku rat prze pi sy tej usta wy sta no wią przy czy nę nie -
pra wi dło wo ści wy stę pu ją cych w ogro dach dział ko wych.
Wszak ce lem kon tro li by ła oce na dzia łal no ści gmin pod
ką tem zgod no ści z usta wą o ROD. Tym cza sem z lek tu ry
ra por tu wy ni ka, że przy ję to od mien ną me to dę, tzn. do ko -
na no oce ny usta wy o ROD przez pry zmat dzia łal no ści 
i ocze ki wań gmin. Jed no cze śnie kon tro la prze pro wa dzo -
na przez NIK do ty czy ła no mi nal nie gmin, ale oce ny 
i wnio ski do ty czą wła ści wie tyl ko dział kow ców, ogro dów
oraz Związ ku. I choć w ra por cie stwier dzo no, że „PZD
nie był ob ję ty kon tro lą”, to sfor mu ło wa ne za rzu ty za sad -
ni czo od no szą się do Związ ku, któ ry nie był kon tro lo wa -
ny i nie miał moż li wo ści usto sun ko wa nia się do wy ni ków
ba dań. NIK na wet nie prze słał Związ ko wi wnio sków po -
kon trol nych. W kon se kwen cji na le ży uznać, że do ko na no
na ru sze nia za sad wy ni ka ją cych z usta wy o NIK, któ ra za -
pew nia pod mio tom kon tro lo wa nym sze reg moż li wo ści
czyn ne go uczest nic twa pod czas czyn no ści kon tro l nych
oraz zgło sze nia umo ty wo wa nych za strze żeń do przy ję -
tych usta leń. Spo sób zor ga ni zo wa nia oraz prze bieg kon -
tro li unie moż li wił Związ ko wi sko rzy sta nie z upraw nień
okre ślo nych w usta wie o NIK.       

Po nad to na le ży zwró cić uwa gę na me to dę prze pro wa -
dze nia przed mio to wej kon tro li, któ ra rów nież bu dzi za -
strze że nia. Skon tro lo wa no bo wiem 8 gmin, na ob sza rze
któ rych zlo ka li zo wa no 747 ROD, czy li ok. 15% licz by ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych funk cjo nu ją cych w ca -
łym kra ju. Nie wska za no jed nak w ra por cie, ile do kład nie
ogro dów pod le ga ło in spek cji w ra mach kon tro li pro wa -
dzo nej przez NIK. Z ca ło kształ tu te go do ku men tu wy ni -
ka, że zba da no nie wiel ką ilość ROD, któ re w ża den

wa nej przez Naj wyż szą Izbę Kon tro li, sta no wią cy za łącz -
nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

§ 1
Przy jąć do ku ment pt. „Ana li za In for ma cji o wy ni kach

kon tro li za pew nie nia wa run ków dla pra wi dło we go funk -
cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych” opu bli ko -

71



Re pre zen ta tyw ność wy ni ków kon tro li NIK

Zgod nie z ra por tem „In for ma cja o wy ni kach kon tro li
za pew nie nia wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa -
nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych”, Naj wyż sza Izba
Kon tro li skon tro lo wa ła 8 urzę dów gmin, na ob sza rze któ -
rych zlo ka li zo wa nych jest 15% ogól nej licz by ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Kon tro lą zo sta ły ob ję te urzę dy
gmin w War sza wie, Gdań sku, Czę sto cho wie, Ło dzi, Olsz -
ty nie, Po zna niu, Szcze ci nie i Wro cła wiu. Na to miast kon -
tro lą roz po znaw czą zo stał ob ję ty urząd mia sta w Byd-
gosz czy. Na pod sta wie tej in for ma cji oraz sta nu or ga ni za -
cyj ne go PZD na dzień 31 grud nia 2009 r. moż na wy wnio -
sko wać, że kon tro lą NIK zo sta ło ob ję tych 822 ROD 

o po wierzch ni 7108,12 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych -
166 060. Co sta no wi 16,53% ogól nej licz by ro dzin nych
ogro dów dział ko wych funk cjo nu ją cych w kra ju. 

Jed nak że, z tre ści ra por tu NIK już nie wy ni ka, aby te
wszyst kie ROD zo sta ły skon tro lo wa ne. W szcze gól no ści
wy ni ki ba dań NIK w za kre sie za miesz ki wa nia, za mel do -
wa nia, za bu do wy i za go spo da ro wa nia ROD po ka zu ją zu -
peł nie in ną licz bę skon tro lo wa nych ogro dów. W tych
przy pad kach NIK oparł się na pro to ko łach kon tro li Po -
wia to wych In spek to rów Nad zo ru Bu dow la ne go, któ rzy 
w la tach 2008–2009 kon tro lo wa li ROD i tak przed sta wia -
ją się in for ma cje z nich wy ni ka ją ce:

Na stro nie 66 NIK po da je, że „na cze le Kra jo wej Ra dy
stoi Pre zes Związ ku, któ ry re pre zen tu je Zwią zek na ze -
wnątrz i kie ru je je go pra ca mi”. W świe tle obo wią zu ją ce -
go od 1 lip ca 2006 r. sta tu tu PZD, Pre zes Związ ku nie
kie ru je pra ca mi Związ ku, ale Kra jo wej Ra dy – § 148 ust.
2 sta tu tu PZD. Pre zes Związ ku nie re pre zen tu je Związ ku
na ze wnątrz, gdyż zgod nie z § 152 ust. 1 to Kra jo wa Ra -
da re pre zen tu je Zwią zek na ze wnątrz, a do skła da nia
oświad czeń wo li w imie niu PZD ko niecz ne jest współ -
dzia ła nie za wsze dwóch osób – Pre ze sa PZD z in nym
człon kiem Pre zy dium KR PZD lub upo waż nio ne go przez
Pre ze sa Wi ce pre ze sa z in nym człon kiem Pre zy dium KR
– § 152 ust. 3 sta tu tu PZD.

Da lej jest na pi sa ne, że Pre zy dium KR skła da się 
z 9–13 osób, a zgod nie z § 151 ust. 2 sta tu tu PZD skła da
się 7–9 człon ków. Nie jest tak że praw dą, że Kra jo wa Ra -
da mo że upo waż nić Pre zy dium do nie któ rych za dań (to
treść od po wied nie go prze pi su sta tu tu z 1997 r.), ale to sam
sta tut do ko nał po dzia łu obo wiąz ków i za dań po mię dzy
Kra jo wą Ra dę i jej Pre zy dium – § 151 ust. 3 sta tu tu PZD.

Tak że je śli cho dzi o okrę go wy za rząd, NIK przy ta cza
daw no nie obo wią zu ją ce prze pi sy, np. przy to czo ne przez
NIK § 74–79 sta tu tu nie re gu lu ją dzia łal no ści okrę go wych
za rzą dów, ale od no szą się do wal nych ze brań; okrę go wy
za rząd nie skła da się z 23–45 człon ków, tyl ko z 19 do 39
człon ków (§ 119 ust. 2 sta tu tu); praw dą jest, że tryb pra -
cy okre śla re gu la min uchwa lo ny przez okrę go wy za rząd,
praw dą jest że pod le ga on re je stra cji przez Kra jo wą Ra dę,
ale nie praw dą jest, że Kra jo wa Ra da okre śla za sa dy do ty -
czą ce re gu la mi nu okrę go we go za rzą du – § 121 ust. 4 sta -
tu tu PZD.

Je śli w tak pro stej spra wie, jak obo wią zu ją cy sta tut
PZD, znaj du ją cy się w Kra jo wym Re je strze Są do wym, 
a po nad to do stęp ny dla wszyst kich na stro nie in ter ne to -
wej PZD i w każ dej jed no st ce or ga ni za cyj nej PZD, któ ry
ma każ dy z mi lio na użyt kow ni ków dzia łek, Naj wyż sza
Izba Kon tro li po sił ku je się i pu bli ku je prze pi sy nie obo -
wią zu ją ce już od 4 i pół ro ku, to ja ką war tość ma ją po zo -
sta łe usta le nia NIK?

spo sób nie mo gą być re pre zen ta tyw ne dla for mu ło wa nia
ocen w sto sun ku do wszyst kich ogro dów w Pol sce. Tym
bar dziej, że „Do kon tro li zo sta ły wy ty po wa ne jed nost ki,
na pod sta wie do bo ru ce lo we go, do ko na ne go na pod sta -
wie skarg, skie ro wa nych bez po śred nio do NIK lub Sej -
mo wej Ko mi sji Kon tro li pań stwo wej”. W efek cie sku-
pio no się je dy nie na tych ogro dach, gdzie po ja wia ły się
sy gna ły o wy stę pu ją cych nie pra wi dło wo ściach. I choć
nie wąt pli wie ist nie je po trze ba usu wa nia wszyst kich
stwier dzo nych uchy bień, to nie do pusz czal na jest me to da
po le ga ją ca na ge ne ra li zo wa niu wy jąt ko wych sy tu acji wo -
bec wszyst kich ogro dów w Pol sce. Przy pad ki na ru sza nia
pra wa nie mo gą rzu to wać na wi ze ru nek ROD i dzia łek ro -
dzin nych, któ re w zna ko mi tej więk szo ści są za go spo da -
ro wa ne zgod nie z pra wem i pra wi dło wo re ali zu ją swo je
funk cje ja ko urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej. Na to -
miast NIK ofi cjal nie stwier dza w swo im ko mu ni ka cie, że
„Na te re nie ogro dów dział ko wych pa nu je ba ła gan”. Ta ka
oce na NIK jest nie zwy kle krzyw dzą ca dla mi lio no we go
śro do wi ska pol skich dział kow ców oraz ich or ga ni za cji,
re pre zen tu ją cej po nad 110-let ni ruch ogrod nic twa dział -
ko we go. Nie moż na bo wiem oce niać pra wie pię ciu ty się -
cy ROD przez pry zmat nie licz nej gru py wy jąt ko wych
sy tu acji, któ re nie po win ny sta no wić pod sta wy do for mu -
ło wa nia ge ne ral nych wnio sków. W efek cie z ra por tu wy -
ła nia się ka ry ka tu ral ny ob raz ROD, któ re zo sta ły przed-
sta wio ne ja ko wy lę gar nia wszel kich nie pra wi dło wo ści –
sa mo wo li bu dow la nych, dzi kich lo ka to rów oraz wy sy pisk
śmie ci. W ten spo sób wy rzą dza się krzyw dę pra wie mi -
lio no wi dział ko wych ro dzin, ich or ga ni za cji oraz stu ty -
sięcz nej rze szy dzia ła czy, któ rzy z od da niem pra cu ją
spo łecz nie dla do bra dział kow ców, miast i in te re su ogól -
ne go.

Du żo miej sca w ma te ria le zaj mu je cy to wa nie usta wy 
o ROD, sta tu tu PZD, re gu la mi nu ROD, ale też są frag men -
ty świad czą ce o tym, że NIK cy tu je nie ak tu al ne prze pi sy 
– do ty czy to sta tu tu PZD. NIK przed sta wia roz wią za nia
we wnątrz or ga ni za cyj ne w PZD na przy kła dzie sta tu tu
PZD z 1997 r., któ ry prze stał obo wią zy wać 1 lip ca 2006 r.
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ne. Tym sa mym, zo sta ło skon tro lo wa nych 5,7% ROD 
i 0,10% dzia łek ro dzin nych po ło żo nych na te re nie tej gmi ny.

Na te re nie gmi ny Wro cław kon tro lą PINB zo sta ło ob -
ję tych 7 ROD (o po wierzch ni 45,5218 ha i licz bie dzia -
łek ro dzin nych – 1294). Zo sta ło skon tro lo wa nych 1180
al tan. W sto sun ku do 24 wsz czę to po stę po wa nie ad mi ni -
stra cyj ne. Tym sa mym, zo sta ło skon tro lo wa nych 4,4%
ROD i 3,18% dzia łek ro dzin nych po ło żo nych na te re nie
tej gmi ny.

Na te re nie gmi ny Olsz tyn kon tro lą PINB zo sta ło ob ję -
tych 5 ROD (o po wierzch ni 41,4800 ha i licz bie dzia łek
ro dzin nych – 1124). Zo sta ły skon tro lo wa ne 223 al ta ny. 
W sto sun ku do 1 wsz czę to po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne.
Tym sa mym, zo sta ło skon tro lo wa nych 17,8% ROD i 4,08%
dzia łek ro dzin nych po ło żo nych na te re nie tej gmi ny.

Jak po ka zu ją ba da nia, łącz nie na te re nie 9 gmin zo sta ło
skon tro lo wa nych 53 ROD (o po wierzch ni 539,6011 ha 
i licz bie dzia łek 12726). Zo sta ło skon tro lo wa nych 1640
al tan, a w sto sun ku do 142 wsz czę to po stę po wa nie ad mi -
ni stra cyj ne (do 8,6%).

Tym sa mym, kon tro lą NIK zo sta ło ob ję tych 6,4% licz -
by ROD i 0,98% licz by dzia łek ro dzin nych po ło żo nych
na te re nie 9 skon tro lo wa nych gmin. 

Na to miast w ska li kra ju, NIK skon tro lo wał 1,06% ogól -
nej licz by ROD  i 0,17% ogól nej licz by dzia łek ro dzin -
nych.

Dla te go też, wnio ski NIK ja ko od no szą ce się do ca ło ści
ogro dów dział ko wych na le ży uznać za bez pod staw ne, za
da le ko idą ce, krzyw dzą ce i stron ni cze. Oko ło 1% skon -
tro lo wa nych ROD nie mo że być mia rą dla oce ny ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce i dzia łal no ści PZD.
Nie mo że rów nież sta no wić pod sta wy do zło że nia wnio -
sku o zmia nę usta wy o ROD. Ba da nie NIK nie ob ra zu je
sy tu acji w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a za rzu ty
za war te w ra por cie od no szą się do po je dyn czych, mar gi -
nal nych przy pad ków. Wie le zja wisk pod no szo nych przez
NIK jest przez sam Zwią zek zwal cza nych. Z ta ki mi pro -
ble ma mi jak np. za miesz ki wa nie, za mel do wa nie, bu dow -
nic two po nadnor ma tyw ne – PZD jest po zo sta wio ny 
w osa mot nie niu. Zwią zek nie ma rów nież praw nych in -
stru men tów do prze ciw dzia ła nia ta kim zja wi skom i eg ze -
kwo wa nia prze strze ga nia pra wa przez użyt kow ni ków
dzia łek. Ad re sa tem tych uwag po wi nien być PINB oraz
in ne or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej. 

Na te re nie gmi ny Byd goszcz, kon tro lą PINB zo sta ło
ob ję tych 6 ROD (o po wierzch ni 65, 7432 ha i licz bie dzia -
łek ro dzin nych – 1514). Zo sta ły skon tro lo wa ne 2 al ta ny,
w sto sun ku do któ rych zo sta ły wsz czę te po stę po wa nia ad -
mi ni stra cyj ne. Tym sa mym, zo sta ło skon tro lo wa nych 
9,7% ROD i 0,02% dzia łek ro dzin nych po ło żo nych na te -
re nie tej gmi ny.

Na te re nie gmi ny Czę sto cho wa, kon tro lą PINB zo sta ło
ob ję tych 7 ROD (o po wierzch ni 49,6630 ha i licz bie dzia -
łek ro dzin nych – 1310). Zo sta ło skon tro lo wa nych 78 al -
tan. Okręg nie ma in for ma cji, ile zo sta ło wsz czę tych po s-
tę po wań ad mi ni stra cyj nych. Tym sa mym, zo sta ło skon -
tro lo wa nych 20% ROD i 1,3% dzia łek ro dzin nych po ło -
żo nych na te re nie tej gmi ny.

Na te re nie gmi ny Gdańsk, kon tro lą PINB zo sta ło ob ję -
tych 5 ROD (o po wierzch ni 57, 6731 ha i licz bie dzia łek
ro dzin nych – 1247). Zo sta ło skon tro lo wa nych 6 al tan.
Okręg nie ma in for ma cji, ile zo sta ło wsz czę tych po stę po -
wań ad mi ni stra cyj nych. Tym sa mym, zo sta ło skon tro lo -
wa nych 5,7% ROD i 0,02% dzia łek ro dzin nych po ło żo -
nych na te re nie tej gmi ny.

Na te re nie gmi ny Łódź kon tro lą PINB zo sta ło ob ję tych
6 ROD (o po wierzch ni 35,0400 ha i licz bie dzia łek ro dzin -
nych – 849). Zo sta ło skon tro lo wa nych 28 al tan. W sto sun -
ku do 9 wsz czę to po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne. Tym
sa mym, zo sta ło skon tro lo wa nych 5,8% ROD i 0,17%
dzia łek ro dzin nych po ło żo nych na te re nie tej gmi ny.

Na te re nie m.st. War sza wy kon tro lą PINB zo sta ło ob ję -
tych 5 ROD (o po wierzch ni 23,4000 ha i licz bie dzia łek
ro dzin nych – 564). Zo sta ło skon tro lo wa nych 9 al tan. 
W sto sun ku do 2 wsz czę to po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne.
Tym sa mym, zo sta ło skon tro lo wa nych 2,9% ROD i 0,03%
dzia łek ro dzin nych po ło żo nych na te re nie tej gmi ny.

Na te re nie gmi ny Po znań kon tro lą PINB zo sta ło ob ję -
tych 7 ROD (o po wierzch ni 157,6000 ha i licz bie dzia łek
ro dzin nych – 3529). Zo sta ło skon tro lo wa nych 89 al tan. 
W sto sun ku do wszyst kich wsz czę to po stę po wa nie ad mi -
ni stra cyj ne. Tym sa mym, zo sta ło skon tro lo wa nych 7,7%
ROD i  0,47% dzia łek ro dzin nych po ło żo nych na te re nie
tej gmi ny.

Na te re nie gmi ny Szcze cin kon tro lą PINB zo sta ło ob ję -
tych 5 ROD (o po wierzch ni 63,4800 ha i licz bie dzia łek
ro dzin nych – 1295). Zo sta ło skon tro lo wa nych 25 al tan. 
W sto sun ku do 15 wsz czę to po stę po wa nie ad mi ni stra cyj -
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Wy kaz ROD skon tro lo wa nych przez Po wia to wych In spek to rów Nad zo ru Bu dow la ne go wg in for ma cji
Okrę go wych Za rzą dów PZD

1. Bydgoszcz Grabarnia Bydgoszcz 2,1926 58 1 1

Polana 34,2868 637 1 1

Kauczuk 5,3713 112 x y

Zielona Dolina 4,4471 109 x y

1 Maja 7,9292 196 x y

Kapuściska 11,5162 402 x y

suma 6 65,7432 1514 2 2

2. Częstochowa Chopin Częstochowa 2,9718 77 6 y

Huta Często- 0,9743 35 6 y
chowa

Metalurg 3,2279 88 6 y

Tysiąclecia 20,9580 587 10 y

Kościuszki 10,9732 255 10 y

Malina Kłobuck 3,8144 61 10 y

Plon-Chemik 6,7434 207 30 y

suma 7 49,6630 1310 78 0

3. Gdańsk Trzy Nurty Gdańsk 9,9054 208 1 y

Klukowo 9,3540 206 1 y

J. Wybickiego 23,6537 500 1 y

Przyszłość 9,9200 233 2 y

Komunalnik 4,8400 100 1 y

suma 5 57,6731 1247 6 0

4. Łódzki Kwiaty Polskie Łódź 3,5900 96 9 9

Elektromontaż 9,1900 209 7 0

Chemik 5,0400 75 10 0

J. Dąbrowskiego 2,4300 43 0 0

Lp. OZ PZD Nazwa ROD Miejscowość Powierzchnia Liczba Liczba Liczba
ROD ROD działek kontro- wszczętych

rodzinnych lowanych postępowań
altan adminis-

tracyjnych
w sprawie
ponadnor-
matywnych

altan
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Hermana 1,7400 90 0 0

Azalia 13,0500 336 2 0

suma 6 35,0400 849 28 9

5. Mazowiecki Zgoda Warszawa 2,8000 55 1 0

Leśnicy 4,9200 119 1 0

Augustówka II 8,0000 233 0 0

Kaloria 5,0000 87 7 2

Elektromontaż
-Północ 2,6800 70 0 0

suma 5 23,4000 564 9 2

6. Poznań Złotowska II Poznań 49,0000 983 24 24

Camning 49,6000 1090 31 31

Kopernika 2,5000 91 5 5

2 Armii WP 24,5000 638 3 3

Darzynka 11,4000 280 4 4

Pod Kasztanami 4,5000 105 3 3

Wichrowa 16,1000 342 19 19

suma 7 157,6000 3529 89 89

7. Szczecin Skowrona Szczecin 10,5000 187 5 15

Santocka 15,2800 340 5

Niemierzyn 3,8000 88 5

Botaniczne 11,3300 250 5

Waryńskiego 22,5700 430 5

suma 5 63,4800 1295 25 15

8. Wrocław* Geolog Wrocław 2,0280 61 61 0

Górnik 2,0569 59 59 0

Kwitnąca Dolina 14,4190 420 407 0

Malinówka 5,3373 170 155 0

Obrońca 9,6247 265 254 0

Paprotka 4,9586 118 65 0

Zacisze 7,0973 201 179 24

suma 7 45,5218 1294 1180 24
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9. Warmińsko- Oaza Olsztyn 14,7200 332 223 1

-Mazurski Dolinka 2,4000 73 0 0

Michała Kajki 19,0800 558 0 0

Nad Jarem 1,6200 56 0 0

Władysława
Reymonta 3,6600 105 0 0

suma 5 41,4800 1124 223 1

ROD skontro- 53 539,6011 12726 1640 142
lowane przez
PING

ROD  w 9 827 7108,1200 166060
gminach skon-
trolowanych
przez PING

% ROD  skon- 6,41% 7,59% 7,66%
trolowanych
przez PING
w 9 gminach

x – brak protokół z kontroli

y – brak informacji

* – W przypadku Wrocławia wszczęto dodatkowo 10 postepowań administracyjnych w zakresie tunelów foliowych,
szklarni i budynków gospodarczych
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Te ma ty ka ta zo sta ła przed sta wio na w czę ści In for ma cji
NIK za ty tu ło wa nej „Dzia ła nia na rzecz pra wi dło we go
funk cjo no wa nia ROD”. Z ma te ria łu wy ni ka, iż zda niem
NIK współ pra ca ta nie roz wi ja się w spo sób pra wi dło wy,
przy czym jak kol wiek nie wprost, to jed nak wi nę za ta ki
stan rze czy przy pi sa no PZD. 

Nie ste ty, treść in for ma cji nie da je pod staw do stwier dze -
nia, na ja kiej pod sta wie NIK for mu łu je ta ka te zę. Zgod nie
z art. 42 ust. 2 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
PZD w cią gu trzech mie się cy od wej ścia w ży cie usta wy
był zo bo wią za ny do po wia do mie nia wła ści wej te ry to rial -
nie gmi ny o funk cjo nu ją cych na jej te re nie ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Jest to je dy ny prze pis, na kła da ją cy
na PZD szcze gól ny obo wią zek w tym za kre sie. Z in for ma -
cji po sia da nych przez PZD, i prze sła nych do NIK, wy ni ka,
iż wszyst kie jed nost ki te re no we Związ ku wy ko na ły go 
w ter mi nie. Z ma te ria łu NIK nie wy ni ka, aby Izba kwe stio -
no wa ła tą oko licz ność. Po mi mo te go zgła sza wo bec Związ -
ku za strze że nia co do współ pra cy w tym za kre sie. 

Pre tek stem do sta wia nia za rzu tów jest fakt, iż w nie któ -
rych gmi nach ewi den cja grun tów sta no wią cych ich wła -
sność, a za ję tych przez ogro dy, jest nie peł na. NIK po da je,
iż pro wa dzi ły one dzia ła nia w ce lu do jej upo rząd ko wa nia,
któ re – jak wy ni ka z in for ma cji – spro wa dza ły się do wy -
stę po wa nia do PZD o do ku men ta cję, przy jed no cze snym
bra ku in nych re al nych dzia łań ze stro ny władz sa mo rzą do -
wych. NIK za rzu ca PZD opie sza łość w prze ka zy wa niu do
gmin do ku men ta cji ROD, nie po da jąc jed no cze śnie żad nej
pod sta wy praw nej uza sad nia ją cej twier dze nie o ist nie niu
po stro nie PZD obo wiąz ku re ali za cji ta kich żą dań. 
W tym sta nie fak tycz nym, stwier dze nie, iż „prze ka zy wa ne
przez PZD in for ma cje by ły nie kom plet ne” jest cał ko wi cie
nie zro zu mia łe. Je że li bo wiem NIK nie po tra fił wska zać
pod sta wy praw nej na ło że nia na PZD obo wiąz ku do star cze -
nia do ku men ta cji, to za sad nym jest py ta nie, na ja kiej pod -
sta wie NIK sfor mu ło wał wnio sek, iż prze ka za na do ku -
men ta cja by ła nie kom plet na. Z ra por tu NIK wy ni ka, iż
Zwią zek prze ka zał do gmi ny wy pi sy z Re je stru Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych, do któ re go pro wa dze nia jest
zo bo wią za ny przez usta wę o ROD, zaś żą da ne do ku men ty
mia ły zu peł nie in nych cha rak ter: np. za pi sów gra ficz nych
dla po szcze gól nych ROD wraz z wy ka zem dzia łek ewi den -
cyj nych. Na py ta nie, dla cze go brak ta kiej do ku men ta cji po
stro nie PZD, a co za tym idzie za nie cha nie jej prze ka za nia
na żą da nie gmi ny, zo stał uka za ny przez NIK, ja ko przy kład
ne ga tyw nej współ pra cy z sa mo rzą dem lo kal nym, ra port nie
udzie la nie ste ty od po wie dzi.

Osob ną kwe stią jest cał ko wi ty brak re flek sji ze stro ny
spo rzą dza ją cych ra port, na te mat przy czyn obec ne go sta nu
rze czy, wśród któ rych na pierw szym miej scu na le ża ło by
wska zać fakt, iż znacz na część dzi siej szych ROD po wsta -
wa ła w okre sie, kie dy PZD nie ist niał, a co za tym idzie
trud no przy pi sać mu wi nę za ewen tu al ne lu ki w gmin nej
do ku men ta cji do ty czą cej za kła da nia i usta na wia nia ty tu łu
praw ne go do te re nów ROD. Po za tym na le ży zwa żyć, iż
pro ble mów tych nie by ło by, gdy by wy mie nio ne w tym kon -
tek ście w spra woz da niu NIK mia sta np. War sza wa, nie blo -
ko wa ły swe go cza su re ali za cji upraw nie nia PZD do przej-
mo wa nia te re nów ROD w użyt ko wa nie wie czy ste na pod -
sta wie usta wy z dnia 23 czerw ca 1995 r. o zmia nie usta wy
o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych.

Po nad to na le ży zwró cić uwa gę na in ną istot ną oko licz -
no ści, któ ra świad czy o bez za sad no ści przed mio to we go
za rzu tu wy su nię te go wo bec PZD. Otóż pod sta wo we da ne
do ty czą ce te re nów za ję tych przez ogro dy są re gu lar nie
prze ka zy wa ne gmi nom przez po szcze gól ne ROD. Wy ni -
ka to z obo wiąz ków po dat ko wych cią żą cych na Związ ku,
a zwłasz cza do ty czą cych po dat ku rol ne go, któ re mu pod -
le ga ją grun ty ROD fi gu ru ją ce w ewi den cji grun tów i bu -
dyn ków ja ko użyt ki rol ne lub ja ko grun ty za drze wio ne 
i za krze wio ne na użyt kach rol nych. Zwią zek jest zwol nio -
ny z te go po dat ku, pod wa run kiem  jed nak, że zło ży sto -
sow ny wnio sek o udzie le nie ta kie go zwol nie nia na mo cy
art. 12 ust. 2 pkt 6 usta wy o po dat ku rol nym. Prze pis ten
bo wiem sta no wi, że od po dat ku rol ne go zwal nia się Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców z ty tu łu użyt ko wa nia i użyt ko -
wa nia wie czy ste go grun tu ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych. A za tem zwol nie nie to nie dzia ła au to ma tycz nie,
tyl ko jest sto so wa ne na pod sta wie de cy zji wy da nej przez
gmi nę na wnio sek po dat ni ka. Stąd też każ de go ro ku ogro -
dy skła da ją gmi nom ta kie wnio ski, w któ rych okre śla ją
pod sta wo we da ne do ty czą ce grun tów za ję tych przez
ROD. Nie spo sób więc twier dzić, że by gmi ny by ły po zba -
wio ne wie dzy o te re nach wy ko rzy sty wa nych pod ogrod -
nic two dział ko we go z uwa gi na za nie dba nia Związ ku.
Na le ży ra czej upa try wać nie pra wi dło wo ści w funk cjo no -
wa niu gmin w za kre sie prze twa rza nia po sia da nych już in -
for ma cji.   

Re asu mu jąc po wyż sze, ist nie ją oczy wi ste prze słan ki ku
te mu, aby in for ma cję NIK, w czę ści do ty czą cej współ pra -
cy PZD z jed nost ka mi sa mo rzą du te ry to rial ne go w za kre -
sie dzia łań zwią za nych z re gu la cją sta nu praw ne go ROD,
uznać za nie kom plet ną, a wy su nię te wo bec PZD za rzu ty,
za nie uza sad nio ne. 

Współ pra ca PZD z gmi na mi

Wy ko ny wa nie obo wiąz ków przez gmi ny wo bec ROD 

ROD są urzą dze nia mi uży tecz no ści pu blicz nej słu żą cy -
mi za spo ka ja niu sze re gu po trzeb spo łecz no ści lo kal nej,

m.in. po przez do stęp do dzia łek dla jej po szcze gól nych
człon ków (dział kow ców), jak i ogó łu miesz kań ców, ja ko



te re ny zie lo ne. Stąd też w art. 12 usta wy o ROD usta wo -
daw ca na ło żył na gmi ny obo wią zek świad cze nia pew nych
dzia łań na rzecz ogro dów, m.in. do pro wa dze nia do ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych dróg do jaz do wych, ener gii
elek trycz nej, za opa trze nia w wo dę oraz za pew nie nia, 
w ra mach ko mu ni ka cji pu blicz nej, po trzeb ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. 

Bio rąc pod uwa gę cha rak ter ROD i ich funk cje, roz wią -
za nie to nie po win no dzi wić. Na le ży jed nak pod kre ślić, iż
nie two rzy ono po stro nie dział kow ców rosz cze nia do
zgła sza nia wo bec gmin żą dań, a sta no wi ra czej pew ną
wska zów kę, co do spo so bu po stę po wa nia, jak rów nież
pod sta wę praw ną dla prze pro wa dza nia te go ty pu in we sty -
cji przez sa mo rząd lo kal ny. Świad czy o tym rów nież prak -
ty ka, któ ra do wo dzi, że ani Zwią zek, ani też dział kow cy,
ni gdy nie zgło si li wo bec gmi ny żą da nia pro wa dze nia ta -
kich in we sty cji. Nie jest to zresz tą stan za ska ku ją cy, gdyż
oczy wi stym jest, iż sy tu acja te go ty pu in fra struk tu ry w
pol skich mia stach po zo sta wia wie le do ży cze nia na wet w
przy pad ku te re nów miesz kal nych, a co za tym idzie dla
dział kow ców jest zro zu mia łe, że przy te go ty pu in we sty -
cjach ogro dy są sta wia ne na dal szym miej scu. 

Tym nie mniej, jak wy ni ka z in for ma cji NIK, pro wa dząc
kon tro lę, pod jął on ja ko by dzia ła nia ma ją ce na ce lu usta -
le nie sta nu fak tycz ne go w tej ma te rii. Po mi ja jąc brak re -
pre zen ta tyw no ści pró by, któ ra słu ży ła do usta le nia sta nu
fak tycz ne go (ba da no wy łącz nie du że mia sta – od War sza -
wy, przez Wro cław, Byd goszcz, Olsz tyn, Czę sto cho wa ja -
ko naj mniej sze), z przy kro ścią na le ży stwier dzić, iż wy ni -
ki kon tro li na wet w tym za kre sie zo sta ły wy pa czo ne we
wnio skach koń co wych. Ja ko przy kład moż na wska zać
fakt, iż w czę ści opi so wej wy ni ków kon tro li, NIK wska -
zu je przy pad ki:

– mia sta, któ re od 20 lat nie sfi nan so wa ło żad nej in we -
sty cji zwią za nej z przy łą czem ener ge tycz nym czy do pro -
wa dze niem wo dy do ROD;

– mia sta, w któ rym 30 spo śród 90 ROD nie po sia da do -
stę pu do wo dy miej skiej,

– mia sta, w któ rym ża den spo śród ROD nie był przy łą -
czo ny do ka na li za cji miej skiej, a 19 spo śród 63 ogro dów
nie by ło pod łą czo nych do miej skiej sie ci wo do cią go wej,

Tym cza sem we wnio skach, NIK stwier dza: gmi ny pod -
ję ły wła ści we dzia ła nia dla stwo rze nia i utrzy ma nia in fra -
struk tu ry umoż li wia ją cej pra wi dło we funk cjo no wa nie
ROD. Sfor mu ło wa nie to na bie ra do dat ko wej wia ry god -
no ści, gdy po nim, ja ko przy kład pew nych nie do cią gnięć,
wska zu je się, iż w jed nym z miast do 2 spo śród 90 ogro -
dów nie do pro wa dzo no ener gii elek trycz nej. Jed no cze śnie
we wnio skach po mi nię to cał ko wi cie znacz nie po waż niej -
sze przy pad ki za nie chań w tym za kre sie ze stro ny gmin,
któ re wska za no tyl ko w czę ści opi so wej. In nym przy kła -
dem, mo gą cym świad czyć o po zio mie rze tel no ści au to -
rów, jest swo ista kre atyw ność w wy ka zy wa niu re ali za cji
obo wiąz ków gmin wo bec ogro dów.  Przy kła do wo, ja ko
in we sty cję na rzecz ROD, wska za no bu do wę ul. Krze si wa
w War sza wie.  Prze bie ga ona obok ogro du, ale jest oczy -
wi stym, że w głów nej mie rze zo sta ła zre ali zo wa na nie 
w ce lu ob słu gi ROD ale oko licz nych osie dli miesz ka nio -
wych, do któ rych pro wa dzi. 

Re asu mu jąc po wyż sze, in for ma cja NIK w za kre sie re -
ali za cji przez gmi ny obo wiąz ków za pi sa nych w art. 12
usta wy o ROD, zo sta ła spo rzą dzo na w spo sób wy biór czy,
a wręcz zma ni pu lo wa na. Przy czyn ta kie go sta nu rze czy
nie wąt pli wie nie moż na szu kać w do tych cza so wych re la -
cjach gmin z PZD – Zwią zek ni gdy nie wy wo dził z usta -
wy o ROD ja kich kol wiek rosz czeń w tym za kre sie. Dla -
te go, zwa żyw szy na ogól ny wy dźwięk opra co wa nia 
– uka zu ją cy PZD ja ko win ne go wszel kich nie pra wi dło -
wo ści w funk cjo no wa niu ROD, przy jed no cze snym
przed sta wia niu dzia łań gmin na rzecz ogro dów w wy jąt -
ko wo ko rzyst nym świe tle – wy ra zić moż na przy pusz cze -
nie, iż mia ło to na ce lu uza sad nie nie te zy, któ rej
wy ka za niu miał słu żyć ra port – Zwią zek nie po wi nien być
ad mi ni stra to rem ogro dów dział ko wych, któ re po win ny
zo stać cał ko wi cie pod po rząd ko wa ne gmi nom.

Do to wa nie dzia łal no ści sta tu to wej PZD przez gmi ny

Zgod nie z in for ma cją NIK za wie ra ją cą wy ni ki kon tro -
li, gmi ny w la tach 2006–2009, prze zna czy ły środ ki fi nan -
so we na za mie rze nia zwią za ne z ro dzin ny mi ogro da mi
dział ko wy mi w wy so ko ści 2 020,8 tys. zł oraz 139,1 tys.
zł ze środ ków gmin nych i po wia to wych fun du szy ochro -
ny śro do wi ska i go spo dar ki wod nej.

Jed nak że na le ży stwier dzić, iż więk szość z tych wy dat -
ków zwią za na by ła z re ali za cją obo wiąz ku wy ni ka ją ce go
z art. 12 usta wy o ROD, a nie dzia łal no ści sta tu to wej PZD.
Zgod nie z po wyż szym prze pi sem, na gmi nach cią ży obo -
wią zek do pro wa dze nia do ROD dróg do jaz do wych, ener -
gii elek trycz nej, za opa trze nia w wo dę, za pew nie nia 
w ra mach ko mu ni ka cji pu blicz nej po trzeb ROD, oraz

utrzy ma nia czy sto ści na te re nach przy le głych do ROD.
Po wyż sze sy tu acje wy stą pi ły m.in. w War sza wie, gdzie
NIK po da je, że 695,2 tys. zł zo sta ło prze zna czo ne na po -
pra wę in fra struk tu ry te re nów za ję tych pod ROD, a w rze -
czy wi sto ści kwo ta ta zo sta ła prze zna czo na przez dziel ni cę
Tar gó wek na opra co wa nie do ku men ta cji pro jek to wej 
i prze bu do wę ul. Krze si wa. Nad mie nić na le ży, iż to nie
Zwią zek wy stę po wał o do ko na nie prze bu do wy po wyż szej
dro gi, by ła to ini cja ty wa dziel ni cy. Tak że kwo ta 959,6 tys. zł
wy dat ko wa na przez gmi nę Szcze cin prze zna czo na by ła
na po pra wę ko mu ni ka cji pu blicz nej, jed nak nikt z gmi ny
nie in for mo wał OZ PZD o po wyż szych in we sty cjach. Po -
dob nie wy glą da sy tu acja w przy pad ku obo wiąz ku gmin
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zwią za ne go z utrzy ma niem czy sto ści na te re nach przy le -
głych do ROD, gdzie m.in. m.st. War sza wa prze zna czy ło
na wy peł nie nie po wyż sze go obo wiąz ku 186,05 tys. zł.
Bio rąc pod uwa gę, że w War sza wie funk cjo nu je 171 ROD,
a po wyż sza kwo ta do ty czy 3 lat, to śred nio wy cho dzi 
360 zł na je den ogród. Po dob nie jest w Po zna niu, gdzie
funk cjo nu je 90 ROD. Tak więc kwo ta 284,1 tys. zł prze -
zna czo na na po wyż szy cel przez Po znań nie jest du ża, bo
da je oko ło 1 tyś. zł na je den ogród w cią gu ro ku.

Za ska ku ją ce są tak że da ne prze ka za ne przez m. st. War -
sza wy, z któ rych wy ni ka, iż na wspar cie re ali za cji za dań
sta tu to wych PZD prze zna czo no 78,2 tys. zł. Jed nak że nie
przed sta wio no żad nej spe cy fi ka cji ce lów, na ja kie po wyż -
sze środ ki zo sta ły prze ka za ne, a OZ Ma zo wiec ki PZD nie
ma żad nych in for ma cji, z któ rych wy ni ka ło by, że wska za -
ne kwo ty zo sta ły wy ko rzy sta ne na rzecz ROD. Mi mo pi -
sem ne go wy stą pie nia okrę go we go za rzą du PZD o udo s-
tęp nie nie wy ni ków kon tro li, do chwi li obec nej nie otrzy -
ma no żad nej od po wie dzi.

Je dy ne środ ki fi nan so we w kwo cie 32,3 tys. zł, któ re
zwią za ne by ły bez po śred nio z do fi nan so wa niem in we sty -
cji dla ROD, zo sta ły prze zna czo ne przez Łódź na bu do wę
przy łą czy ener ge tycz nych i mo der ni za cję sie ci wo do cią -
go wych. Po wyż sza kwo ta do ty czy 10 ROD, tak więc 
1 ogród otrzy mał śred nio po moc w wy so ko ści 3,23 tys. zł.
Na le ży pa mię tać, że w Ło dzi funk cjo nu je aż 103 ro dzin -
ne ogro dy dział ko we, a po moc do ty czy ła tyl ko 10 ROD. 

Po dob nie sy tu acja wy glą da w Gdań sku, gdzie wg kon -
tro li NIK, ze środ ków Gmin ne go oraz Po wia to we go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej prze -
ka za no kwo tę w wy so ko ści 60,4 tys. zł. Po wyż sza kwo ta
zo sta ła prze zna czo na dla 3 ROD głów nie na de mon taż
płyt eter ni to wych z da chów al tan. 

Pod su mo wu jąc, na le ży stwier dzić, iż po wyż sze kwo ty
zo sta ły głów nie prze ka za ne na wy peł nia nie obo wiąz ku
wy ni ka ją ce go z art. 12 usta wy o ROD, a nie dzia łal no ści
sta tu to wej PZD. 

Rosz cze nia zgła sza ne do ROD

Stan rosz czeń do grun tów ROD jest przed mio tem ba -
dań i ana liz PZD od 2002 ro ku. W okre sie ob ję tym kon -
tro lą NIK, ba da nie rosz czeń w sto sun ku do grun tów ROD
by ło prze pro wa dza ne przez PZD kil ka krot nie, tj. we dług
sta nu na dzień 28 lu te go 2006 r., 30 kwiet nia 2007 r., 
10 kwiet nia 2008 r. oraz 22 ma ja 2009 r. (w mia stach po -
wy żej 250 tys. miesz kań ców). 

Ostat nie ba da nie w za kre sie rosz czeń osób fi zycz nych 
i praw nych do grun tów ROD zo sta ło prze pro wa dzo ne
przez Okrę go we Za rzą dy PZD na dzień 1 ma ja 2010 r. 
i wy ka za ło, że je dy nie w 6 okrę gach PZD, tj. el blą skim,
go rzow skim, ka li skim, słup skim, war miń sko -ma zur skim
i zie lo no gór skim, nie ma rosz czeń na eta pie zgło szeń. Na
dro dze są do wej i ad mi ni stra cyj nej do cho dzo ne są rosz -
cze nia w sto sun ku do 281 ROD o po wierzch ni rosz cze -
nio wej 1195,5038 ha i licz bie dzia łek ro dzin nych 26526.
Od dnia 10 kwiet nia 2008 r. do dnia 1 ma ja 2010 r. za koń -
czy ły się osta tecz ny mi de cy zja mi, bądź pra wo moc ny mi
wy ro ka mi, spra wy rosz cze nio we pro wa dzo ne 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. Ist nie je rów nież du ża
licz ba ROD, któ ra jest za gro żo na rosz cze nia mi z uwa gi
na ich nie ure gu lo wa ny stan praw ny.

Głów nym po wo dem, że PZD od wie lu lat zma ga się 
z pro ble mem rosz czeń są przede wszyst kim błę dy ad mi -
ni stra cji pu blicz nej, od któ rej Zwią zek w do brej wie rze
otrzy my wał grunt na urzą dze nie ogro dów dział ko wych.
Co raz czę ściej do wia du je my się, że de cy zje  do ty czą ce
pra wa PZD do grun tu obar czo ne są wa da mi praw ny mi,
bo urzęd ni cy nie do peł ni li for mal no ści praw nych, czy też
po stę po wa nie w spra wie wy własz cze nia nie ru cho mo ści
od by ło się z ra żą cym na ru sze niem prze pi sów pra wa. Na

tej pod sta wie, by li wła ści cie le, ich spad ko bier cy, ale tak -
że oso by praw ne wy stę pu ją o na tych mia sto we opusz cze -
nie grun tów, usu nię cie z nich ma jąt ku dział kow ców 
i Związ ku oraz za pła tę wie lo mi lio no wych od szko do wań
za rze ko me bez u mow ne ko rzy sta nie z grun tu.

Zwią zek nie ma nic prze ciw ko te mu, aby by ły na pra -
wia ne krzyw dy osób fi zycz nych i praw nych, któ re w la -
tach ubie głych zo sta ły bez praw nie po zba wio ne grun tów
bę dą cych ich wła sno ścią. Wy cho dzi jed nak z za ło że nia,
iż nie mo że to od by wać się kosz tem dział kow ców, któ rzy
przez la ta w do brej wie rze in we sto wa li w te nie ru cho mo -
ści swój ma ją tek i pra cę i dla te go kon se kwent nie sta je 
w ich obro nie w trak cie po stę po wań ad mi ni stra cyj nych i
pro ce sów zwią za nych z rosz cze nia mi do te re nów ogro dów. 

W przy pad ku ROD po ło żo nych na te re nie kon tro lo wa -
nych gmin, na dzień 1 ma ja 2010 r. naj wię cej spraw są do -
wych i ad mi ni stra cyj nych pro wa dzo nych jest na te re nie
War sza wy tj. w sto sun ku do 110 ROD o po wierzch ni rosz -
cze nio wej 731,16 ha i licz bie dzia łek 15 980. Na stęp nie
na te re nie Po zna nia (25 ROD o po wierzch ni rosz cze nio -
wej 107, 483 ha i licz bie dzia łek – 2463), Ło dzi (11 ROD,
o po wierzch ni rosz cze nio wej 16,94  ha i licz bie dzia łek 
– 387), Czę sto cho wy (5 ROD, o po wierzch ni rosz cze nio -
wej 13,6284 ha i licz bie dzia łek – 365), Byd gosz czy 
(4 ROD, o po wierzch ni rosz cze nio wej 14,1891 ha i licz -
bie dzia łek – 347), Wro cła wia (3 ROD, o po wierzch ni
rosz cze nio wej 26,7 ha i licz bie dzia łek – 521), Gdań ska
(2 ROD, o po wierzch ni rosz cze nio wej 12,7682 ha i licz -
bie dzia łek – 260). Na to miast naj mniej spraw są do wych 
i ad mi ni stra cyj nych pro wa dzo nych jest na te re nie Szcze -
ci na tj. w sto sun ku do 1 ROD o po wierzch ni rosz cze nio -
wej 18,5 ha i licz bie dzia łek – 442. 

79



Przed mio to we spra wy zwią za ne są przede wszyst kim 
z rosz cze nia mi gmin (na te re nie War sza wy po stę po wa nia
pro wa dzo ne są w sto sun ku do 93 ROD o po wierzch ni
rosz cze nio wej 586, 80 ha i licz bie dzia łek – 12306) oraz
osób fi zycz nych ( w sto sun ku do 40 ROD o po wierzch ni
rosz cze nio wej 207, 561 ha i licz bie dzia łek – 5018). 

W dal szym cią gu pro wa dzo ne są po stę po wa nia są do we
i ad mi ni stra cyj ne do na stę pu ją cych ROD, wy ka zy wa nych
przez NIK: ROD „Po kój” oraz „Mic kie wi cza” w Czę sto -
cho wie, „Rę bie cho wo” w Gdań sku, „Sa turn” i „De me ter”
w Ło dzi.

Łącz nie na te re nie kon tro lo wa nych gmin ob ję tych for -
mal nie zgło szo ny mi rosz cze nia mi jest 161 ROD o po -
wierzch ni rosz cze nio wej 941,3687 ha i licz bie dzia łek 
20 765. 

We wszyst kich tych spra wach PZD bie rze ak tyw ny
udział w po stę po wa niach ad mi ni stra cyj nych i są do wych.
Jest je dy nym pod mio tem, któ ry wal czy w obro nie in te re -
sów dział kow ców i ogro dów. Zwią zek pro wa dzi set ki po -
stę po wań są do wych i ad mi ni stra cyj nych. Co istot ne,
prak ty ka wy ka za ła, iż nie jed no krot nie gdy by nie za an ga -
żo wa nie Związ ku, błę dy lub lek ce wa że nie spra wy ze stro -
ny re pre zen tan tów Skar bu Pań stwa lub gmi ny skut ko -
wa ły by „re pry wa ty za cją” ma jąt ku w opar ciu o po zba wio -
ne fak tycz nych pod staw rosz cze nia. Przy kła do wo moż na
tu wska zać spra wę rosz czeń do te re nów ROD im. 23 Lu -
te go w Po zna niu. W wy ni ku cią gną ce go się kil ka na ście
lat pro ce su oraz po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go, dzię ki
sta ra niom PZD usta lo no, iż rosz cze nia, któ re pier wot nie
zo sta ły uzna ne (de cy zja na szcze blu mi ni ster stwa) są bez -
pod staw ne. W efek cie Mia sto Po znań od zy ska ło ty tuł
praw ny do nie ru cho mo ści, któ rej war tość na le ży sza co -
wać na kil ka dzie siąt mi lio nów zło tych. Ana lo gicz na sy tu -
acja mia ła miej sce w przy pad ku War sza wy, gdzie do
kom plek su ROD zaj mu ją ce go ok. 33 ha wy stą pi ła z rosz -
cze nia mi spół ka, bę dą ca ja ko by na stęp cą praw nym przed -
wo jen ne go wła ści cie la. W wy ni ku roz pa trze nia spra wy,
Pre zy dent m. st. War sza wy wy dał de cy zję uzna ją cą rosz -
cze nia. Gdy by nie dzia ła nia PZD, któ re skąd inąd spo tka -
ły się z opo rem ze stro ny mia sta, de cy zja o zwro cie
nie ru cho mo ści sta ła by się pra wo moc na, a grunt o war to -
ści li czo nej w set kach mi lio nów, o ile nie w mi liar dach
zło tych, zo stał by bez pow rot nie utra co ny. Tym cza sem 
w wy ni ku dal sze go po stę po wa nia sąd ad mi ni stra cyj ny
uznał, iż de cy zja o zwro cie obar czo na by ła wa da mi, po -
nad to zda niem pro ku ra tu ry ist nie ją pod sta wy by przy jąć,
iż rosz cze nia przed wo jen nej spół ki już daw no zo sta ły za -
spo ko jo ne. 

Po mi mo po dej mo wa nych przez PZD dzia łań, ostat nie
ba da nie rosz czeń wy ka za ło, że w okre sie mi nio nych
dwóch lat zde cy do wa na więk szość spraw rosz cze nio wych
za koń czy ła się ne ga tyw ny mi kon se kwen cja mi dla Związ -
ku, tj. ko niecz no ścią zwro tu grun tu, li kwi da cją ca ło ści lub
czę ści ROD oraz obo wiąz kiem za pła ty bar dzo wy so kich

od szko do wań. Ta ki stan rze czy spo wo do wa ny jest przede
wszyst kim tym, że or ga ny sa mo rzą do we i są dy nie chcą
brać od po wie dzial no ści za za nie dba nia i brak zna jo mo ści
prze pi sów pra wa swo ich po przed ni ków, któ rzy wy da wa -
li de cy zje ad mi ni stra cyj ne i wy ro ki do ty czą ce grun tu ROD
z na ru sze niem pra wa. 

Ogrom ne zna cze nie w tych po stę po wa niach rosz cze nio -
wych ma art. 24 usta wy o ROD, któ ry wpro wa dził za sa -
dę, że za spo ko je nie rosz czeń mo że na stę po wać tyl ko
po przez za pła tę od szko do wa nia bądź za pew nie nie nie ru -
cho mo ści za mien nej, a skut ki rosz czeń ob cią ża ją wła ści -
cie la grun tu. Ten za pis usta wy o ROD nie tyl ko od da la od
dział kow ców rosz cze nia, ale i prze no si ich wszel kie kon -
se kwen cje na de cy den tów, któ rzy w prze szło ści z na ru -
sze niem pra wa prze ka za li grun ty pod ROD. Nie ste ty
ar ty kuł ten nie jest obec nie re spek to wa ny i uwzględ nia ny
w wy da wa nych de cy zjach ad mi ni stra cyj nych i wy ro kach
są do wych. Jed no cze śnie or ga ny sa mo rzą do we i są dy igno -
ru ją upraw nie nia dział kow ców zwią za ne z od szko do wa -
niem i pra wem do te re nu za stęp cze go. Tym sa mym, nie
bio rą pod uwa gę, że wy rzą dza ją krzyw dę po nad 26 ty siąc -
om użyt kow ni ków dzia łek z ROD ob ję tych rosz cze nia mi. 

W ce lu ochro ny ogro dów i dział kow ców przez ne ga tyw -
ny mi skut ka mi rosz czeń lub przy naj mniej ich mi ni ma li zo -
wa niem, PZD opra co wał szcze gó ło we pro ce du ry po stę-
po wa nia w przy pad ku pod wa ża nia ty tu łu praw ne go PZD
i dział kow ców do nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez ROD.
Zo sta ły  one okre ślo ne w uchwa łach Pre zy dium KR PZD:
nr 134/2004 z dnia 28 paź dzier ni ka 2004 r. w spra wie pro -
ce du ry po stę po wa nia w przy pad ku rosz czeń osób fi zycz -
nych i praw nych zgła sza nych do grun tów ROD oraz 
nr 195/2010 z dnia 6 paź dzier ni ka 2010 r. w spra wie za -
dań dla okrę go wych za rzą dów PZD w za kre sie rosz czeń
w sto sun ku do grun tów ROD. Zgod nie z przed mio to wą
pro ce du rą, Okrę go we Za rzą dy PZD zo sta ły zo bo wią za ne
do ak tyw ne go uczest nic twa we wszyst kich po stę po wa -
niach są do wych i ad mi ni stra cyj nych, bie żą cej ana li zy
spra wy rosz cze nio wej i mo dy fi ko wa nia kie run ków po stę -
po wa nia w mia rę jej roz wo ju, za pew nie nia pro fe sjo nal nej
ob słu gi praw nej, jak rów nież kon ty nu owa nia dzia łań ma -
ją cych na ce lu re gu la cję sta nu praw ne go grun tów ROD.

Rosz cze nia w sto sun ku do grun tów ROD są po waż nym
pro ble mem. Dla te go na le ży uznać, iż do brze się sta ło, że
zo stał on po ru szo ny w ba da niu Naj wyż szej Izby Kon tro -
li. Szko da tyl ko, że zo stał po trak to wa ny bar dzo po bież -
nie, bez wgłę bie nia się w isto tę te go pro ble mu. Nie po s-
ta ra no się rów nież od na leźć przy czyn ta kie go sta nu rze -
czy oraz zna leźć pro po zy cji roz wią zań, któ re przy czy ni -
ły by się do lep sze go za bez pie cze nia dział kow ców i ROD
przed skut ka mi rosz czeń do ich te re nu. Zna mien ny jest
rów nież brak ja kich kol wiek od nie sień do przy pad ków,
w któ rych dzię ki dzia ła niom PZD, ma ją tek pu blicz ny nie
zo stał bez pod staw nie uszczu plo ny o nie zwy kle war to -
ścio we te re ny.
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Pla ny za go spo da ro wa nia prze strzen ne go two rzo ne
przez gmi ny są pod sta wą roz wo ju miast, a więc ca łej in -
fra struk tu ry miej skiej. Są rów nież pod sta wą praw ną ist -
nie nia po szcze gól nych skład ni ków tej in fra struk tu ry 
w przy szło ści. Ma to szcze gól ne zna cze nie, zwłasz cza dla
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. PZD miał moż li wość
w prak ty ce stwier dzić za leż ność roz wo ju i ist nie nia ogro -
dów dział ko wych od za pi sów w miej sco wych pla nach za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go (mpzp). Zgod nie z usta -
wą z dnia 27 mar ca 2003 ro ku o pla no wa niu i za go spo da -
ro wa niu prze strzen nym, pla ny uchwa lo ne przed 1 stycz nia
1999 ro ku osta tecz nie utra ci ły moc obo wią zu ją cą 31 grud -
nia 2003 ro ku. W kon se kwen cji wie le gmin po zo sta ło bez
ta kich ak tów pra wa miej sco we go. Przez wie le lat gmi ny
nie przy stę po wa ły do opra co wa nia pla nów al bo wy ko ny -
wa ły je je dy nie w sto sun ku do czę ści te re nu. Ta ka sy tu -
acja ma ogrom ny wpływ rów nież na ogro dy dział ko we 
i ich dal sze funk cjo no wa nie. Część gmin, ko rzy sta jąc z tej
sy tu acji, pró bo wa ła i na dal pró bu je po mi nąć w stu diach
uwa run ko wań, a na stęp nie w mpzp ro dzin ne ogro dy dział -
ko we. Ma to miej sce przede wszyst kim w du żych mia -
stach, gdzie te re ny ogro dów trak to wa ne są przez sa mo-
rzą dy ja ko te re ny ła twe do po zy ska nia na ce le in we sty cyj -
ne, czę sto zwią za ne z obiek ta mi ko mer cyj ny mi. Dla te go
Zwią zek pro wa dzi sta ły mo ni to ring uję cia ogro dów dział -
ko wych w mpzp, a tak że wszyst kie pra wem prze wi dzia -
ne dzia ła nia, ma ją ce na ce lu wpro wa dze nie te re nów
ogro dów dział ko wych do two rzo nych mpzp.

Pro ces ich uchwa la nia na le ży do istot nych obo wiąz ków
władz gmi ny. Mi mo że PZD nie ma bez po śred nie go wpły -
wu na ini cjo wa nie po stę po wań zwią za nych z uchwa la -
niem mpzp, Zwią zek sys te ma tycz nie wy stę pu je i za bie ga,
aby w two rzo nych do ku men tach uj mo wa ne by ły ro dzin -
ne ogro dy dział ko we. Od lat w Związ ku funk cjo nu ją we -
wnętrz ne unor mo wa nia praw ne, ma ją ce na ce lu po dej mo -
wa nie dzia łań, aby w miej sco wych pla nach or ga ny gmin
uj mo wa ły ogro dy ja ko zie leń dział ko wą. Po wyż sze ure -
gu lo wa nia wy po sa ży ły jed nost ki PZD w kom pe ten cje do
po dej mo wa nia wła ści wych kro ków ad mi ni stra cyj nych 
i praw nych. 

Jed nak że sa mo za an ga żo wa nie oraz zor ga ni zo wa ne dzia -
ła nie Związ ku nie za wsze przy no si ocze ki wa ny efekt, gdyż
uwzględ nie nie lub od rzu ce nie wnio sków w pro ce du rze pla -
ni stycz nej na le ży do wy łącz nych kom pe ten cji ra dy gmi ny.
A za tem wie le za le ży od gmin, któ re czę sto – zwłasz cza 
w więk szych mia stach – nie są przy chyl nie na sta wio ne do
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Naj bar dziej wi docz ne
jest to w sy tu acji, gdy ogro dy po ło żo ne są w bar dzo atrak -
cyj nych czę ściach mia sta. „Uwol nie nie” te re nów za ję tych
pod ROD w mpzp i prze zna cze nie ich na funk cje m.in. ko -
mer cyj ne, przy no si więk szy zysk dla miast.

W cza sie, gdy ogro dy by ły za kła da ne, te re ny te le ża ły
naj czę ściej na pe ry fe riach, w miej scach, w któ rych ni ko -

mu do ni cze go nie by ły po trzeb ne, naj czę ściej nikt się ni -
mi nie in te re so wał. Pra ca wie lu po ko leń dział kow ców
spo wo do wa ła, że te re ny ROD znów sta ły się atrak cyj ne.
Po nad to, roz wój miast spo wo do wał prze su nię cie się gra -
nic ad mi ni stra cyj nych, przez co wie le ogro dów zna la zło
się w cen trum. Ta ka sy tu acja po wo du je, że w no wo pow -
sta ją cych pla nach, ogro dy do tych czas w nich uję te, są wy -
kre śla ne. 

Za przy kład mo że po słu żyć m. st. War sza wa, gdzie we -
dług in for ma cji prze ka za nych przez OZ Ma zo wiec ki
PZD, na dzień 22 ma ja 2009 ro ku, 98% ogro dów wy rzu -
co no z mpzp. Wy łącz nie 1 ROD ob ję ty jest mpzp na te re -
nie ozna czo nym ZP1 (te re ny zie le ni urzą dzo nej), gdzie
do pusz czal ne jest lo ka li zo wa nie ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. W miej sce ogro dów, Ra da Mia sta wpro wa -
dzi ła sze reg in nych za pi sów, np. za bu do wa miesz ka nio -
wa, usłu gi, han del, biu ra, te re ny prze my sło we itp. 

Po dob na sy tu acja wy stę pu je we Wro cła wiu, gdzie we -
dług in for ma cji OZ we Wro cła wiu, aż 1293 ha i 142 ogro -
dy wro cław skie zo sta ły wy rzu co ne z pla nu te go mia sta.
W ich miej sce prze wi dzia no te re ny in we sty cyj ne oraz bu -
dow nic two miesz ka nio we. Po nad to, mi mo wy ka zy wa nia
w ra por cie NIK, że 441 ha ogro dów obej mu ją ak tu al nie
obo wią zu ją ce mpzp, to w rze czy wi sto ści tyl ko 90,9 ha do -
ty czy grun tów z do pusz cze niem wy ko rzy sta nia pod ROD.
Ta ki stan w spo sób ja sny przed sta wia sto su nek władz mia -
sta Wro cła wia do ogro dów, dział kow ców i obo wiąz ku 
wy ni ka ją ce go z art. 8 usta wy o ROD, któ ry na ka zu je
uwzględ niać w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go ist nie nie i roz wój ro dzin nych ogro dów
dział ko wych.

Ana lo gicz nie wy glą da sy tu acja w Ło dzi, gdzie NIK 
w swym ra por cie po twier dza, że nie ru cho mo ści grun to we
za ję te pod ROD, by ły uję te w obo wią zu ją cym od 2002 ro -
ku w stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go, ja ko te re ny ogro dów dział ko wych.
Jed nak że Ra da Mia sta po sta no wi ła usu nąć z pla nów 100
ROD o pow. 701,27 ha. W ich miej sce prze wi dzia ne są
za mie rze nia in we sty cyj ne i ko mer cyj ne. Ozna cza to, że
tyl ko 3 ROD zo sta ły uję te w ak tu al nie obo wią zu ją cym
mpzp.

Po wyż sze przy kła dy uka zu ją w ja sny spo sób, ja ki sto su -
nek ma więk szość gmin do ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. Nie spo sób się za tem oprzeć wra że niu, że dzia ła nia
miast są ce lo we, świa do me i zmie rza ją do usu nię cia ogro -
dów z mpzp, co w efek cie przy czy ni się do szyb sze go po -
zby cia się z atrak cyj nych te re nów „nie wy god nych”
dział kow ców.  

Zwią zek do kła da wszel kich sta rań w ce lu uj mo wa nia 
i po zo sta wia nia ogro dów w pla nach miej sco wych, jed nak
ko niecz ne jest, aby to gmi ny pod ję ły pra ce zwią za ne 
z uchwa la niem mpzp, oraz aby uwzględ nia ły w nich te re -
ny ROD, a nie wy kre śla ły je z ta ką ła two ścią, jak do tej po ry.

Brak ROD w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
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Ma jąc na uwa dze po wyż szy stan fak tycz ny od no szą cy się
do sy tu acji ROD w za kre sie ich uj mo wa nia w obo wią zu ją -
cych do ku men tach pla ni stycz nych, na le ży za uwa żyć, że
pod sta wo wym ce lem kon tro li prze pro wa dzo nej przez NIK
by ło m.in. „do ko na nie oce ny za pew nie nia wa run ków dla
re ali za cji usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, 
w tym m.in. w za kre sie two rze nia przez or ga ny sa mo rzą du
te ry to rial ne go wa run ków praw nych, eko no micz nych i prze -
strzen nych w za kre sie uwzględ nia nia ist nie nia i roz wo ju
rod w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go (…)”. Jed nak że treść In for ma cji o wy ni kach kon tro li
w tym za kre sie jed no znacz nie świad czy, że Izba nie do ko -
na ła żad nej oce ny po stę pu ją ce go zja wi ska wy kre śla nia
ROD z mpzp. Trud no zro zu mieć, cze mu za sad ni czy cel
kon tro li zo stał zu peł nie po mi nię ty i nie prze pro wa dzo no
ana li zy przy czyn, dla któ rych kon tro lo wa ne gmi ny igno ru -
ją i lek ce wa żą swój obo wią zek wy ni ka ją ce go z art. 8 usta -
wy o ROD, któ ry na ka zu je uwzględ niać w miej sco wych
pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go ist nie nie i roz -
wój ro dzin nych ogro dów dział ko wych. W re zul ta cie lek tu -

ra ra por tu NIK nie od po wia da na fun da men tal ne py ta nie,
cze mu tak wie le gmin świa do mie na ru sza obo wią zu ją ce
pra wo i wręcz po gar sza wa run ki prze strzen ne dla pra wi dło -
we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Brak ta kich kon sta ta cji pod da je w wąt pli wość war tość me -
ry to rycz ną prze pro wa dzo nej kon tro li, któ ra naj wy raź niej
nie zre ali zo wa ła swo je go pod sta wo we go ce lu, gdyż za nie -
cha no oce ny za sad ni cze go pro ble mu pod da ne go kon tro li.
Nie spo sób więc uznać, że NIK pra wi dło wo zdia gno zo wał
ist nie ją cą sy tu ację. 

Stąd też zdu mie nie mu si bu dzić głów na kon klu zja wy -
ni ka ją ca z kon tro li NIK, któ ra spro wa dza się do po stu la -
tu ko niecz no ści zmia ny usta wy o ROD ja ko je dy nej dro gi
uzdro wie nia obec nej sy tu acji. Izba za tem mil czy na te mat
na ru sza nia obo wią zu ją ce go pra wa przez kon tro lo wa ne
pod mio ty, lecz jed no cze śnie bar dzo zde cy do wa nie na wo -
łu je do zmia ny te go pra wa, zu peł nie nie roz wa ża jąc kwe -
stii je go sku tecz niej sze go eg ze kwo wa nia. Ta kie po dej ście
do pro ble mu mu si ro dzić py ta nia o rze czy wi ste in ten cje
le żą ce u pod staw przed mio to wej kon tro li.            

Za miesz ki wa nie w ROD

Oce na te go zja wi ska przez NIK jest alar mu ją ca. Już w dru -
gim zda niu ko mu ni ka tu moż na prze czy tać, że „Miesz ka ją
tam bez praw nie ty sią ce osób”. Ca ły dru gi aka pit jest po świę -
co ny za miesz ki wa niu na dział kach, a moż na w nim prze czy -
tać, że „od wie lu lat wbrew pra wu, na dział kach miesz ka ją
lu dzie”, „a win ne są te mu nie ja sne prze pi sy”. Jed nak w tym
aka pi cie z „ty się cy” zro bi ło się już „bli sko ty siąc”.

W pod su mo wa niu wy ni ków kon tro li stwier dzo no, że
„wbrew art. 13 ust. 4 usta wy o ROD, dział ki w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych wy ko rzy sty wa no na po trze -
by miesz ka nio we.” Z te go zda nia wy ni ka, że chy ba
wszyst kie dział ki, czyż by ca ły mi lion? 

W ca łej in for ma cji z kon tro li ten te mat prze wi ja się wie -
lo krot nie, za wsze jed nak w kon tek ście wi ny PZD za za -
miesz ki wa nie na te re nie dzia łek i nie ja snym prze pi som
usta wy o ROD. Za sta na wiać mo że, ja kie przy ję to kry te -
rium, aby stwier dzić, czy da na oso ba miesz ka na dział ce,
czy tyl ko cza so wo prze by wa, a tak że skąd NIK czer pał
da ne o licz bie za miesz ku ją cych, sko ro nie kon tro lo wał
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, tyl ko gmi ny. Jed nost ki
te re no we Związ ku od wie lu lat zgła sza ły do gmin za -
miesz ku ją ce ro dzi ny, ale za wsze z tym sa mym skut kiem
– nikt się tym nie in te re so wał. Bul wer so wać mo że sta no -
wi sko NIK, że za za miesz ki wa nie wi nę po no si PZD i usta -
wa o ROD, gdy te spra wy na le żą do za dań wła snych
gmi ny, a sa mo za miesz ki wa nie to nie wi na nie ja snych
prze pi sów, tyl ko w więk szo ści przy pad ków ka ta stro fal na
sy tu acja ma te rial na miesz ka ją cych, któ rzy zwy czaj nie nie
ma ją się gdzie po dziać. Je śli za za miesz ki wa nie na dział -
kach wi nę po no szą nie ja sne prze pi sy usta wy o ROD, to
ja ka usta wa jest win na te mu, że lu dzie miesz ka ją na dwor -

cach ko le jo wych, w ka na łach cie płow ni czych, a nie któ -
rzy w wia tach przy stan ków ko mu ni ka cji miej skiej. 

W ca łej in for ma cji nie po świę co no miej sca na wy ja śnie -
nie co gmi ny zro bi ły z in for ma cja mi prze ka zy wa ny mi
przez PZD o za miesz ku ją cych w ogro dach, po za gro ma -
dze niem ich w se gre ga to rach. Co gmi ny zro bi ły dla osób
za miesz ka łych na dział kach? Ile z tych zgło szo nych przez
PZD otrzy ma ło miesz ka nia so cjal ne?

O tym, że na dział kach miesz ka ją lu dzie wie dzą wszy -
scy i nie trze ba do te go kon tro li NIK. Nie jest to też zja -
wi sko, któ re na le ży okre ślać w spo sób pro pa gan do wy ja ko
ma so we, a wła ści wym dla ta kiej in sty tu cji jak NIK, by ło -
by miast alar mi stycz nych, ni czym nie po par tych ha seł,
przed sta wić rze czy wi sty stan, a tak że wnio ski, jak roz wią -
zać ten spo łecz ny pro blem. 

Kra jo wa Ra da PZD od po wia da jąc na py ta nia NIK
przed sta wi ła bar dzo ob szer ne wy ja śnie nie pro ble mu za -
miesz ki wa nia na dział kach, tak że wska za ła na za szło ści
(ogro dy za miesz ka łe), jak i pro blem o cha rak te rze spo -
łecz nym (bez dom ność), któ re go PZD, ale też żad na or ga -
ni za cja ani usta wa nie roz wią że. NIK skwa pli wie wy-
ko rzy stał część da nych z pi sma Kra jo wej Ra dy, w tym
tak że da ne licz bo we o ilo ści za miesz ka nych dzia łek
(Zwią zek ro bił już trzy krot nie ba da nia ilo ści za miesz ka -
nych dzia łek). NIK jed nak stwier dził, że PZD nie po sia da
wie dzy o ilo ści za miesz ka nych dzia łek i dwu krot nie przy -
ta cza ten sam przy kład z za miesz ka ny mi 18 dział ka mi 
w Szcze ci nie. Jest to przy kład nie praw dzi wy. Zwią zek
wie dział o za miesz ka łych na tym ogro dzie dział kach. 

Naj wyż sza Izba Kon tro li for mu łu jąc wnio ski na pod sta -
wie te go za gad nie nia za po mnia ła, kto jest zo bo wią za ny do
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je go roz wią za nia – to jest za da nie wła sne gmin, a nie PZD
i usta wy o ROD. Or ga ni za cja spo łecz na nie jest i nie mo że
być wy po sa żo na w kom pe ten cje, któ re w prak ty ce mo że
sto so wać, aby unie moż li wić za miesz ki wa nie w miej scach
do te go nie prze zna czo nych. Bez dom ni miesz ka ją nie tyl -
ko na te re nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych, choć gmi -
ny z ulgą skre śla ją ich z li sty bez dom nych, gdy ma ją
wie dzę, że miesz ka ją na dział kach i chęt nie ich wów czas
mel du ją. We wszyst kich ro dzin nych ogro dach dział ko wych
w Pol sce miesz ka kil ka ty się cy lu dzi na mi lion dzia łek. 
W ca łym kra ju sza cu je się, że licz ba bez dom nych się ga 
300 ty się cy. Nie za sta na wia, gdzie ci lu dzie miesz ka ją? Ro -
bi się na ten te mat gło śno tyl ko raz w ro ku – zi mą. 

NIK w żad nym frag men cie in for ma cji z kon tro li 8 gmin
nie przed sta wił ra por tu, co te kon tro lo wa ne gmi ny zro bi -
ły zgod nie ze swo imi obo wiąz ka mi, aby za pew nić lu -
dziom za miesz ka łym na dział kach god ne wa run ki. NIK
stwier dza, że w Byd gosz czy in for ma cje o za miesz ka łych
37 oso bach urząd uznał, że ma to cha rak ter spo łecz ny.
Kra jo wa Ra da PZD po in for mo wa ła o tym nie tyl ko NIK,
ale w swo ich pu bli ka cjach i w od po wie dzi na ar ty ku ły pra -
so we i au dy cje ra dio we na gła śnia ten spo łecz ny pro blem
od 10 lat! Przez te 10 lat PZD, za wy jąt kiem po je dyn czych
przy pad ków, nie uzy skał żad nej po mo cy w ce lu roz wią za -
nia te go pro ble mu.  

NIK w każ dym nie mal zda niu sta wia za rzut PZD 
– str. 34 – „Da ne prze ka za ne gmi nom przez PZD, o licz bie
osób za miesz ku ją cych na dział kach by ły nie zgod ne ze sta -
nem fak tycz nym”. Da lej na stę pu ją przy kła dy, wcze śniej
wspo mnia ne 18 osób z ROD w Szcze ci nie i na stęp ny przy -
kład - Za rząd ROD im. T. Ko ściusz ki w od po wie dzi na pi smo
Urzę du Mia sta Czę sto cho wa z dnia 20 paź dzier ni ka 2008 r.
nie po in for mo wał, że jed na oso ba miesz ka od po ło wy wrze -
śnia 2008 r. – a więc miesz ka od dwóch ty go dni! Na stwier -
dzo ne przez NIK 962 przy pad ki za miesz ka nia to są przy-
kła dy, któ re pod su mo wa no, że PZD prze ka zał gmi nom nie -
zgod ne ze sta nem fak tycz nym da ne. NIK dał dwa jed nost ko -
we przy pad ki na bli sko 5000 ogro dów ist nie ją cych w kra ju.

Dal sze in for ma cje na ten te mat są tak że nie praw dzi we.
NIK stwier dził, że tyl ko na ob sza rze 1 gmi ny z 8 kon tro -
lo wa nych PZD pod jął dzia ła nia w ce lu usta le nia licz by
osób za miesz ku ją cych na te re nie ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. W syn te zie wy ni ków kon tro li (str. 9) jest
zda nie „Stwier dzo no, że w PZD nie po sia da no peł nej in -
for ma cji o użyt ko wa niu ogro dów dział ko wych nie zgod -
nie z usta wą o ROD”. (da lej znów przy kład o 18 za miesz -
ka łych w Szcze ci nie).

Jest to kłam stwo – NIK nie pro wa dził kon tro li w jed -

nost kach or ga ni za cyj nych PZD, nie kon tro lo wał PZD i nie
ma pra wa wy po wia dać się na te mat we wnętrz nej dzia łal -
no ści Pol skie go Związ ku Dział kow ców – nie ma pra wa
uży wać słów „Stwier dzo no” w od nie sie niu do te go, co
Zwią zek wie i ja kie po dej mo wał dzia ła nia we wnątrz or ga -
ni za cji. Uży cie ta kich sfor mu ło wań w od nie sie niu do PZD
ozna cza, że wbrew usta wie o NIK kon tro lo wa no in ny
pod miot, niż wy ni ka to z za kre su kon tro li i upraw nień
Naj wyż szej Izby Kon tro li. Ta kie stwier dze nia pod wa ża ją
w ogó le ca łość wy ni ków i wia ry god ność kon tro li, gdyż
in ny był cel i kon tro lo wa ny pod miot, a in ny pod miot kon -
tro lo wa no i wy cią gnię to wnio ski nie ma ją ce żad ne go od -
nie sie nia do stwier dzo nych fak tów. 

W spra wie za miesz ki wa nia na dział kach Zwią zek po -
dej mo wał dzia ła nia we wszyst kich gmi nach w kra ju, ale
nie ma za mia ru tłu ma czyć się ze swo jej we wnętrz nej dzia -
łal no ści, któ rą wy wo łu je zja wi sko spo łecz ne, z któ rym nie
mo że so bie po ra dzić ani ad mi ni stra cja rzą do wa ani sa mo -
rząd te ry to rial ny. Uogól nie nia i wnio ski NIK świad czą 
o tym, że wi nę za nie wy wią zy wa nie się z obo wiąz ków
przez gmi ny z gó ry przy pi sa no PZD i usta wie o ROD.
NIK za rzu ca PZD, że do pusz cza do za miesz ki wa nia i nie
sto su je sank cji sta tu to wych. Jesz cze raz na le ży zde cy do -
wa nie wy ja śnić – PZD nie był kon tro lo wa ny przez NIK 
i te go ty pu wnio ski nie wy pły wa ją z rze czy wi ste go sta nu.
Moż na tyl ko do dać, że na dział kach miesz ka ją tak że lu -
dzie, któ rzy zo sta li po zba wie ni człon ko stwa i pra wa użyt -
ko wa nia dział ki, ale Zwią zek nie mo że wy eg ze kwo wać
(na wet są dow nie) opusz cze nia tych dzia łek. Pro ce sy (cy -
wil ne) to czą się wie le lat i opar te są nie o usta wę o ROD,
ale o ko deks cy wil ny.

Szcze gól nie in try gu ją ce są wnio ski NIK, ja ko by to wła -
śnie brak od po wied nich re gu la cji w usta wie o ROD był
przy czy ną za miesz ki wa nia na dział kach. Sam NIK przy ta -
cza prze pis usta wy o ROD o fak tycz nym za ka zie wy ko rzy -
sty wa nia dzia łek w ROD do ce lów miesz ka nio wych – czy
moż na z te go wy snuć wnio sek, że po przez zmia nę usta wy
o ROD miesz ka ją cy na te re nie dzia łek wy pro wa dzą się do -
bro wol nie i pro blem znik nie jak za do tknię ciem cza ro dziej -
skiej różdż ki? Nie znik nie pro blem, naj wy żej po przez
ma ni pu la cje pra wem moż na do pro wa dzić do te go, że znik -
ną ogro dy dział ko we. Ogro dów już nie bę dzie, lu dzie da lej
bę dą miesz kać do cza su, aż spy chacz wszyst ko wy rów na.

NIK kon tro lo wał w gmi nach „za pew nie nie wa run ków
pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych” i na tknął się na pro blem bez dom no ści. 
Z do ku men tu NIK moż na wy snuć wnio sek, że za bez dom -
ność od po wia da PZD i usta wa o ROD.

Za mel do wa nie w ROD

Za mel do wa nie jest kon se kwen cją za miesz ki wa nia. 
W in for ma cji NIK po da ne są wszyst kie prze pi sy re gu lu -

ją ce tę spra wę, a tak że kon klu zja po twier dzo na wy ro kiem
NSA, że za mel do wa nie jest wy łącz nie po twier dze niem
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po by tu pod da nym ad re sem. NIK po dał tak że w ślad za
orzecz nic twem, że or gan do ko nu ją cy za mel do wa nia nie
ma pra wa ba dać, czy obiekt, w któ rym da na oso ba miesz -
ka jest obiek tem miesz kal nym. W ca łej in for ma cji NIK
roz pi su je się nad przy pad ka mi ba da nia, czy fak tycz nie te
oso by za miesz ku ją na te re nie dzia łek i w kon klu zji znów
wi ną obar cza PZD, któ re go or ga ny w świe tle pra wa po -
wszech nie obo wią zu ją ce go nie ma ją w tej spra wie nic do
po wie dze nia. Mi mo to wła śnie PZD wie lo krot nie wy stę -
po wał w po stę po wa niach ad mi ni stra cyj nych i są do wych
prze ciw ko moż li wo ści mel do wa nia na dział kach. Dla te -
go w tej spra wie jest tak bo ga te orzecz nic two, a ostat nio
z ini cja ty wy PZD jest zło żo na skar ga ka sa cyj na w ce lu
zmia ny nie ko rzyst ne go orzecz nic twa. Zwią zek jest jed -
nak osa mot nio ny w swo ich sta ra niach, bo obo wią zu ją ce
roz wią za nie jest na rę kę gmi nom, po przez za mel do wa nie
na dział ce uby wa gmi nie bez dom nych. Trze ba tak że
stwier dzić, że nie wszyst kie gmi ny pod cho dzą w ten spo -
sób do tej spra wy, nie ste ty or ga ny wyż sze uchy la ją ich od -
mo wy za mel do wa nia na te re nie ROD.

Czy w tak sza cow nej in sty tu cji, jak NIK, nikt nie za dał

so bie py ta nia, dla cze go prze pi sy o ewi den cji lud no ści do -
pusz cza ją do za mel do wa nia osób w obiek tach nie prze -
zna czo nych do za miesz ki wa nia? Je że li moż na za mel do -
wać na dział ce w ROD, to tak że moż na za mel do wać na
dwor cu ko le jo wym, par kin gu (też ma ją ad res) i w każ dym
obiek cie, któ ry ma ad res – uli cę i nu mer do mu. Nu mer lo -
ka lu oka zu je się zby tecz ny – nu mer dział ki w ROD to
prze cież nie jest nu mer lo ka lu – moż na to po rów nać do
nu me ru pe ro nu na dwor cu ko le jo wym.

Dla cze go za tem NIK stwier dza jąc przy pad ki za mel do -
wa nia na dział kach w ROD nie wnio sku je o zmia nę usta -
wy o ewi den cji lud no ści i do wo dach oso bi stych (z 1974
r.), aby za mel do wa nie mo gło mieć miej sce wy łącz nie w
obiek cie miesz kal nym? Bo to nie pa su je do kon cep cji, tak
więc NIK wnio sku je o zmia nę usta wy o ROD. Za pew ne
osią gnie swój cel, bo wiem dą ży się do ta kiej zmia ny usta -
wy o ROD, że w kon se kwen cji znik ną w Pol sce ogro dy
dział ko we – znik ną ogro dy, znik nie pro blem za miesz ki -
wa nia na nich i za mel do wa nia. Ni ko go przy tym nie in te -
re su je los mi lio na ro dzin pol skich użyt ku ją cych dział ki w
ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Po nadnor ma tyw ne al ta ny

Te ma tem kon tro li NIK w gmi nach by ło za pew nie nie
wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. W za kre sie bu do wy al tan na dział -
kach NIK wi nien od nieść się w kon tek ście po wszech nie
obo wią zu ją ce go pra wa, a więc pra wa bu dow la ne go. Kra -
jo wa Ra da w pi śmie z dnia 8 stycz nia 2010 r. bę dą cym
od po wie dzią na py ta nia NIK, wy ja śni ła sta tus al tan bu do -
wa nych do 1995 r. i po tej da cie, a tak że upraw nie nia PZD
i obo wiąz ki or ga nów ad mi ni stra cji rzą do wej. Kra jo wa
Ra da przed sta wi ła tak że uwa gi do spo so bu prze pro wa -
dza nia kon tro li w ROD przez Po wia to wych In spek to rów
Nad zo ru Bu dow la ne go. W do ku men cie NIK ten te mat
nie zo stał po ru szo ny. Tak jak przy in nych te ma tach wi ną
obar czo no PZD.

Trze ba przy po mnieć NIK, że Pra wo bu dow la ne okre -
śla ją ce wiel kość al tan na dział kach, któ rych bu do wa nie
wy ma ga po zwo le nia na bu do wę obo wią zu je od 1995 r.
Obo wią zu ją ce przed tą da tą pra wo bu dow la ne nie okre -
śla ło do pusz czal nej wiel ko ści al tan, a więc w tym kon tek -
ście nie moż na for mu ło wać za strze żeń o nie prze s-
trze ga niu pra wa przed 1995 r. W do ku men cie NIK nie roz -
gra ni cza się tej da ty. Jed nak Zwią zek ma w tej spra wie
bar dzo nie ko rzyst ne do świad cze nia, gdy nad zór bu dow la -
ny uma rza po stę po wa nia do ty czą ce po nadwy mia r-
o wych al tan na pod sta wie ze znań świad ków, ja ko by al ta -
na by ła wy bu do wa na przed 1995 r. Zwią zek nie ma
upraw nień są du i ko mor ni ka i bez orze cze nia upraw nio -
nych or ga nów pań stwo wych oraz bez ich in ge ren cji nie
ma moż li wo ści wy eg ze kwo wa nia do pro wa dze nia po -
nadnor ma tyw nej al ta ny do wy mia rów zgod nych z pra -

wem, lub do jej roz biór ki. Zwią zek nie mo że mieć ta kich
upraw nień, bo by ły by sprzecz ne z kon sty tu cją. Są jed nak
in sty tu cje w Pol sce, któ re są zo bli go wa ne do spraw dza -
nia bu do wa nych obiek tów pod ką tem zgod no ści z pra wem
i ma ją od po wied nie upraw nie nia do wy eg ze kwo wa nia
swo ich de cy zji. Ta ką in sty tu cją za pie nią dze po dat ni ków
jest nad zór bu dow la ny, któ ry przez la ta nie po dej mo wał
in ter wen cji na zgło sze nia Związ ku o sa mo wo lach bu dow -
la nych. Uak tyw nił się na wnio sek NIK i w wie lu przy pad -
kach od grze bał sta re zgło sze nia, po czym umo rzył
po stę po wa nie twier dząc, że obiekt wy bu do wa ny przed
1995 r. nie pod le ga obo wiąz ko wej roz biór ce, a wresz cie
nie jest sa mo wo lą bu dow la ną. NIK nie mo że tych obiek -
tów za li czać do sa mo wo li bu dow la nych, ani do za go spo -
da ro wa nia ROD nie zgod nie z pra wem. NIK mo że od no sić
się do pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce go, je śli by ło
ułom ne, to nie moż na wi ną obar czać or ga ni za cji spo łecz -
nej, któ ra nie ma upraw nień eg ze ku cyj nych. Kra jo wa Ra -
da PZD wy ja śnia ła NIK w przy wo ła nym wy żej pi śmie,
że sank cje związ ko we nie pod le ga ją eg ze ku cji. Oso ba,
któ ra bu du je al ta nę o wy mia rach prze kra cza ją cych do -
pusz czo ne przez pra wo bu dow la ne, mo że zo stać po zba -
wio na człon ko stwa w PZD, ale sa ma al ta na na dal stoi na
dział ce. Bez de cy zji nad zo ru bu dow la ne go, a na stęp nie
wy eg ze kwo wa nia jej, czę sto do pie ro po prze wle kłym po -
stę po wa niu są do wym, de cy zje or ga nów Związ ku nie od -
nio są ocze ki wa ne go skut ku. 

Pro blem al tan po nadnor ma tyw nych to tak że pro blem sa -
mych gmin. PZD zwró cił na to uwa gę w pi śmie do NIK i
zna la zło się to w po sta ci bar dzo krót kiej not ki w ma te ria le
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NIK, ale bez żad nych wnio sków. Cho dzi o po bie ra nie przez
gmi ny po dat ku od nie ru cho mo ści od al tan więk szych niż
do pusz czo ne pra wem bu dow la nym wy mia ry. Gmi ny po -
bie ra ły od ta kich obiek tów po dat ki nie in for mu jąc o tym
nad zo ru bu dow la ne go. W tym za kre sie NIK nie zgło sił żad -
ne go wnio sku, choć to wła śnie gmi ny by ły kon tro lo wa ne.

Wbrew twier dze niom NIK, pro ble mu po nadnor ma tyw -
ne go bu dow nic twa nie roz wią że się po przez zmia nę usta wy
o ROD (chy ba, że w ta kim kon tek ście jak przy za miesz ki -
wa niu). Obiek ty po wsta ją ce na dział kach w ROD win ny
być tak sa mo trak to wa ne przez nad zór bu dow la ny, jak każ -
de in ne, sto su jąc do nich obo wią zu ją ce pra wo i wsz czy nać
po stę po wa nie, gdy na stę pu je zgło sze nie. 

W ska li kra ju jest to bar dzo nie wiel ki pro cent wszyst -
kich al tan i tam gdzie współ pra ca z PINB jest od lat wła -
ści wa, tam nie po wsta ją sa mo wo le bu dow la ne. 

W ma te ria le NIK jest to ko lej ny te mat, za któ re go stan
obar czo no wi ną PZD i usta wę o ROD. Brak ja kich kol -
wiek wnio sków NIK w tym za kre sie do in sty tu cji po wo -
ła nych do tych spraw, a tak że brak wnio sków w sto sun ku
do gmin i pra wa obo wią zu ją ce go w tym za kre sie. To co
stwier dzi ła kon tro la NIK (za po śred nic twem PINB) Zwią -
zek wie od daw na i ma szcze gó ło we da ne do ty czą ce za bu -
do wy na dział kach. Jest jed nak cał ko wi cie osa mot nio ny
w wal ce z tym pro ce de rem. Ostat nie uak tyw nie nie przez
NIK nad zo ru bu dow la ne go nie roz wią zu je spra wy, gdyż
po ja wia ją się no we po my sły w po sta ci pró by le ga li za cji
do mów na dział kach – nie opi sa ny przez NIK, ale zna ny

w ca łej Pol sce przy pa dek b. pre zy den ta Szcze ci na. W in -
nych przy pad kach nad zór bu dow la ny sam wska zu je dział -
kow com, co ma ją zro bić, aby za le ga li zo wać dom sto ją cy
na dział ce w ROD. Ope ra cja jest kosz tow na, ale dla in sty -
tu cji pań stwo wej to czy sty zysk, tyl ko że jest to na ma wia -
nie do prze stęp stwa – otóż nad zór bu dow la ny wy stę pu je
do dział kow ców z pi smem, że do le ga li za cji ich bu do wy
win ni mię dzy in ny mi zło żyć oświad cze nie o po sia da nym
pra wie do grun tu prze zna czo ne go na ce le bu dow la ne. Ża -
den dział ko wiec nie ma ta kie go pra wa do dział ki w ROD
na te re nie ca łej Pol ski. Te go pro ble mu, choć tak że przed -
sta wio ne go w pi śmie KR PZD, nie ma w ma te ria le NIK,
nie ma też oczy wi ście żad nych wnio sków na ten te mat. 

Za pod su mo wa nie ca łe go pro ble mu mo że słu żyć ta be la
za miesz czo na na str. 39 ma te ria łu NIK. Jak wy ni ka z te -
go ze sta wie nia, na te re nie 13 wo je wództw pro wa dzo ne
by ły 234 po stę po wa nia w spra wie po nadnor ma tyw nych
al tan. Dla przy kła du w Dol no ślą skim pro wa dzo no 2 po stę -
po wa nia, a jest tam po nad155 ty się cy dzia łek, w Ma ło pol -
skim 1 po stę po wa nie, a jest po nad 32 ty sią ce dzia łek, 
w Ma zo wiec kim 27 po stę po wań na po nad 86 ty się cy dzia -
łek, a w Ślą skim 17 na po nad 107 ty się cy dzia łek.

Na str. 49 ma te ria łu NIK po da no dzia ła nia Związ ku 
w przy pad ku bu do wy po nadnor ma tyw nych al tan oraz za -
po bie ga ją ce te mu zja wi sku. Są to dzia ła nia wła ści we 
i z czyn nym udzia łem nad zo ru bu dow la ne go. Skąd za tem
ne ga tyw ne wnio ski pod ad re sem Związ ku, sko ro nie są one
po par te sta nem rze czy wi stym wy ni ka ją cym z kon tro li?

Po bie ra nie po dat ku od nie ru cho mo ści za po nadnor ma tyw ne al ta ny

W trak cie kon tro li NIK stwier dzo no 809 przy pad ków
na li cza nia po dat ku od nie ru cho mo ści wo bec po nadnor -

ma tyw nych al tan. Ta ka moż li wość wy ni ka z  art. 7 ust. 1
pkt 12 usta wy z dnia 12 stycz nia 1991 r. o po dat kach i

Dzia ła nia gmin w przy pad kach re ali zo wa nia obiek tów na te re nach ROD nie zgod nie 
z prze pi sa mi pra wa

Jest to wręcz ku rio zal ny roz dział w ma te ria le NIK (str.
48). Na sa mym po cząt ku za pi sa no, że „stwier dzo no przy -
pad ki re ali zo wa nia na te re nie ROD obiek tów in nych, niż
okre ślo ne w usta wie – Pra wo bu dow la ne”. Na stęp nie opi -
su je się pro ce du ry, któ re do ty czy ły no śni ków re kla mo -
wych i pla no wa nej bu do wy sie dzi by PZD. Czy to są
obiek ty in ne niż okre ślo ne w Pra wie bu dow la nym? Jest
to no we od kry cie i no wa in ter pre ta cja pra wa bu dow la ne -
go. I no śni ki re kla mo we i bu dyn ki są okre ślo ne w pra wie
bu dow la nym, na to miast Pra wo bu dow la ne nie okre śla, co
mo że być bu do wa ne na te re nie ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych, bo i nie mo że okre ślać. Te ren ro dzin ne go ogro -
du dział ko we go jest ta ką nie ru cho mo ścią jak każ da in na 
i pod le ga ta kim sa mym pro ce du rom w za kre sie pra wa bu -
dow la ne go. Pra wo bu dow la ne w za kre sie ro dzin nych
ogro dów dział ko wych od no si się tyl ko do al tan na dział -
kach zwal nia jąc je – w za kre sie wy zna czo nych wy mia -

rów – z obo wiąz ku zgła sza nia za mia ru bu do wy i po zwo -
le nia na bu do wę. Pra wo bu dow la ne nie za ka zu je bu do wy
na te re nie ROD świe tlic, sie dzib or ga nów ogro do wych,
okrę go wych czy kra jo wych. Nie za ka zu je tak że bu do wy
no śni ków re kla mo wych. Te obiek ty moż na bu do wać na
te re nie ROD, ale zgod nie z pro ce du rą okre ślo ną Pra wem
bu dow la nym.

Cze mu więc ma słu żyć ten roz dział? Czyż by na ru sze -
niem pra wa jest za miar bu do wy sie dzi by Związ ku na te -
re nie ROD, na któ rą dział kow cy od 30 lat zbie ra ją środ ki?
Na wska za nym te re nie są już bu dyn ki słu żą ce ogro do wi
(świe tli ca, biu ro za rzą du, ma ga zy ny), czy te obiek ty są
tak że in ne niż okre ślo ne Pra wem bu dow la nym?

I w tym przy pad ku na su wa ją się py ta nia, co to ma
wspól ne go z kon tro lą gmin i dla cze go uży wa się okre śleń
nie zgod nych z obo wią zu ją cym pra wem – usta wą Pra wo
bu dow la ne?
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opła tach lo kal nych. Sto sow nie do te go prze pi su, od po -
dat ku od nie ru cho mo ści zwal nia się 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. W re zul ta cie
każ dy obiekt po sta wio ny na dział ce ro dzin nej wbrew usta -
wie – Pra wo bu dow la ne po wi nien być opo dat ko wa ny po -
dat kiem od nie ru cho mo ści. Nie ozna cza to jed nak, że
za pła ta ta kie go po dat ku le ga li zu je sa mo wo lę bu dow la ną,
któ ra - na za sa dach ogól nych – mu si być do pro wa dzo na
do sta nu zgod ne go z pra wem al bo usu nię ta w dro dze roz -
biór ki. Z te go wzglę du te go ty pu przy pad ka mi po win ni
się za jąć po wia to wi in spek to rzy nad zo ru bu dow la ne go. 

Z ra por tu NIK wy ni ka, że gmi ny, któ re po bie ra ły po dat -
ki od po nadnor ma tyw nych al tan, nie po wia da mia ły po -
wia to wych in spek cji nad zo ru bu dow la ne go o zna nych im
sa mo wo lach bu dow la nych. Ta ka po sta wa jest zna mien na
i ob ra zu je sto su nek władz pu blicz nych wo bec pro ble mu
po nadnor ma tyw ne go bu dow nic twa na te re nie ROD.
Wska zu je bo wiem na swo istą dwo istość w po stę po wa niu
gmin od no śnie sa mo wo li na te re nie ogro dów. Z jed nej bo -
wiem stro ny wy stę pu je ak tyw ność po wo do wa na chę cią
fi skal ne go wy ko rzy sta nia przy pad ków ła ma nia Pra wa bu -
dow la ne go ja ko ko lej ne źró dło do cho dów bu dże to wych,
na to miast z dru giej stro ny ist nie je bez czyn ność w za kre -
sie zwal cza nia zja wi ska sa mo wo li bu dow la nych po przez
nie zgła sza nia te go ty pu przy pad ków do wła ści wych or ga -
nów nad zo ru bu dow la ne go. Przy czy ny ta kie go sta nu rze -
czy są oczy wi ste. Wska zu ją one na po wszech ne i nie -
po ko ją ce zja wi sko to le ro wa nia przez or ga ny wła dzy pu -
blicz nej sy tu acji bu do wa nia i za miesz ki wa nia w obiek -

tach po sta wio nych sprzecz nie z za sa da mi wy ni ka ją cy mi z
usta wy – Pra wo bu dow la ne. Jest to zja wi sko na gan ne nie
tyl ko z uwa gi na ko rzy ści fi nan so we czer pa ne z te go ty tu -
łu przez nie któ re gmi ny, ale rów nież z uwa gi na za gro że -
nia dla zdro wia i ży cia osób, któ re za miesz ku ją w sa mo-
wo lach. Ta kie sy tu acje wpły wa ją wręcz de mo ra li zu ją co,
gdyż w prak ty ce oso by uisz cza ją ce po da tek od po nadnor -
ma tyw nych al tan uzna ją, że w ten spo sób za le ga li zo wa ły
do ko na ną sa mo wo lę i mo gą sta le w niej prze by wać. W re -
zul ta cie ta kie oso by, dzia ła jąc w po czu ciu zu peł nej bez -
kar no ści, zu peł nie igno ru ją na po mnie nia i sank cje na kła-
da ne przez or ga ny Związ ku. 

W tym kon tek ście na le ży uznać, że ob cią ża nie spo łecz nie
dzia ła ją cych or ga nów PZD za przy pad ki na ru sza nia pra wa
bu dow la ne go na te re nie ogro dów oraz za miesz ki wa nia na
dział kach ro dzin nych jest nad uży ciem. Pro blem po sta wy
gmin czer pią cych ko rzy ści fi skal ne z sa mo wo li bu dow la -
nych naj le piej o tym świad czy. Wy da je się, że ten pro blem
nie zo stał rów nież od po wied nio po trak to wa ny przez NIK,
któ ry nie do ko nał je go ana li zy i skwi to wał go je dy nie wnio -
skiem, że „(…) współ pra ca ad mi ni stra cji pu blicz nej, w tym
z or ga na mi nad zo ru bu dow la ne go oraz współ pra ca tych or -
ga nów z PZD, w za kre sie za dań re ali zo wa nych na pod sta -
wie usta wy o rod, by ła nie wy star cza ją ca”. Kon klu zja ta jest
nie zro zu mia ła i zu peł nie nie ko re spon du je z usta le nia mi
kon tro l ny mi w przed mio to wym za kre sie. Nie wia do mo bo -
wiem, cze mu Zwią zek po no si ja ką kol wiek od po wie dzial -
ność za przy pad ki bez czyn no ści gmin, po bie ra ją cych
po dat ki od sa mo wo li bu dow la nych, któ rych jed no cze śnie
nie zgła sza ły or ga nom nad zo ru bu dow la ne go. Wnio sek ten
świad czy więc o ten den cyj no ści ra por tu, któ ry za każ dą nie -
pra wi dło wość ob wi nia Zwią zek.

Szam ba i od pa dy w ROD

W ma te ria le z kon tro li uzna no, że ro dzin ne ogro dy
dział ko we są spraw cą ska że nia śro do wi ska. Do ta kie go
wnio sku NIK do szedł stwier dza jąc nie licz ne przy pad ki sa -
mo wol nej bu do wy szamb na dział kach miej skich. Moż na
za dać py ta nie, ja kie prze pi sy po wszech nie obo wią zu ją ce
za bra nia ją bu do wy szamb na dział kach w rod? Żad ne,
wręcz prze ciw nie, w wie lu mia stach uchwa ła mi ra dy mia -
sta wpro wa dzo no obo wią zek gro ma dze nia i od pro wa dza -
nia nie czy sto ści cie kłych ze wszyst kich nie ru cho mo ści,
na któ rych prze by wa ją lu dzie. 

Ten pro blem przed sta wio no w ma te ria le NIK bez opar -
cia się o obo wią zu ją ce pra wo. Dział ko wiec jest po sia da -
czem dział ki – każ da for ma praw na, na wet gdy by dzier-
ża wił dział kę od gmi ny (ten cel moż na od czy tać z ma te -
ria łu NIK) – sta wia go w po zy cji po sia da cza, któ ry obo -
wią za ny jest do sto so wa nia się do obo wią zu ją ce go pra wa
i od po wia da za swo je dzia ła nia. Zbior ni ki na nie czy sto ści
cie kłe pod le ga ją pro ce du rze okre ślo nej pra wem bu dow -
la nym i są po wo ła ne in sty tu cje, któ re ma ją spraw dzać sto -

so wa nie się do te go pra wa, a tak że do póź niej szej eks plo -
ata cji szamb. Dla cze go za tem w ra por cie NIK nie ma nic
na te mat dzia łań gmin w tym za kre sie? Dla cze go nie ma
wnio sków pod ad re sem nad zo ru bu dow la ne go i służb
gmi ny, np. stra ży miej skiej? W ma te ria le zna la zły się na -
to miast wy tłu ma cze nia służb miej skich, dla cze go nie po -
dej mu ją dzia łań w tym za kre sie (str. 54). Otóż usta lo no, że
przy czy ną nie podej mo wa nia lub po dej mo wa nia dzia łań 
w ogra ni czo nym za kre sie przez gmi ny, by ła nie wy star cza -
ją ca licz ba pra cow ni ków upraw nio nych do kon tro li
szczel no ści zbior ni ków na nie czy sto ści płyn ne oraz nie -
po sia da nie przy go to wa nia za wo do we go i tech nicz ne go 
w tym za kre sie. Dla cze go więc nie sfor mu ło wa no od po -
wied nich wnio sków pod ad re sem gmin, aby po przez swo -
je dzia ła nie za pew ni ły wa run ki do pra wi dło we go fun-
k cjo no wa nia rod? Przy kła dy Byd gosz czy i Wro cła wia po -
da ne w ma te ria le NIK świad czą o tym, że ten pro blem
moż na kon tro lo wać i prze ciw dzia łać zja wi skom sprzecz -
nym z pra wem.
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Ku rio zal ne mo że być to, że kil ka na ście lub kil ka dzie -
siąt szamb w ROD oce nio no ja ko moż li wość ska że nia śro -
do wi ska i to w gmi nach, w któ rych ty sią ce do mów nie
po sia da ka na li za cji (np. więk sza część do mów w war -
szaw skiej dziel ni cy Wa wer). Wnio ski z ta kiej kon tro li na -
su wa ją się sa me – sko ro gmi ny tłu ma czą brak dzia łań
nie wy star cza ją cą licz bą pra cow ni ków, to w ta kim sa mym
stop niu kon tro lu ją zbior ni ki na te re nie pry wat nych nie ru -
cho mo ści. Ozna cza to, że jest pro blem znacz nie wy kra -
cza ją cy po za te ren ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Jest oczy wi stym, że nie szczel ne zbior ni ki na nie czy sto -
ści ska ża ją gle bę, ale nie moż na wy snu wać wnio sku, że

ro dzin ne ogro dy dział ko we ska ża ją śro do wi sko. Ani sło -
wa w ma te ria le NIK nie ma o po zy tyw nym wpły wie ogro -
dów na śro do wi sko miej skie. To są wresz cie ty sią ce
hek ta rów zie le ni oczysz cza ją cej za tru te spa li na mi miej -
skie po wie trze, to wresz cie naj więk szy pro du cent tle nu w
mia stach i naj więk szy asy mi la tor dwu tlen ku wę gla. 
I wszyst ko bez na kła dów ze stro ny mia sta. To dział kow -
cy utrzy mu ją ogro dy i naj więk sze ob sza ry zie le ni miej -
skiej. Po da ne w ma te ria le NIK kwo ty, ja kie kon tro lo wa ne
gmi ny po nio sły na ogro dy dział ko we w cią gu kil ku lat są
wręcz śmiesz ne bio rąc pod uwa gę ilość ogro dów w tych
mia stach i zaj mo wa ny przez nie ob szar.

Nie użyt ko wa ne dział ki w ROD

Na wstę pie na le ży za dać py ta nie, co to ma wspól ne go 
z kon tro lą gmin? Czy na te re nie kra ju nie użyt ko wa ne te -
re ny znaj du ją się tyl ko w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych? W każ dym z kon tro lo wa nych miast moż na zna leźć
set ki nie ru cho mo ści w za stra sza ją cym sta nie, o wie le gor -
szym niż po ka zy wa ne w ma te ria le zdję cia dzia łek 
w ROD. Dru gie py ta nie, to na pod sta wie ja kie go prze pi -
su nad zór bu dow la ny ma pra wo kon tro lo wać stan za go -
spo da ro wa nia dzia łek w ROD (tak że in nych nie ru cho -
mo ści)? To nie jest kom pe ten cja nad zo ru bu dow la ne go 
i NIK nie po wi nien wy ko rzy sty wać ma te ria łów, któ re
świad czą o prze kro cze niu po sia da nych kom pe ten cji. Stan
nie ru cho mo ści, o ja kim tu mo wa, mo że kon tro lo wać straż
miej ska, służ by sa ni tar ne, ale nie nad zór bu dow la ny. 

Pro blem po rzu co nych i za nie dba nych dzia łek jest 
w Związ ku zna ny i Zwią zek po sia da szcze gó ło we da ne na
ten te mat. Przy czy ny te go zja wi ska, zresz tą mar gi nal ne go,
bo wiem w zde cy do wa nej więk szo ści ogro dów cze ka ko -
lej ka chęt nych na dział ki, są róż ne. Po dej mo wa ne przez
or ga ny Związ ku czyn no ści prze wi dzia ne sta tu tem PZD, 
a więc po zba wie nie człon ko stwa, nie za ła twia ją od rę ki
ist nie ją ce go sta nu. W przy pad kach po rzu ce nia dział ki
trud ne jest na wet usta le nie miej sca po by tu użyt kow ni ka i
ca ły pro ces jest prze wle kły. Czę sto ja kie kol wiek dzia ła -
nia wstrzy mu je roz pa try wa nie spra wy przez sąd, do któ -
re go zwró cił się po zba wio ny człon ko stwa i pra wa użyt ko-
wa nia dział ki. To nie jest wi na Związ ku, ani usta wy 

o ROD, bo pro ce du rę w tym za kre sie re gu lu je ko deks cy -
wil ny.  Jak wy żej wspo mnia no nie użyt ko wa nych dzia łek,
a tak że ta kich, na któ rych gro ma dzo ne są ma te ria ły nie
zwią za ne z użyt ko wa niem dział ki, jest bar dzo ma ło.
Dział ki przy po mi na ją ce śmiet ni sko to wy jąt ki, jed nak wi -
docz ne i ma ją ce bar dzo nie ko rzyst ny wpływ na ca ły
ogród. Wal ka z tym zja wi skiem jest bar dzo trud na. Ta kie
dzia ła nia by ły po dej mo wa ne na te re nie kon tro lo wa nych
gmin, tyl ko nie ma o nich ani sło wa w ma te ria le NIK. Zwią -
zek wspól nie ze służ ba mi miej ski mi po trze bo wał wie lu
mie się cy na usu nię cie (praw ne) do tych cza so we go użyt kow -
ni ka, a na stęp nie, naj czę ściej na koszt dział kow ców, trze ba
by ło wy wieźć na gro ma dzo ne rze czy na wy sy pi sko. 

Nie moż na na to miast zro zu mieć, co ma ozna czać za rzut
(str. 50), że Zwią zek nie do pro wa dził do li kwi da cji tych
dzia łek. Ja ka to mia ła by być li kwi da cja? Zwią zek nie mo -
że li kwi do wać dzia łek, tyl ko zna leźć dla nich no we go
użyt kow ni ka, aby je za go spo da ro wał. Dzi wić zresz tą mo -
że po świę ce nie te mu te ma to wi ty le miej sca w ca łym ma -
te ria le, sko ro stwier dza się (str. 50), że „w to ku kon tro li
NIK, or gan nad zo ru bu dow la ne go, stwier dził że w jed nej
gmi nie, na grun tach prze ka za nych pod ROD, znaj do wa ły
się dział ki, któ re nie by ły użyt ko wa ne.” 

Z po je dyn czych przy pad ków NIK ro bi pro blem, któ ry
ma słu żyć wy łącz nie ata ko wa niu PZD i usta wy o ROD.
Znów ma my przy kład na to, że pod płasz czy kiem kon tro -
li gmin kon tro lo wa no ro dzin ne ogro dy dział ko we i PZD.

Praw ne moż li wo ści prze ciw dzia ła nia przez PZD przy pad kom na ru sza nia pra wa

Jak kol wiek ra port NIK sta no wi do ku ment bar dzo nie -
spój ny i cha otycz ny, w jed nej ma te rii moż na uznać go za
jed no znacz ny, tj. w czę ści stwier dzeń słu żą cych za kwe -
stio no wa niu funk cjo no wa nia ROD w opar ciu o sa mo rząd
dział kow ców, tj. PZD. W czę ści za ty tu ło wa nej „Uwa gi
koń co we i wnio ski” pa da stwier dze nie, iż „PZD w nie -
wiel kim stop niu ko rzy sta z in stru men tów praw nych okre -

ślo nych w usta wie o ROD, sta tu cie PZD i re gu la mi nie
ROD  na rzecz pra wi dło we go za go spo da ro wa nia dzia łek
i wy eli mi no wa nia ra żą ce go na ru sze nia prze pi sów pra wa.
W re zul ta cie w wie lu przy pad kach ROD wy ko rzy sty wa -
ne są nie zgod nie z ich prze zna cze niem i ce lem usta wy”. 

Ten jed no znacz nie ne ga tyw ny dla Związ ku wnio sek nie
zo sta je nie ste ty w ża den spo sób roz wi nię ty. Tak więc nie
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do koń ca wia do mo, w opar ciu o ja kie za rzu ty zo stał sfor -
mu ło wa ny. Nad mie nić bo wiem na le ży, że jak kol wiek
PZD po sia da sta tu to we kom pe ten cji do sto so wa nia kar,
włącz nie z sank cją po zba wie nia człon ko stwa i pra wa użyt -
ko wa nia dział ki, to jed nak nie po sia da on upraw nień eg -
ze ku cyj nych. Po nad to, bio rąc pod uwa gę ca ło kształt
opra co wa nia NIK, za sad nym jest stwier dze nie, iż głów ne
za rzu ty do ty czą ce funk cjo no wa nia ROD do ty czy ły przy -
pad ków sa mo wo li bu dow la nej oraz za miesz ki wa nia na
dział kach. W tym zaś za kre sie, wbrew po wyż sze mu
stwier dze niu NIK, PZD nie jest wy po sa żo ny w in stru men -
ty praw ne, któ re po zwo li ły by mu sa mo dziel nie na sku -
tecz ne eg ze kwo wa nia pra wa. 

Je że li cho dzi o kwe stie zwią za ne z przy pad ka mi sa mo -
wo li bu dow la nej, to NIK cał ko wi cie po mi nął fakt, iż 
w sy tu acji ich za ist nie nia or ga ny nad zo ru bu dow la ne go
zo bo wią za ne są do pod ję cia po stę po wa nia z urzę du. PZD
nie po sia da zaś żad nych usta wo wych kom pe ten cji w tym
za kre sie. Za pis w sta tu cie  PZD do ty czą cy upraw nień Za -
rzą du ROD do na ka za nia wstrzy ma nia bu do wy al ta ny nie -
zgod nej z prze pi sa mi, ma sku tek wy łącz nie we wnątrz z-
wiąz ko wy, a nie two rzy ty tu łu eg ze ku cyj ne go wo bec
dział kow ca. Za sta na wia ją ce jest rów nież la ko nicz ne po -
trak to wa nie przez NIK wska za nych w ra por cie przy pad -
ków za nie cha nia przez gmi ny (po mi mo ich usta wo we go
obo wiąz ku, ja ko or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej) za wia -
da mia nia nad zo ru bu dow la ne go o po nadnor ma tyw nych
al ta nach, od któ rych po bie ra ły po da tek od nie ru cho mo ści.
Po mi mo do stę pu do da nych pu bli ko wa nych przez PZD,
NIK nie od niósł się tak że do opra co wa nych przez Zwią -
zek ra por tów z ba da nia ska li sa mo wo li bu dow la nych w
ROD (Biu le ty ny In for ma cyj ne PZD). Ra por ty te, jak rów -
nież za le ce nia i uchwa ły KR PZD w tej spra wie, są zaś
do wo dem, iż wbrew te zom przy ję tym w in for ma cji Izby,
Zwią zek po dej mu je dzia ła nia ma ją ce na ce lu usta le nie
ska li zja wi ska i prze ciw dzia ła nie na ru sze niom pra wa bu -
dow la ne go w ROD. In nym przy kła dem na brak obiek ty -
wi zmu au to rów ra por tu jest fakt, iż opi su jąc przy pa dek
ogro du z Olsz ty na, w któ rym ok. 85 % al tan mia ło wy -
mia ry po nadnor ma tyw ne, au to rzy nie za strze gli rów nież,
iż kon tro la nad zo ru bu dow la ne go w tym ogro dzie zo sta ła
prze pro wa dzo na w związ ku z dzia ła nia mi pod ję ty mi ze
stro ny PZD, a nie z ini cja ty wy or ga nu ad mi ni stra cji pu -
blicz nej. 

Ana lo gicz nie na le ży oce nić te zy gło szo ne przez NIK 
w czę ści do ty czą cej za miesz ki wa nia na dział kach. Wbrew
po glą do wi przy ję te mu przez au to rów in for ma cji, PZD nie
tyl ko nie to le ru je te go zja wi ska, ale wręcz po dej mu je dzia -
ła nia w ce lu je go eli mi na cji. Pro ble mem jest zaś prak ty ka
or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej, w tym sa mo rzą du te ry -
to rial ne go. Nie tyl ko cał ko wi cie igno ru ją one pró by na -
wią za nia przez Zwią zek współ pra cy w tym za kre sie i nie
za pew nia ją dla osób miesz ka ją cych w ogro dach lo ka li
miesz kal nych, ale po nad to, po przez mel do wa nie w al ta -
nach, utwier dza ją je w prze ko na niu o do pusz czal no ści ta -

kie go wy ko rzy sty wa nia dzia łek. Po nad to kon tro le rzy NIK
two rząc ra port i for mu łu jąc w nim kry tycz ne wo bec PZD
wnio ski, abs tra hu ją od aspek tów hi sto rycz nych, któ re nie -
jed no krot nie da ją od po wiedź na py ta nie o źró dła za miesz -
ki wa nia na te re nie dzi siej szych ROD. Mia no wi cie część 
z kon tro lo wa nych przez nich ROD, są to ogro dy za miesz -
ka ne jesz cze w okre sie przed wo jen nym (Po znań) lub w
la tach 70 tych XX w. – kie dy to w nie któ rych re gio nach
kra ju wła dze to le ro wa ły to zja wi sko. Zgod nie z usta wą
PZD (utwo rzo ny w 1981 r.) był zo bo wią za ny przy jąć ta -
ki ogród do swo jej struk tu ry. Na le ży rów nież pod kre ślić
nie re pre zen ta tyw ność da nych z miast, któ re zo sta ły ob ję -
te ba da niem przez NIK, jak i stron ni czy spo sób ich przed -
sta wie nia. 

Jak wska zu ją da ne po sia da ne przez PZD, zja wi sko za -
miesz ki wa nia na te re nach ROD jest cha rak te ry stycz ne dla
naj więk szych aglo me ra cji. Po twier dził to zresz tą ra port
NIK, któ ry stwier dza szcze gól ne na si le nie zja wi ska na te -
re nie Po zna nia i Gdań ska, a je dy nie śla do wą ska lę na te -
re nie Olsz ty na i Czę sto cho wy. War to przy tym za uwa żyć,
iż szcze gól nie du ża ska la zja wi ska na te re nie Po zna nia 
i Gdań ska, jest wła śnie efek tem wspo mnia nych aspek tów
hi sto rycz nych. Z ko lei na te re nie Szcze ci na, o czym ra -
port nie wspo mi na, na prze ło mie XX i XXI wie ku funk -
cjo no wa ły fir my, któ re wy spe cja li zo wa ły się w przej mo -
wa niu miesz kań, po przez „prze no sze nie” ich miesz kań -
ców do al tan w ów cze snych POD. Pod kre ślić na le ży, iż
PZD pod jął wów czas dzia ła nia (szko le nia dla za rzą dów
ogro dów oraz wpro wa dze nie we wnętrz nych wy tycz nych)
cze go efek tem by ło za blo ko wa nie te go zja wi ska. Nie ste -
ty, nie zo sta ło ono cał ko wi cie wy eli mi no wa ne, po mi mo
wy stą pień kie ro wa nych przez OZ PZD w Szcze ci nie do
władz mia sta (usta wo wo zo bo wią za nych do za spo ka ja nia
po trzeb miesz ka nio wych po przez za pew nia nie lo ka li so -
cjal nych) i znacz na część osób, któ re w ten spo sób tra fi ły
do ROD, na dal za miesz ku je na te re nie ogro dów. 

War to rów nież za uwa żyć, iż sta wia jąc PZD za rzu ty 
w związ ku z za miesz ki wa niem na dział kach, kon tro le rzy
NIK nie za po zna li się z orzecz nic twem Są du Naj wyż sze -
go w tej ma te rii. Tym cza sem zda niem SN aby wy eks mi -
to wać oso by miesz ka ją ce w al ta nie, ko niecz ne jest za pew-
nie nie im lo ka lu so cjal ne go. Oko licz ność ta, w po wią za -
niu z cał ko wi tą bier no ścią gmin, któ re wręcz uchy la ją się
od je go re ali za cji, po wo du je, iż na wet w przy pad kach wy -
ko rzy sta nia dro gi są do wej i uzy ska nia orze cze nia eks mi -
syj ne go, wy rok w tej spra wie jest dla PZD bez u ży tecz ny. 

Pod su mo wu jąc uwa gi do ty czą ce za sad no ści wnio sków
NIK co do rze ko me go nie wy ko rzy sty wa nia przez PZD
po sia da nych prze zeń in stru men tów praw nych słu żą cych
za pew nie niu prze strze ga nia prze pi sów przez oso by użyt -
ku ją ce dział ki, stwier dzić na le ży, iż po sta wie nie tej te zy
jest, je że li nie cał ko wi cie nie uza sad nio ne, to przy naj mniej
znacz nym nad uży ciem. Za pre zen to wa na przez NIK ska -
la sa mo wo li bu dow la nej oraz za miesz ki wa nia na dział -
kach nie od zwier cie dla rze czy wi stych roz mia rów te go
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zja wi ska w ogro dach, w któ rych z dzia łek ko rzy sta bli sko
1 000 000 ro dzin. Z ba dań PZD wy ni ka, iż pro blem ten
do ty czy mniej niż 1% dzia łek, pod czas gdy ob raz kre owa -
ny przez NIK wska zy wał by na je go na gmin ność. Po nad -
to przy pi sy wa nie wi ny PZD za je go za ist nie nie, przy
jed no cze snym cał ko wi tym igno ro wa niu dzia łań Związ ku
w tej ma te rii oraz prze cho dze niu do po rząd ku dzien ne go
nad bier no ścią or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej, mu si bu -
dzić za strze że nia co do rze tel no ści ra por tu. Są one tym
bar dziej uza sad nio ne, iż – jak wy ni ka z za kre su kon tro li 
– jej przed mio tem nie by ła dzia łal ność PZD, ale gmin. Tak

więc for mu ło wa nie przez NIK za strze żeń do dzia ła nia
PZD, w sy tu acji gdy nie by ła ona ba da na, mu si być uzna -
ne za oczy wi ste nad uży cie ze stro ny Izby. W ten sam spo -
sób na le ży oce nić usta le nia i wnio ski do ty czą ce pro b-
le ma ty ki za miesz ki wa nia. Nie re pre zen ta tyw ność ba da -
nych przy pad ków oraz nie obiek tyw ność w oce nie źró deł
zja wi ska i pod mio tach win nych je go za ist nie nia, na ka zu -
je po sta wić py ta nie, czy oso by prze pro wa dza ją ce kon tro -
lę, a w szcze gól no ści two rzą ce osta tecz ną In for ma cję,
na le ży cie wy wią za ły się ze swych obo wiąz ków.

Nad zór nad dzia łal no ścią PZD

Je den z za sad ni czych wnio sków NIK spro wa dza się do
stwier dze nia, że „(…) nie okre śle nie wła ści we go or ga nu
ad mi ni stra cji pu blicz nej – spra wu ją ce go nad zór nad dzia -
łal no ścią PZD, unie moż li wia pra wi dło we funk cjo no wa -
nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych”. Za rzut ten jest nie
tyl ko bez pod staw ny, ale rów nież nie spra wie dli wy. Na le ży
bo wiem przy po mnieć, że  Zwią zek ni gdy nie uchy lał się
od nad zo ru ze stro ny władz pu blicz nych. PZD był ini cja -
to rem wpro wa dze nia art. 38 do usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, któ ry prze ka zy wał upraw nie nia nad -
zor cze Mi ni stro wi Śro do wi ska. Prze pis ten do brze funk -
cjo no wał w prak ty ce, jed nak z nie ja snych przy czyn i bez
żad nych kon sul ta cji z PZD zo stał uchy lo ny z dniem 15 li -
sto pa da 2008 r. Obec nie jest to wy ko rzy sty wa ne prze ciw -
ko Związ ko wi i usta wie o ROD ja ko za rzut o rze ko mym
ode rwa niu PZD spod nad zo ru pu blicz ne go. Słu ży to 
w kon se kwen cji do for mu ło wa nia po stu la tów o zmia nę
po wszech nie po pie ra nej usta wy o ROD ze wzglę du na
rze ko mą lu kę praw ną. 

Za po mi na się jed nak, że uchy le nie art. 38 usta wy o ROD
spo wo do wa ło, że w kwe stii nad zo ru nad dzia łal no ścią
Związ ku sto su je się ogól ne prze pi sy za war te w usta wie 
– Pra wo o sto wa rzy sze niach, któ re do ty czą or ga ni za cji spo -
łecz nych. W kon se kwen cji na grun cie obec nie obo wią zu ją -
ce go pra wa or ga nem spra wu ją cym nad zór nad PZD, ja ko
ogól no kra jo wą or ga ni za cją spo łecz ną, jest sta ro sta wła ści -
wy ze wzglę du na sie dzi bę Związ ku, a za tem Pre zy dent m.
st. War sza wy (art. 8 ust. 5 pkt 2 usta wy – Pra wo o sto wa rzy -
sze niach). Na to miast or ga na mi nad zo ru ją cy mi jed nost ki te -
re no we PZD są sta ro sto wie wła ści wi ze wzglę du na sie-

dzi by tych jed no stek, czy li za zwy czaj pre zy den ci od po -
wied nich miast na pra wach po wia tu (art. 27 usta wy – Pra -
wo o sto wa rzy sze niach). 

Nie ma więc dzi siaj praw ne go pro ble mu bra ku nad zo -
ru nad dzia łal no ścią or ga nów PZD. Usta le nia NIK w tym
za kre sie są za tem błęd ne. Wy ni ka to z nie wła ści we go od -
czy ta nia art. 7 ust. 2 usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach,
któ ry na ka zu je sto so wać tę usta wę do or ga ni za cji spo -
łecz nych w spra wach nie ure gu lo wa nych w od ręb nych
prze pi sach nor mu ją cych ich sta tus i za sa dy funk cjo no wa -
nia. NIK bo wiem zu peł nie po mi nął tę re gu la cję i przy jął,
że nie ma obec nie żad nych prze pi sów okre śla ją cych or -
gan nad zo ru ją cy dzia łal ność PZD.  Tym cza sem okre ślo -
ny zo stał za rów no ta ki or gan, jak rów nież kon kret ne
środ ki nad zor cze, któ re mo gą być sto so wa ne. Pro ble mem
nie jest za tem brak prze pi sów, ale ich nie zna jo mość przez
wła ści we or ga ny nad zor cze, bądź też ich nie chęć do po -
dej mo wa nia od po wied nich dzia łań. Stąd też zu peł nie nie -
traf ny jest wnio sek NIK o nie moż no ści pra wi dło we go
funk cjo no wa nia ROD z uwa gi na nie okre śle nie or ga nu
ad mi ni stra cji pu blicz nej spra wu ją ce go nad zór nad dzia -
łal no ścią PZD. Izba po win na ra czej zba dać, cze mu wła -
ści we or ga ny nad zor cze nie po dej mo wa ły do tąd żad nych
dzia łań w ce lu stwier dza nia i usu wa nia nie pra wi dło wo ści
wy stę pu ją cych na te re nie ogro dów dział ko wych. Po wyż -
sze usta le nia kon tro l ne ro dzą więc za sad ne przy pusz cze -
nie, że kwe stia nad zo ru nie jest praw dzi wym pro ble mem,
a je dy nie pre tek stem do za ini cjo wa nia zmia ny usta wy 
o ROD, w któ rej obro nie opo wie dzia ło się 620 tys. dział -
kow ców. 

Za rzu ty pod ad re sem usta wy o ROD

Kwin te sen cją ra por tu NIK jest stwier dze nie, że „(…)
przy wró ce nie pra wi dło wej funk cji ro dzin nym ogro dom
dział ko wym mo że na stą pić tyl ko przez zmia nę usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych”. Z te go wzglę du
Izba uwa ża za ko niecz ne pod ję cie dzia łań przez Pre ze sa
Ra dy Mi ni strów w za kre sie „roz wa że nia pod ję cia ini cja -

ty wy le gi sla cyj nej w spra wie opra co wa nia no we li za cji
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, re gu lu ją cej
kom plek so wo pro ble ma ty kę ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych, w tym wpro wa dze nie roz wią zań praw nych, któ -
re przy czy nią się do zmia ny, a tym sa mym po pra wy
funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych”.
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Z po wyż szych stwier dzeń wy ni ka, że źró dłem wszel -
kich nie pra wi dło wo ści wy stę pu ją cych w pol skich ogro -
dach są wa dli we re gu la cje usta wy o ROD. Trud no przy jąć
ta ką oce nę, zwłasz cza że w tre ści ra por tu NIK nie spo sób
do szu kać się kon kret nych za rzu tów wo bec za pi sów tej
usta wy. W szcze gól no ści NIK ni gdzie nie wska zał związ -
ku po mię dzy po szcze gól ny mi prze pi sa mi a stwier dzo ny -
mi nie pra wi dło wo ścia mi. In ny mi sło wy, nie wy ka za no,
ja ki wpływ ma ją re gu la cje usta wy o ROD na ist nie ją ce
przy pad ki na ru sze nia pra wa. W kon se kwen cji na le ży
uznać, że wnio sek NIK o zmia nę usta wy zu peł nie nie ko -
re spon du je z tre ścią ra por tu. Wy sta wio na dia gno za jed no -
znacz nie wska zu je, że wa run kiem ko niecz nym przy wró -
ce nia pra wi dło wej funk cji ogro dów jest no we li za cja usta -
wy o ROD, wo bec cze go nie po win no być więk sze go pro -
ble mu ze sfor mu ło wa niem kon kret nych za strze żeń wo bec
za pi sów tej usta wy. Jed nak ra port nie za wie ra ta kich za -
rzu tów i ogra ni cza się do ogól ni ków. Wska za no mia no -
wi cie, że usta wa o ROD nie okre śla praw i obo wiąz ków
użyt ku ją cych dział ki. Tym cza sem na wet po bież na lek tu -
ra usta wy po zwa la spo strzec, że jej za pi sy usta na wia ją
m.in.: 

• bez ter mi no we i bez płat ne pra wo do użyt ko wa nej dział -
ki pod le ga ją ce ujaw nie niu w księ dze wie czy stej; 

• pra wo wła sno ści do ma jąt ku za in we sto wa ne go na
dział kach;

• zwol nie nia po dat ko we;
• pra wo do od szko do wań i dzia łek za stęp czych w ra zie

li kwi da cji ogro du;
• pra wo do są do we go za skar że nia uchwał do ty czą cych

człon ko stwa i użyt ko wa nia dział ki;    
• pierw szeń stwo osób bli skich zmar łe go dział kow ca do

ubie ga nia się o dział kę po zmar łym;
• za kaz za miesz ki wa nia na dział ce;
• za kaz pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej na dział ce.
Po wyż sze me cha ni zmy pod wa ża ją za sad ność za rzu tu

NIK. Trud no za rzu cić usta wie brak za pi sów okre śla ją cych
pra wa i obo wiąz ki dział kow ców. Zresz tą NIK ni gdzie nie
wska zu je, ja kich praw i obo wiąz ków bra ku je w usta wie 
o ROD. Dla te go też za strze że nie to nie spo sób uznać za traf -
ne. Wy da je się wręcz, że jest to z gó ry za ło żo na te za, któ ra
mia ła być uza sad nio na wy ni ka mi kon tro li. Wy ni ki te zaś
nie wska zu ją na ko niecz ność no we li za cji usta wy, ale ra czej
na zmia nę spo so bu eg ze kwo wa nia jej za pi sów przez or ga -
ny pu blicz ne. Przy kła dem mo że być za kaz za miesz ki wa nia
okre ślo ny w art. 13 ust. 4 usta wy o ROD. Sko ro prze pis ten
jest na ru sza ny, to cze mu NIK nie po stu lu je, aby sku tecz niej
eg ze kwo wać tę re gu la cję, a wno si o zmia nę usta wy. Sto su -
jąc ta ką lo gi kę moż na dojść do wnio sku, że pro blem nie -
prze strze ga nia da ne go prze pi su moż na roz wią zy wać
po przez je go zmia nę, co jest zu peł nie nie do rzecz ne. NIK
nie wy ka zał kon se kwen cji w swo im ro zu mo wa niu, bo wiem
nie zgło sił np. wnio sku o zmia nę od po wied nich prze pi sów
Pra wa bu dow la ne go ze wzglę du na przy pad ki sa mo wo li
bu dow la nych na te re nach ROD. Po dob nie nie zgło sił ta kie -
go wnio sku w kon tek ście pro ble mu mel do wa nia na dział -
kach ro dzin nych. Trud no za tem nie oce niać po stu la tu
no we li za cji usta wy o ROD ja ko pre tek stu do zmia ny pra wa,
któ re chro ni in te re sy pra wie mi lio na pol skich ro dzin.

War to rów nież za uwa żyć, że za pi sy usta wy o ROD sta -
no wi ły kry te rium oce ny gmin pod le ga ją cych kon tro li
NIK. Za pi sy te słu ży ły więc ja ko swo isty punkt od nie sie -
nia. Oka za ło się jed nak, że głów na kon klu zja ra por tu od -
no si się do zmia ny usta wy, we dług któ rej oce nia no
pra wi dło wość dzia łań gmin. Wszak ofi cjal nym ce lem
kon tro li by ło do ko na nie oce ny za pew nie nie wa run ków dla
re ali za cji usta wy o ROD. Wy ni ka więc stąd za sad ni cza
sprzecz ność, gdyż – zda niem NIK – za pew nie nie wa run -
ków dla re ali za cji usta wy o ROD mo że na stą pić tyl ko po -
przez… zmia nę usta wy o ROD. 

Ta ka jest lo gi ka głów ne go po stu la tu sfor mu ło wa ne go
przez NIK. 

Wnio ski i usta le nia kon tro l ne NIK 

Zgod nie z za pi sem za miesz czo nym na wstę pie do ku -
men tu, ce lem kon tro li by ło: do ko na nie oce ny za pew nie nia
wa run ków dla re ali za cji usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Tak więc już sam ty tuł do ku men tu „In for -
ma cja o wy ni kach kon tro li wa run ków dla pra wi dło we go
funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych”
wska zu je na brak toż sa mo ści po mię dzy ce lem kon tro li,
skie ro wa nym na zba da nie wy ko na nia usta wy o ROD, a
jej fak tycz nym przed mio tem, któ rym sta ło się (rze ko mo)
usta le nie wa run ków (ko niecz nych - zda niem NIK) dla
pra wi dło we go funk cjo no wa nia ROD. Ta roz bież ność po -
mię dzy ce lem a fak tycz nym przed mio tem, bu dzi zdu mie -
nie nie tyl ko ze wzglę du na nie uza sad nio ne praw nie
od stęp stwo od kry te rium kon tro li. Jesz cze bar dziej za ska -
ku ją ca jest bo wiem kon sta ta cja, iż – jak wy ni ka z do ku -

men tu – spo rzą dza jąc ra port oce nia ją cy pra wi dło wość
funk cjo no wa nia ROD, nie prze pro wa dzo no ba da nia ROD,
a ja ko pod mio ty ob ję te ba da niem wska za no je dy nie 
9 gmin, w któ rych ogro dy funk cjo nu ją.  Od ręb nym pro -
ble mem po zo sta je kwe stia re pre zen ta tyw no ści usta leń
opar tych o szcząt ko we da ne ze bra ne w 9 gmi nach. Na le -
ży bo wiem wska zać, iż z kon tro lo wa nych 9 gmin, 8 to
mia sta bę dą ce sto li cą wo je wództw, zaś dziewiąta Czę sto -
cho wa, to daw ne mia sto wo je wódz kie, funk cjo nu ją ce
obec nie na pra wach po wia tu. Jak wi dać pró ba ta nie ma
żad ne go cha rak te ru re pre zen ta tyw ne go. 

Po nad to z in for ma cji po śred nio wy ni ka, iż w po szcze -
gól nych gmi nach do ko na no usta leń w opar ciu o ułam ko -
wą część ogro dów, przy czym brak in for ma cji o ja -
kim kol wiek kry te rium ich ba da nia. Oczy wi stym jest więc,
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iż po mi ja jąc brak pod staw for mal nych do for mu ło wa nia
wnio sków do ty czą cych funk cjo no wa nia ROD, z uwa gi na
ina czej okre ślo ny cel kon tro li, ma te riał zgro ma dzo ny 
w tak pro wa dzo nym po stę po wa niu nie spo sób uznać za wia -
ry god ny, a wy pro wa dzo ne z nie go wnio ski za mia ro daj ne.

Jed nak In for ma cja przed sta wio na przez NIK wzbu dza
kon tro wer sje nie tyl ko z po wo du w/w. uchy bień for mal -
nych, czy oczy wi stej nie wła ści wo ści  me to do lo gii skut ku -
ją cej bra kiem re pre zen ta tyw no ści zgro ma dzo nych da nych.
Jesz cze bar dziej bul wer su ją ce jest bo wiem to, iż da ne te są
naj praw do po dob niej nie zgod ne ze sta nem rze czy wi stym.
Wi dać to cho ciaż by na przy kła dzie przy wo ła nych in for ma -
cji fi nan so wych, od no szą cych się do rze ko me go prze ka zy -
wa nia do PZD przez nie któ re gmi ny środ ków na
fi nan so wa nie re ali za cji ce lów sta tu to wych or ga ni za cji. Brak
od zwier cie dle nia tych kwot w za pi sach fi nan so wych jed -
no stek PZD po wo du je bo wiem, iż za sad nym jest przy pusz -
cze nie, iż da ne za war te w ra por cie NIK są nie praw dzi we.
Je że li na wet nie jest to sku tek dzia łań kon tro lu ją cych, to i
tak oko licz ność za miesz cze nia nie praw dzi wych da nych
mu si zo stać uzna na za prze ma wia ją cą na ich nie ko rzyść.
Kwe stia środ ków fi nan so wych prze ka za nych PZD zo sta ła
bo wiem tak la ko nicz nie przed sta wio na w ra por cie, iż po za
bu dzą cy mi wąt pli wość kwo ta mi, nie spo sób usta lić na ja ki
cel, ja kiej jed no st ce PZD, ani też przez ja ką jed nost kę sa mo -
rzą do wą mia ła by zo stać ona prze ka za na. 

Rów nie wąt pli we są da ne ujaw nio ne w In for ma cji NIK
w za kre sie środ ków fi nan so wych prze ka za nych przez jed -
nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go na ce le zwią za ne z po -
pra wą in fra struk tu ry wo kół ROD (art. 12 ust. 2 usta wy 
o ROD). Tyl ko po bież na ana li za wy mie nio nych in we sty -
cji dro go wych na su wa wąt pli wo ści, co do związ ku po mię -
dzy dą że niem do za spo ka ja nia po trzeb dział kow ców, a
de cy zją o ich re ali za cji. Wy star czy wspo mnieć, iż nie któ -
re z nich zo sta ły prze pro wa dzo ne bez wie dzy, czy też za -
bie gów ze stro ny PZD, a wy bu do wa na uli ca słu ży ja ko
do jazd, nie ty le do ogro du, co do osie dli miesz ka nio wych
(np. ul. Krze si wa w War sza wie). W tym kon tek ście za sta -
na wia ją ce jest, że wśród in we sty cji słu żą cych po lep sze -
niu in fra struk tu ry wo kół ROD, NIK nie wska zał roz bu-
do wy Por tu Lot ni cze go im. Fry de ry ka Cho pi na w War -

sza wie – w po bli żu rów nież zlo ka li zo wa ne są ROD.  Zwa -
żyw szy na brak za cho wa nia pod sta wo wych stan dar dów
pod czas prze pro wa dza nia kon tro li i spo rzą dza nia In for -
ma cji koń co wej, nie spo sób trak to wać ja ko za sad nych
zgło szo nych w niej wnio sków. Ja ko swo iste ku rio zum na -
le ży uznać wnio sko wa nie o zmia nę usta wy o ROD, w sy -
tu acji gdy za strze że nia wy ni ka ją ce z ze bra nych da nych
do ty czą głów nie za miesz ki wa nia na te re nach ROD oraz
bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go, któ re to kwe stie ge ne -
ral nie ure gu lo wa no w in nych ak tach praw nych. Cał ko wi -
tym nie po ro zu mie niem wy da je się rów nież za rzut bra ku
okre śle nia w usta wie praw i obo wiąz ków użyt kow ni ków
dzia łek w ROD oraz pro ce du ry przy dzia łu tych dzia łek.
Pod sta wo we za gad nie nia w tej kwe stii ure gu lo wa no 
w usta wie (art. 4, 14, 15 i 20 oraz 30-32 usta wy o ROD) ,
a trud no zro zu mieć, na ja kiej pod sta wie kon tro lu ją cy
twier dzą, iż szcze gó ło we roz wią za nia o cha rak te rze tech -
nicz nym (za miesz czo ne obec nie w ak tach pra wa we -
wnętrz ne go sta no wio ne go przez sa mo rząd dział kow ców)
po win ny zna leźć się w usta wie. Bio rąc pod uwa gę wa dli -
wość i cząst ko wość kon tro li, za oczy wi ste nad uży cie na -
le ży uznać wnio sek, iż przy wró ce nie pra wi dło wej funk cji
ROD mo że na stą pić wy łącz nie przez zmia nę usta wy 
o ROD. Po pierw sze kon tro la, ja ko obej mu ją ca gmi ny, a
nie ROD, nie mo że sta no wić pod sta wy do for mu ło wa nia
wnio sków do ty czą cych pra wi dło wo ści funk cjo no wa nia
ROD. Po dru gie zaś, ca ło kształt ma te ria łu kon tro l ne go
wska zu je na za nie cha nia w eg ze kwo wa niu obec nie obo -
wią zu ją ce go pra wa po stro nie wy po sa żo nych usta wą w
sto sow ne kom pe ten cje sa mo rzą dów lo kal nych i or ga nów
nad zo ru bu dow la ne go. Stąd też je że li już to wnio ski po -
kon trol ne po win ny być skie ro wa ne ra czej w stro nę tych
pod mio tów, a nie PZD. Jed nak ta kich kon klu zji w In for -
ma cji nie ste ty nie moż na za uwa żyć, co naj le piej świad czy
o jej po zio mie i war to ści. Uza sad nia to stwier dze nie, że
rze czy wi stym ce lem kon tro li NIK, nie by ło do ko na nie
rze tel nej i obiek tyw nej ana li zy sta nu fak tycz ne go, ale re -
ali za cja zło żo ne go za mó wie nia - stwo rze nie do ku men tu
ma ją ce go uza sad nić re ali za cję z gó ry za ło żo ne go ce lu tj.
sfor mu ło wa nie wnio sku o zmia nę obec nie obo wią zu ją cej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Opra co wał:
Ze spół Praw ni ków Kra jo wej Ra dy PZD

7. Uchwa ły

UCHWA ŁA NR 2/XIX/2010
KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW

z dnia 2 grud nia 2010 ro ku
w spra wie skład ki człon kow skiej w Pol skim Związ ku Dział kow ców na rok 2011

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 150 ust.2 pkt. 9 sta tu tu PZD po za po -

zna niu się ze szcze gó ło wy mi ana li za mi eko no micz ny mi
sy tu acji fi nan so wej po szcze gól nych jed no stek PZD i ca -
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łe go Związ ku  oraz po wy słu cha niu opi nii Ko mi sji d/s Fi -
nan sów i Bu dże tu PZD po sta no wi ła:

§ 1
Skład kę człon kow ską na 2011 r. usta lić w wy so ko ści 

18 gr. od 1m2 po wierzch ni dział ki.
§ 2

Za wie sić na 2011 r. 5% od pis na Fun dusz Sa mo po mo -
co wy PZD z czę ści skład ki na leż nej OZ i KR PZD.

§ 3
Usta lić 5% od pis na Fun dusz Obro ny Ro dzin nych Ogro -

dów Dział ko wych z czę ści skład ki na leż nej OZ i KR PZD.
§ 4

Skład ka człon kow ska pod le ga na stę pu ją ce mu po dzia ło wi:
1) 65% skład ki po zo sta je w dys po zy cji za rzą dów ro -

dzin nych ogro dów dział ko wych 
2) 35% skład ki od pro wa dza ne jest przez za rzą dy ro dzin -

nych ogro dów dział ko wych do okrę go wych za rzą dów PZD
i su ma ta pod le ga dal sze mu, na stę pu ją ce mu po dzia ło wi:

a) 5% od kwo ty otrzy ma nej z ro dzin nych ogro dów
dział ko wych okrę go we za rzą dy PZD prze ka zu ją na Fun -
dusz Obro ny Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

b) z po zo sta łej kwo ty:
– 2/3 po zo sta je do dys po zy cji okrę go wych za rzą dów

PZD,
– 1/3 prze ka zy wa na jest do Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 5
Dla płyn no ści fi nan so wej or ga nów Związ ku skład ka

człon kow ska win na być od pro wa dza na przez:
1) za rzą dy ro dzin nych ogro dów do okrę go wych za rzą -

dów PZD suk ce syw nie po jej ze bra niu w nie prze kra czal -
nym ter mi nie do 30 czerw ca 2011 ro ku,

2) okrę go we za rzą dy PZD do Kra jo wej Ra dy PZD suk -
ce syw nie po jej ze bra niu, nie póź niej niż do 31 lip ca 2011 r.

§ 6
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia 2011 r.

War sza wa, dnia 2 grud nia 2010 r.

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

WICEPRE ZES
/-/ Wincenty KULIK

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

z dnia 2 grud nia 2010 r.
w spra wie no we li za cji § 137 ust. 1 re gu la mi nu ROD

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 4 re gu la mi nu ROD, 
w związ ku ze zmia ną tre ści art. 83 ust. 4 pkt 8 usta wy 
o ochro nie przy ro dy, po sta na wia:

§ 1
W § 137 ust. 1 re gu la mi nu ROD skre śla się zwrot „któ -

rych wiek prze kra cza 5 lat” i w to miej sce wpi su je się
„któ rych wiek prze kra cza 10 lat”.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi z dniem pod ję cia.

UZA SAD NIE NIE

Usta wą z dnia 21 ma ja 2010 r. o zmia nie usta wy o udo -
stęp nia niu in for ma cji o śro do wi sku i je go ochro nie, udzia -
le spo łe czeń stwa w ochro nie śro do wi ska oraz o oce nach
od dzia ły wa nia na śro do wi sko oraz nie któ rych ustaw (Dz.
U. z dnia 5 lip ca 2010 r. Nr 119 poz. 804) do ko na no zmia -
ny art. 83 ust. 4 poz. 8 usta wy o ochro nie przy ro dy wy dłu -
ża jąc z 5 do 10 lat wiek drze wa i krze wu ozdob ne go, na

któ rych usu nię cie nie jest wy ma ga na zgo da wój ta, bur mi -
strza lub pre zy den ta.

Po nie waż treść § 137 ust. 1 re gu la mi nu ROD wy ni ka
wprost z za pi sów usta wy o ochro nie przy ro dy, ko niecz ne
jest do sto so wa nie je go brzmie nia do pra wa po wszech nie
obo wią zu ją ce go.

War sza wa, dnia 2 grud nia 2010 r.
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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 na stę pu ją ce uchwa ły Pre zy dium KR PZD:
1. Uchwa ła Nr 199/2010 z dnia 6 paź dzier ni ka 2010 r. 

w spra wie od wo ła nia Ka ta rzy ny Na tkań skiej od uchwa ły
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie.

2. Uchwa ła Nr 223/2010 z dnia 18 li sto pa da 2010 r. 
w spra wie od wo ła nia człon ków Za rzą du ROD „Skar pa” 
w Mu ru ci nie od uchwa ły Pre zy dium Okrę go we go Za rzą -
du PZD w Byd gosz czy.

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

wy mie nio ne w § 1 obo wią zu ją od dnia ich pod ję cia.

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

WICEPRE ZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

WICEPRE ZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

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

z dnia 2 grud nia 2010 r.
w spra wie za twier dze nia uchwał Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

War sza wa, dnia 2 grud nia 2010 r.

UCHWA ŁA Nr 5/2010
KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW

z dnia 2 grud nia 2010 r.
w spra wie za opa try wa nia jed no stek or ga ni za cyj nych PZD i człon ków or ga nów PZD 

w Biu le tyn In for ma cyj ny w ro ku 2011 oraz fi nan so wa nia kosz tów je go wy da nia

Biu le tyn In for ma cyj ny PZD Uchwa łą Nr 8/XXIV/2006 z
dnia 23 li sto pa da 2006 r. Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców zo stał uzna ny ofi cjal nym pu bli ka to rem
Związ ku. Biu le tyn jest pod sta wo wym i naj szer szym źró -
dłem in for ma cji o dzia łal no ści Związ ku dla za rzą dów i ko -
mi sji ROD, a tak że dział kow ców. Uzna jąc je go nie zwy kle
waż ną funk cję ko mu ni ka cyj ną, a tak że ze wzglę du na je go
wy so ki po ziom me ry to rycz ny i za war te w nim tre ści Kra -
jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców po sta na wia:

§ 1
Kon ty nu ować w ro ku 2011 wy da wa nie i do star cza nie

Biu le ty nu In for ma cyj ne go PZD do jed no stek or ga ni za cyj -
nych PZD i człon ków or ga nów PZD.

§ 2
Biu le tyn In for ma cyj ny wy da wa ny przez Kra jo wą Ra dę

PZD w 2011 r. otrzy my wać bę dą:
1) ro dzin ne ogro dy dział ko we w ilo ści:
a) l eg zem plarz dla ROD li czą cych do 100 dzia łek,
b) 2 eg zem pla rze dla ROD li czą cych od 100 do 500

dzia łek,
c) 3 eg zem pla rze dla ROD li czą cych po wy żej 500 dzia łek,
2) człon ko wie okrę go wych za rzą dów, okrę go wych ko -

mi sji re wi zyj nych i roz jem czych,
3) człon ko wie Kra jo wej Ra dy PZD, Kra jo wych Ko mi -

sji Re wi zyj nej i Roz jem czej,

4) in struk to rzy kra jo wi Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej.
§ 3

Biu le tyn In for ma cyj ny do star cza ny bę dzie przez Kra jo -
wą Ra dę PZD, z tym że do człon ków władz okrę go wych
za po śred nic twem okrę go we go za rzą du PZD.

§ 4
Kosz ty wy da nia Biu le ty nu In for ma cyj ne go po kry wa ne

bę dą ze środ ków prze zna czo nych na dzia łal ność sta tu to -
wą przez:

1) okrę go we za rzą dy PZD za:
a) 4 nu me ry Biu le ty nu dla ro dzin nych ogro dów dział ko -

wych,
b) wszyst kie nu me ry Biu le ty nu do star cza ne człon kom

or ga nów okrę go wych,
2) Kra jo wa Ra da PZD za:
a) nu me ry Biu le ty nu do star cza ne ro dzin nym ogro dom

dział ko wym po nad ilość okre ślo ną w pkt l ppkt a,
b) wszyst kie nu me ry Biu le ty nu do star cza ne człon kom

or ga nów kra jo wych,
c) wszyst kie nu me ry biu le ty nu do star cza ne kra jo wym

in struk to rom SSL
§ 5

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia i ma za sto -
so wa nie do Biu le ty nów In for ma cyj nych da to wa nych na
2011 r.

War sza wa, dnia 2 grud nia 2010 r.
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców re ali -
zu jąc § 2 uchwa ły nr 5/XVII/ 2001 Kra jo wej Ra dy PZD 
z 6 grud nia 2001 r. w spra wie Fun du szu Oświa to we go
Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz zgod nie z § 10 ust.
l pkt. l uchwa ły nr 18/2002 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z 6 lu te go 2002 r. w spra wie funk cjo no wa nia, za si -
la nia i wy ko rzy sta nia Fun du szu Oświa to we go PZD po sta -
na wia:

§ 1
1. Wszyst kie ro dzin ne ogro dy dział ko we w ro ku 2011

za opa try wa ne bę dą w mie sięcz nik „dział ko wiec” i je go
wy da nia spe cjal ne po cząw szy od nu me ru 1/2011.

2. Kosz ty 12 nu me rów mie sięcz ni ka „dział ko wiec” i je -
go nu me rów spe cjal nych w ro ku 2011 oraz kosz ty wy sył -

ki, po kry wa ne bę dą z Fun du szu Oświa to we go Kra jo wej
Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

§ 2
Ro dzin ne ogro dy dział ko we bę dą otrzy my wa ły mie -

sięcz nik „dział ko wiec” i wy da nia spe cjal ne we dług na s-
tę pu ją cych za sad uwzględ nia ją cych licz bę dzia łek w ogro -
dach:

1) do 100 dzia łek l eg zem plarz,
2) od 100 do 200 dzia łek 2 eg zem pla rze,
3) od 200 do 500 dzia łek 3 eg zem pla rze,
4) od 500 do 1000 dzia łek 4 eg zem pla rze,
5) po wy żej 1000 dzia łek 5 eg zem pla rzy.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

UCHWA ŁA NR 6/2010
KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW

z dnia 2 grud nia 2010 r.
w spra wie do star cza nia mie sięcz ni ka „dział ko wiec” do ro dzin nych ogro dów dział ko wych w ro ku 2011

War sza wa, dnia 2 grud nia 2010 r.

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

WICEPRE ZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

WICEPRE ZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

UCHWA ŁA NR 7/2010
KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW

z dnia 2 grud nia 2010 r.
w spra wie do star cza nia In for ma to ra dział kow ca do ro dzin nych ogro dów dział ko wych w ro ku 2011

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, do ce -
nia jąc ro lę In for ma to ra dział kow ca ja ko na rzę dzia ko mu -
ni ka cji z człon ka mi Związ ku po sta na wia:

§ 1
Do star czać In for ma tor dział kow ca do ro dzin nych ogro -

dów dział ko wych z prze zna cze niem na ta bli ce ogro do we
do stęp ne wszyst kim dział kow com we dług na stę pu ją cych
kry te riów uwzględ nia ją cych licz bę dzia łek w ogro dach:

1) do 100 dzia łek 2 eg zem pla rze,
2) od 100 do 200 dzia łek 3 eg zem pla rze
3) od 201 do 500 dzia łek 4 eg zem pla rze
4) od 500 do 1000 dzia łek 5 eg zem pla rzy
5) po wy żej 1000 dzia łek 6 eg zem pla rzy
Je śli w ogro dzie wy stę pu je więk sze za po trze bo wa nie na

In for ma tor dział kow ca, ze wzglę du na licz bę te re nów
ROD, Okrę go we Za rzą dy PZD zo bo wią za ne są zgło sić
ten fakt do Kra jo wej Ra dy PZD. Więk sza in dy wi du al nie
przy zna na ilość In for ma to ra dział kow ca zo sta nie
uwzględ nio na przy wy sył ce.

§ 2
Za rzą dy ROD zo bo wią zu je się do wy wie sza nia otrzy -

ma nych In for ma to rów dział kow ca na ta bli cach we wnątrz
ogro du.

§ 3
Kosz ty wy da nia i dys try bu cji po kry wa Kra jo wa Ra da

PZD ze środ ków sta tu to wych.
§ 4

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

War sza wa, dnia 2 grud nia 2010 r.
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„In for ma cja o wy ni kach kon tro li za pew nie nia wa run -
ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych” w za sa dzie do ty czy prze pro wa dzo nej
przez NIK kon tro li w 8 gmi nach miej skich, bo jej głów -
nym te ma tem by ło „za pew nie nie wa run ków dla pra wi dło -
we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych” 
a więc sto sun ku or ga nów sa mo rzą do wych do funk cjo nu -
ją cych na ich te re nie ogro dów dział ko wych i struk tur
PZD. Głów ny mi pro ble ma mi ana li zo wa ny mi w tej kon -
tro li by ło szu ka nie przy czyn wy stę po wa nia nie pra wi dło -
wo ści w za kre sie prze strze ga nia obo wią zu ją cych prze pi s-
ów w od nie sie niu do wzno szo nych na te re nie ogro dów
obiek tów bu dow la nych, za miesz ki wa nia na te re nach
ogro dów, spra wo wa nie nad zo ru przez gmi ny i or ga ny pań -
stwo we nad dzia łal no ścią ogro dów i PZD, pra wi dło wo ści
do ku men to wa nia two rze nia ogro dów oraz na stę pu ją cych
z cza sem zmian w ich ilo ści i wiel ko ści, i wresz cie
uwzględ nia nia ist nie nia ogro dów w miej sco wych pla nach
za go spo da ro wa nia te re nu. Wy ni ki kon tro li przed sta wio ne
zo sta ły w ta ki spo sób, jak by kon tro li do ko ny wa no nie tyl -
ko w ogro dach w 8 gmi nach miej skich ale w od nie sie niu
do ca łe go kra ju. Mię dzy in ny mi, w oma wia nej „In for ma -
cji” NIK zna la zły się przy kła dy z te re nu Lu belsz czy zny 
a kon kret nie z ROD 400-le cia m. Bił go ra ja w Bił go ra ju 
(str. 40). W tej sy tu acji ma my obo wią zek wy ja śnić ten
przy pa dek, gdyż w ma te ria le NIK szcze gó ło wych wy ja -
śnień do przy to czo nych przy kła dów nie za miesz czo no.

Dom drew nia ny z ba li bez fun da men tu trwa łe go (fo t. 12)
zo stał oko ło 15 lat te mu prze nie sio ny spo za ogro du. Ze
wzglę du na kon struk cję nie by ło moż li wo ści do ko na nia w
nim zmian (zmniej sze nia), gdyż utra cił by swo ją sta ty kę.
Dru gi dom mu ro wa ny był wzno szo ny w cza sie two rze nia
ogro du. Zmia na je go pro jek tu na ra zi ła by na stra ty wła ści -
cie la, któ ry miał wszyst kie for mal no ści za ła twio ne wcze -
śniej. Oba przy pad ki by ły przed mio tem ba dań nad zo ru
bu dow la ne go i w obu przy pad kach od stą pio no od na ka zu
roz biór ki lub prze bu do wy. W la tach 70 ubie głe go wie ku,
kie dy to naj wię cej te re nów od da wa no do użyt ko wa nia
przez ogro dy dział ko we by ło du żo wię cej przy pad ków
prze ka zy wa nia grun tów wraz z za bu do wą. Znacz na część
tych obiek tów zo sta ła ro ze bra na, część wy ko rzy sta no na
do my dział kow ca, ale są jesz cze nie licz ne wy jąt ki użyt ko -
wa nia ich przez po przed nich wła ści cie li. Ze wzglę du na zni -
ko mą ilość tych przy pad ków nie sta no wią one pro ble mów
w użyt ko wa niu te re nu w ce lach dział ko wych.

W ma te ria łach po kon trol nych NIK zwra ca uwa gę nie ty -
po we za koń cze nie i pod su mo wa nie wy ni ków kon tro li. 
W od nie sie niu do sa mo rzą dów 8 miast ob ję tych kon tro lą
za war to pra wie sa me po zy tyw ne oce ny, nie for mu łu jąc w
od nie sie niu do nich żad nych za le ceń po kon trol nych. 
W „In for ma cji” stwier dza się, że „Gmi ny, w ra mach za dań
wy ni ka ją cych z usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych za pew nia ły do stęp do miej skiej sie ci wo do cią go wej
i sie ci ener ge tycz nej, do pro wa dza ły dro gi do jaz do we oraz
dba ły o utrzy ma nie po rząd ku i czy sto ści na te re nach przy -
le ga ją cych do ROD” I da lej: „Wspie ra ły fi nan so wo funk -
cjo no wa nie ROD. Wy dat ki gmin po nie sio ne w la tach 2006
-2009 (3 kwar ta ły) na za mie rze nia zwią za ne z ro dzin ny mi
ogro da mi dział ko wy mi, wy nio sły łącz nie 2.020,6 tys. zł
oraz 139.1 tys. zł z gmin nych i po wia to wych fun du szy
ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki wod nej.” W sto sun ku do
po wyż szych in for ma cji brak jest dal szych wy ja śnień, czy
po czy nio ne wy dat ki od no si ły się do ca łych osie dli lub
dziel nic, czy tyl ko do ogro dów. Tak sa mo na su wa się py -
ta nie czy wy dat ki na ochro nę śro do wi ska i go spo dar ki
wod nej by ły tyl ko wy ko ny wa niem obo wiąz ku usta wo we -
go wy ni ka ją ce go z pra wa wod ne go, al bo in we sty cją za -
bez pie cza ją cą ogro dy przed szko da mi po wo do wa ny mi
za le wa niem i po wo dzią. Ten sie lan ko wy ob raz dba ło ści or -
ga nów sa mo rzą do wych i pań stwo wych o ROD jed no cze -
śnie jest przy pra wio ny ca łym sze re giem nie pra wi dło wo ści,
któ re w ma te ria łach NIK nie ma ja ad re sa ta, a wła ści wie
moż na się do my ślać, że ad re sa tem ich jest PZD i wszyst -
kie szcze ble je go struk tu ry. Wnio ski pod sta wo we są dru -
zgo cą ce, wy szcze gól nij my tyl ko te naj waż niej sze:

– sys tem ROD utwo rzo ny na pod sta wie usta wy o ROD
nie sprzy ja pra wi dło we mu funk cjo no wa niu ogro dów,

– roz wią za nia praw ne, wy ni ka ją ce z usta wy o ROD nie
za pew nia ją wła ści we go dzia ła nia ROD,

– nie do pro wa dzo no do usta le nia rze czy wi stej licz by 
i po wierzch ni ROD a sto pień po kry cia po wierzch ni gmin
(!) miej sco wy mi pla na mi za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go, na któ rych dzia ła ły ogro dy, był nie wiel ki,

– nie kom plet na do ku men ta cja w za kre sie ty tu łów praw -
nych nie ru cho mo ści grun to wych prze ka za nych PZD,

– nie prze strze ga nie pra wa skut ko wa ło dzia ła niem ROD
nie za wsze zgod nie z prze zna cze niem, okre ślo nym w usta -
wie o ROD,

– nie wła ści we ko rzy sta nie z in fra struk tu ry ROD wbrew
usta wie o ROD i usta wie o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd -

8. Sta no wi ska i li sty w spra wie in for ma cji NIK

Okrę go wy Za rząd PZD w Lu bli nie

Naj wyż sza Izba Kon tro li
War sza wa
Pre zes Ra dy Mi ni strów
Mi ni ster In fra struk tu ry

95



ku w gmi nach, stwa rza moż li wość za gro że nia dla śro do -
wi ska,

– współ pra ca mię dzy or ga na mi gmin i or ga na mi nad zo -
ru bu dow la ne go oraz współ pra ca tych or ga nów z PZD, 
w za kre sie za dań re ali zo wa nych na pod sta wie usta wy 
o ROD, by ła nie wy star cza ją ca,

– or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej nie spra wo wa ły nad -
zo ru nad pra wi dło wym ko rzy sta niem z ROD.

Przed sta wio ny ze staw za rzu tów nie jest kie ro wa ny do
kon tro lo wa nych or ga nów, a jest sta wia ny PZD i ist nie niu
ogro dów. Two rzy peł ne uza sad nie nie do sta wia nej po za
tek stem te zy o ko niecz no ści zbu rze nia pod sta wy praw nej
funk cjo no wa nia ogro dów i ca łe go sys te mu or ga ni za cyj -
ne go ogro dów two rzo ne go przez PZD. W tych wnio skach
NIK za war ty zo stał sens „za pew nie nia wa run ków dla pra -
wi dło we go funk cjo no wa nia ROD”

Te bar dzo ogól ni ko we, ale o wiel kiej wa dze ar gu men ty
za zbu rze niem sys te mu ogro dów dział ko wych, ze stro ny
naj bar dziej za in te re so wa nych pro ble ma mi dział kow ców,
bo pa trzą cy mi na nie z prak tycz ne go punk tu wi dze nia, 
a więc z po zio mu prak ty ki w te re nie, ma ją się ni jak do
oce ny NIK.

Jak te spra wy od bie ra ją dział kow cy?
1. Usta wa o ROD jest wy pra co wa nym w wie lo let niej

prak ty ce ak tem praw nym do brze słu żą cym funk cjo no wa -
niu ogro dów. Nie znacz ne ko rek ty wy ni ka ją ce z ak tu al -
nych uwa run ko wań są rze czą na tu ral ną, iden tycz nie
sto so wa ne jak w każ dej in nej usta wie. Nie pod wa żal nie
de mo kra tycz ne roz wią za nia za war te w usta wie o ROD jak
i ak tach wy ko naw czych two rzo nych w opar ciu o de le ga -
cje w niej za war te są zde cy do wa nie do bre, co po twier dza -
ją wzo ru ją ce się na nich or ga ni za cje dział kow ców w in -
nych pań stwach i znaj du ją ce uzna nie w mię dzy na ro do -
wych sto wa rzy sze niach tych or ga ni za cji. Czy w tej sy tu -
acji moż na mó wić o „sys te mie nie sprzy ja ją cym funk cjo -
no wa niu ogro dów”?

2. Pra wie cał ko wi te igno ro wa nie na szcze blu okrę gów
PZD i czę ścio we współ dzia ła nie z za rzą da mi ogro dów na
szcze blu pod sta wo wym or ga nów sa mo rzą do wych i pań -
stwo wych jest po wo dem wie lu pro ble mów i kło po tli wych
sy tu acji dla ogro dów. Na gmin ne są przy pad ki:

– nie uwzględ nia nia w opra co wy wa nych pla nach za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go te re nów ist nie nia ogro dów
dział ko wych lub zmie nia nie funk cji pla ni stycz nych tych
te re nów na zu peł nie in ne,

– od mo wa wy da wa nia do ku men tów kon sty tu tyw nych dla
ist nie ją cych ogro dów a tak że od mo wa ich uak tu al nia nia,

– do pusz cza nie do zmia ny ist nie ją ce go sta nu geo de zyj -
ne go grun tów (po dzia ły) nie zgod nie z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi na wnio ski by łych wła ści cie li (bez spraw dza -
nia ty tu łu praw ne go Skar bu Pań stwa do grun tu) dla umoż -
li wie nia wy stą pień o zwro ty grun tów lub wno sze nie
po zwów o eks mi sje z grun tów ogro dów. Wy ko rzy sty wa -
ne jest w tych przy pad kach za nie cha nie przez or ga ny ad -
mi ni stra cyj ne wpi su wła sno ści Skar bu Pań stwa do ksiąg

wie czy stych. Na gmin ne nie po wia da mia nie za rzą dów
ogro dów o do ko ny wa nych zmia nach,

– żą da nie li kwi da cji ogro dów w ca ło ści lub czę ści bez
za pew nie nia wy pła ty na leż nych od szko do wań za ist nie -
ją ce na dział kach mie nie dział kow ców, re ali zo wa nie
zwro tów grun tów po 2005 ro ku wbrew po sta no wie niu za -
war te mu w art. 24 usta wy o ROD, mó wią cym o tym, że
tere nu ogro du zwra cać nie wol no, wpro wa dzo no w to
miej sce pra wo do grun tu za mien ne go lub od szko do wa nia,

– w za kre sie po rząd ków i czy sto ści zo bo wią zy wa nie
ogro dów wbrew po sta no wie niom usta wo wym do utrzy -
my wa nia czy sto ści na grun tach miej skich po za ogro dze -
nia mi ogro dów, tak jak w od nie sie niu do in nych nie ru-
cho mo ści. Za ka zy wa nie spa la nia cho rych czę ści upraw po
za koń cze niu se zo nu upra wo we go przy bra ku zor ga ni zo -
wa nia ich nie od płat ne go wy wo zu na uty li zo wa ne wy sy pi -
ska,

– żą da nie pod pi sy wa nia umów na wy wóz nie czy sto ści
we dług norm do ty czą cych za bu do wy miesz ka nio wej, bez
uwzględ nia nia fak tycz nych po trzeb ogro dów,

– sto so wa nie od mów zwol nie nia z opłat ad mi ni stra cyj -
nych i po dat ków miej sco wych, mi mo praw ne go do pusz -
cza nia do ta kich zwol nień,

– nie re spek to wa nie przy słu gu ją ce go pra wa do ure gu -
lo wa nia praw ne go sta tu su ogro du w opar ciu o art. 41 usta -
wy o ROD, tj. wy da wa nia de cy zji po twier dza ją cych funk-
cjo no wa nie ogro dów sta łych,

– nie sto so wa nie, po za ma ło zna czą cy mi i nie licz ny mi
przy pad ka mi, wspar cia fi nan so we go ogro dów, na wet je śli
ma ją zna cze nie dla ca łe go oto cze nia.

Za zna cza jąc, że jest zna czą ca część sa mo rzą dów miej -
sco wych do brze współ pra cu ją cych z ogro da mi dział ko -
wy mi, ale prze waż nie w ma łych mia stach, trze ba stwier -
dzić, ze wy mie nio ne wy żej utrud nie nia w dzia ła niu ogro -
dów stwa rza ją wie le pro ble mów. Stąd du ża ilość spraw
ad mi ni stra cyj nych i są do wych.

W świe tle przy to czo nych utrud nień we współ dzia ła niu
władz ad mi ni stra cyj nych z ogro da mi dział ko wy mi ła two
dojść do wnio sku, że nie sys tem dzia ła nia ogro dów dział -
ko wych źle funk cjo nu je, a ra czej źle funk cjo nu je ad mi ni -
stra cja w sto sun kach z ogro da mi. Ure gu lo wa nia bar dziej
szcze gó ło wo wy ma ga po stę po wa nie władz ad mi ni stra cyj -
nych z uży ciem prze pi sów sank cjo nu ją cych nie re ali zo -
wa nie na ło żo nych usta wo wo obo wiąz ków.

Re asu mu jąc na sze uwa gi zde cy do wa nie stwier dza my, że
sa ma kon tro la NIK, jak i wnio ski za war te w ma te ria łach
po kon trol nych nie słu żą po pra wie wa run ków funk cjo no -
wa nia ogro dów dział ko wych a two rzą w sen sie ujem nym
pod sta wę do zbu rze nia do brze funk cjo nu ją ce go sys te mu or -
ga ni za cyj ne go i praw ne go ogro dów dział ko wych. Moż na
w tym dzia ła niu do pa trzyć się du żej zbież no ści z dzia ła nia -
mi pod ję ty mi przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. I tak sa -
mo jak wcze śniej sze wnio ski I Pre ze sa SN tak i wy ni ki
kon tro li NTK nie znaj du ją ak cep ta cji spo łecz nej a wręcz są
od czy ty wa ne ja ko do tkli wa nie spra wie dli wość w od nie sie -
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niu do naj uboż szych warstw na sze go spo łe czeń stwa. Oka -
zu je się, że tyl ko or ga ni za cja ta ka jak PZD po czu wa się do
obo wiąz ku dba ło ści o tych lu dzi, któ rzy nie ma ją moż li wo -
ści ko rzy stać z osią gnięć no we go ustro ju, a do dat ko wo
zmu sza się ich do wie lo let niej wal ki o za cho wa nie jed ne go

z nie licz nych już świad czeń so cjal nych na rzecz naj mar niej
sy tu owa nej czę ści spo łe czeń stwa. In ten cje ta kich dzia łań
nie są zbyt trud ne do od czy ta nia, dla te go spo ty ka ją się z na -
szym zde cy do wa nym sprze ci wem. 

Z upo waż nie nia Za rzą du Okrę gu PZD

Pre zes
/-/ mgr Sta ni sław Cho dak

Wi ce pre zes
/-/ Ka zi mierz Mi cha lik

Lu blin, 23 li sto pa da 2010 r.

Uczest ni cy je sien nej na ra dy Pre ze sów ROD okrę gu szcze ciń skie go

STA NO WI SKO
Uczest ni ków je sien nej na ra dy Pre ze sów

Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych szcze ciń skie go okrę gu PZD
z dnia 23 listopada 2010 r.

w spra wie in for ma cji in ter ne to wych z dnia 16.11.2010 pod na zwą „NIK o ogród kach dział ko wych”

Ko mu ni kat za miesz czo ny w In ter ne cie w spra wie ogro -
dów dział ko wych jest bar dzo krzyw dzą cy ca łą spo łecz -
ność dział kow ców, sa mo rzą dy ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i ca łą or ga ni za cję PZD.

Prze ka za ny sy gnał do spo łe czeń stwa oraz do naj wyż -
szych or ga nów Pań stwa Pol skie go, w for mie ka ta stro ficz -
ne go ob ra zu ogro dów dział ko wych nie od po wia da
rze czy wi sto ści i nie wy ni ka on na wet z sa mej me ry to rycz -
nej tre ści in for ma cji o wy ni kach kon tro li za pew nie nia wa -
run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych.

Ten den cyj ny ko mu ni kat ude rza w sys tem ogrod nic twa
dział ko we go pro wa dzo ne go przez PZD, a koń czy się kon -
klu zją, że „zmia na usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych jest nie zbęd na”. 

Spo ro jest ra cji w ma te ria łach po kon trol nych w za kre sie
zja wisk do ty czą cych sa mo wo li bu dow la nych, za miesz ki -
wa nia na dział kach i wy ni ka ją cych z te go za gro żeń dla śro -
do wi ska na tu ral ne go, ale nie jest to zja wi sko ma so we gdyż
za miesz ki wa nie do ty czy nie speł na 0,1% dzia łek kon tro lo -
wa nych, a sa mo wo le bu dow la ne ca 0,05% w ska li kra ju. 

Wspo mnia ne wy żej zja wi ska nie wy ni ka ją jed nak z bra -
ku kon tro li nad PZD ani też bez po śred nio z bez czyn no ści
sa mo rzą dów ogro do wych. Przy czy ny na le ży upa try wać
w bra ku od po wied niej po li ty ki w za kre sie bez dom no ści
w ska li ogól no kra jo wej i w gmi nach, o czym prze ka zy -
wa li śmy sy gna ły me dial ne, a tak że w opar ciu o pro wa -

dzo ne re je stry osób za miesz ku ją cych, do od po wied nich
or ga nów sa mo rzą do wych a w spra wie sa mo wo li bu dow -
la nych do or ga nów nad zo ru.

Usta wa o ROD, wbrew stwier dze niom w in for ma cji, nie
za wie ra wa dli wych za pi sów, na to miast nie wy kształ ci ły
się sku tecz ne me cha ni zmy eg ze kwo wa ni tych prze pi sów,
co jest nie za leż ne od PZD.

Przy od po wied niej po mo cy sa mo rzą dów i Pań stwa je -
ste śmy w sta nie w krót kim cza sie do ko nać ko rek ty funk -
cjo no wa nia dzia łek, do cze go nie po trze ba zmia ny ca łej
usta wy o ROD, bo wiem je że li po ja wią się ry sy na ścia nie
bu dyn ku nie ko niecz nie trze ba dom roz bie rać i bu do wać
go od pod staw, w sy tu acji, gdy na to nie ma od po wied -
nich środ ków.

Z za miesz czo ne go ko mu ni ka tu moż na jed nak wy cią gnąć
wnio ski, iż je go za miesz cze nie mia ło na ce lu pod wa żyć
sys tem, któ ry ma do pro wa dzić do uchy le nia usta wy 
o ROD, a tym sa mym osią gnąć cel, o któ ry za bie ga ją od
dłuż sze go cza su róż ne si ły, pod wie lo ma po sta cia mi. 

Wszyst ko ukła da się w jed ną ca łość, co jest po waż nym
za gro że niem dla ro dzin dział kow ców.

Nie któ re kon sta ta cje ko mu ni ka tu są uogól nie niem wy -
jąt ków i two rzą wy pa czo ny ob raz ro dzin nych ogro dów
dział ko wych w od bio rze spo łecz nym, da le ko od bie ga ją cy
od rze czy wi sto ści.

Na ta ką oce nę Naj wyż szej Izby Kon tro li ro dzin ne ogro -
dy dział ko we nie za słu gu ją.

/-/ pod pi sy uczest ni ków
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Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Go rzo wie
Wlkp. w ca ło ści po dzie la sta no wi sko za war te w ko mu ni -
ka cie KR PZD. 

Uwa ża my, że sta no wi sko to z punk tu wi dze nia or ga nu
kon tro lu ją ce go jest nie zgod ne ze sta nem fak tycz nym. Kon -
tro li zo sta ły pod da ne urzę dy gmin, a wnio ski ogól ne sfor -
mu ło wa ne przez kie row nic two NIK ma ją cha rak ter
po li tycz ne go za an ga żo wa nia. Kon tro la w ża den spo sób nie
wy ka za ła, aby usta wa o ROD win na zo stać zmie nio na. Nie
wy ka za ła na wet w ja kim za kre sie ta zmia na win na pójść. 

W wy stą pie niu uogól nia ją cym wy ni ki kon tro li, stwier -
dze nie o zmia nie usta wy o ROD ma cha rak ter enig ma -
tycz ny i bar dzo ogól ni ko wy. Or gan, ja kim jest NIK wi nien
się ce cho wać rze tel no ścią, nie ogól ni ka mi. 

Ogól na oce na, nie za leż nie od błę dów me ry to rycz nych
za wie ra sze reg nie praw dzi wych stwier dzeń ty pu: „Na
ogro dach dział ko wych pa nu je ba ła gan”. 

W tym sta nie rze czy Pre zy dium OZ PZD w Go rzo wie
Wlkp. nie mo że się zgo dzić z opi nia mi za war ty mi w ra -
por cie NIK.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Go rzo wie Wlkp.

STA NO WI SKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Go rzo wie Wlkp.

w spra wie oce ny ra por tu z kon tro li do ko na nej przez NIK

Se kre tarz OZ PZD
/-/ Ire na Krzy ża now ska

Pre zes OZ PZD
/-/ Ta de usz Śmi giel

Go rzów Wlkp., 25 li sto pa da 2010 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Kiel cach

STA NO WI SKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go

z dnia 26 li sto pa da 2010 ro ku
w spra wie opu bli ko wa ne go przez Naj wyż szą Izbę Kon tro li ra por tu

w kwe stii za pew nie nia wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia ROD

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 w dniu 26 li sto -
pa da 2010 r. na swym po sie dze niu za po zna ło się z przy-
go to wa nym przez NIK ra por tem w spra wie wy wią za nia się
i re ali za cji przez wła dze sa mo rzą do we z za pew nie nia od po -
wied nich wa run ków dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych
ce lem ich wła ści we go roz wo ju i funk cjo no wa nia.

Z przy kro ścią stwier dzić mu si my, że po bież na lek tu ra
po wyż sze go do ku men tu w spo sób da le ce nie upraw nio ny
przed sta wia bli sko mi lio no wą or ga ni za cję spo łecz ną 
w bar dzo ne ga tyw nym świe tle.

Już sam ty tuł ra por tu i cel dla ja kie go mia no go opra co -
wać w na szej oce nie nie zo stał speł nio ny a po czy nio ne
usta le nia na kie ro wa ne zo sta ły w cał kiem in ną stro nę.

Bar dzo ma ło miej sca po świę co no sa mym gmi nom 
i oce nie ich dzia łań w ce lu za gwa ran to wa nia ogro dom
dział ko wym do god nych wa run ków roz wo jo wych a sku -
pio no się nie mal że na jed nym za ło że niu a mia no wi cie za -
rzu ce niu i obar cze niu Związ ku za wszel kie nie prawi -
dło wo ści w ROD. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców zo stał uka za ny ja ko or -
ga ni za cja, któ ra w sze ro kim stop niu nie pa nu je nad wska -
za ny mi w ra por cie nie pra wi dło wo ścia mi a ska la owych
na ru szeń wy da je się w oce nie au to rów moc no zna czą ca.

Moż na od nieść wra że nie, że ogro dy dział ko we to miej -
sca ce chu ją ce się wy so ką pa to lo gią, nie ma ją ce już wie le
wspól ne go z ideą ogrod nic twa dział ko we go. 

Tak przed sta wio ny ob raz jest zde cy do wa nie krzyw dzą cy
dla po nad 965 ty się cy użyt kow ni ków dzia łek i ich ro dzin
oraz wie lo ty sięcz nej rze szy spo łecz nych dzia ła czy ROD.

Zwią zek ni gdy nie stał na sta no wi sku, iż jest or ga ni za -
cją kry sta licz ną, po zba wio ną wszel kich bra ków i nie pra -
wi dło wo ści. Jed nak że dla przy kła du na te re nie Okrę gu
Świę to krzy skie go na po nad 19 ty się cy dzia łek to czą się
za le d wie 4 po stę po wa nia w za kre sie al tan po nadnor ma -
tyw nych, na to miast jak do tej po ry nie od no to wa li śmy
żad nej pró by za mel do wa nia na te re nie da ne go ROD. 

W ża den za tem spo sób nie mo że my zgo dzić się z sy tu -
acją tak wiel kie go wy ol brzy mie nia za rzu tów ze stro ny
Naj wyż szej Izby Kon tro li. Wy ka za ne set ne dzie siąt ki pro -
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cen ta w kwe stii bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go oraz
za mel do wa nia na te re nie ogro dów w ska li kra ju, nie mo -
gą rzu to wać i być wi zy tów ką ca łej or ga ni za cji.

Nie je ste śmy w sta nie zro zu mieć jak przed miot kon tro -
li, ja kim mia ła być dzia łal ność gmin w od nie sie niu do
PZD, prze ro dził się w fa le kry ty ki sa me go Związ ku. Trud -
no zna leźć ra cjo nal ne wy tłu ma cze nie ta kiej sy tu acji. Je dy -
nym wnio skiem ja ki na su wa się sam, jest pró ba
zdys kre dy to wa nia Związ ku w oczach opi nii pu blicz nej,
władz rzą do wych szcze bla cen tral ne go i sa mo rzą dów lo -
kal nych. 

Nie mo że my oprzeć się wra że niu, że opu bli ko wa ny ra -
port NIK wpi su je się w  ka ta log dzia łań po dej mo wa nych
w ce lu osła bie nia a na stęp nie li kwi da cji Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców. W ostat nim cza sie nie mal że z każ dej
stro ny kie ro wa ne są kro ki ma ją ce udo wod nić sze ro ką pa -
to lo gię w PZD.  Wy ol brzy mie nie i zde cy do wa na prze sad -
ność for mu ło wa nych w ra por cie wnio sków jest te go
naj lep szym przy kła dem.

Pro blem bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go i za mel do -
wy wa nia na dział kach w ogro dach wi nien być roz pa try -
wa ny sze rzej a nie tyl ko w kon tek ście wy łącz nej wi ny
Związ ku. Po głę bia ją ce się pro ble my miesz ka nio we w spo -
łe czeń stwie i sys te ma tycz ny wzrost osób ży ją cych na
skra ju ubó stwa, do pro wa dza ją do po szu ki wa nia no wych
dróg roz wią za nia swo ich ży cio wych pro ble mów. W tym
za kre sie na le ży zmo bi li zo wać okre ślo ne or ga ny pań stwa,
któ re po wo ła ne są do tro ski i za po bie ga nia ta kim sy tu -
acjom a nie pró bo wać obar czyć PZD je dy ną wi ną w tym
za kre sie.

Bio rąc pod uwa gę ca łą przed sta wio ną po wy żej ar gu -
men ta cję stwier dza my jed no znacz nie, że opra co wa ny ra -
port ma cha rak ter ten den cyj ny a je go za pi sy za miast
re ali za cji ce lu dla ja kie go miał zo stać spo rzą dzo ny – za -
pew nie nie wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia
ROD – skie ro wa ny jest na nie uza sad nio ny atak wy mie -
rzo ny w naj więk szą, sa mo rząd ną or ga ni za cję spo łecz ną 
a przede wszyst kim w gru pę bli sko mi lio na jej człon ków. 

Pre zy dium OZŚ PZD w Kiel cach

Kiel ce, 26 li sto pa da 2010 r.

Okrę go wy Za rząd PZD we Wro cła wiu

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu 

z dnia 27 li sto pa da 2010 r. 
w spra wie In for ma cji Naj wyż szej Izby Kon tro li o wy ni kach kon tro li za pew nie nia wa run ków 

dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu z nie do wie rza niem i obu rze niem przy jął wy ni -
ki, a przede wszyst kim wnio ski z kon tro li ja ką prze pro -
wa dzi ła Naj wyż sza Izba Kon tro li w Urzę dach naj więk-
szych miast Pol ski. Kon tro lu jąc pra cę Urzę dów i wy ka -
zu jąc ich nie do cią gnię cia, za nie cha nia i nie re ali zo wa nie
usta wo wych obo wiąz ków wy ni ka ją cych z usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych Naj wyż sza Izba Kon tro -
li pró bu je obar czyć od po wie dzial no ścią za ten stan
Or ga ny Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Okrę go wy Za rząd stwier dza, że nie mo że po no sić ja -
kiej kol wiek wi ny za ba ła gan w Urzę dzie Mia sta Wro cła -
wia, prze ja wia ją cy się bra kiem po sia da nia wie dzy, da nych
i do ku men tów do ty czą cych ilo ści i po wierzch ni ogro dów,
bra kiem do ku men ta cji praw nej i usta leń do ty czą cych ilo -
ści grun tów ROD prze ka za nych w użyt ko wa nie wie czy -
ste i w użyt ko wa nie PZD.

Okrę go wy Za rząd stwier dza, że wy peł nia jąc po sta no -
wie nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, w
usta wo wym ter mi nie zgło sił do Urzę du Wro cła wia te re ny

wszyst kich ogro dów dział ko wych, a usta le nie sta nów
praw nych te re nów ROD nie po win no Urzę do wi na strę -
czać żad nych trud no ści, gdyż to wła śnie od po wied ni Wy -
dział Urzę du przy go to wy wał do ku men ty do no ta rial ne go
prze ka za nia grun tów w użyt ko wa nie wie czy ste Związ ku.

Okrę go wy Za rząd stwier dza, że Zwią zek nie po no si żad -
nej od po wie dzial no ści za za miesz ki wa nie ro dzin na te re nie
ROD „Za ci sz” we Wro cła wiu, gdyż ro dzi ny te za miesz ku -
ją przed wo jen ne dom ki re kre acyj ne za zgo dą władz ad mi -
ni stra cyj nych Wro cła wia, któ re za mel do wa ły człon ków
ro dzin jesz cze w la tach 50- tych, 60 -tych i 70 tych tj. sprzed
po wsta nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Okrę go wy Za rząd nie mo że po no sić od po wie dzial no ści
za za mel do wa nie ro dzin, za brak wpro wa dze nia do pla -
nów miej sco wych te re nów ogro dów i za brak wspar cia fi -
nan so we go czy re ali za cji w za kre sie usta wo wych obo -
wiąz ków do ty czą cych wy ko na nia przy łą czy wod nych 
i ener ge tycz nych do ogro dów. To wła śnie o re ali za cję tych
obo wiąz ków wie lo krot nie do po mi na li śmy się od Władz
Wro cła wia, i któ rych nam od ma wia no.

99



Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu stwier dza, że nie ist nie ją żad ne prze słan ki i pod -
sta wy do przy ję te go przez Naj wyż szą Tzbę Kon tro li wnio -
sku w spra wie roz wa że nia no we li za cji usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Wie lo krot nie pod kre śla li śmy, że
usta wa jest do bra i do brze słu ży dział kow com i ogro dom 
i po win na być re ali zo wa na przez wła dze miast i gmin.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu uzna je, że wy cią gnię ty tak ra dy kal ny wnio sek
nie ma żad ne go me ry to rycz ne go i praw ne go uza sad nie -
nia, a jest wnio skiem wspie ra ją cym po li tycz ne dą że nia do
ogra ni cze nia na by tych przez dział kow ców, ogro dów 

i Związ ku praw, w ce lu do pro wa dze nia do szyb kiej li kwi -
da cji te re nów ogro dów na in ne ce le prze wi dzia ne w pla -
nach miej sco wych.

Po twier dze niem ta kie go sta nu rze czy jest sy tu acja ja ka
pa nu je wo kół ogro dów dział ko wych we Wro cła wiu.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu zwra ca się do Naj wyż szej Izby Kon tro li o zre -
wi do wa nie swo je go sta no wi ska i od stą pie nie od przy ję te -
go wnio sku no we li za cji usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Bę dzie to w in te re sie nie tyl ko 58 ty się cy
ro dzin dział kow ców Okrę gu Wro cław skie go, ale tak że 
w in te re sie ca łe go spo łe czeń stwa.

Pre zes
/-/ mgr Ja nusz Mosz kow ski

Wro cław, 27 li sto pa da 2010 r.

Dział kow cy z po wia tu ko ściań skie go

STA NO WI SKO
No wow stę pu ją cych do Pol skie go Związ ku Dział kow ców z po wia tu ko ściań skie go na spo tka niu

w dniu 27 li sto pa da 2010 r.

Speł nia jąc wy móg sta tu to wy umoż li wia ją cy nam wstą -
pie nie do PZD i otrzy ma niu w użyt ko wa nie dział ki na jed -
nym z 13 ogro dów w po wie cie ko ściań skim chce my
wy ra zić swo je sta no wi sko od no śnie uwag i wnio sków za -
war tych w ma te ria le „In for ma cja o wy ni kach kon tro li za -
pew nie nie wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia
ro dzin nych ogro dów dział ko wych”. W ma te ria le tym przy -
go to wa nym przez Naj wyż szą Izbę Kon tro li prze bi ja się tro -
ska o wła ści we funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów
dział ko wych w kon tek ście za dań dla gmin sa mo rzą do wych
wy ni ka ją cych z Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Win ni śmy więc się cie szyć, że ta ka
in sty tu cja ja ką jest NIK wspo ma ga nas w stwo rze niu od -
po wied nich wa run ków dla tych, któ rzy chcą wejść w po -
sia da nie i użyt ko wa nie dział ki. Zda je my so bie spra wę, że
te ren na któ rym do sta je my w użyt ko wa nie dział ki jest we
wła da niu sa mo rzą du te ry to rial ne go w na szym przy pad ku.
Ale to z czym już mo gli śmy się za po znać, to zna czy z ca łą
in fra struk tu rą ogro du i funk cjo no wa niem za rzą du za le ży

wy łącz nie od da ne go ogro du. To dział kow cy w sys te mie
sa mo rząd no ści ogro do wej de cy du ją o swo im ogro dzie. Dla -
te go też nie bar dzo ro zu mie my na czym miał by po le gać
nad zór nad PZD za war ty w ra por cie NIK. Prze cież wy bra -
li śmy do bro wol nie dro gę wej ścia w po sia da nie i użyt ko wa -
nie dział ki ma jąc na uwa dze do tych cza so we wa run ki 
z któ ry mi nas za po zna no. Wcho dzi my do or ga ni za cji sa -
mo rząd nej, sa mo dziel nej i sa mo fi nan su ją cej. Wcho dzi my
do PZD, spad ko bier cy i kon ty nu ato ra dzie ła ja kim jest użyt -
ko wa nie dział ki w ogro dzie, w któ rym w wie lu przy pad -
kach or ga ni za to ra mi by li na si ro dzi ce i dziad ko wie. Chce-
my że by tak po zo sta ło. Bo imy się, że ta kie su ge stie za war -
te w „Ra por cie NIK -u” mo gą wpły wać na zmia nę do tych -
czas funk cjo nu ją ce go PZD, a za tym w kon se kwen cji zmian
w ogrod nic twie dział ko wym i po zba wie niem nas praw na -
by tych, któ re zwią zek po siadł od za ra nia ist nie nia.

Uwa ża my, że ta kie su ge stie pod ad re sem pro mi nent nych
osób w Pol sce nie przy słu żą się nam dział kow com i na sze -
mu Związ ko wi.

W za łą cze niu li sta uczest ni ków na szko le niu.
/-/ 36 pod pi sów 

Jó zef Ro ma now ski ze Szcze ci na

I Pre zes Są du Naj wyż sze go RP
War sza wa 

SZA NOW NY PA NIE PRE ZE SIE!
Z naj więk szą uwa gą i cie ka wo ścią za po zna łem się z Ra -

por tem Naj wyż szej Izby Kon tro li do ty czą ce go oce ny Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców w Pol sce. W czę ści l wpro -

Wiceprezes
/-/ inż. Józef Smolis
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wa dze nie -za ty tu ło wa no „za pew nie nie wa run ków dla pra -
wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych”. Ty tuł bar dzo wy so ce obie cu ją cy. Kon tro la zo sta ła
pod ję ta z ini cja ty wy wła snej NIK. O prze pro wa dze nie
kon tro li zwró cił się Sejm RP. To już z tych za pi sów zro -
dzi ło się na zwij my to zdzi wie nie. Ra port za wie ra 73 stron
A4. Kon tro lą ob ję to w 8 urzę dach gmin - na ob sza rze któ -
rych zlo ka li zo wa no oko ło 15% ROD. Współ pra ca or ga -
nów i ROD okre ślo no że by ła nie wy star cza ją ca. I oce nę
współ pra cy moż na uznać – że jest to w czę ści praw dą. Na
wy stą pie nia PZD i ROD np. do Urzę du Mia sta Szcze cin
z go spo dar czy mi ini cja ty wa mi uzgod nio ny mi z Ra dą
Dziel ni co wą przez la ta nie otrzy mu je my żad nej od po wie -
dzi. Z uwa gi na róż no rod ną te ma ty kę uję to w Ra por cie,
na po cząt ku od nio sę się do ewi den cji grun tów w mo im
mie ście Szcze cin. Ewi den cja w gmi nie jest pro wa dzo na
na pod sta wie spo rzą dzo ne go wy ka zu przez OZ PZD
Szcze cin. Nie uwa żam te go za za nie dba nia ze stro ny
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców
a wręcz o dba łość. Pod no szo ny pro blem, że jest ni ski sto -
pień opra co wa nia i po kry cia miej sco wy mi pla na mi za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go – też nie za le ży od pra cy
struk tur PZD a od władz miast i gmin. Na stęp nym te ma -
tem ob cią ża ją cym jest na ru sze nie norm okre ślo nych 
w usta wie – Pra wo bu dow la ne i za miesz ki wa nie na dział -
kach. Za miesz ki wa nie na dział kach na si la się w ostat nich
la tach w mo jej oce nie z uwa gi na brak miejsc pra cy – bez -
ro bo cie. Ten te mat cho ciaż jest przy pi sy wa ny ja ko za nie -
dba nie dział kow ców co w czę ści ma uza sad nie nie, że do

te go do pusz czo no. Dla cze go by ło i jest brak chęt nych
udzie le nia lo kum miesz ka nio we go. Zgła sza ne in for ma cję
/ wnio ski do Miej skich Ośrod ków Po mo cy Ro dzi nie i do
gmin o za miesz ki wa niu na dział kach bez dom nych z proś -
bą o za bez pie cze nie dla nich miesz kań - do oko ła wszy scy
uda ją że ta kie go te ma tu nie ma. To dział kow cy w czę ści
po no szą kosz ty opłat za bez dom nych na dział kach za prąd,
wo dę, śmie ci itd. Jest to zja wi sko bar dzo po waż ne i nie
moż na ucie kać od te ma tu bez dom nych – to są na si ro da -
cy. Ja ka kol wiek zmia na za pi sów w usta wie ROD nie roz -
wią że bez dom no ści i brak pra cy. To co pi szę jest do sko-
na le zna ne sze ro kiej pu blicz no ści. Pro szę nie ce do wać na
na sze bar ki dział kow ców te ma tów któ re na le żą do spra -
wu ją cych tzw. wła dzę. Pod su mo wa nie Ra por tu NIK koń -
czy się kon klu zją, że „zmia na usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych jest nie zbęd na”. Wy stę pu ją ce pew -
ne ra cje w ma te ria łach po kon trol nych, w za kre sie zja wisk
do ty czą cych sa mo wo li bu dow la nych, za miesz ki wa nia na
dział kach i wy ni ka ją cych z te go za gro żeń dla śro do wi ska
na tu ral ne go, ale na le ży uwzględ nić że nie jest to zja wi sko
ma so we gdyż za miesz ki wa nie do ty czy nie speł na 0,1%
dzia łek kon tro lo wa nych, a sa mo wo le bu dow la ne ca 0,05%
w ska li kra ju. Przy czy ny na le ży upa try wać w bra ku od po -
wied niej po li ty ki w za kre sie bez dom no ści w ska li ogól no -
kra jo wej i w gmi nach. Pa nie Pre ze sie - pro szę o anu lo wa nie
wnio sku zło żo ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP
przez po przed nie go I Pre ze sa SN RP. Dział kow cy PZD nie
za słu gu ją na utra tę dzia łek i chcą funk cjo no wać w obec -
nych struk tu rach i udo sko na lać się w pra cy.

Z wy ra za mi naj wyż sze go  sza cun ku
/-/ inż. Jó zef Ro ma now ski

Szcze cin, 28 li sto pa da 2010 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Szczaw nie Zdro ju

STA NO WI SKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

w Szczaw nie Zdro ju
z dnia 29 li sto pa da 2010 r.

w spra wie In for ma cji Naj wyż szej Izby Kon tro li o wy ni kach kon tro li za pew nie nia wa run ków 
dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go PZD 
w Szczaw nie Zdro ju za po zna ło się z w/w in for ma cją z
któ rej wy ni ka, że przed mio tem kon tro li by ło 8 gmin z kil -
ku wo je wództw, a w tym funk cjo no wa nia na ich te re nie
ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Fak tycz nie kon tro la ob ję ła nie wiel ki od se tek ro dzin nych
ogro dów dział ko wych, a wy ni ki tej kon tro li od nie sio no
do wszyst kich ogro dów dział ko wych w Pol sce. 

W ma te ria łach NIK jak rów nież w in for ma cji prze ka za -
nej do me diów w spo sób nie upraw nio ny, przed sta wio no

nie praw dzi wy ob raz ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
W ogro dach dział ko wych wg po wyż szych ma te ria łów pa -
nu je ba ła gan, na dział kach bez praw nie za miesz ku ją set ki
ty się cy osób, znaj du ją się set ki wy bu do wa nych do mów,
wszyst kie te stwier dze nia zo sta ły bez pod staw nie wy ol -
brzy mio ne. Po nad 90% dzia łek w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych jest za go spo da ro wa na i pro wa dzo na w spo -
sób zgod ny z Re gu la mi nem ROD i ogól nie obo wią zu ją -
cym pra wem, jest to praw da nie do pod wa że nia, ale o tym
NIK nie za mie ści ła żad nej wzmian ki. Z te go też po wo du
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na le ży stwier dzić, że oce na ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych do ko na na przez NIK nie jest obiek tyw na.

NIK kwe stio nu je, iż usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych nie za wie ra prze pi sów do ty czą cych za sad
przy zna wa nia dzia łek, pod czas gdy za sa dy te okre ślo ne
są w spo sób czy tel ny w sta tu cie PZD i re gu la mi nie ROD.
Usy tu owa nie tych za sad w w/w do ku men tach na stą pi ło
zgod nie z usta wo wą de le ga cją. W ten sam spo sób na stę -
pu je na by wa nie człon ko stwa we wszyst kich in nych or ga -
ni za cjach spo łecz nych. Dla cze go za tem za sa dy na by wa nie
człon ko stwa PZD i przy dzia łu dzia łek mia ły by być ure -
gu lo wa ne w usta wie?

Usta le nia z kon tro li NIK prze pro wa dzo nej w 8 gmi nach
nie sta no wią pod sta wy go for mu ło wa nia ogól nej oce ny,
iż stwier dzo ny stan rze czy jest na stęp stwem bra ku usta -
no wie nia w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
pu blicz nej, ma ją cej spra wo wać nad zór nad PZD.

Za uwa żyć wy pa da, że do nie daw na ta ki za pis był, jed -
nak że nie za spra wą PZD zo stał on przez usta wo daw cę
znie sio ny. Na to miast nie pra wi dło wo ści ja kie stwier dził
NIK w cza sie kon tro li są za szło ścia mi, któ re ist nia ły i na -
stę po wa ły w okre sie kie dy ów or gan nad zo ru miał swo je
umo co wa nie w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, a wcze śniej w usta wie o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych.

Na le ży więc stwier dzić, że usta wo wy za pis o or ga nie
nad zo ru ją cym PZD był prze pi sem, któ ry nie spraw dził się.

Wąt pli wym jest za tem, aby re ak ty wo wa nie te go prze pi su
by ło czymś w ro dza ju pa na ceum na „uzdro wie nie” sy tu -
acji w ogro dach dział ko wych.

Stwier dze nie przez NIK nie pra wi dło wo ści od no szą się
w isto cie do in dy wi du al nych za cho wań użyt kow ni ków
dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, za tem nie
mo gą one sta no wić pod sta wy do za mia ny usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych w ta ki spo sób, aby usta -
wa ta sta ła się pra wem po wszech nie obo wią zu ją cym.

Za tem w za kre sie utrzy ma nia po rząd ku na dział kach,
za ka zu za miesz ki wa nia i mel do wa nia osób w al ta nach na
te re nie ogro dów, bu do wa nia po nadnor ma tyw nych al tan
po win ny obo wią zy wać nor my w po wszech nie obo wią zu -
ją cym pra wie.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych nie mo że i
nie po win na być zmie nia na w ten spo sób, aby sta ła się
pra wem po wszech nie obo wią zu ją cym choć by z te go
wzglę du, iż za wie ra nor my od no szą ce się do kon kret nej
or ga ni za cji spo łecz nej, któ re nie mo gą prze cież być kie ro -
wa ne do ogó łu ad re sa tów a tym sa mym nie mo gą być pra -
wem po wszech nie obo wią zu ją cym.

W tej sy tu acji Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Su dec -
kie go PZD w Szczaw nie Zdro ju stwier dza, ze wnio sek
NIK do ty czą cy ko niecz no ści zmia ny usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych nie jest uza sad nio ny ma te ria łem
zgro ma dzo nym w to ku kon tro li i nie po wi nien być
uwzględ nio ny przez Sejm RP.

PRE ZES
/-/Win cen ty Ku lik

WI CE PRE ZES 
/-/ Hen ryk Zio mek  

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w War sza wie

STA NO WI SKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

w spra wie „In for ma cji o wy ni kach kon tro li za pew nie nia wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych”

Po za po zna niu się z „In for ma cją o wy ni kach kon tro li
za pew nie nia wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa -
nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych”, Pre zy dium Okrę -
go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go Pol skie go Związ ku
Dział kow ców wy ra ża sprze ciw dla nie uza sad nio nych
wnio sków przy ję tych w do ku men cie. Twier dze nie, ze pra -
wi dło we funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych wy ma ga zmia ny usta wy o ROD nie wy ni ka ani 
z fak tów wy ka za nych w trak cie kon tro li ani z do tych cza -
so wych do świad czeń funk cjo no wa nia ogro dów. Wręcz
prze ciw nie, usta wa o ROD jest wę zło wym do ku men tem
za pew nia ją cym ogro dom dział ko wym bez pie czeń stwo
funk cjo no wa nia, a dział kow com gwa ran tu je po sza no wa -

nie ich praw, nie ma za tem pod staw do jej zmia ny. Wła śnie
dla te go by ła ona przed mio tem wie lu ata ków ze stro ny śro -
do wisk dla któ rych ogro dy dział ko we sta no wią prze szko -
dę w pro wa dze niu wła snych in te re sów, śro do wisk szu ka -
ją cych po par cia w krę gach de cy den tów i po li ty ków. 

Tym bar dziej do tkli wy jest udział w na gon ce na usta wę
o ROD ze stro ny sza no wa nej in sty tu cji pań stwo wej, ja ką
nie wąt pli wie jest Naj wyż sza Izba Kon tro li, a przed mio to -
wa „In for ma cja” sta no wi jaw ny przy kład do ku men tu
opra co wa ne go na zle ce nie po li tycz ne. 

Spra wa nad zo ru nad Pol skim Związ kiem Dział kow ców
by ła wy raź nie okre ślo na w na szej usta wie i to nie Zwią zek
do ko nał zmian w prze pi sach ro dzą cych obec nie wąt pli -
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wo ści. Bu do wa nie uogól nień na pod sta wie fak tów wy stę -
pu ją cych mar gi nal nie jest też swo je go ro dza ju nad uży -
ciem, o czym Kie row nic two NIK do sko na le wie, a mi mo
wszyst ko ak cep to wa ło do ku ment. 

W tej sy tu acji Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Ma zo -
wiec kie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców ape lu je do
wszyst kich or ga nów i in sty tu cji pań stwo wych, do któ rych

„In for ma cja” zo sta ła skie ro wa na o rze tel ne i obiek tyw ne
po trak to wa nie mi lio no wej rze szy dział kow ców, dla któ -
rych usta wa o ROD jest gwa ran tem bez piecz ne go i spo -
koj ne go upra wia nia dzia łek, czę sto je dy nej moż li wo ści
wy po czyn ku i kon tak tu z na tu rą. Swo je sta no wi sko dział -
kow cy wy ra zi li po przez po nad 620 ty się cy pod pi sów 
w obro nie usta wy o ROD. Usza nuj cie to sta no wi sko. 

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie

Człon ko wie Za rzą dów ROD, Prze wod ni czą cych Ko mi sji Sta tu to wych PZD w Pi le

STA NO WI SKO
Człon ków Za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, Prze wod ni czą cych Ogro do wych Ko mi sji 

Re wi zyj nych i Roz jem czych uczest ni czą cych w na ra dzie szko le nio wej w Pi le
w dniu 4 grud nia 2010 ro ku.

w spra wie opu bli ko wa ne go Ra por tu „In for ma cja o wy ni kach kon tro li Naj wyż szej Izby Kon tro li 
w za kre sie za pew nie nia wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych”

z dnia 27 wrze śnia 2010 r.

Uczest ni cy na ra dy szko le nio wej po za po zna niu się z Ra -
por tem NIK o wy ni kach kon tro li w za kre sie za pew nie nia
wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych stwier dza ją, że in spek to rzy NIK
nie skon tro lo wa li zgod nie z ce lem kon tro li Gmin pod ką -
tem ich dzia łal no ści z usta wą o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, tyl ko prze pro wa dzi li kon tro lę w Gmi nach
pod kon tem funk cjo no wa nia struk tur Związ ku. 

Nie zga dza my się z opu bli ko wa nym ra por tem i stwier -
dza my, że cie szą cy się po wszech nym au to ry te tem naj wyż -
szy or gan kon tro li pań stwo wej, któ re go ra por ty są źró dłem
in for ma cji dla or ga nów wła dzy i spo łe czeń stwa pi sze w ra -
por cie z dnia 27 wrze śnia 2010 ro ku nie praw dę o ogro dach
dział ko wych, o usta wie o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku oraz 
o Związ ku. Na pod sta wie skon tro lo wa nych 2% ro dzin nych
ogro dów dział ko wych funk cjo nu ją cych w na szym kra ju,
Naj wyż sza Izba Kon tro li stwier dzi ła, że w ogro dach pa nu -
je ba ła gan, że w al ta nach miesz ka bez praw nie ty sią ce osób,
że te re ny ogro dów ma ją nie ure gu lo wa ny stan praw ny. 

Nie zga dza my się z ta ką oce ną, któ ra nie rze tel nie oce -
nia na sze ogro dy, pra cę or ga nów Związ ku oraz or ga ni za -
cji po za rzą do wej, któ ra sku pia bli sko 1 mi lion człon ków. 

W ra por cie więk szość te ma tów do ty czą cych funk cjo no -
wa nia ogro dów jest opi sa na nie rze tel nie. Wi na za wszyst -
kie nie pra wi dło wo ści jest przy pi sa na Związ ko wi a nie
Gmi nom, któ re za wie le spraw w ogro dach od po wia da ją
na te re nie swo je go dzia ła nia. 

W na szym okrę gu pil skim ogro dy dział ko we po sia da ją
ure gu lo wa ny stan praw ny i wła ści cie le tych grun tów 
– Gmi ny i Skarb Pań stwa – wie dzą ile ogro dów zlo ka li zo -
wa nych jest na ich te re nie i ja ki jest ich stan praw ny. Grun -
ty ogro dów zo sta ły prze ka za ne zgod nie z usta wą Związ -

ko wi w wie czy ste użyt ko wa nie i pra wo to każ dy ogród
po sia da wpi sa ne w Księ gach Wie czy stych. Te re ny ogro -
dów są uwzględ nio ne w miej sco wych pla nach za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go gmin.

Po sia da my do brze wy po sa żo ne ogro dy w in fra struk tu -
rę, któ ra słu ży wszyst kim dział kow com. Bu do wa li śmy ją
ze środ ków głów nie dział kow ców, za kła dów pra cy w okre-
sie kie dy jesz cze funk cjo no wa ły oraz ze środ ków Związ -
ku zgro ma dzo nych na Fun du szu Roz wo ju ROD. 

Tyl ko nie licz ne gmi ny wspo ma ga ją nas fi nan so wo w re -
ali za cji za dań wy ni ka ją cych z art. 12 usta wy o ROD 
z 8 lip ca 2005 ro ku. Nie zga dza my się ze stwier dze niem
w ra por cie, że gmi ny wspo ma ga ją fi nan so wo ogro dy
dział ko we na ce le sta tu to we. Jest to nie praw da.

W na szych ogro dach wy stę pu ją nie licz ne przy pad ki al -
tan po nadnor ma tyw nych ale za rzą dy ogro dów na nie re -
agu ją, lecz po mo cy od Pań stwa w tym te ma cie nie otrzy-
mu ją. Ma my kil ka al tan za miesz ka łych przez dział kow -
ców, któ rzy nie po sia da ją miesz kań. Te mat mo ni to ru je my
z gmi na mi, służ ba mi po rząd ko wy mi oraz z Miej ski mi
Ośrod ka mi Po mo cy Spo łecz nej. Z po wo du bra ku środ -
ków fi nan so wych w bu dże tach gmin nie bu du ją one
miesz kań so cjal nych i nie mo gą nam w tym te ma cie po -
móc, a jest to jest obo wią zek gmi ny. Dla cze go więc kon -
tro lu ją cy in spek to rzy NIK w tak waż nych spra wach lu dzi
naj bied niej szych nie wy su wa ją w ra por cie wnio sku w ich
spra wie do Pre ze sa Ra dy Mi ni strów aby wspo móc sa mo -
rzą dy gmin środ ka mi fi nan so wy mi na ten cel? Naj pro ściej
i naj le piej po dać do me diów ko mu ni kat i po in for mo wać
spo łe czeń stwo, że na te re nie ogro dów dział ko wych pa nu -
je ba ła gan a wi nę za ten ba ła gan po no si Pol ski Zwią zek
Dział kow ców!

Warszawa, 30 listopada 2010 r.
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Na pod sta wie „prze pro wa dzo nej kon tro li” kon tro lu ją cy
in spek to rzy NIK sta wia ją wnio sek do Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów o roz wa że nie pod ję cia ini cja ty wy le gi sla cyj nej 
w spra wie opra co wa nia no we li za cji usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, któ ra wpro wa dzi roz wią za nia po -
pra wia ją ce funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych.

Pro te stu je my, prze ciw ko ta kie mu trak to wa niu w ra por -
cie ogro dów dział ko wych, dział kow ców i ich Związ ku! 

Nie zga dza my się z tym wnio skiem, gdyż obo wią zu ją -
ca od 5 lat usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z 8 lip ca 2005 ro ku spraw dza się bar dzo do brze w funk -
cjo no wa niu ogro dów dział ko wych i do brze słu ży dział -
kow com i ich ro dzi nom. Na li stach po par cia w jej obro nie
pod pi sa ło się 620 ty się cy dział kow ców.

Ogro dy dział ko we to urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz -

nej, te re ny zie lo ne słu żą ce spo łecz no ściom lo kal nym. To
zie leń dla miast utrzy my wa na i pie lę gno wa na przez dział -
kow ców. Stwier dza my, że wnio sek ten ma je den cel 
– szyb kie po zy ska nie grun tów ogro dów na ce le ko mer -
cyj ne, bez po no sze nia kosz tów li kwi da cji ogro dów i dzia -
łek dział kow ców. Cel ten moż na zre ali zo wać tyl ko, gdy
nie bę dzie usta wy o ROD z 2005 ro ku oraz Związ ku, któ -
ry sku tecz nie bro ni ogro dów i dział kow ców. 

Na po cząt ku w ra por cie na pi sa no, że „Mi sją Naj wyż -
szej Izby Kon tro li jest dba łość o go spo dar ność w służ bie
pu blicz nej dla Rze czy po spo li tej Pol skiej”  oraz, że cie szy
się ten naj wyż szy or gan kon tro li pań stwo wej naj wyż szym
au to ry te tem. Po za po zna niu się z ra por tem NIK w spra -
wie ogro dów dział ko wych wie lu dział kow ców bę dzie się
z pew no ścią za sta na wia ło czy z przed sta wio ną „Mi sją” 
i „Wi zją” na le ży się zgo dzić?

/-/ 124 pod pi sy uczest ni ków na ra dy

Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza PZD w War sza wie

STA NO WI SKO
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej Pol skie go Związ ku Dział kow ców

w spra wie in for ma cji Naj wyż szej Izby Kon tro li o wy ni kach kon tro li za pew nie nia wa run ków 
do pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych

Szcze gó ło wa ana li za pi sem nej in for ma cji z prze bie gu
kon tro li i wnio sków za war tych w ra por cie NIK, na zwa -
nym „in for ma cją o wy ni kach kon tro li za pew nie nia wa -
run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych”, nie tyl ko, że bu dzi za strze że nia
oraz wąt pli wo ści co do fak tycz ne go ce lu i za kre su pod -
mio to we go kon tro li, a wręcz uza sad nia po dej rze nie, że
Naj wyż sza Izba Kon tro li sta ła się in stru men tem do ze bra -
nia tyl ko ta kich in for ma cji, któ re wy ka żą z gó ry za ło żo ne
te zy, pod wa ża ją ce ist nie nie usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, w opar ciu o któ rą funk cjo nu ją ogro dy dział -
ko we. 

Mi mo, że kon tro lą NIK by ły ob ję te gmi ny (i to za le d wie
kil ka gmin), a przed mio tem kon tro li by ło za pew nie nie
przez gmi ny wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa -
nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych, to nie ko rzyst ne
oce ny i wnio ski, za war te w tym pro to ko le, do ty czą tyl ko
dział kow ców, ogro dów, Pol skie go Związ ku Dział kow ców

i usta wy o ROD. Praw dą jest, że w nie któ rych ogro dach
zda rza ją się przy pad ki sa mo wo li bu dow la nej czy też za -
miesz ki wa nia na dział kach, na co wska zu je NIK w ra por -
cie kon tro li, jed nak że zja wi ska te nie są ma so wy mi i nie
moż na ich uogól niać (jak to zro bi ła NIK),  tym bar dziej,
że nie są wy ni kiem bra ku kon tro li nad ni mi PZD, ani też
wy ni kiem bez czyn no ści sa mo rzą dów ogro do wych, na co
bez pod staw nie wska zu je NIK, a są skut kiem bra ku kon -
tro li od po wied nich or ga nów nad zo ru bu dow la ne go, gdy
cho dzi o sa mo wo le bu dow la ne oraz od po wied niej po li ty -
ki w za kre sie mel do wa nia na dział kach. To prze cież
wbrew usta wie o ROD za ka zu ją cej za miesz ki wa nia na
dział kach i mi mo zde cy do wa ne go za ka zu i kon tro li do ko -
ny wa nych w tym za kre sie przez or ga ny PZD, or ga ny ad -
mi ni stra cyj ne, nie ba cząc na bez względ ny za kaz usta-
wo wy, na ru sza ją w spo sób ra żą cy obo wią zu ją ce pra wo
po przez mel do wa nie na dział kach w szcze gól no ści osób
bez dom nych. Zda rza ją się rów nież przy pad ki i to co raz

Na sze sta no wi sko kie ru je my do wszyst kich or ga nów wy mie nio nych w ra por cie NIK do któ rych prze ka za no in for -
ma cję o wy ni kach kon tro li oraz do:

– Mar szał ka Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go,
– Wo je wo dy Wiel ko pol skie go,
– Sta ro stów , Pre zy den ta Pi ły, Bur mi strzów i Wój tów Gmin na te re nach któ rych po sia da my ro dzin ne ogro dy dział -

ko we,
– Po słów i Se na to rów zie mi pil skiej,
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie. 
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częst sze, mel do wa nia w al ta nach (czę sto bę dą cych sa mo -
wo lą bu dow la ną) in nych osób, któ re po zby ły się wła snych
miesz kań (sprze daż, da ro wi zna) i za miesz ku ją na dział -
kach. Czy w tych przy pad kach moż na przy pi sy wać PZD
wi nę za za ist nia ły stan rze czy? 

Rów nież i or ga ny nad zo ru bu dow la ne go zo bli go wa ne
do kon tro li sa mo wo li bu dow la nych na dział kach ROD,
nie tyl ko że nie do ko nu ją w spo sób za da wa la ją cy i zgod -
ny z pra wem bu dow la nym przed mio to wych kon tro li, 
a wręcz nie wy ka zu ją chę ci do współ pra cy w tym za kre -
sie z or ga na mi PZD. Zdzi wie nie za tem bu dzi fakt nie do -
strze ga nia, przez NIK wi ny gmin i or ga nów nad zo ru
bu dow la ne go, któ re za miast za pew nie nia wa run ków do
pra wi dło we go funk cjo no wa nia ogro dów, do ko nu ją za mel -
do wa nia na dział kach, ła miąc obo wią zu ją ce w tym za kre -
sie prze pi sy usta wy o ROD, za ka zu ją cej za miesz ki wa nie
na dział kach, bądź też po przez za nie cha nie wy ko ny wa nia
swo ich obo wiąz ków (nad zór bu dow la ny), po wo do wa ły 
i na dal po wo du ją po wsta wa nie nie pra wi dło wo ści. Nad to,
są przy pad ki, że or ga ny ad mi ni stra cji na li cza ją i po bie ra -
ją – wbrew pra wu – po da tek od sa mo wo li bu dow la nych
za ist nia łych na dział kach, nie in for mu jąc o tym nad zo ru
bu dow la ne go, a tym sa mym sank cjo nu jąc bez pra wie. Dla -
cze go o tym nie ma wzmian ki w przed mio to wym pro to -
ko le NIK? 

Po mi nię cie przez NIK mil cze niem tych pod mio tów,
przy czy nia ją cych się w spo sób bez po śred ni do po wsta wa -
nia nie pra wi dło wo ści w ogro dach, uogól nia nie zja wisk i
obar cza nie wi ną za ich po wsta nie or ga ni za cję Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, a na wet po stu lo wa nie zmia ny
usta wy o ROD i to w sy tu acji, gdy PZD nie był pod mio -
tem kon tro li – bu dzi za że no wa nie i zdu mie nie. Świad czy
tak że o nie mia ro daj no ści i bez war to ścio wo ści te go do ku -
men tu i tym sa mym sta no wi o bez pod staw no ści sfor mu -
ło wa nych przez NIK koń co wych wnio sków, a przede
wszyst kim wnio sku o zmia nę usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. 

Ne ga tyw na oce na NIK wszyst kich ogro dów PZD na
pod sta wie nie licz nych przy pad ków stwier dzo nych nie pra -
wi dło wo ści, za ist nia łych w oko licz no ściach gdy kom pe -
ten cje do sku tecz ne go prze ciw dzia ła nia ich za ist nie niu
na le ża ły do in nych or ga nów ani że li PZD i żą da nie przy
tym uchy le nia usta wy o ROD, prze są dza o jed no stron no -
ści i ten den cyj no ści te go pro to ko łu, krzyw dząc przy tym
po nad mi lio no wą rze szę ro dzin dział kow ców, ich or ga ni -
za cję oraz ogrom ną rze szę spo łecz nych dzia ła czy w tym
rów nież dzia ła ją cych spo łecz nie człon ków ko mi sji roz -
jem czych ROD, człon ków okrę go wych ko mi sji roz jem -
czych PZD oraz człon ków Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej
PZD. Obo wią zu ją ca usta wa o ROD jest gwa ran tem po -
rząd ku praw ne go w ogro dach dział ko wych, sku tecz nie
bro ni in te re sy dział kow ców oraz gwa ran tu je ist nie nie
ogro dów dział ko wych. Ko mu za tem prze szka dza po rzą -
dek praw ny ogro dów za gwa ran to wa ny do brze pro spe ru ją -
cą usta wą o ROD?  

W tych oko licz no ściach na su wa ją się dal sze py ta nia:
dla cze go w pro to ko le NIK nie zna la zła się in for ma cja 
o tym, że or ga ny PZD wie lo krot nie in ter we nio wa ły we
wła ści wych in sty tu cjach pu blicz nych w kwe stii sa mo wo -
li bu dow la nej, za miesz ki wa nia i mel do wa nia na dział -
kach? Dla cze go nie zna la zła się cho ciaż by wzmian ka 
o tym, że wy stą pie nia ta kie w więk szo ści przy pad ków po -
zo sta wa ły bez echa? Czy ta kie przy pad ki da wa ły pod sta -
wę NIK do sfor mu ło wa nia tak dra stycz ne go wnio sku
ja kim jest zmia na usta wy o ROD, któ ra prze cież za wie ra
za kaz za miesz ki wa nia i wszyst kie in ne prze pi sy da ją ce
pod sta wę do pra wi dło we go dzia ła nia i funk cjo no wa nia
ogro dów dział ko wych? Wpraw dzie w pro to ko le kon tro li
zna la zły się uwa gi co do fak tu mel do wa nia na dział kach
w ROD i wska za nia, że przy czy ną są nie ja sne prze pi sy 
o ewi den cji lud no ści. Dla cze go za tem NIK nie po stu lo -
wa ła zmia ny tych prze pi sów, a wy stą pi ła o zmia nę usta wy
o ROD? Prze cież art. 13 ust. 4 obo wią zu ją cej usta wy 
o ROD za ka zu je prze zna cza nia dzia łek w ROD na po trze -
by miesz ka nio we. O co za tem cho dzi? Dla cze go NIK do -
ko nu jąc kon tro li, nie uwzględ ni ła sys te ma tycz nych dzia ł-
ań Kra jo wej Ra dy PZD w kwe stii sku tecz ne go za bez pie -
cza nia pra wa dział kow ców i Związ ku do grun tów ROD
w sy tu acji, gdy w ostat nim cza sie co raz czę ściej do cho -
dzi do prób kwe stio no wa nia ty tu łu praw ne go PZD i przej -
mo wa nia tych grun tów na ce le ko mer cyj ne?  

Nie zwró ce nie przez NIK uwa gi, a mo że prze my śla ne
po mi nię cie tak waż nych kwe stii, wy ol brzy mie nie po je -
dyn czych zja wisk i stwo rze nie na tej pod sta wie fał szy we -
go ob ra zu ogrod nic twa dział ko we go, su ge ru je wręcz
jed no stron ność i ten den cyj ność w do ko ny wa niu oce ny 
i sta wia niu bez pod staw nych wnio sków. 

W tych oko licz no ściach nie moż na oprzeć się stwier -
dze niu, że ce lem przed mio to wej kon tro li jest pod wa że nie
ca łe go sys te mu i do pro wa dze nie do zmia ny usta wy 
o ROD, o co w ostat nim cza sie za bie ga ją róż ne pod mio -
ty. Ogro dy dział ko we zaj mu ją cen ne grun ty w mie ście,
któ re są obiek tem za in te re so wa nia ko mer cyj ne go róż nych
grup prze ciw nych tym ogro dom, dla któ rych na prze szko -
dzie sto ją prze pi sy usta wy o ROD nie po zwa la ją ce na swo -
bod ną ich li kwi da cję, gwa ran tu ją ce od szko do wa nia,
te re ny za mien ne oraz ochro nę tych urzą dzeń uży tecz no ści
pu blicz nej. Na prze szko dzie, te mu wszyst kie mu, stoi sil -
ny zwią zek dział kow ców bro nią cy usta wy, stąd dą że nie
aby go osła bić udo wad nia jąc, że pra wo, któ re dzi siaj chro -
ni ogro dy dział ko we jest nie kon sty tu cyj ne (??). Ta kich
roz wa żań i obiek tyw nych ocen nie za wie ra przed mio to -
wy pro to kół kon tro li, co mo że wska zy wać na re ali za cję 
z gó ry za ło żo nych tez, a tym sa mym na brak obiek ty wi -
zmu w sfor mu ło wa niu tak bez pod staw ne go wnio sku ja -
kim jest zmia na usta wy o ROD. 

W oce nie Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej, przed ło żo ny
pro to kół NIK z kon tro li gmin, z uwa gi na je go wy biór czość,
jed no stron ność, uogól nia nie zja wisk oraz brak obiek ty wi -
zmu, wska zu je na rze czy wi sty cel i przed miot kon tro li tj.
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re ali za cję za ło żo nych z gó ry tez, tym sa mym nie mo że sta -
no wić pod sta wy uza sad nia ją cej wnio ski skie ro wa ne pod

ad re sem pod mio tu nie kon tro lo wa ne go, a przede wszyst kim
wnio sek o zmia nę obo wią zu ją cej usta wy o ROD.

Prze wod ni czą ca KKR
/-/ Ol ga Ochry miuk 

z -ca Prze wod ni czą cej KKR
/-/ Zbi gniew Ma li szew ski

z -ca Prze wod ni czą cej KKR
/-/ Je rzy Ry szard Gra jek 

se kre tarz KKR
/-/ Zo fia Ma ria Mróz 

Człon ko wie KKR

/-/ Ro bert Mi ro sław Kli ma szew ski
/-/ Jan Kacz ma rzyk 
/-/ Ta de usz Mań ko 

/-/ Szy mon Zyg munt Mar czew ski 

/-/ Zo fia Pa de rew ska
/-/ Jó zef Pie trzak 
/-/ Jó zef Pi sar ski

War sza wa, 7 grud nia 2010 r.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w War sza wie

STA NO WI SKO
KRA JO WEJ KO MI SJI RE WI ZYJ NEJ PZD

z dnia 8 grud nia 2010 ro ku
w spra wie In for ma cji Naj wyż szej Izby Kon tro li o wy ni kach kon tro li za pew nie nia wa run ków 

dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go
Związ ku Dział kow ców po za po zna niu się z In for ma cją
Naj wyż szej Izby Kon tro li – De par ta ment Śro do wi ska,
Rol nic twa i Za go spo da ro wa nia Prze strzen ne go z dnia 
27 wrze śnia 2010 ro ku, z wy ko na nej kon tro li P/09/195 
w za kre sie za pew nie nia wa run ków dla pra wi dło we go
funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych przed -
sta wia ją swo je sta no wi sko.

Wy ko nu jąc spo łecz nie swój man dat wo bec człon ków 
i Związ ku ze smut kiem i za że no wa niem stwier dza my, że
ra port prze ka za ny rów nież ad re sa tom na sze go sta no wi -
ska, zo stał spo rzą dzo ny nie sta ran nie, by nie rzec nie rze tel -
nie, a sfor mu ło wa ne w nim wnio ski do ty czą ce na szej
Usta wy o ROD uzna je my za bez pod staw ne, bo wiem ani
PZD ani Usta wa nie by ła przed mio tem kon tro li.

Z opu bli ko wa ne go ra por tu NIK wy ni ka, że ce lem kon -
tro li by ło „do ko na nie oce ny za pew nie nia wa run ków dla
re ali za cji usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, 
w tym m.in. w za kre sie two rze nia przez or ga ny sa mo rzą -
du te ry to rial ne go wa run ków praw nych, eko no micz nych 
i prze strzen nych w za kre sie uwzględ nia nia ist nie nia i roz -
wo ju ROD w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, do pro wa dze nia do ro dzin nych ogro dów
dział ko wych dróg do jaz do wych, ener gii elek trycz nej, za -
opa trze nia w wo dę, utrzy ma nia po rząd ku i czy sto ści na
te re nach przy le ga ją cych do ROD, prze strze ga nia prze pi -
sów pra wa bu dow la ne go w za kre sie wzno sze nia al tan oraz

in nych obiek tów bu dow la nych, jak rów nież pra wi dło wo -
ści li kwi da cji ROD.”

Treść spo rzą dzo ne go ra por tu NIK oraz za war te w nim
wnio ski do wo dzą jed nak, że to nie gmi ny by ły kon tro lo -
wa ne, ale Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Wnio ski do ty czą ce ca łe go kra ju sfor mu ło wa no w opar -
ciu o ba da nia prze pro wa dzo ne za le d wie w 8 urzę dach
gmin kon tro lu jąc w nich za le d wie po kil ka na ście ogro dów
spo śród kil ku set tam funk cjo nu ją cych.

Nie ro zu mie my, jak wo bec te go moż na by ło sfor mu ło -
wać wnio ski w od nie sie niu do Ogro dów i PZD w opar ciu
o te szcząt ko we ba da nia oraz nie po par te wy ni ka mi kon -
tro li. Jak moż na za rzu cać Związ ko wi, że nie re agu je na
za miesz ki wa nie i mel do wa nie na dział kach, sko ro to wła -
śnie za przy czy ną dzia łań nie któ rych or ga nów sa mo rzą -
do wych i ad mi ni stra cji rzą do wej wy stę pu ją te zja wi ska.

Au to rzy ra por tu bar dzo ła god nie od nie śli się rów nież do
prak tyk wie lu or ga nów gmin nych od stę po wa nia od po -
wia da mia nia o przy pad kach stwier dzo nych sa mo wo li bu -
do wy po nadnor ma tyw nych al tan, od któ rych z wiel ką
ocho tą po bie ra no po dat ki.

W tym ra por cie nie mo że my się rów nież zna leźć żad -
nych wnio sków o zmia nę prze pi sów praw nych, któ re po -
zwa la ły by or ga nom pu blicz nym nie mel do wać osób 
w al ta nach nie prze zna czo nych do za miesz ka nia.

Nie od nie sio no się tak że ani jed nym sło wem, że nie któ -
rzy przed sta wi cie le sa mo rzą du te ry to rial ne go a na wet ad -

106



mi ni stra cji rzą do wej czę sto na ka zy wa li mel do wa nie osób
czy na wet ro dzin w ROD. Nie zwró co no uwa gi, że ta ka
prak ty ka ozna cza ła ma nie pra wa sta no wio ne go przez
Sejm RP w od nie sie niu do Usta wy o ROD, gdzie za pi sa -
no za kaz za miesz ki wa nia.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD stwier dza, że usta lo -
ny za kres kon tro li nie zo stał wy peł nio ny, a opra co wa ny
ra port trud no uznać za spój ny i rze tel ny i nie moż na na
pod sta wie nie go sfor mu ło wać ja kie go kol wiek wnio sku, a
w szcze gól no ści by Pre zes Ra dy Mi ni strów pod jął ini cja -
ty wę le gi sla cyj ną do ty czą cą no we li za cji obec nie obo wią -
zu ją cej Usta wy o ROD.

Od no si my nie prze par te wra że nie, że ce lem tej kon tro li
nie by ło rze tel ne zba da nie wa run ków, w ja kich funk cjo nu -
ją w na szym kra ju Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we, ale udo -

wod nie nie te zy, że zmia na obec nie obo wią zu ją cej Usta -
wy jest nie zbęd na. Za po mnia no przy tym jed nak, że tak
sfor mu ło wa ny wnio sek na pod sta wie 2% skon tro lo wa -
nych ogro dów po zba wi nas dział kow ców, człon ków Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców ist nie ją cej ochro ny praw nej
i stwo rzy dłu go ocze ki wa ne wa run ki do ma so wej li kwi da -
cji na szych ogro dów na ce le stric te ko mer cyj ne.

Wy ra ża my prze ko na nie, że ad re sa ci na sze go sta no wi -
ska z peł nym obiek ty wi zmem od nio są się do te go ra por -
tu, a for mu łu jąc ewen tu al ne wnio ski we zmą tak że pod
uwa gę opi nię nr 476 Sej mo wej Ko mi sji Usta wo daw czej
wy ra żo ną dnia 1 grud nia 2010 ro ku w spra wie wnio sku 
o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP na szej
Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ża nia

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD 

Na sze sta no wi sko prze ka zu je my do:
– człon ków Sej mo wej Ko mi sji ds. Kon tro li Pań stwo wej: Czar to ry ski Ar ka diusz, Błasz czak Ma riusz, Kra soń Ja nusz,

Pio trow ska Te re sa, Se ku ła Mi ro sław, Bor kow ski Krzysz tof, Bu ry Jan, Ce bu la Ma rek, Drozd Ewa, Ka nia An drzej, Pię -
ta Ja ro sław, Re li ga Jan, Te lus Ro bert, Wi śniew ska Ja dwi ga i Za cha re wicz Ja cek.,

– Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
– Mar szał ka Sej mu RP Grze go rza Sche ty ny,
– Mar szał ka Se na tu RP Bog da na Bo ru se wi cza,
– Pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tu ska,
– do wia do mo ści Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go.

Prze wod ni czą cy
/-/ Ma ria Fojt

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Ol gierd Kau nas -Kow nac ki

Se kre tarz 
/-/ Je rzy Jak soń 

Człon ko wie: 

/-/ Sta ni sław Bu rzyń ski
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

/-/ Ry szard Do rau

/-/ Mie czy sław Gór ski
/-/ Krzysz tof Kap ciak

/-/ Wło dzi mierz Le śnie row ski

/-/ Eu ge niusz Lu bosch
/-/ Ka zi mierz Pa bian

/-/ Hen ryk To ma szew ski
/-/ Do ro ta Ze rba

War sza wa, dnia 8 grud nia 2010 r.

Człon ko wie Za rzą du, Ko mi sji Sta tu to wych ROD im. kmdr ppor. Ja na Gru dziń skie go w Gdy ni

Sza now ni Po sło wie
Człon ko wie 
Ko mi sji ds. Kon tro li Pań stwo wej
War sza wa

Sza now ni Po sło wie!
Człon ko wie sa mo rzą du dział ko we go - Za rzą du, Ko mi -

sji Re wi zyj nej i Ko mi sji Roz jem czej Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go im. kmdr ppor. Ja na Gru dziń skie go w Gdy -

ni z ogrom nym zdzi wie niem do wie dzie li się, że Naj wyż -
sza Izba Kon tro li w swo jej In for ma cji z 27.09.2010 r. za
stwier dzo ne za nie cha nia i nie pra wi dło wo ści w skon tro lo -
wa nych 8 urzę dach gmin obar cza wi ną tyl ko nas dział -
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Treść ni niej sze go li stu prze ka zu je my rów nież do:
– Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
– Mar szał ka Se na tu RP Bog da na Bo ru se wi cza,
– Mar szał ka Sej mu RP Grze go rza Sche ty ny,
– Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go Sta ni sła wa Dą brow skie go,
– Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go An drze ja Rze pliń skie go,
– Po słów na Sejm RP: Ja na Ku la sa i Sła wo mi ra Neu man na,
oraz do wia do mo ści:
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go,
– Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku Cze sła wa Smo czyń skie go.

Pre zes Za rzą du ROD
/-/ Jó zef Ma twies

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej ROD 
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

Z -ca Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Roz jem czej ROD 
/-/ Hie ro nim Ko złow ski

Gdy nia, 9 grud nia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w El blą gu

Pan Ja cek Je zier ski
Pre zes Naj wyż szej Izby Kon tro li
War sza wa

In struk to rzy Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD
okrę gu el blą skie go zgro ma dze ni na na ra dzie szko le nio -

wej w dniu 3 grud nia 2010 w El blą gu po za po zna niu się
z opu bli ko wa nym przez Naj wyż szą Izbę Kon tro li in for -

Czy ta jąc tą in for ma cję prze sła ną rów nież aż do Sze fa
Cen tral ne go Biu ra An ty ko rup cyj ne go i Biu ra Bez pie czeń -
stwa Na ro do we go, do cho dzi my do wnio sku, że cel tej kon -
tro li był zu peł nie in ny. Cho dzi ło wy łącz nie o udo wod nie nie
żą da nej te zy, że obec nie obo wią zu ją cą usta wę o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z 2005 ro ku trze ba ko niecz nie zmie -
nić, bo jak ina czej moż na się „do brać” do cen nych dla nie -
któ rych te re nów zaj mo wa nych przez na sze Ogro dy!

Treść spo rzą dzo nej In for ma cji oraz za war te w niej
wnio ski jed no znacz nie wska zu ją, że to nie gmi ny, ale PZD
i ROD by ły kon tro lo wa ne!

Nie zga dza my się, ja ko Oby wa te le na ta kie poj mo wa nie
rze czy oraz pro si my, aby Po sło wie wzię li so bie do ser ca
rów nież opi nię nr 476 wy ra żo ną przez Sej mo wą Ko mi sję
Usta wo daw czą do ty czą cą wnio sku by łe go Pierw sze go
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 a kwe stio nu ją ce go kon sty tu cyj ność na -
szej Usta wy o ROD.

Z wy ra za mi sza cun ku

Z upo waż nie nia człon ków sta tu to wych or ga nów
na sze go ROD

Spo łecz nie wy ko nu ją cy swo je obo wiąz ki wo bec człon -
ków i Związ ku 

kow ców, na sze Ogro dy i nasz Pol ski Zwią zek Dział kow ców.
Czyż by mia ła za dzia łać przy sło wio wa za sa da Ka le go?

Jak moż na fe ro wać wy ro ki i osąd ca łej na szej dział ko -
wej bra ci w ska li kra ju, bio rąc za pod sta wę usta le nia do -
ko na ne w 2% zba da nych Ogro dów?

Za to, że Pre zy den ci miast lub Wo je wo do wie, po mi mo
sprze ci wu Za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów, mel du ją róż -
ne oso by w ogro do wych al ta nach wi ną obar cza się nasz
Zwią zek!

Za to, że in spek to rzy nad zo ru bu dow la ne go nie re agu ją
na na sze proś by al bo w śli ma czym tem pie roz pa tru ją
wnio ski też wi ną obar cza się nasz Zwią zek!

Te mu, że gmi ny nie bu du ją miesz kań so cjal nych i czę -
sto bez dom ni za miesz ku ją w ogro dach wi nę też przy pi su -
je się na sze mu Związ ko wi! Szczyt nym te ma tem kon tro li
opa trzo nym sy gna tu rą P/09/195 by ło prze cież „za pew nie -
nie wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych”.
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El bląg, dnia 9 grud nia 2010 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Ziel nej Gó rze

STA NO WI SKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Ziel nej Gó rze

z dnia 7 grud nia 2010 r.
w spra wie in for ma cji NIK o wy ni kach kon tro li za pew nie nia wa run ków dla pra wi dło we go

funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Zie lo nej Gó -
rze, ja ko de mo kra tycz nie wy bra ny or gan PZD, dzia ła ją cy
w imie niu 28 ty się cy dział kow ców z okrę gu zie lo no gór -
skie go, pra gnie przed sta wić sta no wi sko w spra wie opu -
bli ko wa nej przez NIK in for ma cji o wy ni kach kon tro li
za pew nie nia wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa -
nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych, ja ka uka za ła się 
w li sto pa dzie 2010 r.

Do ku ment ten przy ję li śmy z naj wyż szym zdu mie niem,
zwłasz cza w czę ści, gdzie sfor mu ło wa ny zo stał wnio sek

wy pły wa ją cy z tej kon tro li. Z opu bli ko wa nych ma te ria -
łów wy ni ka, że pod mio tem kon tro li by ły gmi ny, zaś ce lem
– do ko na nie oce ny za pew nie nia wa run ków dla pra wi dło -
we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Tym cza sem wnio sek pro wa dzi do stwier dze nia, że nie -
zbęd na jest zmia na usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Brzmi to tak, jak w sta rym pol skim po rze ka dle:
„Ko wal za wi nił, a Cy ga na po wie si li”.

Co sta ło się pod sta wą do sfor mu ło wa nia wnio sku 
o zmia nę usta wy?

pa sję two rze nia w zgo dzie z przy ro dą, świad czy o bra ku
obiek ty wi zmu w oce nie kon tro lo wa ne go za gad nie nia. Ana -
li zu jąc ca łość oma wia nej pu bli ka cji moż na wy snuć wnio -
sek, że ro dzin ne ogro dy dział ko we to wy lę gar nia wszel kich
nie pra wi dło wo ści – sa mo wo li bu dow la nych, dzi kich lo ka -
to rów oraz wy sy pisk śmie ci. Kon tro le rzy nie za uwa ży li, że
nie któ re z tych pa to lo gii ma ją pod ło że spo łecz ne jak np.
kwe stia osób bez dom nych i ich mel do wa nie w po miesz -
cze niach nie przy sto so wa nych do za miesz ka nia, któ re są po -
dej mo wa ne przez or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej bez
udzia łu or ga nów PZD.

Wy ra ża my głę bo kie ubo le wa nie z fak tu, że po wo ła ny
na mo cy Kon sty tu cji RP or gan kon tro lu ją cy, na pod sta wie
nie rze tel nych i po bież nie zwe ry fi ko wa nych fak tów, wy -
wo dzi ge ne ral ny wnio sek o zmia nę obo wią zu ją cej usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, przy czym nie
pre cy zu je w ja kim za kre sie.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Obec nie obo wią zu ją ca usta wę po par ło po nad 620 tys.

człon ków na sze go Związ ku i uzna je my, że słu ży ona do -
brze spo łecz no ści dział ko wej i idei ogrod nic twa dział ko -
we go. Jed nak NIK te go fak tu nie za uwa ża. Ma my pra wo
przy pusz czać, że sfor mu ło wa nia za war te w pu bli ka cji zo -
sta ły wy ko na ne na za mó wie nie na szych prze ciw ni ków 
i ma ją sta no wić pod sta wę do zre ali zo wa nia z gó ry za ło żo -
ne go ce lu tj. zło że nie wnio sku o zmia nę obec nie obo wią -
zu ją cej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Za uczest ni ków na ra dy

Pre zes
/-/ inż. Bo le sław Mi ko łaj czyk

ma cją o wy ni kach kon tro li za pew nie nia wa run ków dla
pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych pra gną wy ra zić swo je głę bo kie za nie po ko -
je nie i obu rze nie.

Ja ko in struk to rzy na co dzień ob cu je my z dział kow ca mi
i z mo cy prze pi sów ze wnętrz nych na sze go Związ ku zaj mu -
je my się za go spo da ro wa niem i mo der ni za cją ogro dów 
i dzia łek, upo wszech nie nia wie dzy i no wo ści ogrod ni czych,
po mo cy człon kom PZD w za go spo da ro wa niu i użyt ko wa -
niu dział ki oraz ra cjo nal nej i zdro wej upra wy ro ślin, a tak -
że ochro ny śro do wi ska. Dla te go też bul wer su je nas stwier-
dze nie NIK za war te na wstę pie in for ma cji „Na te re nie ogro -
dów dział ko wych pa nu je ba ła gan. Miesz ka ją tam bez praw -
nie ty sią ce osób”. Jest to twier dze nie ode rwa ne od rze czy-
wi ste go sta nu ist nie ją ce go na te re nie na sze go dzia ła nia.
Stwier dzo ne przez NIK w nie któ rych mia stach przy pad ki
na ru sza nia pra wa nie mo gą rzu to wać na wi ze ru nek Związ -
ku i ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Oso by kon tro lu ją -
ce nie do strze ga ją jak wiel kie zna cze nie dla człon ków PZD,
czę sto już star szych lu dzi ma ten nie wiel ki ka wa łek te re nu
na któ rym upra wia ją swo je grząd ki i jak du żo wkła da ją wy -
sił ku w na le ży tym je go utrzy ma niu. Ro dzin ne ogro dy dział -
ko we peł nią funk cję urzą dzeń po żyt ku pu blicz ne go i ja ko
ta kie słu żą nie tyl ko użyt kow ni kom dzia łek i ich ro dzi nom
ale rów nież lo kal nej spo łecz no ści. Nie do strze ga nie te go
fak tu jak rów nież bra ku po sza no wa nia dla mi lio no wej rze -
szy dział kow ców re ali zu ją cych swo je hob by, po sia da ją cych
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żą na przy kład sys te ma tycz nie prze pro wa dza ne prze glą dy
za go spo da ro wa nia ogro dów i dzia łek. W każ dym ogro -
dzie rów nież od kil ku dzie się ciu lat pro wa dzi się pra ce in -
we sty cyj ne i re mon to we, ma ją ce na ce lu po pra wę i uno-
wo cze śnie nie in fra struk tu ry. Ogro dy są więc do brze za -
go spo da ro wa ne, wy po sa żo ne w nie zbęd ną in fra struk tu rę,
no wo cze sną lub zmo der ni zo wa ną, wy bu do wa ną wła snym
sta ra niem. W czym mia ła by tu po móc zmia na usta wy?
Stwier dze nie, że „w ogro dach pa nu je ba ła gan” jest nie -
obiek tyw ne i ob raź li we. 

7. Mó wi się w in for ma cji po kon trol nej o po sta wio nych
na ogro dach al ta nach po nadnor ma tyw nych. Tak się zda -
rza, ale jest to zja wi sko mar gi nal ne. Nikt jed nak nie po ku -
sił się o spraw dze nie przy czyn te go zja wi ska. A są one na
przy kład ta kie:

a. wie le ogro dów po wsta wa ło na te re nach, któ re daw niej
znaj do wa ły się po za mia stem; te raz, w wy ni ku roz bu do -
wy miast zna la zły się w je go gra ni cach, cza sem bli sko
cen trum;

b. wie le ogro dów za kła da no przy po mo cy za kła dów pra -
cy i me traż al ta ny nie był wte dy naj waż niej szy.

W każ dym okrę gu, wbrew opi nii kon tro lu ją cych, PZD
po sia da ro ze zna nie w tym te ma cie i po dej mu je sto sow ne
dzia ła nia, zwra ca jąc się do od po wied nich or ga nów nad -
zo ru ją cych bu dow nic two, jed nak nie za wsze dzia ła nia te
znaj du ją po zy tyw ny sku tek, co nie jest wi ną PZD. Gmi ny,
po bie ra jąc po da tek od al tan po nadnor ma tyw nych, w pe -
wien spo sób sank cjo nu ją ten stan. Czy to tak że jest ar gu -
ment do zmia ny usta wy?

Re asu mu jąc:
1. Cho ciaż pod mio tem kon tro li by ły gmi ny, to przy to -

czo ne przez kon tro lę NIK stwier dze nia przede wszyst kim
ude rza ją w PZD i ogro dy dział ko we, czy czu je my się
zbul wer so wa ni. 

2. Je śli jest tak, że gmi ny nie do peł nia ją nie któ rych usta -
wo wych obo wiąz ków, to dla cze go wnio ski nie są ad re so -
wa ne do kon tro lo wa nych, tyl ko do ty czą zmia ny usta wy 
o ROD?

3. Wo bec to czą cej się od kil ku na stu lat swo istej woj ny
o ogro dy dział ko we, a ra czej o zie mię, któ rą zaj mu ją, ma -
my dziw ne prze ko na nie, że wnio sek o zmia nę usta wy 
o ROD zo stał sfor mu ło wa ny wcze śniej, niż od by ła się
kon tro la.

4. Bar dzo ła two jest znisz czyć to, co do brze funk cjo nu je.
Dla te go by ło by do brze, gdy by ktoś wresz cie zro zu miał, że:

– ro dzin ne ogro dy dział ko we słu żą lu dziom o nie wiel -
kich za so bach ma te rial nych,

– to wła śnie Pol ski Zwią zek Dział kow ców i dzia ła ją ce
w nim spo łecz nie sa mo rzą dy ogro do we zdej mu ją z władz
lo kal nych kło pot stwo rze nia miejsc re kre acji i wy po czyn -
ku – bez fun du szy pań stwa i bez je go po mo cy. Je dy ną tro -
ską, jak wy ni ka z ma te ria łu, jest chęć zmia ny usta wy 
o ROD, ale tak jest zwy kle, gdy w grę wcho dzą ko mer cyj -
ne in te re sy. 

1. W in for ma cji stwier dza się, że od wie lu lat na dział -
kach miesz ka ją lu dzie. Być mo że tak jest. War to jed nak
za uwa żyć, że nie miesz ka ją tam ci, dla któ rych na tu ra jest
naj waż niej sza, tyl ko ci, któ rzy w okre sie trans for ma cji
nie od wra cal nie zu bo że li i al bo nie ma ją miesz kań, al bo
nie są w sta nie ich utrzy mać. To nie PZD przy czy nił się do
ta kie go sta nu rze czy.

2. W ma te ria le po kon trol nym mó wi się o zja wi sku mel -
do wa nia osób na dział kach. Au to rzy słusz nie zwra ca ją
uwa gę, że dzie je się tak, cho ciaż usta wa te go za bra nia. To
w ja kim kie run ku mia ły by iść zmia ny usta wy? Czy no wa
jej wer sja na to mel do wa nie da przy zwo le nie, bo prze cież
gmin jesz cze bar dzo dłu go nie bę dzie stać na bu do wę
miesz kań ko mu nal nych. Gdzie tu jest ar gu ment do zmia -
ny usta wy o ROD?   

3. Kon tro le rzy NIK pi szą, że PZD po zo sta je po za kon -
tro lą. Nic bar dziej myl ne go. Pra gnie my przy po mnieć, że
to nie z ini cja ty wy PZD wy kre ślo ny zo stał z usta wy za pis
o kon tro li, bo sta ło się to bez wie dzy Związ ku. Być mo że
po to, by moż na to by ło te raz wy tknąć i do ma gać się zmia -
ny usta wy? Cho ciaż w ma te ria le za rzu ca się, że ogro dy
nie są kon tro lo wa ne, to prze cież naj lep szą kon tro lą są sa -
mi dział kow cy, przed któ ry mi każ de go ro ku za rzą dy roz -
li cza ją się z wy ko na nych za dań, szcze gól nie do kład nie
zwra ca jąc uwa gę na roz li cze nia fi nan so we. Chy ba war to
tu znów pod kre ślić, że za rzą dza nie ogro da mi od by wa się
bez za trud nia nia ar mii urzęd ni ków. W ja kim więc sen sie
mia ła by się tu przy dać zmia na usta wy o ROD?

4. Je śli gmi ny nie ma ją in for ma cji o ilo ści ogro dów
funk cjo nu ją cych na ich te re nie, to jest to ewen tu al nie
zmar twie nie gmi ny, ale na pew no nie jest to pod sta wa do
zmia ny usta wy, tyl ko do zmia ny urzęd ni ków lub pod nie -
sie nia po czu cia ich od po wie dzial no ści za gmi nę. Wszak 
w ogro dach go spo da ru ją miesz kań cy gmin. PZD z obo -
wiąz ku in for mo wa nia gmin o sta nie ro dzin nych ogro dów
dział ko wych wy wią zu je się sys te ma tycz nie.

5. W od nie sie niu do stwier dzeń, że ro dzin ne ogro dy
dział ko we nie ma ją ure gu lo wa nej sy tu acji praw nej, pra -
gnie my za uwa żyć, że wi ną za to nie moż na obar czać PZD.
Był czas, kie dy gmi ny chęt nie po zby wa ły się te re nów za -
nie dba nych o ma łej lub żad nej przy dat no ści rol ni czej.
Dzię ki dział kow com te re ny te zo sta ły za go spo da ro wa ne i
do pro wa dzo ne do użyt ku. To dla te go sta ły się ła ko my mi
ką ska mi dla tych, któ rzy swo ją rze ko mą wła sno ścią kie -
dyś tak bar dzo się nie zaj mo wa li. Te raz, kie dy ta zie mia
zy ska ła na war to ści, wy cią gnię to po nią rę kę. Kto więc
zwró ci dział kow com kosz ty po nie sio ne na do pro wa dze nie
gle by do użyt ku? Wszak zie mia pod ogro dy dział ko we zo -
sta ła przez PZD przy ję ta w do brej wie rze. W tym wzglę -
dzie więc zmia na usta wy o ROD nie ma nic do rze czy. 

6. W ma te ria le pi sze się, że na te re nie ogro dów dział ko -
wych pa nu je ba ła gan. Nie wie my, co au to rzy ro zu mie ją
pod sło wem „ba ła gan”. Wie my na to miast, że za rzą dy
ROD, dzia ła ją ce spo łecz nie, od kil ku dzie się ciu lat nie tyl -
ko sta ra ją się za pew nić po rzą dek w ogro dzie, cze mu słu -
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Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ Jo an na Mi ko ła czyk 

Pre zes OZ PZD
/-/ Ma rian Pa sin ski

Zie lo na Gó ra, 7 grud nia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie

Sejm RP
Prze wod ni czą cy
Sej mo wej Ko mi sji Kon tro li Pań stwo wej
War sza wa

In for ma cja o wy ni kach kon tro li za pew nie nia wa run ków
dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych za wie ra sze reg za rzu tów pod ad re sem PZD,
któ re spro wa dza ją się głów nie do nie ure gu lo wa nia sta nu
praw ne go grun tów zaj mo wa nych przez ogro dy, wy ko rzy -
sty wa nia al tan do za miesz ki wa nia i skut ki z te go wy ni ka -
ją ce oraz do pusz cza nia się sa mo wo li bu dow la nych na
dział kach.

Je ste śmy świa do mi te go, że nie wy ko rzy sta no w peł ni
in stru men tów do ogra ni cze nia zja wisk nie po żą da nych, ale
pro ble my te za ry so wa ły się ostro do pie ro w ostat nim dzie -
się cio le ciu, o czym by ły in for mo wa ne gmi ny oraz opi nia
pu blicz na.

Wie le złe go wy ni ka rów nież z nad mier ne go roz bu dze -
nia u dział kow ców na dziei na uwłasz cze nie przez obiet ni -
ce pro jek to wa nych ustaw, cze go na stęp stwem by ło roz-
chwia nie dys cy pli ny spo łecz nej i lek ce wa że nie pra wa 
z my ślą, że dzia ła nia te zo sta ną za le ga li zo wa ne. 

Ska la tych zja wisk by ła by da le ko więk sza, gdy by nie
by ło dzia łań pro fi lak tycz nych i dys cy pli nu ją cych przez

sa mo rzą dy ogro dów i jed nost ki nad rzęd ne.
PZD po sia dał ro ze zna nie w przed mio cie za miesz ki wa -

nia i prze kra cza nia nor ma ty wu bu dow la ne go, da ne prze -
ka zy wa li śmy dla or ga nów nad zo ru bu dow la ne go i urzę-
dów gmin. Wsz czę to po stę po wa nia praw ne i ad mi ni stra -
cyj ne, ale dłu go trwa łe pro ce du ry po wo du ją, że dzia ła nia te
są ma ło sku tecz ne a na wet do cho dzi ło do sank cjo no wa nia
bez praw nych czy nów.

Ale wszyst kim tym do le gli wo ściom nie są win ne prze -
pi sy usta wy o ROD, bo wiem w tre ści usta wy nie moż na
do pa trzeć się źró deł pa to lo gicz nych zja wisk, któ rych przy -
czy ną są po chod ne wa run ków ze wnętrz nych.

Dla te go też ka te go rycz ne stwier dze nie NIK zmie rza ją -
ce do zmia ny usta wy o ROD oraz wy ol brzy mie nie nie pra -
wi dło wo ści w oce nie Okrę go we go Za rzą du PZD w
Szcze ci nie jest krzyw dzą ce i nie wy ni ka ze sta nu fak tycz -
ne go a co wy wo łu je uza sad nio ną re ak cję obu rze nia dział -
kow ców i sa mo rzą dów ogro do wych, we dług któ rych
na le ży roz po cząć dzia ła nia od li kwi da cji źró deł, a te są
po za ge stią PZD.

Pre zes OZ PZD 
/-/ mgr Ta de usz Ja rzę bak

Dy rek tor OZ PZD
/-/ mgr inż. To masz Ol ku ski

Szcze cin, 8 grud nia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku

Sej mo wa Ko mi sja
ds. Kon tro li Pań stwo wej
War sza wa

Sza now ni Po sło wie!
Spo łecz nie wy ko nu ją cy swo je man da ty człon ko wie Pre -

zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD wraz z Prze wod ni czą -
cym Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD i Prze wod ni -

ne go, nie jest uza sad nio ny i nie po wi nien być przez Sejm
roz pa try wa ny.

Pre zy dium OZ PZD w Zie lo nej Gó rze uwa ża, że wnio -
sek NIK do ty czą cy zmia ny usta wy o ROD, a sfor mu ło -
wa ny na pod sta wie opra co wa ne go ma te ria łu po kon trol -
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Na sze wy stą pie nie kie ru je my po nad to do:
– człon ków Sej mo wej Ko mi sji ds. Kon tro li Pań stwo wej: Czar to ry ski Ar ka diusz, Błasz czak Ma riusz, Kra soń Ja nusz,

Pio trow ska, Te re sa, Se ku ła Mi ro sław, Bor kow ski Krzysz tof, Bu ry Jan, Ce bu la Ma rek, Drozd Ewa, Ka nia An drzej, Pię -
ta Ja ro sław, Re li ga Jan, Te lus Ro bert, Wi śniew ska Ja dwi ga i Za cha re wicz Ja cek.,

– Mar szał ka Sej mu RP Grze go rza Sche ty ny,
– Mar szał ka Se na tu RP Bog da na Bo ru se wi cza,
– Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go Sta ni sła wa Dą brow skie go,
– Pre ze sa Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go An drze ja Rze pliń skie go, 
– Po słów na Sejm RP: Ja na Ku la sa, Sła wo mi ra Neu man na, Sta ni sła wa Ka lem by i Wie sła wa Szcze pań skie go,
oraz do wia do mo ści Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go.

Pre zes OZ PZD
/-/ Cze sław Smo czyń ski

Se kre tarz OZ PZD 
/-/ Wal de mar Le wan dow ski

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD 
/-/ Bo gu sław Dą brow ski 

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
/-/ Jó zef Pi sar ski

Gdańsk, 9 grud nia 2010 r.

nę bio rąc pod uwa gę fakt, że to nie ROD i PZD by li przed -
mio tem kon tro li.

Naj wyż sza Izba Kon tro li wręcz zi gno ro wa ła stwier dzo -
ne za nie cha nia i nie pra wi dło wo ści w dzia ła niach urzę dów
pu blicz nych.

W świe tle te go ra por tu wie my, że od sa me go po cząt ku
nie by ło in ten cji zba da nia sta nu fak tycz ne go, ale sfor mu ło -
wa nie usta leń, za któ re wi nę po no si tyl ko Pol ski Zwią zek
Dział kow ców i obec nie funk cjo nu ją ca Usta wa o ROD.

W peł ni po pie ra my tre ści za war te w Sta no wi sku Kra jo -
wej Ra dy PZD z 2 grud nia 2010 ro ku w spra wie opu bli -
ko wa nej przez Naj wyż szą Izbę Kon tro li In for ma cji 
o wy ni kach kon tro li za pew nie nia wa run ków dla pra wi dło -
we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Po sia da jąc sta tu to we upo waż nie nie do re pre zen to wa nia
po nad 53 ty się cy człon ków PZD użyt ku ją cych dział ki 
w 247 Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych znaj du ją cych
się w na szym Okrę gu Gdań skim zwra ca my się z ape lem
o da le ko idą cy obiek ty wizm oraz wzię cie pod uwa gę rów -
nież treść opi nii nr 476 Sej mo wej Ko mi sji Usta wo daw -
czej przy for mu ło wa niu ewen tu al nych wnio sków. 

Z wy ra za mi po wa ża nia

Spo łecz nie wy ko nu ją cy man dat
Z upo waż nie nia człon ków Pre zy dium Okrę go we go

Za rzą du PZD w Gdań sku

czą cym Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w Gdań -
sku, z du żym za że no wa niem i nie po ko jem przy ję li tre ści
za war te w ra por cie Naj wyż szej Izby Kon tro li z wy ko na -
nej w ubie głym ro ku kon tro li wy wią zy wa nia się gmin 
z obo wiąz ków wo bec Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych. By li śmy prze ko na ni, że kon tro la ta do ty czy ła for -
mal nie gmin, na to miast z tre ści opu bli ko wa ne go ra por tu
wy ni ka cał ko wi cie in ny cel tej kon tro li.

Oka zu je się bo wiem, że do ty czy ła ona wy łącz nie dział -
kow ców, ogro dów, Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
i Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca
2005 ro ku, by udo wod nić, że ca łe zło tkwi w nas – oby -
wa te lach i w na szym sa mo rzą dzie dział ko wym.

Wy da wa ło się nam, że wnio ski bę dą ad re so wa ne do
pod mio tów kon tro li, a nie do PZD! 

Nie zga dza my się, ja ko człon ko wie na sze go Związ ku 
i Oby wa te le, by na pod sta wie szcząt ko wych ba dań 2% kon -
tro lo wa nych ogro dów for mu ło wa no wnio ski krzyw dzą ce
dział kow ców użyt ku ją cych w ska li kra ju pra wie 5 ty s. ROD.

W ża den spo sób człon ko wie PZD i sta tu to we or ga ny sa -
mo rzą du dział ko we go nie za słu ży li na tak ne ga tyw ną oce -
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Okrę go wy Za rząd PZD w Kra ko wie

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go PZD w Kra ko wie

z dnia 10 grud nia 2010 ro ku
w spra wie opu bli ko wa nej przez Naj wyż szą Izbę Kon tro li In for ma cji o wy ni kach kon tro li gmin 

w za kre sie za pew nie nia wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych 
ogro dów dział ko wych

Kra ków, 10 grud nia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Opo lu

STA NO WI SKO
Człon ków Okrę go we go Za rzą du Opol skie go PZD w Opo lu 

w spra wie Ra por tu Naj wyż szej Izby Kon tro li pt „In for ma cja o wy ni kach kon tro li, za pew nie nia 
wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych”

Naj wyż sza Izba Kon tro li w oce nie po kon trol nej sfor -
mu ło wa ła sze reg wnio sków od no szą cych się do usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, do dział kow ców,

ogro dów i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, to jest do
pod mio tów, któ re nie by ły kon tro lo wa ne i nie mia ły moż -
li wo ści usto sun ko wa nia się do wy ni ków prze pro wa dzo -

Izby Kon tro li, nie za wie ra wa dli wych za pi sów, na to miast
nie wy kształ ci ły się sku tecz ne me cha ni zmy eg ze kwo wa -
nia tych prze pi sów, co jest nie za leż ne od or ga nów PZD.
Przy od po wied niej po mo cy sa mo rzą dów i Pań stwa je ste -
śmy w sta nie w krót kim cza sie do ko nać po pra wy w funk -
cjo no wa niu dzia łek i ogro dów, do cze go nie po trze ba
zmia ny ca łej usta wy o ROD. Nie któ re oce ny ra por tu są
uogól nie niem wy jąt ków i two rzą wy pa czo ny ob raz ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych w od bio rze spo łecz nym -
da le ko od bie ga ją cy od rze czy wi sto ści.

Z opra co wa ne go ko mu ni ka tu moż na jed nak wy cią gnąć
wnio ski, iż je go za miesz cze nie mia ło na ce lu pod wa żyć
sys tem, któ ry ma do pro wa dzić do uchy le nia usta wy 
o ROD, a tym sa mym osią gnąć cel, o któ ry za bie ga ją od
dłuż sze go cza su róż ne si ły, pod wie lo ma po sta cia mi, czy -
li li kwi da cji ogól no kra jo wej or ga ni za cji dział kow ców ja -
ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Wszyst ko ukła da
się w jed ną ca łość, co jest po waż nym za gro że niem dla ro -
dzin dział kow ców.

Oce na NIK jest co naj mniej krzyw dzą ca dla mi lio no -
we go śro do wi ska pol skich dział kow ców oraz ich or ga ni -
za cji, re pre zen tu ją cej 120-let ni ruch ogrod nic twa dział -
ko we go. Nie moż na bo wiem oce niać 965 ty się cy dzia łek
na pra wie pię ciu ty sią cach ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych przez pry zmat nie licz nej gru py wy jąt ko wych sy tu -
acji, któ re nie po win ny sta no wić pod sta wy do for mu-
ło wa nia ge ne ral nych wnio sków. Na ta ką oce nę Naj wyż szej
Izby Kon tro li ro dzin ne ogro dy dział ko we nie za słu gu ją.

Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go
/-/ 33 pod pi sy

Ten den cyj ny ra port NIK z ubie gło rocz nej kon tro li do ty -
czą cej wy wią zy wa nia się gmin z obo wiąz ków wo bec
ROD, koń czą cy się kon klu zją, że „zmia na usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych jest nie zbęd na”, ude rza 
w sys tem ogrod nic twa dział ko we go pro wa dzo ne go przez
Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Przed sta wio ne w ma te ria łach po kon trol nych zja wi ska
do ty czą ce sa mo wo li bu dow la nych, za miesz ki wa nia na
dział kach i wy ni ka ją cych z te go za gro żeń dla śro do wi ska
na tu ral ne go, nie ma ją cha rak te ru ma so we go gdyż za -
miesz ki wa nie do ty czy nie speł na 0,1% dzia łek kon tro lo -
wa nych, a sa mo wo le bu dow la ne set ne czę ści % w ska li
kra ju. Wspo mnia ne wy żej zja wi ska nie wy ni ka ją jed nak 
z bra ku kon tro li nad PZD ani też bez po śred nio z bez czyn -
no ści or ga nów sa mo rzą do wych PZD. Przy czy ny na le ży
upa try wać w bra ku od po wied niej po li ty ki w za kre sie bez -
dom no ści w ska li ogól no kra jo wej jak i w gmi nach, o czym
in for mo wa li śmy sa mo rzą dy gmin na te re nie któ rych po ja -
wia ją się ta kie przy pad ki, a tak że w opar ciu o pro wa dzo -
ne re je stry osób za miesz ku ją cych. Prze ka zy wa ne do
od po wied nich or ga nów sa mo rzą do wych i or ga nów nad -
zo ru bu dow la ne go in for ma cje w spra wie sa mo wo li bu -
dow la nych nie od no si ły re zul ta tu. Z przy kro ścią na le ży
stwier dzić, że in for ma cje te zo sta ły nie spra wie dli wie sko -
men to wa ne i wy ko rzy sta ne prze ciw ko śro do wi sku pol -
skich dział kow ców wy łącz nie na po trze by przy ję tych
wnio sków, z któ ry mi nie spo sób się zgo dzić. Usta wa 
o ROD, wbrew stwier dze niom w in for ma cji Naj wyż szej
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na tu ry for mal nej wo bec tej ini cja ty wy. Ma te riał zo stał
prze sła ny m.in. do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, obec ne go
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, a tak że Mar szał -
ka Sej mu i człon ków Ko mi sji Usta wo daw czej Sej mu RP
oraz Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go. Je dy nie w ten spo sób 
– z uwa gi na brak do pusz cze nia PZD do udzia łu w po stę -
po wa niu przed TK – sa mo rząd dział kow ców mo że bo wiem
do trzeć do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go oraz uczest ni ków
po stę po wa nia z ar gu men ta mi wska zu ją cy mi na bez za sad -
ność za rzu tów wy su nię tych wo bec usta wy o ROD. 

Po za w/w ana li zą, w ni niej szym roz dzia le Biu le ty nu opu -
bli ko wa na zo sta ła tak że opi nia Ko mi sji Usta wo daw czej
Sej mu RP z dnia 1 grud nia 2010 r., w któ rą na le ży trak to -
wać ja ko ofi cjal ne sta no wi sko Sej mu w tej spra wie. Jak wy -
ni ka z jej tre ści, Ko mi sja nie zgo dzi ła się z za rzu tem
nie kon sty tu cyj no ści ca łej usta wy o ROD, a z po śród 13 za -
skar żo nych przez prof. Le cha Gar doc kie go prze pi sów usta -
wy o ROD Ko mi sja po dzie li ła je go po glą dy za le d wie 
w sto sun ku do 3 (w tym co do jed ne go tyl ko czę ścio wo). 

BP

Roz sze rze nie przez by łe go Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go wnio sku 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 usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych spo tka ło się z sze ro kim
od ze wem w śro do wi sku dział kow ców. Przy po mi na my, że
po 6 mie sią cach pro te stów dział kow ców w re ak cji na
pierw sze wy stą pie niu prof. Le cha Gar doc kie go do TK, w
miej sce do tych cza so we go żą da nia uchy le nia 6 za pi sów
usta wy, wy stą pił on o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon -
sty tu cją ca łej usta wy o ROD, względ nie jej ko lej nych 7
za pi sów. Po dob nie jak w przy pad ku pier wot ne go wy stą -
pie nia, tak i te raz Pre zy dium KR PZD przy ję ło ofi cjal ny
do ku ment za wie ra ją cy sta no wi sko Związ ku w tej spra wie,
a za ty tu ło wa ny „Ana li za roz sze rze nia za kre su 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 za pi sów usta wy o ROD”. 
W do ku men cie, któ ry pu bli ku je my po ni żej, od nie sio no się
w spo sób kry tycz ny do no wych za rzu tów zgło szo nych
wo bec usta wy o ROD, a tak że wska za no na wąt pli wo ści

III. OPINIA PRAWNA KR PZD W SPRAWIE
WNIOSKU I PREZESA SN

1. Wst´p
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nych ba dań. Kon tro la NIK obej mo wa ła wy łącz nie dzia -
łal ność gmin stąd też mie li śmy na dzie ję, że spo wo du je
ona zwrot w kie run ku wy wią zy wa nia się gmin z obo wiąz -
ku two rze nia przez te or ga ny wa run ków sprzy ja ją cych
roz wo jo wi ogrod nic twa dział ko we go, w za bez pie cze niu
bra ku ją cej in fra struk tu ry w wie lu ogro dach. Cho dzi o two -
rze nie wa run ków i dba ło ści o te re ny zie lo ne, re kre acyj ne
dla wie lu ro dzin z blo ko wisk i osie dli miesz kal nych. Kon -
tro la NIK zo sta ła prze pro wa dzo na w in nym kie run ku 
– z in nym na sta wie niem krzyw dząc mi lio no we śro do wi -
ska pol skich dział kow ców.

W efek cie z ra por tu wy ła nia się nie praw dzi wy ob raz ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, któ re zo sta ły przed sta -
wio ne ja ko głów na przy czy na wszyst kich nie pra wi dło -
wo ści — sa mo wo li bu dow la nych, dzi kich lo ka to rów, wy -
sy pisk śmie ci. Za stwier dzo ne nie pra wi dło wo ści NIK obar -
cza or ga ni za cję dział kow ców i usta wę o ROD, po stu lu jąc
o jej zmia nę. NIK nie do strze ga więk szej wi ny po stro nie
gmin i po zy tyw nie oce nia ich do tych cza so we dzia ła nia

wo bec ROD. Czy ni to za po mi na jąc, że w obro nie usta wy
o ROD wy po wie dzia ło się po nad 619 ty się cy dział kow -
ców, że na dal dział kow cy pro te stu ją, łą cząc się w obro nie
usta wy, ogro dów i swe go Związ ku, któ ry do brze nam słu -
ży i bro ni praw dział kow ców. Pro te stu je my prze ciw ko ten -
den cyj no ści ra por tu NIK, któ re go już wstęp na lek tu ra
po wo du je, że nie spo sób zgo dzić się z za war ty mi w tym
do ku men cie oce na mi i wnio ska mi, któ re nie ko re spon du -
ją, z tre ścią po da nej in for ma cji. NIK zna lazł so bie ła twy
obiekt- ata ków i wy jąt ko wo upro ścił przy czy ny roz ma itych
zja wisk wy stę pu ją cych w ROD, któ re wy ol brzy mił 
i przed sta wił w ka ry ka tu ral nych pro por cjach. Zo stał stwo -
rzo ny fał szy wy ob raz ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce
i nie spra wie dli wie obar cza się wi ną nasz PZD, któ ry nie
miał moż li wo ści usto sun ko wa nia się do ne ga tyw nych za -
rzu tów. Ta ką me to dy do ko ny wa nia ba dań i kon tro li przez
Naj wyż szą Izbę Kon tro li moż na znisz czyć po nad mi lio no -
wą struk tu rę Pol skie go Związ ku Dział ko we go, znisz czyć
do ro bek oko ło mi lio na dział kow ców i ich ro dzin.

/-/ 22 pod pi sy uczest ni ków ze bra nia
Opo le, 10 grud nia 2010 r.
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2. Ana li za roz sze rze nia za kre su wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Sà du 
Naj wy˝ sze go o stwier dze nie nie zgod no Êci z Kon sty tu cjà za pi sów usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Pi smem z dnia 6 wrze śnia 2010 ro ku Pierw szy Pre zes
Są du Naj wyż sze go do ko nał zmia ny zło żo ne go 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 sze re gu za pi sów usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych (zwa nej da lej „usta wą o ROD”).
Zmia na ta po le ga na roz sze rze niu pier wot ne go wnio sku
po przez za skar że nie ca łej usta wy o ROD. Jed no cze śnie
wnio sko daw ca zgło sił tzw. żą da nie al ter na tyw ne, na wy -
pa dek gdy by Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie po dzie lił tak ra -
dy kal ne go sta no wi ska. W ta kiej sy tu acji za żą da no uchy -
le nia za rów no prze pi sów pier wot nie za skar żo nych (łącz -
nie z pra wem od ręb nej wła sno ści dla dział kow ców), jak
rów nież in nych wy szcze gól nio nych za pi sów usta wy 
o ROD, a w szcze gól no ści re gu la cji do ty czą cych li kwi da -
cji ogro dów. W re zul ta cie – w ra mach żą da nia al ter na tyw -
ne go – za skar żo no na stę pu ją ce re gu la cje:   

1) art. 6 usta wy o ROD ja ko nie zgod ne go z art. 2, art. 21
ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 32, art. 58 ust. 1 oraz art. 64 
ust. 2 i 3 Kon sty tu cji RP; 

2) art. 10 usta wy o ROD ja ko nie zgod ne go z art. 2, 
art. 32 i art. 64 Kon sty tu cji RP;

3) art. 13 ust. 1 usta wy o ROD ja ko nie zgod nej z art. 2,
art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 1 Kon sty tu cji RP;

4) art. 13 ust. 4 usta wy o ROD ja ko nie zgod ne go z art. 2
Kon sty tu cji RP;

5) art. 14 ust. 1 i 2 usta wy o ROD ja ko nie zgod ne go 
z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 i art. 58 ust. 1 Kon sty tu cji RP;

6) art. 15 ust. 2 usta wy o ROD ja ko nie zgod ne go z art.
2, art. 21 i art. 64 ust. 2 Kon sty tu cji RP;

7) art. 17 ust. 2 usta wy o ROD ja ko nie zgod ne go z art. 2,
art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 3 oraz art. 165 ust. 1 Kon sty tu cji RP;

8) art. 18 usta wy o ROD w za kre sie, w ja kim uza leż nia
li kwi da cję ro dzin ne go ogro du dział ko we go w okre sie we -
ge ta cji ro ślin od zgo dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców
– ja ko nie zgod ne go z art. 21 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 3 oraz 
art. 165 ust. 1 Kon sty tu cji RP; 

9) art. 19 i 20 usta wy o ROD ja ko nie zgod ne go z art. 2,
art. 31 ust. 3 i art. 167 ust. 4 Kon sty tu cji RP;

10) art. 24 usta wy o ROD ja ko nie zgod ne go z art. 2, art. 31
ust. 3, art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 167 ust. 2 i 4 Kon sty tu cji RP. 

11) art. 30 usta wy o ROD ja ko nie zgod ne go z art. 2, art.
31 ust. 1 i 3, art. 32 oraz art. 58 ust. 1 Kon sty tu cji RP;

12) art. 31 ust. 1, 2, 3 usta wy o ROD ja ko nie zgod ne go
z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 oraz art. 58 ust. 1 Kon sty -
tu cji RP; 

13) art. 31 ust. 4 usta wy o ROD w za kre sie, w ja kim nie
okre śla w spo sób wy raź ny krę gu osób bli skich, któ re 

z mo cy usta wy wstę pu ją po zmar łym użyt kow ni ku dział -
ki w sto su nek użyt ko wa nia, a w przy pad ku, gdy o przy -
dział dział ki ubie ga się wię cej niż jed na oso ba bli ska,
po zo sta wia PZD swo bod ne uzna nie co do wy bo ru oso by,
na rzecz któ rej na stą pi przy dział dział ki – ja ko nie zgod ne -
go z art. 2, art. 21 oraz art. 64 ust. 2 Kon sty tu cji RP

Po wyż sze wska zu je, że za sad ni czą in ten cją wnio sko -
daw cy jest nie tyl ko uchy le nie wszyst kich prze pi sów usta -
wy o ROD, za wie ra ją cych naj waż niej sze pra wa przy s-
łu gu ją ce obec nie pol skim dział kow com, ale przede wszys-
t kim bez pow rot ne usu nię cie tych re gu la cji. Na le ży bo -
wiem za zna czyć, że ewen tu al ny wy rok Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go uwzględ nia ją cy wnio sek, prze kre ślał by
moż li wość przy wró ce nia dział kow com tych wszyst kich
praw, któ re dzi siaj wy ni ka ją z usta wy o ROD. By ły by one
wów czas uzna ne za nie zgod ne z Kon sty tu cją, co za mknę -
ło by moż li wo ści po now ne go ich uchwa le nie przez usta -
wo daw cę. Tym sa mym wąt pli we wy da ją się de kla ra cje
wnio sko daw cy, któ ry mo ty wu je swo ją ini cja ty wę chę cią
za pew nie nia dział kow com lep szych wa run ków praw nych
do użyt ko wa nia dzia łek. Stoi to w sprzecz no ści z pod ję ty -
mi przez nie go dzia ła nia mi, któ re – jak wska za no – zmie -
rza ją do de fi ni tyw ne go po zba wie nia dział kow ców fun da-
men tal nych gwa ran cji praw nych. 

Z te go głów nie wzglę du ist nie je po trze ba do ko na nia
oce ny praw nej za sad no ści za rzu tów, sta no wią cych pod -
sta wę wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.
Nie ule ga wąt pli wo ści, że po win ny one ewi dent nie prze -
są dzać o ko niecz no ści uwzględ nie nia żą da nia wnio sko -
daw cy. Wy ni ka to przede wszyst kim z po zy cji praw nej
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry re pre zen -
tu je au to ry tet na czel ne go or ga nu wła dzy są dow ni czej, i
cho ciaż by z tej ra cji po wi nien nie zwy kle prze ko ny wu ją -
co uza sad niać wnio ski do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
Po nad to nie wol no tra cić z po la wi dze nia fak tu, że uchy -
le nie ca łej usta wy, przy ję tej w wy ni ku kon sty tu cyj ne go
pro ce su le gi sla cyj ne go, sta no wi da le ko idą cą in ge ren cję
w fun da men tal ną kom pe ten cję każ de go usta wo daw cy, ja -
ką jest moż li wość sta no wie nia obo wią zu ją ce go pra wa.
Jest to więc sy tu acja zu peł nie wy jąt ko wa, bę dą ca w isto -
cie wy ło mem w ustro jo wej za sa dzie po dzia łu władz, wo -
bec cze go dzia ła nia wła dzy są dow ni czej w tym za kre sie
mu szą być nie zwy kle pre cy zyj ne i  jed no znacz ne. W prze -
ciw nym wy pad ku mo gą po ja wić się za sad ne wąt pli wo ści
co do le gal no ści ta kie go dzia ła nia ja ko na ru sza ją ce go za -
sa dę po dzia łu władz po przez in ge ren cję or ga nów są dow -
ni czych w kon sty tu cyj ne kom pe ten cje wła dzy usta wo -
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daw czej. Dla te go też za sad nym jest uzna nie, że Pierw szy
Pre zes Są du Naj wyż sze go po wi nien za cho wać szcze gól -
ną ostroż ność w re ali za cji upraw nie nia do żą da nia uchy -
le nia re gu la cji usta wo wych przez Try bu nał Kon sty-
tu cyj ny. Wy da je się na wet, że upraw nie nie to po win no słu -
żyć do sku tecz niej sze go wy ko ny wa nia głów ne go za da nia
Są du Naj wyż sze go, czy li spra wo wa nia nad zo ru nad dzia -
łal no ścią są dów po wszech nych i woj sko wych w za kre sie
orze ka nia (por. art. 183 ust. 1 Kon sty tu cji RP). Tym cza -
sem orzecz nic two Są du Naj wyż sze go, jak i po zo sta łych
są dów po wszech nych nie uwi docz ni ło żad nych kon tro -
wer sji na tle prze pi sów usta wy o ROD. Wnio sek zło żo ny
przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go jest za tem
nie ja sną ini cja ty wą, któ ra nie ma żad ne go związ ku z kon -
sty tu cyj ną ro lą te go or ga nu.  

Ni niej sza do ku ment sta no wi ana li zę ar gu men tów przy to -

czo nych w uza sad nie niu do pi sma roz sze rza ją ce go pier wot -
ny wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Usto -
sun ko wa no się za tem je dy nie do pod nie sio nych przez
wnio sko daw cę za rzu tów zmie rza ją cych do pod wa że nia ca -
łej usta wy o ROD oraz – w ra mach żą da nia al ter na tyw ne -
go – za pi sów art. 6, art. 13 ust. 1, art. 13 ust. 4, art. 17 ust.
2, art. 18, art. 19 i 20 oraz art. 24 usta wy o ROD. Je że li zaś
cho dzi o po zo sta łe za skar żo ne za pi sy, któ re zo sta ły za kwe -
stio no wa ne w pier wot nym wnio sku – tj. art. 10, art. 14 ust.
1 i 2, art. 15 ust. 2, art. 30, art. 31 ust. 1–4 usta wy o ROD –
to ak tu al na po zo sta je ar gu men ta cja wy ra żo na w do ku men -
cie „Ana li za 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 za pi sów
usta wy o ROD”, któ ry zo stał przy ję ty w dniu 14 ma ja 2010
ro ku przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD. Z te go wzglę -
du nie po wta rza no uwag tam pod nie sio nych.   

Mo ty wy za skar że nia ca łej usta wy o ROD

Za sad ni czym ce lem Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go jest uchy le nie ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Jak wy ni ka z orzecz nic twa Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go, „Uzna nie ca łej usta wy za nie kon sty tu cyj ną
mo że, w tym kon tek ście, na stą pić tyl ko w kon se kwen cji za -
kwe stio no wa nia kon sty tu cyj no ści pod sta wo wych za ło żeń
usta wy, wo bec któ rych po zo sta łe prze pi sy sta no wią w isto -
cie rze czy kon kre ty za cję za kwe stio no wa nych za ło żeń, 
a nad to po zo sta ją w nie ro ze rwal nym związ ku tre ścio wym
z prze pi sa mi za wie ra ją cy mi nor my uzna ne za pod sta wo we
dla da ne go ure gu lo wa nia”. Wy ni ka stąd, że to wnio sko -
daw ca po wi nien wska zać, że po pierw sze po zo sta łe re gu -
la cje to kon kre ty za cja za skar żo nych za ło żeń, a po wtó re –
że po zo sta ją w nie ro ze rwal nym związ ku tre ścio wym z za -
sad ni czy mi prze pi sa mi kwe stio no wa nej usta wy. In ny mi
sło wy, to wnio sko daw ca ma obo wią zek wy ka za nia, że
uchy le nie za sad ni czych prze pi sów, któ re zo sta ły za skar żo -
ne, spo wo du je, iż po zo sta ła re gu la cja usta wo wa utra ci
swo je opar cie i sta nie się zu peł nie bez przed mio to wa. Ta -
ki obo wią zek wy ni ka przede wszyst kim z na czel nej za sa -
dy do mnie ma nia kon sty tu cyj no ści obo wią zu ją cych
prze pi sów pra wa. Nie moż na bo wiem od wra cać tej za sa -
dy i uzna wać aprio rycz nie, że sko ro – zda niem wnio sko -
daw cy – część prze pi sów jest sprzecz na z Kon sty tu cją, to
za pew ne po zo sta łe re gu la cje tak że są wa dli we. W ten spo -
sób moż na za ne go wać każ dy akt praw ny bez po dej mo wa -
nia wy sił ku in te lek tu al ne go ce lem udo wod nie nia, że
kwe stio no wa ne prze pi sy w isto cie na ru sza ją Kon sty tu cję. 

Tym cza sem wnio sko daw ca ani nie wy ka zał, że po zo -
sta ła część usta wy o ROD sta no wi kon kre ty za cję i nie ja -
ko roz wi nię cie za skar żo nych pier wot nie prze pi sów, ani
też nie wy ja śnił związ ku tre ścio we go po mię dzy ty mi prze -
pi sa mi a resz tą usta wy. Ogra ni czył się je dy nie do pu ste go
fra ze su, że usta wa o ROD ma je dy nie na ce lu za cho wa nie
i utrwa le nie szcze gól nej po zy cji PZD, aby zmo no po li zo -

wać ogrod nic two dział ko we. Na ba zie te go nie praw dzi -
we go twier dze nia au tor wnio sku zbu do wał ca ły swój wy -
wód i po sta no wił pod wa żyć wszyst kie prze pi sy usta wy o
ROD. W efek cie – pod po zo rem zwal cza nia szko dli wych
(je go zda niem) prze pi sów uwzględ nia ją cych in te re sy PZD
– wnio sko daw ca kwe stio nu je ko lej ne pra wa dział kow ców.
Nie za da je so bie przy tym tru du, że by uza sad nić, cze mu
ne gu je tak istot ne gwa ran cje dla dział kow ców jak zwol -
nie nia po dat ko we, czy też pra wo do od szko do wa nia za
utra co ną wła sność w ra zie li kwi da cji ogro du. Nie po da no
w tym za kre sie żad nych me ry to rycz nych ar gu men tów,
któ re po zwa la ły by przy jąć, że w isto cie te fun da men tal ne
pra wa uchy bia ją Kon sty tu cji. Stąd też z nie po ko jem na le -
ży spoj rzeć na ini cja ty wę Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go, któ ry bez żad ne go uza sad nie nia uzna je za
nie kon sty tu cyj ne prze pi sy gwa ran tu ją ce nie mal mi lio no -
wi pol skich dział kow ców pra wa po zwa la ją ce im ko rzy -
stać z do bro dziejstw dzia łek w ROD. Zu peł nie nie sta ra no
się oba lić kon sty tu cyj no ści tych za pi sów. 

Nie zro zu mia łe są więc mo ty wy au to ra wnio sku, któ ry z
bli żej nie okre ślo nych przy czyn dą ży do po zba wie nia
dział kow ców wszyst kich ich praw, łącz nie z od ręb ną wła -
sno ści ich ma jąt ku, pra wem do od szko do wa nia za utra co -
ne mie nie oraz zwol nie nia mi po dat ko wy mi. Wszak
wnio sek ma po noć sta no wić ini cja ty wę pod ję tą w in te re -
sie sa mych dział kow ców, a jed nak zmie rza on do uchy le -
nia ich praw w spo sób bez pow rot ny. Wnio sko daw ca mu si
mieć bo wiem świa do mość, że uwzględ nie nie przez Try bu -
nał je go żą da nia bę dzie ozna cza ło, że nie bę dzie już moż -
li wo ści od zy ska nia przez dział kow ców utra co nych praw.
Sko ro więc ta ki mo że być re zul tat, to nie zro zu mia łe jest,
cze mu wnio sko daw ca zu peł nie prze mil czał przy czy ny, dla
któ rych uzna je za nie kon sty tu cyj ne prze pi sy o tak za sad -
ni czym zna cze niu dla in te re sów pol skich dział kow ców.
Prze cież za skar że nie ca łej usta wy o ROD na stą pi ło po po -
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nad 6 mie sią cach od pier wot ne go wnio sku, wo bec cze go
Pierw szy Pre zes naj wy raź niej miał wy star cza ją co du żo
cza su i ar gu men tów, aby pod jąć tak sta now czą de cy zję.
Nie po ję te jest za tem, cze mu te ar gu men ty nie zo sta ły
przed sta wio ne w pi śmie roz sze rza ją cym za kres wnio sku. 

Z przy kro ścią na le ży stwier dzić, że wnio sko daw ca nie
spro stał za da niu w za kre sie skru pu lat nej ana li zy usta wy 
o ROD, o czym świad czy je go stwier dze nie, że „(…) jest
rze czą wy jąt ko wo trud ną – je śli w ogó le moż li wą – od -
dzie le nie w prze pi sach usta wy o ro dzin nych ogro dach

dział ko wych tre ści moż li wych jesz cze do po go dze nia ze
stan dar da mi kon sty tu cyj ny mi od tych, któ re ich ewi dent nie
nie za cho wu ją”. Sko ro więc au tor wnio sku nie ma pew no -
ści co do kon sty tu cyj no ści da nych re gu la cji, a jed nak je
za skar ża, to na le ży przy jąć, że po my lił swo ją ro lę i – za -
miast oba lać kon sty tu cyj ność tych re gu la cji – przy pi su je
so bie funk cję usta wo daw cze po przez pró bę uchy le nia le -
gal nie obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa, z po mi nię ciem
kon sty tu cyj nej ścież ki le gi sla cyj nej. 

Za rzu ty uza sad nia ją ce za skar że nie ca łej usta wy o ROD

Zda niem wnio sko daw cy, usta wa o ROD jest sprzecz na
z wy ra żo ną w art. 2 Kon sty tu cji za sa dą de mo kra tycz ne go
pań stwa pra wa, gdyż sta no wi swo iste „wo tum nie uf no -
ści” pod ad re sem kon cep cji spo łe czeń stwa oby wa tel skie -
go ze wzglę du na „przy mu sza nie oby wa te li do za s-
po ka ja nia ich po trzeb w ra mach two rzo nej ‘od gór nie’ kor -
po ra cji (…)”. Za rzut ten na le ży uznać za bez pod staw ny,
gdyż zu peł nie po mi ja, iż usta wa o ROD two rzy nie za leż -
ną i sa mo dziel ną or ga ni za cję dla dział kow ców, w ra mach
któ rej sa mi pro wa dzą ogro dy i de cy du ją o swo ich spra -
wach, a za tem mo gą w swo im Związ ku w prak ty ce re ali -
zo wać ideę sa mo rząd no ści. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD
wy po sa żo ne zo sta ły w sze ro kie upraw nie nia za pew nia ją -
ce im sze ro ki za kres sa mo dziel no ści. Usta wa okre śli ła je -
dy nie i for my i struk tu ry or ga ni za cji bę dą cej praw -
nym sa mo rzą dem sa mych dział kow ców. Na le ży bo wiem
za zna czyć, że Zwią zek jest ni czym in nym jak zrze sze niem
sa mych dział kow ców, któ rzy w je go ra mach sa mo dziel -
nie pro wa dzą urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej, ja ki mi
są ro dzin ne ogro dy dział ko we. Z te go wzglę du nie po ro zu -
mie niem jest cią głe roz róż nia nie dział kow ców i Związ ku,
ja ko że człon ka mi PZD mo gą być tyl ko oso by użyt ku ją -
ce dział ki w ROD. Stąd też two rze nie sztucz nych po dzia -
łów i nie ustan ne an ta go ni zo wa nie dział kow ców wo bec
swo jej or ga ni za cji mu si być uzna ne za ce lo wy za bieg, któ -
ry ma na ce lu stwo rze nie fał szy we go ob ra zu dys kre dy tu -
ją ce go usta wę, któ ra utwo rzy ła Pol ski Zwią zek Dział kow-
ców ja ko sa mo rząd użyt kow ni ków dzia łek. 

Efek tem te go za bie gu są roz ma ite nie praw dzi we twier -
dze nia, ma ją ce uka zać PZD w nie ko rzyst nym świe tle ja -
ko pod miot, któ ry „unie moż li wia jed nost kom do bro wol-
ną, od dol ną or ga ni za cję i za kła da nie ogro dów dział ko -
wych” lub od bie ra za in te re so wa nym dział ki we dług swe -
go uzna nia. Wnio sko daw ca nie wska zu je żad nych przy-
pad ków po twier dza ją cych praw dzi wość po wyż szych in -
sy nu acji, któ re naj wy raź niej ma ją wy ka zy wać ist nie nie
pa to lo gii pod rzą da mi usta wy o ROD. Tym cza sem usta wa
w ża den spo sób nie ogra ni cza moż li wo ści two rze nia ogro -
dów dział ko wych po za struk tu ra mi PZD. W Pol sce ist nie -
je wie le ta kich ogro dów, któ re funk cjo nu ją we dług
wła snych za sad. Stąd też nie praw dzi we jest twier dze nie,

że usta wa sta no wi prze szko dę, któ ra cał ko wi cie blo ku je
od dol ne ini cja ty wy spo łecz ne zmie rza ją ce do utwo rze nia
no wych ogro dów dział ko wych. Po dob nie na le ży oce nić
go ło słow ną te zę o rze ko mym ar bi tral nym „od bie ra niu
dzia łek” przez Zwią zek. Jest to obu rza ją cy za rzut, któ ry
nie ma uza sad nie nia w prak ty ce. Wszak za sa dy po zba wia -
nia człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki są szcze gó -
ło wo ure gu lo wa ne w sta tu cie PZD (zba da nym przez Sąd
Re je stro wy), a uchwa ły or ga nów PZD w tym za kre sie są
za skar żal ne i pod le ga ją we ry fi ka cji są do wej. Wy ni ka to
wprost z art. 32 usta wy o ROD, któ ry to prze pis za pew nia
dział kow co wi dro gę są do wą w każ dej spra wie do ty czą cej
na by cia lub utra ty pra wa do dział ki.  Zna mien ne, że wnio -
sko daw ca uznał rów nież ten prze pis za nie zgod ny z Kon -
sty tu cją i z te go wzglę du żą da je go uchy le nia, choć 
w żad nym miej scu swo je go wnio sku nie sfor mu ło wał żad -
nych ar gu men tów pod ad re sem tej re gu la cji. Jest to wy jąt -
ko wa nie kon se kwen cja ze stro ny au to ra wnio sku, któ ry 
z jed nej stro ny bez pod staw nie oskar ża Zwią zek o od bie -
ra nie dzia łek we dług swo je go uzna nia, a z dru giej stro ny
– za skar ża prze pis, któ ry za pew nia dział kow com moż li -
wość zwró ce nia się do są du w ra zie po zba wie nia ich pra -
wa użyt ko wa nia dzia łek przez sta tu to wo kom pe tent ny
or gan PZD. Wnio sko daw ca zda je się rów nież za po mi nać,
że każ de mu dział kow co wi przy słu gu je kon kret ne pra wo
do użyt ko wa nej przez nie go dział ki, wo bec cze go nie ma
ani praw nej, ani fak tycz nej moż li wo ści „od bie ra nia” dzia -
łek, gdyż człon ko wie Związ ku le gi ty mu ją się od po wied -
nim ty tu łem praw nym, któ ry pod le ga na wet ujaw nie niu 
w księ dze wie czy stej. W tym za kre sie ar gu men ta cja
przed sta wio na we wnio sku rów nież po zo sta je nie spój na,
gdyż art. 14 ust. 1 i 2 usta wy o ROD, re gu lu ją ce pra wo
dział kow ca do zaj mo wa nej dział ki, tak że zo sta ły za skar -
żo ne przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry
naj wy raź niej dą ży w ten spo sób do po zba wie nia dział -
kow ców ochro ny wy ni ka ją cej z przy słu gu ją ce go im dzi -
siaj ty tu łu praw ne go do użyt ko wa nych dzia łek. Moż na
więc przy jąć, że au tor wnio sku – po przez swo je wy stą pie -
nie do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go – dą ży do stwo rze nia
ra żą co krzyw dzą cej dla dział kow ców sy tu acji, o któ rą
oskar ża usta wę o ROD oraz Zwią zek.  
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Treść przed mio to we go wnio sku zda je się wska zy wać,
że – wbrew za war tym w nim twier dze niom – nie zo stał
on zło żo ny w in te re sie dział kow ców, ale przede wszyst -
kim z my ślą o in te re sach gmin, zwłasz cza du żych miast,
gdzie funk cjo nu je naj więk sza licz ba ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Wnio sko daw ca kry ty ku je bo wiem stan
utwo rzo ny usta wą o ROD, któ ra ogra ni cza gmi ny w moż -
li wo ści swo bod ne go roz po rzą dza nia grun ta mi za ję ty mi
przez ogro dy. Prze ciw sta wia się wła ści ciel skie upraw nie -
nia gmin wo bec usta wo wych praw dział kow ców do zaj -
mo wa nych grun tów i na nie sio ne go ma jąt ku. W tym za kre-
sie da je ab so lut ne pierw szeń stwo upraw nie niom gmin nad
pra wa mi dział kow ców, któ re zu peł nie po mi ja. Stwier dza
wręcz, że „Ani jed nost ki sa mo rzą du, ani Skarb Pań stwa
nie mo gą wszak prze zna czyć grun tu wska za ne go w miej -
sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go ja ko
ogród dział ko wy na in ne ce le pu blicz ne; nie ma ją pra wa
uzy skać z te go ty tu łu na wet sym bo licz nej od płat no ści, choć
oczy wi ście po no szą kosz ty usta no wie nia pra wa i przy spo -
so bie nia te re nu dla po trzeb ogro du; mu szą to le ro wać na -
wet fak tycz ne władz two PZD bez ty tu łu praw ne go nad
swo imi grun ta mi, a każ da li kwi da cja ogro du dział ko we go
(rów nież urzą dzo ne go na grun cie, na któ rym nie usta no -
wio no na rzecz Związ ku żad nych praw rze czo wych) wy -
ma ga za cho wa nia prze pi sów usta wy, prze wi du ją cych w
szcze gól no ści wy móg zgo dy PZD. Nie ru cho mo ści za ję tych
przez ROD nie moż na zwró cić daw nym wła ści cie lom lub
ich spad ko bier com na wet wte dy, gdy znaj du ją się one we
wła da niu fak tycz nym Związ ku”.

Po wyż szy frag ment do bit nie ob ra zu je jed no stron ny i ten -
den cyj ny punkt wi dze nia przy ję ty przez wnio sko daw cę.
Na le ży bo wiem od ra zu za zna czyć, że usta wa o ROD nie
ogra ni cza gmin w moż li wo ści prze zna cza nia grun tów za ję -
tych przez ROD na in ne ce le pu blicz ne, gdyż za wie ra re gu -
la cje, któ re prze wi du ją w ta kich sy tu acjach uprosz czo ny
tryb li kwi da cji ogro dów. Z ko lei ocze ki wa nie, aby gmi ny
uzy ski wa ły „sym bo licz ną od płat ność” od dział kow ców za
użyt ko wa nie grun tów świad czy o zu peł nym nie zro zu mie -
niu ro li ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ re – z wo li
usta wo daw cy – sta no wią urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz -
nej z mo cy art. 4 za skar żo nej usta wy o ROD. Wnio sko daw -
ca kon se kwent nie po mi ja ten prze pis, któ ry ma cha rak ter
za sad ni czy dla ca łe go sys te mu funk cjo no wa nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Je że li za tem ca ły ten sys tem jest
pod wa ża ny, to oczy wi stym jest, że au tor wnio sku ma obo -
wią zek wy ka zać, że za sa da wy ra żo na w art. 4 – sta no wią -
ca pod sta wę dzia ła nia te go sys te mu – jest nie zgod na z
Kon sty tu cją. Wszak wszyst kie przy wi le je przy słu gu ją ce
dział kow com, jak np. pra wo od ręb nej wła sno ści, zwol nie -
nia po dat ko we czy też ogra ni cze nia li kwi da cji ROD,  znaj -
du ją swo je opar cie nor ma tyw ne w za sa dzie wy ra żo nej w
art. 4, któ ry na da je ogro dom szcze gól ny sta tus pu blicz ny
ja ko urzą dze niom za spa ka ja ją cych so cjal ne po trze by spo -
łecz no ści lo kal nych. Przy ję cie ta kiej kon cep cji przez usta -
wo daw cę jest w peł ni do pusz czal ne i mie ści się w ra mach

przy słu gu ją cej mu swo bo dy le gi sla cyj nej. Wnio sko daw ca
ni gdzie te go nie ne gu je, bo wiem w żad nym miej scu nie
przed sta wia ar gu men ta cji świad czą cej o sprzecz no ści art. 4
z Kon sty tu cją, co nie wąt pli wie jest wa run kiem ko niecz nym
do za kwe stio no wa nia ca łej  usta wy o ROD. 

W tym kon tek ście war to za uwa żyć, że z orzecz nic twa
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wy ni ka, iż ist nie je moż li wość
in ge ro wa nia przez usta wo daw cę w sfe rę pra wa przy słu -
gu ją ce go gmi nom, gdyż ze wzglę du na spe cy ficz ny sta -
tus mie nia ko mu nal ne go, je go ochro na pod le ga swo istej
mo dy fi ka cji. Mo że ono być za tem na ra żo ne na ogra ni cze -
nia, jed nak pod wa run kiem, że słu żą one re ali za cji do bra
o cha rak te rze ogól nym (orzecz. sygn. K 8/98). Moż na
więc uznać, że pro wa dze nie ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych jest do brem o cha rak te rze ogól nym. Wy ni ka to
za rów no z tre ści art. 4 usta wy o ROD, gdzie stwier dzo no
wprost, że ro dzin ne ogro dy dział ko we są urzą dze nia mi
uży tecz no ści pu blicz nej oraz art. 7 ust. 1 pkt 15 usta wy 
z dnia 8 mar ca 1990 r. o sa mo rzą dzie gmin nym, gdzie za
jed ną z form za spo ka ja nia zbio ro wych po trzeb wspól no -
ty gmin nej, uzna no utrzy my wa nie przez gmi ny urzą dzeń
uży tecz no ści pu blicz nej. W tym kon tek ście, utrzy my wa -
nie ROD jest nie wąt pli wie za da niem pu blicz nym. Na le ży
rów nież przy po mnieć, że we dług Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go wy po sa że nie gmin w ma ją tek ma słu żyć m.in. re ali -
za cji za dań pu blicz nych o zna cze niu lo kal nym, wy ni -
ka ją cych z od po wied nich ustaw. Try bu nał w swym do -
tych cza so wym orzecz nic twie róż ni cu je po szcze gól ne
skład ni ki mie nia ko mu nal ne go, ze wzglę du na funk cje, ja -
kim ma ono słu żyć, na dwie ka te go rie. Pierw sza z nich, to
mie nie pu blicz ne, któ re słu ży funk cjo no wa niu or ga nów
ad mi ni stra cji lub bez po śred nie mu za spo ka ja niu zbio ro -
wych po trzeb pu blicz nych (np. dro gi, szko ły, bu dyn ki
urzę dów itp.). Dru ga z tych ka te go rii, to ma ją tek słu żą cy
ce lom go spo dar czym (np. ha le tar go we, płat ne par kin gi
itp.). O ile mie niem z dru giej ka te go rii gmi na mo że dys -
po no wać sto sun ko wo swo bod nie, o ty le go spo da ro wa nie
skład ni ka mi za li cza ny mi do gru py pierw szej pod le ga
szcze gól nym ogra ni cze niom o cha rak te rze pu blicz no -
praw nym. Kwe stię tą na le ża ło za zna czyć, gdyż w świe tle
przy wo ła nych po wy żej prze pi sów gmin ne grun ty za ję te
ROD na le żą nie wąt pli wie do tej ka te go rii mie nia pu blicz -
ne go, któ re słu ży bez po śred nie mu za spo ka ja niu zbio ro -
wych po trzeb spo łecz no ści lo kal nej. Jed nak że z tre ści
uza sad nie nia wy stą pie nia  moż na by wy snuć wnio sek, że
– wbrew wy raź nym prze pi som usta wo wym – Pierw szy
Pre zes Są du Naj wyż sze go uzna je te re ny ROD za mie nie
ko mu nal ne słu żą ce ce lom go spo dar czym i z te go wzglę -
du ogra ni cze nie gmin w swo bo dzie dys po no wa niu ta ki mi
grun ta mi na le ży uznać za sprzecz ne z Kon sty tu cją. Tym
sa mym treść wnio sku zna czą co wy kra cza po za swo ją
funk cję i sta no wi de fac to po le mi kę wnio sko daw cy co do
za sad no ści kon cep cji sta tu su ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych, któ rą przy ję to w ra mach kon sty tu cyj nie przy słu -
gu ją cej usta wo daw cy swo bo dy le gi sla cyj nej.
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Oma wia jąc kwe stię ogra ni czeń upraw nień wła ści ciel -
skich gmin wo bec grun tów ROD, na le ży rów nież zwró cić
uwa gę na in ną waż ną kwe stię. Otóż gmi ny uwłasz czy ły
się na tych grun tach, gdyż z ustaw ko mu na li za cyj nych
wy ni ka ło, że na by cie przez sa mo rzą dy wła sno ści tych te -
re nów za le ży od funk cjo no wa nia na nich pra cow ni czych
ogro dów dział ko wych (obec nie: ro dzin nych ogro dów
dział ko wych). Gmi ny nie na by ły więc tych grun tów do
swo bod ne go użyt ku oraz w sta nie wol nym od ob cią żeń,
bo wiem usta wo daw ca przy znał im wła sność wy łącz nie ze
wzglę du na prze ka za nie gmi nom (ja ko za dań wła snych)
utrzy my wa nia na ich te re nach ogro dów dział ko wych. Wy -
ni ka to z art. 1 pkt 17 usta wa z dnia 17 ma ja 1990 r. o po -
dzia le za dań i kom pe ten cji okre ślo nych w usta wach
szcze gól nych po mię dzy or ga ny gmi ny a or ga ny ad mi ni -
stra cji rzą do wej oraz o zmia nie nie któ rych ustaw (Dz. U.
z 1990 Nr 34, poz. 198 ze zm.). Za sad ne jest za tem stwier -
dze nie, że gmi ny na by ły wła sność te re nów za ję tych przez
ogro dy w spo sób wa run ko wy, ce lem re ali za cji kon kret -
nych obo wiąz ków. Jed no cze śnie war to za uwa żyć, że
uwłasz cze nie gmin na grun tach ROD na stę po wa ło nie za -
leż nie od ty tu łu praw ne go PZD do tych te re nów, wo bec
cze go nie kon se kwent na jest kry ty ka wnio sko daw cy do ty -
czą ca ure gu lo wań, któ re prze wi du ją jed no li tą ochro nę
ogro dów w ode rwa niu od praw rze czo wych Związ ku do
za ję tych przez nie grun tów. Sko ro za tem gmi ny otrzy ma -
ły wła sność grun tów za ję tych przez ROD w ce lu re ali za -
cji okre ślo nych obo wiąz ków wo bec tych urzą dzeń
uży tecz no ści pu blicz nych, to nie spo sób dzi siaj tej oko -

licz no ści zu peł nie igno ro wać i przyj mo wać wy biór czo, że
– ja ko wła ści ciel – gmi na po win na mieć peł ną swo bo dę 
w roz po rzą dza niu ty mi grun ta mi.

Ar gu men ta cja przy ję ta we wnio sku do ty czą ca ochro ny
praw gmin ujaw nia jed no stron ność i brak obiek tyw ne go
spoj rze nia wnio sko daw cy na pra wa przy słu gu ją ce nie mal
mi lio no wi oby wa te li ko rzy sta ją cych z dzia łek ro dzin nych.
W efek cie w tro sce o za pew nie nie gmi nom peł nej swo bo -
dy w dys po no wa niu grun ta mi za ję ty mi przez ROD,
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go żą da uchy le nia fun da -
men tal nych praw usta wo wo za gwa ran to wa nych dział -
kow com, w tym pra wa do dział ki, od ręb nej wła sno ści
na nie sień oraz pra wa za pew nia ją ce go na leż ną re kom pen -
sa tę za stra ty wy ni ka ją ce z li kwi da cji ogro du. Nie ule ga
wąt pli wo ści, że po wyż sze pra wa zo sta ły słusz nie na by te 
i pod le ga ją gwa ran cjom kon sty tu cyj nym, wo bec cze go nie
wia do mo, cze mu – we dług wnio sko daw cy – nie za słu gu -
ją one na ochro nę i ma ją ustą pić przed pra wem gmin. Wy -
da je się, że w tym przy pad ku wnio sko daw ca nie
do strze ga, iż dą żąc do ochro ny błęd nie poj mo wa nych in -
te re sów gmin, zmie rza w isto cie do na ru sze nia Kon sty tu -
cji po przez uchy le nie usta wo wo na by tych praw przez
dział kow ców i ich or ga ni za cję. Trud no zro zu mieć, cze mu
w tym przy pad ku in te re sy pod mio tu pu blicz ne go za słu -
gu ją na ochro nę tak da le ko idą cą, że by uza sad nia ło to po -
trze bę znie sie nia praw pod mio tów pry wat nych. Po wyż sze
wska zu je, że au tor wnio sku zu peł nie nie wy wa żył in te re -
sów pod mio tów, któ rych sy tu ację praw ną kształ tu je za -
skar żo na usta wa o ROD.

Za rzut nie zgod no ści art. 6 usta wy o ROD z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 32, art. 58 ust. 1 
oraz art. 64 ust. 2 i 3 Kon sty tu cji RP

Jak za zna czo no na wstę pie, za skar ża jąc ca łą usta wę 
o ROD, Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go zgło sił rów -
no cze śnie wnio sek al ter na tyw ny na wy pa dek, gdy by Try -
bu nał Kon sty tu cyj ny nie uznał je go pod sta wo we go
żą da nia. W ra mach te go wnio sku roz sze rzo no pier wot ne
za skar że nie pię ciu prze pi sów usta wy o ROD o ko lej ne sie -
dem prze pi sów tej usta wy. Pierw szą z tych re gu la cji sta -
no wi art. 6 usta wy o ROD, któ ry de fi niu je po ję cie ro dzin-
ne go ogro du dział ko we go. Prze pis ten sta no wi, że „Ro -
dzin nym ogro dem dział ko wym w ro zu mie niu usta wy jest
wy dzie lo ny ob szar grun tu bę dą cy we wła da niu Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, po dzie lo ny na te re ny ogól ne i dział -
ki oraz wy po sa żo ny w in fra struk tu rę nie zbęd ną do je go
pra wi dło we go funk cjo no wa nia”. Wnio sko daw ca za rzu ca
po wyż szej re gu la cji, że po wie rza pro wa dze nie ro dzin-
nych ogro dów dział ko wych tyl ko Pol skie mu Związ ko wi
Dział kow ców. Za rzut ten był już pod no szo ny w pier wot -
nym wnio sku przy oka zji in nych za skar żo nych prze pi sów,
wo bec cze go zo stał już omó wio ny. Nie mniej jed nak war -
to po now nie za zna czyć, że usta wa o ROD nie wy klu cza
two rze nia ogro dów dział ko wych przez in ne pod mio ty niż

PZD – nie mo że być więc mo wy o tzw. mo no po lu. Jest to
bo wiem do pusz czal ne na za sa dach okre ślo nych m.in. 
w prze pi sach o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (zob. art. 68
ust. 1 pkt 3 przy to czo ny ni żej). W ca łym kra ju są ogro dy
funk cjo nu ją ce po za Związ kiem. Na to miast usta wa o ROD
do ty czy tyl ko szcze gól ne go ro dza ju ogro dów - ro dzin nych
ogro dów dział ko wych - któ re są urzą dze nia mi uży tecz no -
ści pu blicz nej. Za pew nia ona więc po wszech ny do stęp do
dzia łek w ROD – for my świad cze nia so cjal ne go - przede
wszyst kim naj uboż szym ro dzi nom. Zresz tą ROD peł nią
też funk cję słu żeb ną wo bec po zo sta łych oby wa te li, np. ja -
ko te re ny zie lo ne w mia stach. Re ali za cja te go ty pu za dań
ob cią ża zwy kle pań stwo lub sa mo rzą dy lo kal ne. Cza sa mi
po wie rza się ją jed nak or ga ni za cjom spo łecz nym, co jest
efek tyw niej sze i tań sze. Tak wła śnie jest w przy pad ku za -
pew nia nia do stę pu do dzia łek w ROD. Obo wią zek ten
prze ka za no sa mo rzą do wi dział kow ców (PZD), two rzo ne -
mu przez oso by użyt ku ją ce dział ki. W tym kon tek ście trze -
ba wła śnie pa trzeć na przed mio to wą usta wę, któ ra re gu lu je
szcze gól ną dzie dzi nę ży cia spo łecz ne go. Z po dob nym roz -
wią za niem ma my do czy nie nia w in nych wy pad kach, np.
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Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go, cze go nikt nie kwe stio -
nu je. Przed mio to wa usta wa za kła da za cho wa nie ROD zor -
ga ni zo wa nych w jed nym Związ ku, któ ry jest w sta nie
za pew nić im ochro nę. Jak zresz tą wy ka zu ją do świad cze nia
ostat nich 20 lat jest to ko niecz ne, je że li ROD ma ją da lej
słu żyć swo im użyt kow ni kom. Nie mniej na le ży stwier dzić,
że za pi sy usta wy nie wy klu cza ją moż li wo ści za kła da nia 
i pro wa dze nia ogro dów dział ko wych przez or ga ni za cje in -
ne niż PZD. Nie za my ka ją też im dro gi do uzy ska nia ana -
lo gicz nych wa run ków ko rzy sta nia z grun tów. Mo gą je
uzy skać, ale na stą pi to nie na pod sta wie usta wy o ROD,
któ ra od no si się do szcze gól nej ka te go rii ogro dów, ale w
opar ciu o in ne za sa dy prze wi dzia ne np. w usta wie o go -
spo dar ce nie ru cho mo ścia mi, gdzie za pi sa no, że gmi na mo -
że prze nieść na pre fe ren cyj nych za sa dach pra wo wła sno ści
lub użyt ko wa nia wie czy ste go do nie ru cho mo ści na rzecz
or ga ni za cji zrze sza ją cych dział kow ców (art. 68 ust. 1 pkt 3).
Po now nie na le ży za zna czyć, że usta wo daw ca ma peł ne
pra wo przy jąć ta ki sys tem funk cjo no wa nia ogrod nic twa
dział ko we go. Przed mio to wy za rzut sta no wi więc swo istą
po le mi kę wnio sko daw cy, któ ry de fac to kwe stio nu je brak
ogól nej usta wy od no szą cej się do wszyst kich ogro dów
dział ko wych. Tym sa mym ana li zo wa ny wnio sek sta no wi
w isto cie pró bę „wy mu sze nia” na usta wo daw cy wpro wa -
dze nia okre ślo nej kon cep cji funk cjo no wa nia ogrod nic twa
dział ko we go, któ ra – we dług wnio sko daw cy – jest naj bar -
dziej opty mal na. Jed no cze śnie nie zro zu mia łe jest, dla cze -
go de fi ni tyw ne uchy le nie wszyst kich pod sta wo wych praw
przy słu gu ją cych dzi siaj dział kow com jest wa run kiem ko -
niecz nym do ewen tu al ne go uchwa le nia w przy szło ści no -
wej usta wy, któ ra re gu lo wa ła by za sa dy funk cjo no wa nia
wszyst kich ogro dów dział ko wych. Wszak, je że li Try bu nał
uwzględ nił by w ca ło ści wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go, to ta ka usta wa nie mo gła by już za pew nić
dział kow com upraw nień, ja kie dzi siaj gwa ran tu je im usta -
wa o ROD. W ta kiej sy tu acji mie li by śmy do czy nie nia 
z ka dłu bo wą re gu la cją praw ną, któ ra ogra ni cza ła by się do
pu stych de kla ra cji i ni kłych upraw nień, nie gwa ran tu ją -
cych mi lio no wi pol skich dział kow ców re al nej ochro ny
praw nej. Po wyż sze po twier dza więc, że głów ną in ten cją
przy świe ca ją cą wnio sko wi nie jest „roz cią gnię cie” naj waż -
niej szych upraw nień rów nież na rzecz osób użyt ku ją cych
dział ki w ogro dach po za struk tu ra mi PZD, lecz bez pow -
rot ne po zba wie nie wszyst kich  dział kow ców ich naj waż -
niej szych praw, któ re obec nie wy ni ka ją z usta wy o ROD.

Za skar ża jąc art. 6 usta wy o ROD, wnio sko daw ca kwe -
stio nu je rów nież uży cie w tym prze pi sie okre śle nia „bę dą -
cy we wła da niu”, któ ry ma ja ko by na ce lu „po zba wie nie
zna cze nia ty tu łu praw ne go do grun tów, na któ rych Pol ski
Zwią zek Dział kow ców urzą dza ro dzin ne ogro dy dział ko -
we”. Au tor wnio sku uwa ża za tem, że po wyż sze okre śle nie
po wo du je, iż „ob ję cie grun tu w fak tycz ne wła da nie (bez
ja kie go kol wiek ty tu łu praw ne go, na wet zu peł nie sa mo -
wol nie) oka zu je się wy star cza ją ce do utwo rze nia ro dzin -
ne go ogro du dział ko we go i uzy ska nia przez PZD

wszel kich przy wi le jów i gwa ran cji prze wi dzia nych usta -
wą (…)”. Po nad to za rzu co no, że „po ję cie ‘wła da nia’ nie
na le ży do słow ni ka cy wi li sty ki”, wo bec cze go jest ono
nie zro zu mia łe i mo gą po wstać pro ble my przy in ter pre ta -
cji. Z tych wzglę dów wnio sko daw ca uzna je art. 6 usta wy
o ROD za na ru sza ją cy pra wo wła sno ści grun tów na le żą -
cych do jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go oraz Skar bu
Pań stwa. 

Od no sząc się do po wyż szych za rzu tów na le ży przede
wszyst kim za uwa żyć, że – wbrew twier dze niom wnio sko -
daw cy – po ję cie „wła da nia” wy stę pu je wie lo krot nie 
w Ko dek sie cy wil nym przy oka zji de fi nio wa nia tak pod -
sta wo wych in sty tu cji jak po sia da nie, czy też rosz cze nie
win dy ka cyj ne. Nie jest za tem ja sne, cze mu au tor wnio -
sku, re pre zen tu ją cy au to ry tet Są du Naj wyż sze go, prze -
oczył tak oczy wi stą oko licz ność. Kwe stia ta do brze
ob ra zu je po ziom wnio sku, jak rów nież przy ję tą ten den -
cję, któ ra aprio rycz nie za kła da nie zgod ność usta wy 
o ROD z Kon sty tu cją, nie ba cząc na war tość me ry to rycz -
ną ar gu men ta cji uza sad nia ją cej po szcze gól ne za rzu ty. 

Nie za leż nie jed nak od te go war to za uwa żyć, że roz pa -
try wa ny za rzut od no szą cy się do art. 6 zo stał sfor mu ło wa -
ny w ode rwa niu od po zo sta łych re gu la cji usta wy o ROD,
a w szcze gól no ści prze pi sów do ty czą cych praw nych form
wła da nia grun ta mi przez Zwią zek i dział kow ców. Cho dzi
tu głów nie o art. 10 usta wy o ROD, któ ry jed no znacz nie
okre śla za sad ni cze ty tu ły praw ne PZD do grun tów za ję -
tych przez ogro dy. Tym cza sem wnio sko daw ca nie po wią -
zał te go prze pi su z pod wa ża nym art. 6, któ re go ro la nie
spro wa dza się do okre śla nia ty tu łu praw ne go do grun tów
ROD, ale do ogól ne go zde fi nio wa nia po ję cia ro dzin ne go
ogro du dział ko we go. Wy pro wa dza nie więc tyl ko z te go
prze pi su wnio sków do ty czą cych ty tu łu praw ne go jest
więc nie upraw nio ne i mu si pro wa dzić do błęd nych re zul -
ta tów. Nie spo sób bo wiem roz pa try wać da nej re gu la cji 
w cał ko wi tym od osob nie niu, czy li z po mi nię ciem in nych
po wią za nych prze pi sów, gdyż ta ki wy biór czy za bieg nie
uwzględ nia, że prze pi sy pra wa nie funk cjo nu ją w izo la -
cji, ale sta no wią ele men ty więk sze go sys te mu, któ ry do -
pie ro sta no wi pod sta wę do od twa rza nia wo li usta wo-
daw cy. A sko ro wnio sko daw ca pod wa ża i żą da uchy le nia
ca łe go sys te mu przy ję te go w usta wie o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, to po wi nien oce niać kon sty tu cyj ność
za skar żo nych przez sie bie prze pi sów w kon tek ście po zo -
sta łych re gu la cji od no szą cych się do da ne go za gad nie nia.
W kon se kwen cji na le ży po wtó rzyć kon sta ta cję wy ra żo ną
w ana li zie pier wot ne go wnio sku, że Pierw szy Pre zes Są -
du Naj wyż sze go nie za sto so wał jed nej z pod sta wo wych
za sad wy kład ni pra wa, tj. za sa dy jed no li to ści usta wy.
Zgod nie z nią usta wę na le ży po strze gać ja ko ca łość, a nie
zbiór ode rwa nych od sie bie prze pi sów. Jak stwier dził Try -
bu nał Kon sty tu cyj ny „do pie ro po strze ga nie ak tu nor ma -
tyw ne go ja ko ca ło ści po zwa la na zre kon stru owa nie
wy tycz nych za war tych w po szcze gól nych prze pi sach”
(sygn. P. 1/01, OTK ZU nr 3/2002, poz. 36).
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Z po wyż sze go wy ni ka, że art. 6 usta wy o ROD – ze
wzglę du na swój za kres przed mio to wy – nie mo że na ru -
szać pra wa wła sno ści grun tów na le żą cych do jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go oraz Skar bu Pań stwa. Ta kie go
na ru sze nia nie spo sób się zresz tą do pa trzeć rów nież na tle
po zo sta łych re gu la cji, któ re w żad nym miej scu nie uchy -
bia ją pra wom wła ści cie li grun tów za ję tych przez ROD.
Treść art. 10 usta wy o ROD wręcz świad czy o po sza no wa -

niu tych praw, ja ko że usta wo daw ca wy raź nie okre ślił 
w tym prze pi sie, ja kie go ro dza ju ty tu ły praw ne mo gą
przy słu gi wać Związ ko wi do grun tów za ję tych przez ogro -
dy. W kon se kwen cji na le ży stwier dzić, że przed mio to wy
za rzut nie zo stał opar ty o brzmie nie za skar żo ne go art. 6,
ale wy ni ka z błęd nej in ter pre ta cji te go prze pi su do ko na nej
przez wnio sko daw cę.

Za rzut nie zgod no ści art. 13 ust. 1 usta wy o ROD z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 1 Kon sty tu cji RP

Ko lej ne za rzu ty wy su nię te przez Pierw sze go Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go spro wa dza ją się do ge ne ral nie tej sa -
mej ar gu men ta cji kwe stio nu ją cej za sad ność po wie rze nia
sa mo rzą do wi dział kow ców sku pio ne mu w PZD pro wa -
dze nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Tak jest rów -
nież w przy pad ku za skar że nia art. 13 ust. 1 usta wy o ROD,
któ ry sta no wi, że „Po dział grun tu na te re ny ogól ne i dział -
ki oraz za go spo da ro wa nie ro dzin ne go ogro du dział ko we -
go na le ży do Pol skie go Związ ku Dział kow ców”. Wnios -
ko daw ca uzna je ten prze pis za nie kon sty tu cyj ny, gdyż
unie moż li wia in nym or ga ni za cjom spo łecz nym za rzą dza -
nie ro dzin ny mi ogro da mi dzia ło wy mi. Za rzut ten był już
omó wio ny i na le ży go uznać za bez pod staw ny, gdyż usta -
wo daw ca mo że – w ra mach kon sty tu cyj nie za pew nio nej
swo bo dy le gi sla cyj nej – two rzyć okre ślo ne sa mo rzą dy 
i po wie rzać im za da nia, któ re uzna je za spo łecz nie i pu -
blicz nie do nio słe. Po wtó rzyć więc na le ży, że ta ki mo del
nie do ty czy tyl ko ogrod nic twa dział ko we go, ale od no si
się tak że do in nych dzie dzin ży cia spo łecz ne go. Jest on
cha rak te ry stycz ny rów nież dla in nych or ga ni za cji funk -
cjo nu ją cych w opar ciu o wła sne usta wy. Nie trze ba w tym
przy pad ku na wet od wo ły wać się do licz nych sa mo rzą dów
za wo do wych, ale wy star czy wspo mnieć cho ciaż by o Pol -
skim Związ ku Ło wiec kim i po szcze gól nych pol skich
związ kach spor to wych, że by za ob ser wo wać da le ko idą cą
zbież ność w za kre sie obo wią zu ją cych me cha ni zmów or -
ga ni za cyj nych. Or ga ni za cje te rów nież zaj mu ją się istot -
ny mi dzie dzi na mi ży cia spo łecz ne go o char te rze pu b-
licz nym, któ re z tej ra cji pod le ga ją spe cy ficz nym re gu la -
cjom praw nym, jak rów nież pew nej re gla men ta cji, gdyż
ich re ali za cją zaj mu ją się pod mio ty spo za sek to ra pań -
stwo we go, dzia ła ją ce w za stęp stwie od po wied nich or ga -
nów ad mi ni stra cyj nych. Ta ki me cha nizm jest zbież ny 
z kon sty tu cyj ną za sa dą po moc ni czo ści, któ ra za kła da
przej mo wa nie przez or ga ni za cje spo łecz ne jak naj więk -
szej ilo ści spraw pu blicz nych. W tym ce lu usta wo daw ca

czę sto po wo łu je sa mo rzą dy, któ rym po wie rza obo wią zek
re ali za cji kon kret nych za dań o zna cze niu ogól no spo łecz -
nym. W ta ki spo sób ure gu lo wa no w Pol sce tak że za sa dy
funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Nie
jest za tem ja sne, cze mu wnio sko daw ca nie wy ka zu je kon -
se kwen cji i ogra ni cza się je dy nie do pod wa ża nia usta wy
o ROD, pod czas gdy kwe stio no wa ne przez nie go me cha -
ni zmy funk cjo nu ją tak że na grun cie wie lu in nych ustaw.

Od no sząc się do za skar żo ne go art. 13 ust. 1 usta wy 
o ROD, au tor wnio sku wręcz stwier dza, że „Prze pis w tym
kształ cie pe try fi ku je or ga ni za cję istot nej czę ści ży cia spo -
łecz ne go we dług wzor ców mi nio ne go, au to ry tar ne go
ustro ju spo łecz no -po li tycz ne go (…)”. Po mi ja jąc wąt pli wą
war tość me ry to rycz ną ta kie go ar gu men tu, któ ry od no si się
do wzor ców po wszech nie sto so wa nych przez usta wo daw -
cę w za kre sie funk cjo no wa nia po szcze gól nych sa mo rzą -
dów two rzo nych w dro dze usta wy, to wnio sko daw ca
rów nież tra ci z po la wi dze nia, że te sa me wzor ce są sto so -
wa ne w więk szo ści za chod nich państw Unii Eu ro pej skiej,
gdzie roz wi ja się ogrod nic two dział ko we. Tam rów nież
dzia ła ogól no kra jo wy sa mo rząd dział kow ców, któ ry pro -
wa dzi ogro dy dział ko we. Mo del ten spraw dza się w prak -
ty ce i jest ak cep to wa ny ja ko zgod ny z in te re sa mi sa mych
dział kow ców, jak i spo łecz no ści lo kal nych, któ re ko rzy -
sta ją z licz nych do bro dziejstw ogro dów dział ko wych.
Przy kła dy te wska zu ją, że iden ty fi ko wa nie roz wią zań
przy ję tych w usta wie o ROD z po przed nim sys tem spo -
łecz no -po li tycz nym Pol ski jest nad uży ciem i świad czy 
o ten den cyj nym i jed no stron nym po dej ściu wnio sko daw -
cy. Jed no cze śnie cha rak ter te go za rzu tu tyl ko po twier dza,
że uży wa na ar gu men ta cja nie ma cha rak te ru praw ne go, 
a wy ni ka z uzna wa nia słusz no ści od mien nych kon cep cji
świa to po glą do wych. Tym sa mym treść wnio sku przy po -
mi na ra czej uza sad nie nie pro jek tu usta wy, czy li sta no wi
po le mi kę z za sad no ścią i ce lo wo ścią ak sjo lo gicz ną obo -
wią zu ją cych roz wią zań praw nych.     

Ko lej nym prze pi sem za skar żo nym przez Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go jest art. 13 ust. 4 usta wy 
o ROD, któ ry sta no wi, że „Dział ka w ro dzin nym ogro dzie

dział ko wym prze zna czo na jest do za spo ka ja nia po trzeb
użyt kow ni ka 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

Za rzut nie zgod no ści art. 13 ust. 4 usta wy o ROD z art. 2 Kon sty tu cji RP

121



Za rzut nie zgod no ści art. 17 ust. 2 usta wy o ROD z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 3 oraz art. 165
 ust. 1 Kon sty tu cji RP

po trzeb miesz ka nio wych i wy ko ny wa nia dzia łal no ści go -
spo dar czej”. Zda niem wnio sko daw cy, prze pis w tym
brzmie niu jest nie ja sny, co prze ja wia się w trud no ści w
okre śle niu po ję cia „dzia łal no ści go spo dar czej” oraz nie -
moż no ści wska za nia pre cy zyj nej gra ni cy po mię dzy wy po -
czyn kiem i re kre acją a za miesz ki wa niem. Au tor wnio sku
wręcz stwier dza, że prze cież wy po czy nek i re kre acja mo -
gą po le gać tak że na za miesz ki wa niu na nie ru cho mo ści,
gdzie się wy po czy wa. Dy wa ga cje te skła nia ją więc wnio -
sko daw cę do wy ra że nia oce ny, że art. 13 ust. 4 otwie ra dro -
gę „do nad użyć za rów no po stro nie PZD, jak i użyt kow-
ni ków dzia łek, a przez to jest on nie zgod ny z za sa dą przy -
zwo itej le gi sla cji, wy wo dzo ną z art. 2 Kon sty tu cji RP”. 

Od no sząc się do przed sta wio ne go za rzu tu trud no nie za -
uwa żyć, że jest on cał ko wi cie nie zro zu mia ły. Po wyż szy
prze pis nie na strę cza żad nych wąt pli wo ści, a je go treść jest
nie zwy kle kla row na. Wy raź ną funk cją te go prze pi su jest
wy klu cze nie moż li wo ści ko rzy sta nia z dział ki w ROD 
w spo sób sprzecz ny z jej za sad ni czym ce lem. Re gu la cja ta
jed no znacz nie na wią zu je do zu peł nie po mi nię te go przez
wnio sko daw cę art. 4 usta wy o ROD, któ ry okre śla prze zna -
cze nie dzia łek. Za skar żo ny prze pis wy zna cza gra ni cę użyt -
ko wa nia dzia łek. Cho dzi o za cho wa nie ogro dów ja ko
urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej, któ re bę dą speł niać okre -
ślo ne za da nia na rzecz spo łecz no ści lo kal nych. W tym ce -
lu przed mio to wa re gu la cja po słu gu je się sfor mu ło wa nia mi
czy tel ny mi, po wszech nie zna ny mi i usta wo wo okre ślo ny -
mi. Wszak po ję cie „za miesz ki wa nia” zo sta ło spre cy zo wa -
ne w art. 25 Ko dek su cy wil ne go, na to miast usta wo daw ca
zde fi nio wał „dzia łal ność go spo dar czą” w art. 2 usta wy 
z dnia 2 lip ca 2004 ro ku o swo bo dzie dzia łal no ści go spo dar -
czej. Z ko lei „wy po czy nek” i „re kre acja” są tak po wszech -
ny mi okre śle nia mi, że w ra zie wąt pli wo ści moż na się
od wo łać do de fi ni cji słow ni ko wej tych po jęć. 

Trud no więc zro zu mieć, cze mu aku rat dla au to ra wnio -

sku te sfor mu ło wa nia są nie ja sne, pod czas gdy za skar żo -
ny prze pis obo wią zu je już po nad pięć lat i w tym cza sie
prak ty ka je go sto so wa nie nie do star czy ła żad nych przy -
pad ków wska zu ją cych, że by treść tej re gu la cji stwa rza ła
ja kie kol wiek wąt pli wo ści in ter pre ta cyj ne. Wy da je się, że
kon klu zje wnio sko daw cy wy ni ka ją z błęd ne go lo gicz nie
od czy ta nia art. 13 ust. 4, któ ry do pusz cza roz ma ite for my
wy po czyn ku i re kre acji, pod wa run kiem, że nie na stę pu -
ją w ra mach za miesz ki wa nia. Tym cza sem au tor wnio sku
nie do strzegł te go wy łą cze nia i uznał, że wy po czy nek i re -
kre acja mo gą po le gać tak że na za miesz ki wa niu na nie ru -
cho mo ści, gdzie się wy po czy wa. Ta kie od czy ta nie
za skar żo ne go prze pi su jest sprzecz ne z je go tre ścią.

Nie zro zu mia łe jest rów nież, cze mu art. 13 ust. 4 otwie -
ra dro gę „do nad użyć za rów no po stro nie PZD, jak i użyt -
kow ni ków dzia łek (…)”. Wnio sko daw ca po raz ko lej ny
rzu ca enig ma tycz ne oskar że nie bez je go uza sad nie nia.
Fak tem jest jed nak, że za kwe stio no wa ny prze pis stoi na
prze szko dzie wszyst kim, któ rzy pra gną nad użyć obec ne -
go sta tu su ro dzin nych ogro dów dział ko wych i prze kształ -
cić je go te re ny w osie dla miesz ka nio we oraz miej sca
pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej. Trud no oprzeć się
wra że niu, że głów nym mo ty wem przed mio to we go za rzu -
tu jest usu nię cie tej prze szko dy i do ko na nie ra dy kal nej
zmia ny obec ne go cha rak te ru ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych. Pod po zo rem wąt pli wych za rzu tów o rze ko mych
nie ja snych sfor mu ło wa niach, wnio sko daw ca zda je się
pró bo wać prze for so wać swo ją wła sną kon cep cję do ty czą -
cą funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
Kon cep cja ta wy raź nie za kła da, że na te re nie ogro dów
dział ko wych po win no się umoż li wić dział kow com sta łe
za miesz ki wa nie oraz pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar -
czej, co tyl ko świad czy o zu peł nej nie zna jo mo ści tra dy -
cji, ro li i zna cze nia ogrod nic twa dział ko we go, któ re od
110 lat funk cjo nu je i roz wi ja się na zie miach pol skich.

Za skar żo ny art. 17 ust. 2 sta no wi, że „Li kwi da cja ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go od by wa się za zgo dą Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców”. Za rzu ty sta wia ne przez
Pierw sze go Pre ze sa pod ad re sem tej re gu la cji ma ją dwo -
ja ki cha rak ter. Pierw szy do ty czy kwe stii tech ni ki le gi sla -
cyj nej, a do kład nie re ali za cji po stu la tu „okre ślo no ści
pra wa”, a dru gi – kwe stii ogra ni czeń upraw nień wła ści -
cie la te re nu.

Je że li cho dzi o za rzut for mal ny sfor mu ło wa ny pod ad -
re sem te go prze pi su, to zda niem wnio sko daw cy, uza sad -
nia go nie pre cy zyj ność po ję cia „li kwi da cja ROD”. Po ru -
sze nie te go pro ble mu przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
jest o ty le za ska ku ją ce, iż sfor mu ło wa nie to funk cjo nu je 
w pol skim po rząd ku praw nym od prze szło 60 lat i ni gdy
nie by ło sy gna łów, aby je go sto so wa nie sta no wi ło źró dło

wąt pli wo ści lub roz bież no ści w orzecz nic twie. Stąd sta -
wia nie mu za rzu tu, iż abs tra hu je od ka te go rii praw nych,
jest cał ko wi cie nie zro zu mia łe. Co zna mien ne, sta wia jąc
ten za rzut, Skar żą cy nie wska zał jed no cze śnie, z ja ki mi to
ka te go ria mi praw ny mi ko li du je po ję cie li kwi da cji ogro -
du. Rów nie nie ja sny jest za rzut bra ku okre śle nia w usta -
wie for my, w ja kiej ma być wy ra ża na zgo da PZD na
li kwi da cję ROD. Usta wa w art. 27 i 29 wy raź nie wska zu -
je, iż PZD po sia da oso bo wość praw ną i dzia ła po przez
swo je or ga ny na za sa dach okre ślo nych w sta tu cie. Oczy -
wi stym jest więc, iż kwe stia or ga nu, któ ry de cy du je 
w imie niu PZD o li kwi da cji nie mu si być szcze gó ło wo
roz strzy ga na w usta wie. Z ko lei brak okre śle nia szcze gól -
nej for my dla do ko na nia czyn no ści praw nej, ja ką bez wąt -
pie nia jest wy ra że nie zgo dy na li kwi da cję ROD,
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po wo du je, iż mo że to na stą pić w każ dej do pusz czal nej
pra wem for mie (art. 60 Ko dek su Cy wil ne go), z uwzględ -
nie niem wa run ków okre ślo nych w sta tu cie PZd (art. 38
Ko dek su Cy wil ne go). Roz wią za nie to nie jest ni czym nad -
zwy czaj nym, a bez wąt pie nia, nie jest też w ża den spo sób
sprzecz ne z Kon sty tu cją.  

Od no śnie uza sad nie nia za rzu tu sfor mu ło wa ne go w
opar ciu o rze ko me na ru sze nie praw wła ści cie la grun tu, je -
go bez za sad ność wy ni ka z przy ję cia swo istej do mi na cji
praw gmi ny lub Skar bu Pań stwa nad pra wa mi pod mio to -
wy mi przy zna ny mi przez usta wo daw cę PZD. Au tor skar -
gi zda je się cał ko wi cie po mi jać fakt, iż pra wa przy słu-
gu ją ce PZD do te re nów, ko rzy sta ją z ta kiej sa mej ochro -
ny jak pra wa każ de go in ne go pod mio tu. W kon se kwen -
cji, je że li PZD na był pra wo do te re nu ROD, to po z-
ba wie nie go te go pra wa mo że, co do za sa dy, na stą pić wy -
łącz nie na za sa dzie do bro wol no ści (stąd wy móg zgo dy
Związ ku na li kwi da cję ROD), względ nie w dro dze wy -
własz cze nia – co jest do pusz czal ne i ni gdy nie by ło kwe -
stio no wa ne. Tym cza sem Skar żą cy zda je się przyj mo wać,
iż pra wa przy słu gu ją ce Związ ko wi do nie ru cho mo ści 
– z uwa gi na ich źró dło i nie od płat ny cha rak ter – są pra -
wa mi gor szej ka te go rii. Do wo dzi, iż nie za słu gu ją one na
zwy kłą ochro nę i tym uza sad nia twier dze nie, iż za pis uza -
leż nia ją cy li kwi da cję (a więc i wy ga sza nie praw przy słu -
gu ją cych PZD do nie ru cho mo ści) od zgo dy PZD, nad-
mier nie na ru sza chro nio ne kon sty tu cyj nie pra wo wła sno -
ści Skar bu Pań stwa i gmi ny. 

Od no sząc się do wy wo dów do ty czą cych rze ko mej nie -
moż no ści prze pro wa dze nia li kwi da cji ROD funk cjo nu ją -
ce go na te re nach, do któ rych PZD nie po sia da żad ne go
ty tu łu praw ne go, na le ży stwier dzić, iż sto ją one w sprzecz -
no ści z do tych cza so wą prak ty ką są dów – rów nież Są du
Naj wyż sze go. Jak do tych czas za wsze, w przy pad ku spo -
ru o wy da nie nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez ROD, Sąd
Naj wyż szy  oraz są dy niż szych in stan cji nie za sto so wa ły
rze ko mej „blo ka dy” wy ni ka ją cej z art. 17 ust. 2 w zw. 
z art. 6 usta wy o ROD, do od da le nia po wódz twa o wy da -
nie grun tu. Je że li PZD nie po sia dał ty tu łu praw ne go do
nie ru cho mo ści, to w przy pad ku wy stą pie nia wo bec nie go
z po wódz twem win dy ka cyj nym, są dy na ka zy wa ły PZD
wy da nie nie ru cho mo ści, któ rą Zwią zek wła dał. 

Osob ną kwe stią jest sy tu acja, gdy rosz cze nie ta kie zgła -
sza ne jest przez Skarb Pań stwa lub gmi nę do te re nu zaj -
mo wa ne go przez ogród, do któ re go te re nu PZD nie na był
pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go lub użyt ko wa nia (ogra ni -
czo ne go pra wa rze czo we go), ale któ ry na pod sta wie po -
przed nio obo wią zu ją cej usta wy z dnia 6 ma ja 1981r. o
pra cow ni czych ogro dach dział ko wych (POD) uzy skał sta -
tus ogro du sta łe go (art. 33 lub 11 ust. 3 usta wy o POD). W
ta kim przy pad ku, nie moż na jed nak mó wić o bra ku, po
stro nie PZD, ty tu łu praw ne go do nie ru cho mo ści. Jak kol -
wiek bo wiem w usta wie o POD usta wo daw ca nie na zwał
wprost ty tu łu praw ne go, ja ki na by wał PZD do te re nów ta -
kich ogro dów, to jed nak nie spo sób przy jąć, aby wpro wa -

dza jąc me cha nizm sank cjo no wa nia ich sy tu acji praw nej,
ja ko ogro dów sta łych, nie za kła dał, iż funk cjo nu ją one bez
ty tu łu praw ne go. Dla te go też na le ży stwier dzić, iż ogro dy
te funk cjo nu ją w opar ciu o nie na zwa ne pra wo o cha rak te -
rze ob li ga cyj nym, upraw nia ją cym Zwią zek (a przez to
dział kow ców) do wy ko rzy sty wa nia nie ru cho mo ści na ce -
le pro wa dze nia ogro du dział ko we go i utrzy my wa nia na
nim in dy wi du al nych dzia łek.  

Kon sta ta cja ta ozna cza, iż wy wód Pierw sze go Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go od no szą cy się do ogro dów dział ko -
wych, do któ rych te re nów PZD nie po sia da pra wa użyt ko -
wa nia wie czy ste go lub pra wa użyt ko wa nia (ogra ni czo-
ne go pra wa rze czo we go), jest bez za sad ny. Bio rąc zaś pod
uwa gę, iż jak wska zu je orzecz nic two, wy kła da nia art. 17
ust. 2 w zw. z art. 6 usta wy o ROD, ni gdy nie skut ko wa ła
od mo wą udzie le nia ochro ny wła ści cie lo wi w opar ciu 
o art. 222 Ko dek su Cy wil ne go, stwier dzić na le ży, iż ar gu -
men ta cję ma ją cą wy ka zać, iż art. 17 ust. 2 skut ku je nad -
mier nym i nie uza sad nio nym ogra ni cze niem praw wła ś-
ci cie li te re nów ROD, na le ży uznać za błęd ną i nie za słu -
gu ją cą na uzna nie.

Cał ko wi cie nie zro zu mia łe są tak że wy wo dy Skar żą ce-
go do wo dzą ce go rze ko mej nie kon sty tu cyj no ści art. 17. 
ust. 2 usta wy o ROD, z uwa gi na trwa łe ogra ni cze nie wła -
ści cie la nie ru cho mo ści w swo bo dzie dys po no wa nia nią,
w któ rym Pierw szy  Pre zes Są du Naj wyż sze go zda je się
od ma wiać PZD i dział kow com ochro ny ich praw. Ge ne -
ral ną za sa dą jest, iż w sy tu acji gdy wła sność rze czy zo sta -
ła ob cią żo na pra wem oso by trze ciej (np. pra wem użyt-
ko wa nie lub użyt ko wa nia wie czy ste go) lub też wła ści ciel
zo bo wią zał się (względ nie zo stał zo bo wią za ny mo cą usta -
wy) do umoż li wie nia oso bie trze cie ko rzy sta nia z rze czy
(sto su nek ob li ga cyj ny), to w za kre sie wy ni ka ją cym 
z upraw nień tej oso by wła ści ciel nie mo że ko rzy stać z rze -
czy. Stan ten jest isto tą sto sun ku praw no rze czo we go i nie -
któ rych sto sun ków ob li ga cyj nych (na jem, dzier ża wa,
uży cze nie). Zgod nie z ty mi kon struk cja mi praw ny mi, do
cza su zisz cze nia się ja kie goś zda rze nia (np. zrze cze nia się
pra wa przez upraw nio ne go), bądź też wa run ku (np. upływ
cza su), wła ści ciel jest zo bo wią za ny do zno sze nia ko rzy -
sta nia z je go rze czy przez in ny pod miot. Tak wła śnie jest
w przy pad ku upraw nień PZD i dział kow ców do nie ru cho -
mo ści za ję tych przez ROD. Ogra ni cze nia w ko rzy sta niu 
z wła sno ści przez Skarb Pań stwa lub gmi nę, okre ślo ne 
w usta wie o ROD w przy pad ku ist nie nia na nie ru cho mo -
ści ROD, są wła śnie skut ka mi ta kich praw. Nie spo sób
więc uznać, aby ochro na ist nie nia ROD za pi sa na w usta -
wie sta no wi ła prze jaw nad mier nej in ge ren cji w pra wa
wła ści cie la nie ru cho mo ści. 

Istot ną oko licz no ścią, któ rą na le ży za zna czyć, a któ rą w
swych wy wo dach Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go
zda je się cał ko wi cie po mi jać, jest kwe stia okre su, w ja -
kim PZD na by wał pra wo do nie ru cho mo ści. Mia no wi cie,
na by cie przez PZD praw do nie ru cho mo ści za ję tych przez
ROD na stę po wa ło za sad ni czo w okre sie przed 1990 r.. Tak

123



Pod wa ża ny przez wnio sko daw cę art. 18 usta wy o ROD
sta no wi, że „Li kwi da cja ro dzin ne go ogro du dział ko we go
mo że mieć miej sce w okre sie od za koń cze nia do roz po czę -
cia we ge ta cji ro ślin; li kwi da cja w in nym ter mi nie mo że
mieć miej sce je dy nie w wy jąt ko wych, szcze gól nie uza sad -
nio nych wy pad kach, za zgo dą Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców”. Za skar ża jąc po wyż szy prze pis, wnio sko daw ca
od wo łał się do po glą du wy ra żo ne go przez Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny w uza sad nie niu do orze cze nia z dnia 
9 grud nia 2008 r. (sygn. akt K 61/07). Jak kol wiek sy gna -
li za cja za war ta w po wyż szym wy ro ku Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go jest nie wąt pli wie ar gu men tem w dys ku sji na ten
te mat, to jed nak na le ży pod kre ślić, iż po gląd za war ty 
w uza sad nie niu nie ma mo cy wią żą cej. W za ist nia łej sy -
tu acji kwe stio no wa ny prze pis na dal ko rzy sta z do mnie -
ma nia kon sty tu cyj no ści. Nie za leż nie od te go, na le ży
stwier dzić, iż ist nie ją pod sta wy po zwa la ją ce za kwe stio -
no wać kry tycz ny wo bec art. 18 usta wy o ROD po gląd, ja -
ko zbyt da le ko idą cy, zwłasz cza w sy tu acji uchy le nia
obo wią zy wa nia art. 17 usta wy o ROD, w za kre sie, w ja -

kim uza leż niał (zda niem Try bu na łu) moż li wość wy własz -
cze nia PZD z praw do te re nu ROD, od zgo dy Związ ku. 

Na wstę pie na le ży za zna czyć, iż w opi nii PZD, wbrew
po glą do wi przy ję te mu przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny,
usta wa o ROD w pier wot nym brzmie niu nie wy łą cza ła
prze pro wa dze nia li kwi da cji ROD w dro dze wy własz cze -
nia bez zgo dy Związ ku. Ist nie ją ar gu men ty, któ re po zwa -
la ją przy jąć, iż wy móg wy stą pie nia o zgo dę PZD był
je dy nie do dat ko wym eta pem po stę po wa nia wy własz cze -
nio we go. Od mo wa wy ra że nia zgo dy na li kwi da cję otwie -
ra ła zaś dro gę do dal sze go pro ce do wa nia, wg ogól nych
re guł po stę po wa nia wy własz cze nio we go. Co istot ne, PZD
ni gdy nie kwe stio no wał moż li wo ści wy własz cza nia z
praw do te re nów ROD i przy mu so wej li kwi da cji ROD na
ce le pu blicz ne. Je dy ne, cze go ocze ki wał Zwią zek, i cze go
orze cze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go nie znio sło, to re -
spek to wa nia za pi sów usta wy o ROD w za kre sie wy pła ty
od szko do wa nia za ma ją tek dział kow ców i PZD oraz od -
two rze nia ogro du na te re nie za stęp czym. 

Je że li cho dzi o za war te we wnio sku za strze że nia do ty -

Za rzut nie zgod no ści art. 18 usta wy o ROD (w za skar żo nym za kre sie) z art. 21 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 3 
oraz art. 165 ust. 1 Kon sty tu cji RP

więc w więk szo ści przy pad ków mia ło to miej sce w cza sie,
gdy grun ty te sta no wi ły wła sność Skar bu Pań stwa. Sejm
sta no wią cy pra wo ogra ni cza ją ce upraw nie nia wła ści ciel -
skie Skar bu Pań stwa jest or ga nem Pań stwa i ma pra wo re -
pre zen to wać je w tym za kre sie. Je że li więc w wy ni ku
uchwa lo nej przez Sejm usta wy na stą pi ło usta no wie nie
pra wa na rzecz PZD kosz tem ogra ni cze nia pra wa wła sno -
ści Pań stwa, to na le ży przy jąć, iż na stą pi ło to za zgo dą
wła ści cie la. Jak kol wiek jest to szcze gól na for ma, to jed nak
pra wa na by te w ten spo sób pod le ga ją zwy kłej ochro nie,
ta kiej sa mej jak pra wa usta na wia ne np. w dro dze umo wy.
Pań stwo bę dą ce wła ści cie lem nie ru cho mo ści (re pre zen -
to wa ne w tym za kre sie przez Sejm) nie by ło zmu szo ne do
usta no wie nia tych praw. By ła to swo bod na de cy zja Pań -
stwa wy ra żo na przez umo co wa ny do te go or gan, a więc
nie ma pod staw, aby obec nie kwe stio no wa na by ły pra wa
na by te przez PZD w opar ciu o tą de cy zję.

Z ko lei w przy pad ku gmin na le ży za uwa żyć, iż te re ny
zaj mo wa ne przez ogro dy dział ko we w chwi li ob cią że nia
ich pra wem na rzecz PZD sta no wi ły wła sność Skar bu
Pań stwa. Prze ka za nie ich na wła sność gmi ny na stę po wa -
ło po 1990 r. w wy ni ku ko mu na li za cji. Tak więc twier dze -
nie, iż wła sność gmi ny zo sta ła nad mier nie ob cią żo na
pra wem na rzecz PZD, jest cał ko wi tym nie po ro zu mie -
niem. Wła sność ta by ła bo wiem ob cią żo na pra wem PZD
jesz cze przed jej na by ciem przez gmi nę, a wy stę pu jąc o
ko mu na li za cję nie ru cho mo ści, gmi na wie dzia ła i go dzi ła
się na to wy stę pu jąc o ko mu na li za cję, iż spo sób ko rzy sta -
nia z przed mio tu wła sno ści (tj. nie ru cho mo ści) bę dzie
pod le gał ogra ni cze niom wy ni ka ją cym z pra wa PZD do

utrzy my wa nia na nim ogro du. Ma ło te go, prze słan ką do
ko mu na li za cji grun tu by ła wła śnie oko licz ność, iż da na
nie ru cho mość jest za ję ta przez ów cze sny POD (obec nie
ROD). Tak więc nie moż na wy klu czyć, że gdy by nie fakt,
iż da na nie ru cho mość by ła za ję ta przez ogród, to gmi na
nie sta ła by się jej wła ści cie lem. 

Re asu mu jąc po wyż sze, na le ży stwier dzić, iż za skar że nie
przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go art. 17 ust.
2 usta wy o ROD moż na ode brać za prze jaw dys kry mi no -
wa nia Związ ku, ja ko pod mio tu pra wa. Skar żą cy zda je się
uwa żać, iż pra wa przy słu gu ją ce PZD do te re nów ROD po -
win ny pod le gać mniej szej ochro nie, niż ana lo gicz ne pra -
wa przy słu gu ją ce in nym pod mio tom. Wy móg uzy ska nia
zgo dy na li kwi da cję ROD, do któ re go te re nu PZD po sia -
da ty tuł praw ny, jest być mo że szcze gól nie sfor mu ło wa -
nym, ale jed nak zwy kłym wy mo giem uzy ska nia zgo dy
oso by upraw nio nej na ogra ni cze nie, czy też wy ga sze nie
przy słu gu ją cych jej praw. W de mo kra tycz nym pań stwie
pra wa jest oczy wi stym, iż każ dy, kto ma zo stać po zba wio -
ny pra wa, mu si się na to zgo dzić, zaś od stęp stwa od tej
za sa dy wy stę pu ją je dy nie wy jąt ko wo – w przy pad ku wy -
własz cze nia. Z ko lei do tych cza so we orzecz nic two (w tym
Są du Naj wyż sze go) świad czy, iż te za, ja ko by art. 17 w zw.
z art. 6 usta wy o ROD skut ko wał nie moż no ścią zli kwi do -
wa nia ROD, do któ re go te re nu PZD nie po sia da ty tu łu
praw ne go, jest nie praw dzi wa. To zaś naj le piej do wo dzi
nie traf no ści za sto so wa nej przez Pierw sze go Pre ze sa Sa -
du Naj wyż sze go wy kład ni tych prze pi sów, a co za tym
idzie, bez pod staw no ści za rzu tu nie kon sty tu cyj no ści 
art. 17 ust. 2 usta wy o ROD.
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czą ce art. 18 usta wy o ROD w za kre sie uzy ska nia zgo dy
PZD na li kwi da cję ROD w okre sie we ge ta cyj nym, to na
pierw szym miej scu na le ży się za sta no wić, czy rze czy wi -
ście, tak jak twier dzi to wnio sko daw ca, prze pis ten zbyt
da le ko in ge ru je w upraw nie nia wła ści cie la grun tu. Ro zu -
mo wa nie to wy da je się być bez pod staw ne z dwóch po wo -
dów. Wnio sko daw ca zda je się po mi jać cel wpro wa dza nia
przed mio to wej re gu la cji przez usta wo daw cę. Mia no wi -
cie, ochro na przed li kwi da cją w okre sie we ge ta cyj nym ma
na ce lu umoż li wie nie dział kow com ze bra nia plo nów dzia -
łek. Tak więc prze pis ten ma cha rak ter za bez pie cze nia in -
te re sów so cjal nych użyt kow ni ków dzia łek – moż li wo ści
uzy ska nia pło dów z upraw ogrod ni czych, któ rych po zy -
ski wa niu słu żą dział ki w ROD. Po nad to przy wo ły wa nie
pro ce su wy własz cze nia, z któ rym rze ko mo ko li du je art.
18 usta wy o ROD, wy da je się rów nież bez pod staw ne, je -
że li uwzględ nić sta ny fak tycz ne i pro ce du ry rzą dzą ce in -
sty tu cją wy własz cze nia. Re ali za cja ce lów pu blicz nych
uza sad nia ją cych za sto so wa nia me cha ni zmu wy własz cze -
nia jest pro ce sem na ty le dłu go trwa łym, iż przy jej na le ży -
tym pro wa dze niu przez or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej
nie wąt pli we jest moż li we uwzględ nie nie ogra ni czeń wy -
ni ka ją cych z okre su we ge ta cji w przy pad ku przej mo wa nia
te re nów ROD. Wnio sko daw ca tym cza sem zda je się do -
strze gać wy łącz nie in te res pod mio tu pro wa dzą ce go wy -
własz cze nie, a cał ko wi cie po mi ja ko niecz ność po sza -
no wa nia praw pod mio tu wy własz cza ne go i pro wa dze nia
wy własz cze nia w spo sób moż li wie naj mniej uciąż li wy 
i in ge ru ją cy w je go sfe rę praw ną. W kon se kwen cji wpro -
wa dzo ną w art. 18 usta wy o ROD nor mę, iż – co do za sa -
dy dział kow cy – ma ją pra wo do ko nać zbio rów z dzia łek

(stąd  ogra ni cze nie w okre sie we ge ta cyj nym), na le ży
uznać za roz wią za nie uza sad nio ne ce la mi spo łecz ny mi i
praw ny mi, a za rzu ca nie mu nie kon sty tu cyj no ści za bez -
pod staw ne. 

Od no śnie za rzu tu, iż art. 18 jest ko lej nym prze pi sem usta -
wy o ROD skut ku ją cym dla wła ści cie la po wsta wa niem
„pu ste go ty tu łu” do nie ru cho mo ści, to twier dze nie to nie
zo sta ło roz wi nię te, a au tor wnio sku nie przed sta wił w tym
za kre sie żad nych ar gu men tów. Tym nie mniej na le ży pod -
kre ślić, iż ogra ni cze nie wła ści cie la w spo so bie ko rzy sta nia
z nie ru cho mo ści w okre ślo nym ter mi nie, a wy ni ka ją cym 
z kwe stii o cha rak te rze przy rod ni czym, nie jest ni czym nad -
zwy czaj nym. Wy star czy wska zać tu cho ciaż by na ogra ni -
cze nia wy ni ka ją ce z usta wy z dnia 16 kwiet nia 2004 r. 
o ochro nie przy ro dy, a skut ku ją ce w nie któ rych przy pad -
kach np. te re ny lę go we pta ków (rów nież przy re ali za cji ce -
lów pu blicz nych uza sad nia ją cych wy własz cze nie)
ko niecz no ścią wstrzy ma nia prac bu dow la nych,. 

Po wyż sze spo strze że nie jest ko lej nym wska zu ją cym na
za sad ność twier dze nia, iż kwe stio nu jąc za pi sy usta wy 
o ROD, wnio sko daw ca wy da je się być stron ni czy i zgła -
sza wo bec usta wy za rzu ty, któ re są uza sad nio ne la ko nicz -
nie lub wca le, względ nie w spo sób od bie ga ją cy od stan-
dar dów sta ran no ści, ja kich na le ży ocze ki wać w przy pad -
ku for mu ło wa nia za rzu tu nie kon sty tu cyj no ści. Cha rak te -
ry stycz ne jest rów nież to, iż wnio sko daw ca kwe stio nu jąc
art. 18 usta wy o ROD, sku pił się wy łącz nie na re la cjach
wła ści ciel grun tu – PZD. Tym cza sem prze pis ten słu ży
ochro nie praw dział kow ców, więc fakt po mi nię cia tej oko -
licz no ści, mu si skut ko wać ne ga tyw ną oce ną ca łej ar gu -
men ta cji wnio sko daw cy. 

Za skar żo ne prze pi sy okre śla ją za sad ni cze pra wa dział -
kow ców i Związ ku w wy pad ku li kwi da cji ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Re gu la cje te za pew nia ją w ta kiej
sy tu acji nie ru cho mość za mien ną, na któ rej na le ży od two -
rzyć zli kwi do wa ny ogród wraz z ca łą in fra struk tu rą, a tak -
że gwa ran tu ją  sto sow ne od szko do wa nia za wła sność
utra co ną w związ ku z prze pro wa dzo ną li kwi da cją.

Kwe stio nu jąc kon sty tu cyj no ści wo bec art. 19 i 20 usta -
wy o ROD, wnio sko daw ca na pierw szym miej scu pod -
niósł za rzut bra ku na le ży tej pre cy zyj no ści po przez uży cie
sfor mu ło wa nia „Pod miot, w któ re go in te re sie na stą pi li -
kwi da cja”. Z dal sze go wy wo du moż na wy wnio sko wać, iż
zda niem wnio sko daw cy pod mio tem tym po wi nien być
wy łącz nie Skarb Pań stwa lub gmi na, względ nie ści śle
wska za na gru pa pod mio tów. Nie ste ty wnio sko daw ca nie
pre cy zu je jed no cze śnie, dla cze go tak po win no być,
względ nie ja ka (je go zda niem) ka te go ria lub gru pa pod -
mio tów po win na być okre ślo na w tym prze pi sie. 

La ko nicz ne uza sad nie nie twier dze nia nie po zwa la 
w spo sób szcze gó ło wy po le mi zo wać z twier dze nia mi

wnio sko daw cy. Na le ży jed nak stwier dzić, iż kry ty ka re -
gu la cji przy ję tej przez usta wo daw cę jest bez pod staw na.
Wpro wa dze nie roz wią za nia po zwa la ją ce go na do pre cy -
zo wa nie, zgod nie z wo lą stron po stę po wa nia li kwi da cyj -
ne go (przy uwzględ nie niu oczy wi ście wszyst kich ogra-
ni czeń wy ni ka ją cych z usta wy, co do do pusz czal no ści  
i za sad, na ja kich ma się od by wać li kwi da cja ROD), na le -
ży ra czej uznać za prze jaw pra wi dło wej le gi sla cji. Sto pień
skom pli ko wa nia sto sun ków go spo dar czych i spo łecz nych
po wo du je, że two rze nie sztyw nych norm i re guł nie jed -
no krot nie skut ku je nad mier nym ogra ni cze niem pod mio -
tów w po dej mo wa niu de cy zji, a co za tym idzie two -
rze niem nie ra cjo nal nych ba rier w pro wa dzo nej przez nie
dzia łal no ści. Z te go wzglę du two rze nie ela stycz nych roz -
wią zań praw nych, przy jed no cze snym wpro wa dza niu me -
cha ni zmów gwa ran tu ją cych za cho wa nie pod sta wo wych
ce lów usta wo daw cy, na le ży uznać za dzia ła nie ra cjo nal ne
i ce lo we. Tak jest wła śnie w przy pad ku art. 19 i 20 usta -
wy o ROD. Z jed nej stro ny usta wo daw ca szcze gó ło wo
okre ślił wa run ki, na ja kich mo że od być się li kwi da cja 

Za rzut nie zgod no ści art. 19 i 20 usta wy o ROD z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 167 ust. 4 Kon sty tu cji RP

125



– w szcze gól no ści za bez pie czył in te re sy dział kow ców,
gwa ran tu jąc im od szko do wa nia i pra wo do dział ki w od -
twa rza nym ROD – z dru giej stro ny do pu ścił moż li wość,
aby obo wiąz ki te by ły re ali zo wa ne przez róż ne go ro dza -
ju pod mio ty. 

Ko lej nym ar gu men tem wy su nię tym prze ciw ko art. 19 
i 20 usta wy o ROD był, po now nie już uży ty przez wnio -
sko daw cę, za rzut nad mier nej in ge ren cji usta wo daw cy 
w upraw nie nia wła ści cie la te re nów zaj mo wa nych przez
ROD. Na uza sad nie nie te zy przy jął on, iż nie kon sty tu cyj -
ny jest obo wią zek wy rów na nia PZD szkód po nie sio nych
przy li kwi da cji ROD, gdyż or ga ni za cja ko rzy sta z nie ru -
cho mo ści na pre fe ren cyj nych wa run kach. 

Po pierw sze war to za uwa żyć, iż wnio sko daw ca po raz
ko lej ny bez za sad nie przyj mu je, że z nie ru cho mo ści zaj -
mo wa nej przez ROD ko rzy sta Zwią zek, ja ko or ga ni za cja.
Tym cza sem w rze czy wi sto ści, ja ko ko rzy sta ją cych z grun -
tu na le ża ło by wska zać ra czej użyt kow ni ków dzia łek, czy -
li dział kow ców. Po dru gie, za sa da pra wa do re kom pen sa ty
za po nie sio ne stra ty jest pod sta wo wą za sa dą pań stwa pra -
wa, a więc kwe stio no wa ne prze pi sy w tym za kre sie jak
naj bar dziej od po wia da ją kon sty tu cyj nym stan dar dom. Po
trze cie wresz cie, jak kol wiek wła sność gmi ny i Skar bu
Pań stwa pod le ga ogól nym re gu łom ochro ny wła sno ści, to
jed nak nie spo sób przy jąć, aby cel, ja kie mu słu ży mie nie
pu blicz ne, nie był uwzględ nia ny przy in ter pre ta cji prze -
pi sów kształ tu ją cych upraw nie nia wła ści ciel skie gmi ny 
i Skar bu Pań stwa. 

Bez wąt pie nia ce lem po sia da nia przez gmi nę i Skarb
Pań stwa wła sne go ma jąt ku, jest wy ko rzy sta nie go na po -
trze by człon ków spo łe czeń stwa, pod sta wo wym ce lem
wła sno ści pu blicz nej na pew no nie jest zaś ge ne ro wa nie
do cho du, jak su ge ro wa ła by ca ła ar gu men ta cja wnio sko -
daw cy. Wy ko rzy sta nie nie ru cho mo ści pu blicz nych na po -
trze by utrzy my wa nia ROD – urzą dzeń uży tecz no ści
pu blicz nej za pew nia ją cych do stęp do dzia łek, bę dą cych
for mą świad cze nia so cjal ne go na rzecz oby wa te li – moż -
na nie wąt pli wie uznać za re ali za cję ce lu, któ re mu słu żyć
po win no mie nie pu blicz ne. 

Ar gu ment ten mu si paść tak że w kon tek ście twier dze nia
wnio sko daw cy, iż gwa ran cje od szko do wań wy ni ka ją ce 
z art. 19 i 20 usta wy o ROD po win ny zo stać ogra ni czo ne
ze wzglę du na kosz ty gmin, po no szo ne w związ ku z re ali -
za cją re kul ty wa cji i me lio ra cji grun tów, do pro wa dze nia
dróg i in nych ele men tów in fra struk tu ry pu blicz nej, za pew -
nie nia po rząd ku i czy sto ści na te re nach przy le głych do ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go (art. 12 usta wy o ROD).
Jak kol wiek wnio sko daw ca po mi nął tą kwe stię (ja ko be -
ne fi cjen ta tych świad czeń wska zał PZD), to jed nak oczy -
wi stym jest, iż to nie Zwią zek jest ko rzy sta ją cym z te go
ty pu świad czeń, ale dział kow cy z da ne go ogro du, czy li
człon ko wie wspól no ty lo kal nej, na któ rych rzecz dzia ła
gmi na i po win na wy ko rzy sty wać swój ma ją tek. Przy oka -
zji na le ży za uwa żyć, iż ar gu ment ten świad czy o cał ko wi -
tym bra ku zna jo mo ści re aliów, w ja kich funk cjo nu ją

ogro dy, wo bec któ rych nie zmier nie rzad ko ma miej sce
fak tycz na re ali za cja przez gmi nę tych obo wiąz ków. Stąd
pod no sze nie go na le ży uznać za cał ko wi cie nie traf ne.  

Od no sząc się do ar gu men tów wnio sko daw cy pod nie sio -
nych przy oka zji za kwe stio no wa nia art. 19 i 20 usta wy 
o ROD, na le ży rów nież za uwa żyć, iż zmie rza ją one do
pod wa że nia wo bec dział kow ców i Związ ku moż li wo ści
sto so wa nia jed nej z naj waż niej szych za sad pań stwa pra -
wa, tj. za sa dy ochro ny praw na by tych. Przej mu jąc da ny
te ren i or ga ni zu jąc na nim ogród, Zwią zek i dział kow cy
dzia ła li w prze ko na niu, iż w przy pad ku li kwi da cji ogro du,
bę dą mie li za gwa ran to wa ne pra wa do od szko do wań i te -
re nu za mien ne go. Uchy le nie za kwe stio no wa nych prze pi -
sów by ło by zaś rów no znacz ne z ode bra niem dział kow-
com tych praw. Nie wąt pli wie był by to przy kład na ru sze -
nia za sa dy ochro ny praw na by tych, a na wet swo iste go
dzia ła nia pra wa wstecz. 

Osob ną kwe stią, któ ra na le ży za sy gna li zo wać w kon -
tek ście uza sad nie nia wnio sku do ty czą ce go art. 19 i 20
usta wy o ROD, jest to, iż za sad nym jest stwier dze nie, że
two rząc je wnio sko daw ca do pu ścił się po gwał ce nia za sa -
dy trój po dzia łu wła dzy. Mia no wi cie, zgła sza nie wo bec
usta wo daw cy przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go w uza sad nie niu wnio sku o zba da nie zgod no ści z Kon -
sty tu cją, żą da nia o „prze my śle nie za kre su przy słu gu ją ce go
(PZD i dział kow com) od szko do wa nia” no si w so bie zna -
mio na dzia ła nia o cha rak te rze ini cja ty wy usta wo daw czej,
do cze go or gan wła dzy są dow ni czej nie ma pra wa. Skąd -
inąd, po stu lat ten jest cał ko wi cie nie zro zu mia ły, je że li
zwa żyć, iż od szko do wa nie ma być ade kwat ne do utra co -
ne go pra wa, a to wła śnie gwa ran tu je usta wa o ROD. 
W przy pad ku li kwi da cji ogro du, PZD i dział kow cy nie
otrzy mu ją ni cze go wię cej, niż tra cą w związ ku z li kwi da cją.

Nie zro zu mia łe jest rów nież przy wo ły wa nie, ja ko pod -
sta wy ogra ni cze nia praw do od szko do wa nia dla PZD, oko -
licz no ści, iż ko rzy sta nie z te re nów ROD od by wa się na
pre fe ren cyj nych wa run kach. Kon sty tu cja (art. 64 ust. 2)
nie roz róż nia ochro ny udzie la nej pra wom ma jąt ko wym, ze
wzglę du na źró dło ich po cho dze nia, spo sób na by cia, czy
też za sad ko rzy sta nia. Stąd kwe stio no wa nie przez przed sta -
wi cie la Są du Naj wyż sze go kon sty tu cyj no ści upraw nień
dział kow ców i PZD wy ni ka ją cych z art. 19 i 20 usta wy 
o ROD, któ re de fac to spro wa dza ją się do świad cze nia
ekwi wa lent ne go za od bie ra ne pra wa, czy li do peł ne go od -
szko do wa nia, jest co naj mniej za ska ku ją ce. Kon sta ta cja,
iż dział kow cy i PZD po sia da ją peł ne pra wo do od szko do -
wań, zmu sza zaś do stwier dze nia bez za sad no ści ar gu men -
tu, iż re ali za cja obo wiąz ków z art. 19 i 20 usta wy o ROD,
ma ja ko by skut ko wać dla gmin na ru sze niem ich sa mo -
dziel no ści fi nan so wej. Wy stą pie nie gmi ny z wnio skiem 
o za ini cjo wa nie li kwi da cji ROD jest za wsze jej sa mo dziel -
ną de cy zją. Je że li tak, to nie ma po wo du, aby przyj mo wać,
iż usta wo daw ca na rzu cił jej ko niecz ność fi nan so wa nia wy -
dat ków, je że li są one  na stęp stwem jej wła snej de cy zji. Po -
nad to, war to za uwa żyć, iż za pi sy za kwe stio no wa nych art.
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19 i 20 usta wy o ROD, są ni czym in nym, jak re ali za cją
przez usta wo daw cę obo wiąz ku za pew nie nia każ de mu pra -
wa do słusz ne go od szko do wa nia w przy pad ku ogra ni cze -
nia, bądź też ode bra nia mu pra wa ma jąt ko we go (art. 21
ust. 2 w zw. z art. 64 ust. 2 Kon sty tu cji). 

Re asu mu jąc po wyż sze, wnio sek o stwier dze nie nie kon -
sty tu cyj no ści art. 19 i 20 usta wy o ROD, na le ży uznać nie
tyl ko za bez za sad ny, ale wręcz sprzecz ny z nor ma mi kon -
sty tu cyj ny mi. Tym sa mym po raz ko lej ny na su wa się
stwier dze nie, iż wnio sko daw ca zda je się sto so wać wo bec
PZD i dział kow ców szcze gól ne stan dar dy, czy wręcz dys -
kry mi no wać. Kwe stio nu jąc pra wa PZD i dział kow ców,
wnio sko daw ca ab so lu ty zu je jed no cze śnie upraw nie nia

wła ści ciel skie gmin i Pań stwa, po mi ja jąc cał ko wi cie funk -
cję, ja kim słu ży wy po sa że nie tych pod mio tów w ma ją tek.
Po mi ja tak że fakt, iż na by cie przez gmi nę wła sno ści nie -
ru cho mo ści, na któ rych urzą dzo no ogro dy, na stę po wa ło
w mo men cie, gdy wła sność ta by ła już ob cią żo na pra wa -
mi PZD i dział kow ców. Jak by te go by ło ma ło, dą żąc do
ogra ni cze nia, czy wręcz ode bra nia dział kow com i PZD
na by tych w do brej wie rze praw do peł nej re kom pen sa ty za
stra ty po no szo ne w związ ku z li kwi da cją ogro du, wnio -
sko daw ca, nie po sia da jąc ku te mu kom pe ten cji, zgło sił
wo bec usta wo daw cy po stu lat „prze my śle nia” przy ję tych
do tych czas re gu la cji, czym na ra ził się na za rzut na ru sze -
nia za sa dy trój po dzia łu wła dzy. 

Za rzut nie zgod no ści art. 24 usta wy o ROD z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 167 
ust. 2 i 4 Kon sty tu cji RP

Ko lej nym za kwe stio no wa nym przez Pierw sze go Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go prze pi sem usta wy o ROD jest jej
art. 24, któ ry wy łą cza moż li wość za spo ka ja nia w na tu rze
rosz czeń zgła sza nych do te re nów ogro dów. Rosz cze nia
ta kie są obec nie za spo ka ja ne po przez za pew nie nie te re nu
za stęp cze go, względ nie po przez wy pła tę od szko do wań.
Roz wią za nie to wpro wa dzo ne zo sta ło przez usta wo daw -
cę w re ak cji na gło śne w ostat nich la tach przy pad ki zwra -
ca nia by łym wła ści cie lom te re nów ogro dów, bez
re spek to wa nia praw dział kow ców i PZD, któ rzy przez la -
ta, bę dąc w do brej wie rze, in we sto wa li w nie ru cho mość
swój ma ją tek. 

Ra tio le gis ta kie go roz wią za nia praw ne go, by ło wpro -
wa dze nie me cha ni zmów, któ re uwol nią dział kow ców 
i PZD od po no sze nia skut ków błę dów w go spo dar ce nie -
ru cho mo ścia mi pro wa dzo nej przez or ga ny ad mi ni stra cji
pu blicz nej. W tym ce lu wpro wa dzo no art. 24 usta wy 
o ROD, któ re go roz wią za nie na wią zu je do kon struk cji
nie od wra cal ne go skut ku praw ne go. Zgod nie z art. 156 § 2
KPA,  nie za leż nie od ro dza ju uchy bie nia ma ją ce go miej -
sce przy wy da wa niu de cy zji, nie moż na stwier dzić jej nie -
waż no ści, gdy wy wo ła ła nie od wra cal ne skut ki praw ne.
Po ję cie nie od wra cal no ści skut ków praw nych jest do syć
pre cy zyj nie zde fi nio wa ne w orzecz nic twie, np. w wy ro ku
z dnia 19 lu te go 2002 r. NSA stwier dził: „Od wra cal ność
lub nie od wra cal ność skut ku praw ne go de cy zji na le ży roz -
pa try wać, ma jąc na uwa dze za kres wła ści wo ści or ga nów
ad mi ni stra cji pu blicz nej oraz ich kom pe ten cje. Je że li cof -
nię cie, znie sie nie, od wró ce nie skut ków praw nych de cy zji
wy ma ga ta kich dzia łań, do któ rych or gan ad mi ni stra cji
pu blicz nej nie ma umo co wa nia usta wo we go, czy li nie mo -
że za sto so wać for my ak tu ad mi ni stra cyj ne go in dy wi du al -
ne go, nie mo że też sko rzy stać z dro gi po stę po wa nia
ad mi ni stra cyj ne go, to wte dy wła śnie sku tek praw ny de cy -
zji bę dzie nie od wra cal ny”.

Z sy tu acją ta ką ma my do czy nie nia wła śnie w przy pad -
ku de cy zji wy własz cze nio wych obej mu ją cych nie ru cho -

mo ści prze ka za ne na stęp nie pod pra cow ni cze ogro dy
dział ko we, któ re na by ły sta tus sta ły (dzi siej szy ROD).
Stwier dze nie za ist nie nia nie od wra cal no ści skut ków praw -
nych ta kich de cy zji jest do pusz czal ne z po wo du za ist nie -
nia dwóch oko licz no ści. 

Po pierw sze, co do za sa dy, za wy jąt kiem ce lów do pusz -
cza ją cych wy własz cze nie, li kwi da cja ROD mo że na stą -
pić wy łącz nie za zgo dą PZD (art. 17 ust. 2 usta wy 
o ROD). Tak więc or gan ad mi ni stra cji re pre zen tu ją cy wła -
ści cie la nie ru cho mo ści (np. Skarb Pań stwa lub gmi nę) nie
jest wład ny, bez zgo dy PZD, zli kwi do wać ROD, a bez li -
kwi da cji ROD nie mo że też dys po no wać zaj mo wa nym
przez ogród te re nem. 

Po dru gie zaś, i mo że na wet waż niej sze, na nie sie nia i
na sa dze nia zlo ka li zo wa ne na te re nie ROD sta no wią od -
ręb ny od nie ru cho mo ści przed miot wła sność (PZD lub in -
dy wi du al ne go dział kow ca). Ogro dy dział ko we mo gą być
zlo ka li zo wa ne wy łącz nie na nie ru cho mo ściach sta no wią -
cych wła sność Skar bu Pań stwa, jed nost ki sa mo rzą du te ry -
to rial ne go lub PZD. Wy ni ka to za rów no z art. 9 usta wy 
o ROD, jak i z fak tu, iż ROD ma ją sta tus urzą dzeń uży -
tecz no ści pu blicz nej, któ re z za ło że nia nie mo gą sta no wić
wła sno ści pry wat nej. Tak więc prze ka za nie wła sno ści nie -
ru cho mo ści za ję tej przez ROD oso bie pry wat nej skut ko -
wa ło by, iż da ny obiekt prze stał by speł niać wa run ki
prze wi dzia ne w usta wie dla ROD. W kon se kwen cji prze -
sta ły by mieć do nie go za sto so wa ne re gu la cje usta wy 
o ROD, a więc wo bec skład ni ków ma jąt ko wych trwa le
zwią za nych z nie ru cho mo ścią za czę ła by obo wią zy wać za -
sa da su per fi cies so lo  ce dit – zgod nie z któ rą czę ścią skła -
do wą grun tu są wszyst kie rze czy, a tak że ro śli ny, trwa le
złą czo ne z tą nie ru cho mo ścią. Tak więc na stą pi ło by ukry -
te wy własz cze nie PZD i dział kow ców z ich ma jąt ku 
– stał by się on wła sno ścią oso by, na któ rej rzecz do ko na -
no zwro tu nie ru cho mo ści.  

Ta kie sy tu acje, bu dzą ce wąt pli wość co do zgod no ści 
z za sa dą rów nej dla wszyst kich ochro ny pra wa wła sno ści
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(art. 64 Kon sty tu cji RP), mia ły miej sce wła śnie przed wej -
ściem w ży cie art. 24 ust. o ROD. Wcze śniej, w przy pad -
ku zgło sze nia rosz cze nia do te re nów ogro dów, bar dzo
czę sto na stę po wał zwrot nie ru cho mo ści na rzecz by łych
wła ści cie li bez prze pro wa dze nia li kwi da cji ogro du i wy -
pła ce nia dział kow com i PZD od szko do wa nia za ich wła -
sność. Tak więc dział kow cy, któ rzy dzia ła jąc w za ufa niu
do wła dzy pu blicz nej za go spo da ro wy wa li nie ru cho mość
w prze świad cze niu, że in we sto wa ny ma ją tek – ja ko od ręb -
ną od nie ru cho mo ści wła sność – ko rzy sta z kon sty tu cyj -
nych gwa ran cji ochro ny, by li wy własz cza ni bez od szko do-
wa nia. Stan ten bez wąt pie nia sta no wił po gwał ce nie kon -
sty tu cyj nych stan dar dów. Jak kol wiek bo wiem za spo ka ja -
nie rosz czeń by łych wła ści cie li sta no wi ło dzia ła nie ma ją ce
na ce lu re ali za cją praw zwią za nych z ochro ną wła sność, to
jed nak dzia ła nia te wią za ły się z bez po śred nim na ru sze -
niem pra wa wła sno ści dział kow ców i PZD. 

Z te go też wzglę du usta wo daw ca zde cy do wał się na
wpro wa dze nie roz wią za nia, któ re po go dzi ło pra wa by łych
wła ści cie li z ko niecz no ścią za pew nie nia ochro ny wła sno -
ści PZD i dział kow ców, przy czym pry mat dał ochro nie
wła sno ści. Za uwa żyć bo wiem na le ży, iż choć rosz cze nia
by łych wła ści cie li ma ją źró dło w ochro nie wła sno ści, to
jed nak, nie do ty czą one stric te pra wa wła sno ści – do ty czą
rosz cze nia o przy wró ce nie wła sno ści. 

Kwe stio nu jąc ten prze pis wnio sko daw ca przy wo łał ge -
ne ral nie dwie kwe stie. Pierw szą,  ma być rze ko ma roz -
bież ność w orzecz nic twie. Jest to o ty le za ska ku ją ca
kon te sta cja, iż prze pis ten był do tych czas jed no znacz nie
in ter pre to wa ny przez Sąd Naj wyż szy. Zna mien ne jest tak -
że, iż przy oka zji uży cia te go ar gu men tu, Pierw szy Pre zes
Są du Naj wyż sze go za prze czył cał ko wi cie do tych cza so -
wej li nii Są du Naj wyż sze go. Wska zał mia no wi cie, iż na -
wet w przy pad ku od mo wy stwier dze nia  nie kon sty tu -
cyj no ści prze pi su, wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go bę -
dzie sta no wił dla są dów wska zów kę co do spo so bu wy -
kład ni art. 24 usta wy o ROD. Tym cza sem w do tych -
cza so wym orzecz nic twie Sąd Naj wyż szy jed no znacz nie
twier dził, iż wy kład nia pra wa jest do me ną są dów, zaś Try -
bu nał Kon sty tu cyj ny, któ re go za da niem jest ba da nie zgod -
no ści ak tów pra wa z nor mą wyż sze go rzę du, np. usta wy 
z Kon sty tu ują, nie po sia da upraw nień do in ter pre ta cji pra -
wa (po sta no wie nie SN z 6 ma ja 2003 r., I C0 7/03).

Po nad to wnio sko daw ca za rzu cił, iż wpro wa dza jąc 
art. 24 usta wy o ROD usta wo daw ca wy ka zał się lek ce wa -
że niem dla wła ści cie li i upraw nio nych osób trze cich. Mia -
no wi cie nad mier nie in ge ru je w upraw nie nia wła ści ciel skie
Skar bu Pań stwa i gmi ny, a tak że ogra ni czył moż li wość
ubie ga nia się by łych wła ści cie li o zwrot nie ru-
cho mo ści. Ar gu men ta cja przy wo ła na na po trze by uza sad -
nie nia tej te zy cał ko wi cie jed nak po mi ja fakt, iż ochro na
ROD przed skut ka mi rosz czeń sta no wi for mę ochro ny

wła sno ści, tj. wła sno ści PZD i dział kow ców do na nie sień
i na sa dzeń znaj du ją cych  się na nie ru cho mo ści. Po nad to
prze pis ten słu ży obro nie praw na by tych w do brej wie rze.
Z ko lei pod no sze nie ar gu men tu do ty czą ce go upraw nień
by łych wła ści cie li jest o ty le chy bio ne, iż ich rosz cze nia
ma jąt ko we są za bez pie czo ne po przez gwa ran cję od szko -
do wa nia lub nie ru cho mo ści za stęp czej. Nie zro zu mia ła jest
tak że te za o „wtór nym wy własz cze niu” tych osób przez
art. 24 usta wy o ROD. Prze pis ten (co po twier dził w swym
orze cze niu Sąd Naj wyż szy – wy rok z dnia 11 kwiet nia
2008 r. sygn. akt II CSK 650/07) nie ma bo wiem za sto so -
wa nia do rosz czeń wła ści cie li. Do ty czy on wy łącz nie
osób, któ re do pie ro dą żą do od zy ska nia wła sno ści. Nie
spo sób więc mó wić o wy własz cze niu, a je dy nie o ogra ni -
cze niu form za dość uczy nie nia ich pra wom, po przez wy -
łą cze nie moż li wo ści fi zycz ne go zwro tu nie ru cho mo ści. 

Cał ko wi cie nie zro zu mia ła jest tak że pró ba za kwe stio -
no wa nia kon sty tu cyj no ści art. 24 usta wy o ROD z uwa gi
na rze ko me na ru sze nie upraw nień wła ści ciel skich gmin 
i Skar bu Pań stwa. Zwa żyć bo wiem na le ży, iż za ję cie te re -
nów pod dzi siej sze ROD od by wa ło się w opar ciu o de cy -
zje or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej. Ob cią ża nie ich
na stęp ców praw nych – czy li Skar bu Pań stwa lub gmin 
– od po wie dzial no ścią za prze ka za nie pod ogród te re nu
ob cią żo ne go wa dą praw ną, na le ży uznać za zde cy do wa nie
bar dziej od po wia da ją ce stan dar dom de mo kra tycz ne go
pań stwa pra wa, niż do tych cza so wą prak ty ką, spro wa dza -
ją cą się do te go, iż skut ki te po no si li dział kow cy i PZD
zmu sze ni do opusz cze nia nie ru cho mo ści bez od szko do -
wa nia. Na mar gi ne sie war to rów nież do dać, iż w przy wo -
ła nej w uza sad nie niu wnio sku spra wie rosz czeń do
nie ru cho mo ści war szaw skiej, w wy ni ku wie lo let nie go
pro ce su za ini cjo wa ne go przez Zwią zek, NSA na ka zał po -
now ne roz pa trze nie spra wy, m.in. z uwa gi na po waż ne
wąt pli wo ści co do za sad no ści rosz czeń zgła sza nych przez
oso by trze cie do te re nu zaj mo wa ne go przez ROD. Tak
więc nie wy klu czo ne, że gdy by nie art. 24 usta wy o ROD,
to mia sto od da ło by bez za sad nie nie ru cho mość, a je dy nie
opór Związ ku do pro wa dził do te go, iż rosz cze nia te zo -
sta ną naj praw do po dob niej cał ko wi cie od da lo ne.  

Re asu mu jąc po wyż sze, na le ży stwier dzić, iż przy wo ła -
ne na uza sad nie nie art. 24 usta wy o ROD ar gu men ty
świad czą, iż wnio sko daw ca po now nie od mó wił PZD 
i dział kow com rów no rzęd nych, w sto sun ku do by łych
wła ści cie li a na wet gmin i Skar bu Pań stwa, upraw nień do
ochro ny ich praw. O je go ne ga tyw nym na sta wie niu świad -
czy rów nież ten den cyj na ar gu men ta cja, sto ją ca w sprzecz -
no ści z orzecz nic twem Są du Naj wyż sze go, nie tyl ko w
za kre sie za kwe stio no wa ne go prze pi su, ale na wet je go
kom pe ten cji – co mu si bu dzić zdu mie nie bio rąc pod uwa -
gę funk cję wnio sko daw cy – Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go. 
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Uwa gi koń co we 

Oce nia jąc ca ło kształt wy stą pie nia 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 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych na le -
ży stwier dzić, iż jest to do ku ment co naj mniej dys ku syj ny.
Po czy na jąc od prze sła nek, któ re skło ni ły go do wy stą pie -
nia z tą ini cja ty wą, po przez spo sób sfor mu ło wa nia żą da -
nia, zda ją cy się wska zy wać na prze kro cze nie upraw nień
przy słu gu ją cych te mu or ga no wi, a koń cząc na ar gu men -
tach, któ re pa da ją w uza sad nie niu wy stą pie nia, za sad nym
jest nie tyl ko za kwe stio no wa nie sa mej ini cja ty wy, ale tak -
że po sta wie nie py ta nia o cel i prze słan ki, ja ki mi wy stę pu -
jąc z nią kie ro wał się pro fe sor Lech Gar doc ki. 

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych by ła nie jed -
no krot nie sto so wa na przez Sąd Naj wyż szy i ni gdy nie by -
ło sy gna łów, aby jej po szcze gól ne za pi sy, a tym bar dziej
ca ła usta wa, wzbu dza ła po stro nie Są du Naj wyż sze go za -
strze że nia, któ re zo sta ły za war te w wy stą pie niu skie ro wa -
nym do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Stąd jej za skar że nie
w ca ło ści uza sad nia po sta wie nie py ta nia, czy w tym kon -
kret nym przy pad ku wyj ście z ini cja ty wą nie sta no wi ło jed -
nak spe cy ficz ne go nad uży cia kom pe ten cji, w któ re zo stał
wy po sa żo ny kon sty tu cyj ny re pre zen tant Są du Naj wyż sze -
go. Kon tro wer sje co do mo ty wów po głę bia fakt, iż na stą pi -
ło to tuż przed za koń cze niem ka den cji prof. L. Ga droc kie go
na tym sta no wi sku. Nie spo sób tak że nie po ru szyć kwe stii
try bu, w ja kim do szło do za skar że nia usta wy. 
W 6 mie się cy po wy stą pie niu z wnio skiem obej mu ją cym 6
prze pi sów usta wy o ROD, Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż -
sze go stwier dza, iż nie kon sty tu cyj na jest ca ła usta wa,
względ nie żą da uchy le nia ko lej nych 7 prze pi sów usta wy.
Co zna mien ne, w okre sie tym nie wy stą pi ło żad ne zda rze -
nie w dzia łal no ści Są du Naj wyż sze go, któ re uza sad nia ło -
by ta kie po stę po wa nie. Świad czy ło by to o tym, iż wy s-
tę pu jąc z pier wot ną ini cja ty wą Pierw szy Pre zes Są du Naj -
wyż sze go nie zgłę bił za pi sów usta wy o ROD, lub też, iż
roz sze rze nie za skar że nia by ło re ak cją na ma so we wy stą -
pie nia dział kow ców, któ rzy prze sła li do prof. Le cha Gar doc -
kie go kil ka ty się cy li stów, w któ rych po le mi zo wa li z je go
de cy zją i wnio sko wa li o wy co fa nie skar gi z Try bu na łu.

Po za oko licz no ścia mi, w ja kich do szło do za skar że nia
usta wy o ROD,  za strze że nia bu dzi tak że spo sób sfor mu -
ło wa nia wnio sku. Do ty czy to za rów no za kre su żą da nia,
bez pre ce den so we go, bo obej mu ją ce go ca łą usta wę 
o ROD, a je dy nie fa kul ta tyw nie wska zu ją ce go jej po -
szcze gól ne za pi sy, jak i na zwy i tre ści wy stą pie nia – okre -
ślo ne go ja ko „Wnio sek o stwier dze nie nie zgod no ści 
z Kon sty tu cją”. Za kwe stio no wa nie ca łej usta wy, a więc
sys te mu or ga ni za cji ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce
okre ślo ne go przez usta wo daw cę, nie spo sób uznać za pra -
wi dło we wy ko rzy sta nie kom pe ten cji, w któ rą wy po sa żo -
ny zo stał Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go. Nie wąt-
pli wie nie mia ła ona słu żyć pro wa dza niu przez wła dzę są -
dow ni czą po le mi ki z usta wo daw cą, co do roz wią zań sys -

te mo wych przy ję tych w da nej dzie dzi nie ży cia spo łecz-
ne go, a tak de fac to na le ży po trak to wać wnio sek o wy eli -
mi no wa nie z po rząd ku praw ne go usta wy o ROD. Po nad -
to, choć ża den prze pis nie wpro wa dza ta kich ogra ni czeń,
to z isto ty funk cji Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
wy ni ka, iż kom pe ten cja ta po win na być wy ko rzy sty wa na
w związ ku z funk cjo no wa niem są dów. Tym cza sem, tak
jak to by ło wie lo krot nie pod kre ślo ne wcze śniej, w orzecz -
nic twie są dów po wszech nych nie po ja wia ły się ja kie kol -
wiek sy gna ły świad czą ce o tym, iż usta wa o ROD przy
prak tycz nym sto so wa niu bu dzi ły za strze że nia sfor mu ło -
wa ne w uza sad nie niu wy stą pie nia. 

Od no śnie za strze żeń co do for my wy stą pie nia za ty tu ło -
wa ne go „skar ga o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu -
cją” to na le ży za uwa żyć, iż zgod nie z Kon sty tu cją RP oraz
usta wą o Try bu na le Kon sty tu cyj nym, do kom pe ten cji
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go na le ży wy stą pie -
nie do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z wnio skiem o zba da -
nie zgod no ści usta wy z Kon sty tu cją. To for mal ne uchy-
bie nie tyl ko po zor nie jest ma ło istot ne. W rze czy wi sto ści
ist nie ją pod sta wy by uznać, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny
po wi nien od rzu cić wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go, a w kon se kwen cji i je go roz sze rze nie. Zgod -
nie z za sa dą le ga li zmu or ga ny Pań stwa – a za ta ko wy
nie wąt pli wie na le ży uznać w tym przy pad ku Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go – zo bo wią za ne są do ści słe go
prze strze ga nia za kre su swych kom pe ten cji. Tak więc, je -
że li Kon sty tu cja usta na wia pra wo do zło że nia „wnio sku o
zba da nie zgod no ści z Kon sty tu cją”, to or gan upraw nio ny
nie mo że żą dać – jak to uczy nił Pierw szy Pre zes Są du Naj -
wyż sze go we wnio sku do ty czą cym usta wy o ROD 
– „stwier dze nia nie zgod no ści z Kon sty tu cją”. Czym in -
nym jest skar ga kon sty tu cyj na przy słu gu ją ca oby wa te lo -
wi, czym in nym zaś upraw nie nie Pierw sze go Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go. Po nad to nie moż na za po mi nać 
o szcze gól nej funk cji w wy mia rze spra wie dli wo ści, ja ką
peł ni Pierw szy Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Wy kro cze nie
przez or gan pań stwa po za za kres swych kom pe ten cji sta -
no wi na ru sze nie jed no znacz nie sfor mu ło wa nej nor my za -
war tej w art. 7 Kon sty tu cji RP sta no wią ce go, że „Or ga ny
wła dzy pu blicz nej dzia ła ją na pod sta wie i w gra ni cach
pra wa”. Kon sty tu cja wy klu cza sto so wa nie ja kich kol wiek
do mnie mań kom pe ten cji, czy kon wa li da cji for my czyn -
no ści bę dą cych re ali za cją upraw nień or ga nów Pań stwa,
po przez stwier dze nie, iż po mi mo wa dli we go ozna cze nia,
dzia ła nie to sta no wi prze jaw in ne go ro dza ju czyn no ści. 

Po za za strze że nia mi for mal ny mi, wnio sek Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go bu dzi wąt pli wo ści tak że 
z uwa gi na ar gu men ta cję przy wo ła ną dla uza sad nie nia
twier dzeń o nie kon sty tu cyj no ści usta wy. Jej la ko nicz ność
jest wprost nie zwy kła. Naj lep szym przy kła dem mo że być
no to rycz ne po mi ja nie praw dział kow ców, wy ni ka ją cych
z za kwe stio no wa nych prze pi sów, a sku pia nie się wy łącz -
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4. Opi nia Ko mi sji Usta wo daw czej w spra wie wnio sku I Pre zes SN do TK

OPI NIA nr 476
Ko mi sji Usta wo daw czej

uchwa lo na w dniu l grud nia 2010 r.
dla Mar szał ka Sej mu

w spra wie 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
(sygn. akt K 8/10)

nie na sa mym Pol skim Związ ku Dział kow ców. Wy da je
się, że jest to za bieg świa do my. Ma on słu żyć uza sad nie -
niu te zy, wy raź nie for so wa nej przez au to ra wnio sku, iż
usta wa o ROD jest ak tem słu żą cym wy łącz nie or ga ni za -
cji. Dla jej udo wod nie nia w roz wa ża niach świa do mie po -
mi ja się fakt, że za skar żo ne prze pi sy słu żą rów nież, 
a wła ści wie przede wszyst kim, za pew nie niu ochro ny praw
ma jąt ko wych i so cjal nych oby wa te li ko rzy sta ją cych z do -
stę pu do dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych. In -
ną spra wą jest swo ista dys kry mi na cja or ga ni za cji 
i dział kow ców, któ rych pra wa są ba ga te li zo wa ne lub igno -
ro wa ne, w od róż nie niu do praw ma jąt ko wych gmin 

i Skar bu Pań stwa, któ re są z ko lei ab so lu ty zo wa ne i któ -
rym wnio sko daw ca zda je się udzie lać pry ma tu nad pra -
wa mi związ ku i je go człon ków. 

Z po wyż szych wzglę dów, za sad nym jest stwier dze nie,
iż wy stą pie nie z dnia 6 wrze śnia 2010 r. skie ro wa ne do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez Pierw sze go Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go prof. Le cha Gar doc kie go, a sta no wią ce
roz sze rze nie pier wot ne go wnio sku o stwier dze nie nie god -
no ści z Kon sty tu cją RP usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, jest ini cja ty wą bez za sad ną, a uchy bie nia for -
mal ne, któ rych do pu ścił się wnio sko daw ca, uza sad nia ją
po sta wie nie te zy, iż wręcz nie do pusz czal ną. 

Opra co wał:
Ze spół Praw ni ków

Kra jo wej Ra dy PZD

3. Sej mo wa Ko mi sja o usta wie o ROD przed TK

W dniu 1 grud nia 2010 r. Ko mi sja Usta wo daw cza Sej -
mu wy ra zi ła opi nię w spra wie wnio sku o stwier dze nie nie -
zgod no ści z Kon sty tu cją usta wy o ROD. Jak wy ni ka 
z opu bli ko wa ne go na stro nie in ter ne to wej Sej mu opi nii 
nr 476, zda niem Ko mi sji wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go jest za sad ny je dy nie co do trzech za skar -
żo nych prze pi sów z usta wy o ROD (tj. art. 10, art. 18 oraz
art. 24 usta wy o ROD), zaś po zo sta łe 10 za skar żo nych
prze pi sów jest zgod nych z Kon sty tu cją. Co istot ne, Ko -
mi sja nie po par ła tak że wnio sku o stwier dze nie nie zgod -
no ści z Kon sty tu cją ca łej usta wy i wnio sła o umo rze nie
po stę po wa nia w tym za kre sie. 

Na le ży od no to wać, że PZD nie zo stał nie ste ty po wia -
do mio ny o po sie dze niu Ko mi sji, stąd nie mógł za pre zen -
to wać ar gu men tów dział kow ców w tej spra wie. Być mo że
wów czas zda nie Ko mi sji by ło by ne ga tyw ne wo bec za -

skar że nia wszyst kich prze pi sów. Moż na też przy pusz czać,
iż obok oczy wi stych wzglę dów me ry to rycz nych prze ma -
wia ją cych za od mo wą ak cep ta cji dla za skar że nia ty lu
prze pi sów usta wy o ROD, na sta no wi sko Ko mi sji wpływ
mia ły po glą dy za war te w ty sią cach zbio ro wych wy stą pień
dział kow ców prze sła nych do Sej mu. 

Na chwi lę spo rzą dza nia ni niej szej in for ma cji na stro nie
sej mo wej nie za miesz czo no jesz cze ste no gra mu z po sie -
dze nia Ko mi sji. Tak więc nie był jesz cze zna ny prze bieg
po sie dze nia oraz gło so wa nia – w tym sta no wi ska po sła
Sta ni sła wa Pię ty wy zna czo ne go na re pre zen tan ta Sej mu
przed Try bu na łem w tej spra wie. Po zo sta je mieć na dzie -
ję, iż przy naj mniej w za kre sie okre ślo nym w uchwa le ko -
mi sji bę dzie on po pie rał usta wę o ROD zgod nie z wo lą
se tek ty się cy dział kow ców, któ rzy sta nę li już w obro nie
usta wy i ogro dów.

BP

Na pod sta wie art. 121 ust. 2 Re gu la mi nu Sej mu Ko mi -
sja Usta wo daw cza po roz pa trze niu, na po sie dze niu w dniu
l grud nia 2010 r., skie ro wa ne go do Try bu na łu Kon sty tu -

cyj ne go wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
o stwier dze nie nie zgod no ści:

I. o zba da nie zgod no ści ca łej usta wy z dnia 8 lip ca 2005
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r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z art. 2, art. 21 ust.
l, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 58 ust. l oraz z art. 64 Kon sty -
tu cji RP;

II. w przy pad ku, gdy by Try bu nał Kon sty tu cyj ny uznał
za nie uza sad nio ny da lej idą cy wnio sek za war ty w pkt I, 
o zba da nie zgod no ści:

1) art. 6 ww. usta wy z art. 2, art. 21 ust. l, art. 31 ust. l,
art. 32 art. 58 ust. l oraz art. 64 ust. 2 i 3 Kon sty tu cji RP;

2) art. 10 ww. z art. 2, art. 32 i art. 64 Kon sty tu cji RP;
3) art. 13 ust. l ww. usta wy z art. 2, art. 32 ust. l i 2 oraz

art. 58 ust. l Kon sty tu cji RP;
4) art. 13 ust. 4 ww. usta wy z art. 2 Kon sty tu cji RP;
5) art. 14 ust. l i 2 ww. usta wy z art. 2, art. 31 ust. l i 3,

art. 32 i art. 58 ust. l Kon sty tu cji RP;
6) art. 15 ust. 2 ww. usta wy z art. 2, art. 21 i art. 64 

ust. 2 Kon sty tu cji RP;
7) art. 17 ust. 2 ww. usta wy z art. 2, art. 21 ust. l, art. 64

ust. 3 oraz art. 165 ust. l Kon sty tu cji RP;
8) art. 18 ww. usta wy, w za kre sie, w ja kim uza leż nia li -

kwi da cję ro dzin ne go ogro du dział ko we go w okre sie we -
ge ta cji ro ślin od zgo dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców
– z art. 21 ust. l i 2, art. 64 ust. 3 oraz art. 165 ust. l Kon -
sty tu cji RP;

9) art. 19 i 20 ww. usta wy z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 167
ust. 4 Kon sty tu cji RP;

10) art. 24 ww. usta wy z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 64 
ust. 2 i 3 oraz art. 167 ust. 2 i 4 Kon sty tu cji RP.

11) art. 30 ww. usta wy z art. 2, art. 31 ust. l i 3, art. 32
oraz art. 58 ust. l Kon sty tu cji RP;

12) art. 31 ust. l, 2, 3 ww. usta wy z art. 2, art. 31 ust. l 
i 3, art. 32 oraz art. 58 ust. l Kon sty tu cji RP;

13) art. 31 ust. 4 ww. usta wy, w za kre sie, w ja kim nie
okre śla w spo sób wy raź ny krę gu osób bli skich, któ re 
z mo cy usta wy wstę pu ją po zmar łym użyt kow ni ku dział -
ki w sto su nek użyt ko wa nia, a w przy pad ku, gdy o przy -
dział dział ki ubie ga się wię cej niż jed na oso ba bli ska,
po zo sta wia PZD swo bod ne uzna nie co do wy bo ru oso by,
na rzecz któ rej na stą pi przy dział dział ki – z art. 2, art. 21
oraz art. 64 ust. 2 Kon sty tu cji RP

– wy ra ża po zy tyw ną opi nię o zgod no ści art. 6 ww. usta -
wy z art. 2, art. 21 ust. l, art. 31 ust. l, art. 32, art. 58 ust. l
oraz z art. 64 ust. 2 i 3 Kon sty tu cji,

– wy ra ża ne ga tyw ną opi nię o zgod no ści art. 10 ww.
usta wy z art. 2 i art. 32 Kon sty tu cji,

– wy ra ża po zy tyw ną opi nie o zgod no ści art. 10 ww.

usta wy z art. 64 Kon sty tu cji,
– wy ra ża po zy tyw ną opi nię o zgod no ści art. 13 ust. l

ww. usta wy z art. 2, art. 32 i art. 58 ust. l Kon sty tu cji,
– wy ra ża po zy tyw ną opi nię o zgod no ści art. 13 ust. 4

ww. usta wy z art. 2 Kon sty tu cji,
– wy ra ża po zy tyw ną opi nię o zgod no ści art. 14 ust. l i 2

ww. usta wy z art. 2, art. 31 ust. l i 3, art. 32 i art. 58 ust. l
Kon sty tu cji,

– wy ra ża po zy tyw ną opi nię o zgod no ści art. 15 ust. 2
ww. usta wy z art. 2, art. 21 i art. 64 ust. 2 Kon sty tu cji,

– wy ra ża po zy tyw ną opi nię o zgod no ści art. 17 ust. 2
ww. usta wy z art. 2 Kon sty tu cji,

– wy ra ża po zy tyw ną opi nię o zgod no ści art. 17 ust. 2
ww. usta wy z art. 21 ust. l, art. 64 ust. 3 i art. 165 ust. l
Kon sty tu cji,

– wy ra ża ne ga tyw ną opi nię o zgod no ści art. 18 ww.
usta wy, w za kre sie, w ja kim uza leż nia li kwi da cję ro dzin -
ne go ogro du dział ko we go w okre sie we ge ta cji ro ślin od
zgo dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców, z art. 21 ust. l 
i 2, art. 64 ust. 3 i art. 165 ust. l Kon sty tu cji,

– wy ra ża po zy tyw ną opi nię o zgod no ści art. 19 i art. 20
ww. usta wy z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 167 ust. 4 Kon sty tu cji,

– wy ra ża po zy tyw ną opi nię o zgod no ści art. 24 ww.
usta wy z art. 167 ust. 2 i 4 Kon sty tu cji,

– wy ra ża ne ga tyw ną opi nię o zgod no ści art. 24 ww.
usta wy z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 2 i 3 Kon sty tu -
cji,

– wy ra ża po zy tyw ną opi nię o zgod no ści art. 30 ww.
usta wy z art. 2, art. 31 ust. l i 3, art. 32 i art. 58 ust. l Kon -
sty tu cji,

– wy ra ża po zy tyw ną opi nię o zgod no ści art. 31 ust. l, 2
i 3 ww. usta wy z art. 2, art. 31 ust. l i 3, art. 32 i art. 58 ust.
l Kon sty tu cji,

– wy ra ża po zy tyw ną opi nię o zgod no ści art. 31 ust. 4
ww. usta wy w za kre sie, w ja kim nie okre śla w spo sób wy -
raź ny krę gu osób bli skich, któ re z mo cy usta wy wstę pu ją
po zmar łym użyt kow ni ku dział ki w sto su nek użyt ko wa -
nia, a przy pad ku gdy o przy dział ubie ga się wię cej niż jed -
na oso ba bli ska po zo sta wia Pol skie mu Związ ko wi
Dział kow ców swo bod ne uzna nie co do wy bo ru oso by, na
rzecz któ rej na stą pi przy dział dział ki, z art. 2, art. 21 
i art. 64 ust. 2 Kon sty tu cji oraz – wno si, na pod sta wie 
art. 39 ust. l pkt l usta wy o Try bu na le Kon sty tu cyj nym, 
o umo rze nie po stę po wa nia w po zo sta łym za kre sie, ze
wzglę du na nie do pusz czal ność wy da nia wy ro ku.

Przewodniczący Komisji 
/-/ Wojciech Szarama
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Ja dwi ga Bie liń ska z Wał brzy cha
Sza now ny Pan
Grze gorz Sche ty na
Mar sza łek Sej mu RP

Wał brzych, 10 grud nia 2010 r.

Uczest ni cy Okrę go we go Za rzą du Opol skie go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców od by te go w dniu 10-12-2010 r. 
w Opo lu zwra ca ją się do Pa na Mar szał ka Sej mu z po stu -

la tem o nie wy zna cza nie na re pre zen tan tów Sej mu w spra -
wie za wi słej przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym sygn. akt
K 8/10 i P 32/10 po słów Sta ni sła wa Pię ty i An drze ja De ry.

5. W spra wie re pre zen ta cji Sej mu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym

Okrę go wy Za rząd PZD w Opo lu
Mar sza łek 
Sej mu RP
War sza wa

Byt praw ny dział kow ców jest ure gu lo wa ny usta wą o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z 8-07-2005 r. (dz, U. 
z 2005 r. Nr 169, póz. 1419). W lip cu 2009 r. Sejm RP od -
rzu cił w pierw szym czy ta niu pro jekt usta wy PiS au tor stwa
Pa na po sła An drze ja De ry prze wi du ją cej li kwi da cję na -
sze go Związ ku i na cjo na li za cję je go ma jąt ku.

Po stę po wa nie, któ re za wi sło przez Try bu na łem Kon sty -
tu cyj nym do ty czyć ma na szej usta wy o ROD.

Wy ra ża my głę bo ką oba wę opar tą na oczy wi stych fak -
tach czy za pro po no wa na re pre zen ta cja Sej mu tj. dwóch
po słów z tej sa mej par tii po li tycz nej i zde cy do wa nych
prze ciw ni ków usta wy o ROD bę dzie obiek tyw na i bez -
stron na.

Na po sie dze niu Ko mi sji Usta wo daw czej od by tym 
w dniu 1-12-2010 r. Pan po seł A. De ra po twier dził na sze
oba wy po przez swo je wy po wie dzi i zaj mo wa ne sta no wi -
ska, zgło sił się na re pre zen tan ta Sej mu ochot ni czo.

Uwa ża my, że obaj Pa no wie po sło wie ma ją nie tyl ko pra -
wo ale wręcz obo wią zek w re aliach ni niej szej spra wy wy -
łą czyć się w tej spra wie z re pre zen to wa nia Sej mu RP
przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym.

Obec ni na dzi siej szym ze bra niu człon ko wie Okrę go we -
go Za rzą du Opol skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w Opo lu li czą na Pa na bez stron ność i obiek ty wizm w
przed mio cie pod ję cia de cy zji usta le nia re pre zen ta cji Sej mu
przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym w oma wia nej spra wie.

Pod pi sy Uczest ni ków Ze bra nia Okrę go we go 
Za rzą du Opol skie go PZD w Opo lu

/-/ 19 pod pi sów

UZA SAD NIE NIE

Pa nie Mar szał ku.
Wia do mo mi, że w dniu 1 grud nia 2010 r. Ko mi sja Usta -

wo daw cza Sej mu ob ra do wa ła nad wnio skiem 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 w spra wie stwier dze nia nie zgod no ści
sze re gu prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, a tak że na wnio skiem o uchy le nie ca łej usta wy.

Nie wiem tyl ko dla cze go po sie dze nie tej Ko mi sji by ło
ta jem ni cze i jak kol wiek w/w wnio sek do ty czy tyl ko Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, tj. nas człon ków te go
Związ ku, to na to po sie dze nie nie za pro szo no na szych
przed sta wi cie li z Kra jo wej Ra dy PZD. Czyż by pa no wie
par la men ta rzy ści nas zi gno ro wa li?

Nie tak daw no, bo na I Kon gre sie Pol skie go Związ ku

Dział kow ców w dniu 14 lip ca 2009 r. obec ni na nim par -
la men ta rzy ści za pew nia li nas, że bez na sze go udzia łu nie
bę dą do ko ny wa ne żad ne zmia ny w usta wie o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Za pew nia li, że ogro dy dział ko we
są dla lu dzi i po zo sta ną, a kto wy stę pu je prze ciw ko ogro -
dom i Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców, to dzia ła prze -
ciw ko czło wie ko wi.

Tym cza sem w dniu l grud nia 2010 r. Ko mi sja Usta wo -
daw cza wy ra zi ła opi nię ne ga tyw ną do 3 ar ty ku łów usta wy
nie da jąc żad nej moż li wo ści wy po wie dze nia się i przed -
sta wie nia na szej opi nii przez na szych przed sta wi cie li 
w Kra jo wej Ra dzie PZD.

Dla cze go tak się dzie je, że obiet ni ce par la men ta rzy stów
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nie są do trzy my wa ne? Czyż by pa no wie po sło wie za po -
mnie li jak nas wspie ra li na na szym Kon gre sie. A my dział -
kow cy uwie rzy li śmy Wam i da li śmy te mu wy raz w wy-
bo rach par la men tar nych, gdyż wspar li śmy swo imi gło sa -
mi wła śnie Was, a nie kan dy da tów na po słów z opcji po -
li tycz nej, któ ra za mie rza ła zli kwi do wać pol skie ogrod-
nic two dział ko we.

Jak ja i po zo sta li dział kow cy ma my to ro zu mieć? Czy
tym ra zem ci, któ rych po par li śmy za po mnie li o swo ich
obiet ni cach, czy uczy ni li to świa do mie nie in for mu jąc 
o tym, że w dniu l grud nia br. bę dzie opi nio wa ny wy mie nio -
ny wy żej wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.

Je stem dział ko wicz ką w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko -
wym „Pod zam cze” w Wał brzy chu i zo sta łam zo bo wią za -
na przez wie lu dział kow ców z te go Ogro du do wy stą-
pie nia do Pa na Mar szał ka, aby nam ła ska wie wy ja śnił,
dla cze go par la men ta rzy ści nie do trzy mu ją swo ich obiet -
nic, bądź czy są kon kret ne praw ne roz wią za nia za ka zu ją -
ce in for mo wa nia i uczest nic twa na szych przed sta wi cie li
w ob ra dach ko mi sji sej mo wych i w sa mym Sej mie.

Ni niej szym wy stą pie niem speł ni łam ten obo wią zek 
i po zo sta ję w na dziei, że po in for mu je Pan nas o za ję tym
sta no wi sku w tej spra wie.

Z po wa ża niem
/-/ Ja dwi ga Bie liń ska

Opo le, 10 grud nia 2010 r.
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Okrę go wy Za rząd To ruń sko -Wło cław ski PZD w To ru niu

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

w spra wie in for ma cji Naj wyż szej Izby Kon tro li o wy ni kach kon tro li za pew nie nia wa run ków 
do pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzinnych ogro dów dział ko wych

Przed ło żo no naj wyż szym wła dzom usta wo daw czo -wy -
ko naw czych pań stwa in for ma cja bu dzi zdzi wie nie i obu -
rze nie. Jej treść po raz ko lej ny po twier dza fakt pro -
wa dze nia z Pol skim Związ kiem Dział kow ców wal ki po -
li tycz nej. Do wal ki tej włą czo no naj wyż sze pań stwo we
au to ry te ty praw no -kon tro l ne – Sąd Naj wyż szy – Try bu -
nał Kon sty tu cyj ny – Naj wyż sza Izba Kon tro li.

Ata ku je się usta wę, któ ra z ca łą kon se kwen cją jest re ali -
zo wa na przez sa mo dziel ną i sa mo rząd ną po za rzą do wą or -
ga ni za cję spo łecz ną. Usta wę, któ ra do brze słu ży mi lio -
no wej rze szy pol skich dział kow ców. 

Ata ku je się Pol ski Zwią zek Dział kow ców, któ ry wy rę -
cza jąc pań stwo i sa mo rzą dy prze jął pro wa dze nie i za kła -
da nie ogród ków dział ko wych. Ro bi to do brze i sku tecz nie.
Świad czy o tym dy na micz ny roz wój ogrod nic twa dział -
ko we go pod rzą da mi usta wy i jej re ali za to ra Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

Roz wój ogrod nic twa dział ko we go, nie ma le ją ce za in te -
re so wa nie miesz kań ców miej skich blo ko wisk dział ka mi
do bit nie świad czy o za po trze bo wa niu na po trze by ich ro -
lę i zna cze nie ogrod nic twa dział ko we go.

O zna cze niu usta wy o ROD w ży ciu mi lio na ro dzin
upra wia ją cych dział ki świad czy po nad 620 tys. pod pi sów,
dzie siąt ki ty się cy li stów, sta no wisk i pe ty cji pod ad re sem
władz i po li ty ków w jej obro nie.

Funk cjo nu ją ca usta wa o ROD to nie tyl ko pra wa i obo -
wiąz ki dla dział kow ców, to tak że pra wa i obo wiąz ki dla
te re no wych or ga nów pań stwo wych i sa mo rzą do wych.

Obo wiąz ki wy ni ka ją nie tyl ko z tre ści sa mej usta wy 
o ROD, ale tak że z prze pi sów pra wa zwią za ne go z tą usta -
wą a więc pra wo bu dow la ne, ochro na śro do wi ska, miesz -
kal nic two, mel dun ki itp. Wy ni ki kon tro li w tym za kre sie
są że nu ją ce. Wy ka zu ją bez tro skie in do len cje, nie kon se -
kwent ność wie lu gmin a i tak osta tecz ne wnio ski do ty czą
dział kow ców i ich Związ ku.

Pa nie Pre ze sie!
Dzi wić i obu rzać mu si fakt, że wnio ski z kon tro li pre cy -

zu je się nie pod ad re sem kon tro lo wa nych a pod ad re sem
tych, któ rym ta kon tro la mia ła słu żyć a więc dział kow com
i re pre zen tu ją cych ich or ga nów ogro do wych.

Or ga nom ogro do wym za rzu ca się brak pa no wa nia nad
bu dow nic twem i za miesz ka niem na dział kach. A czy kto -
kol wiek pod czas kon tro li za sta no wił się nad bra kiem wy -
po sa że nia w praw ne aspek ty ich kon tro li i eg ze kwo wa nia
przez spo łecz ne za rzą dy ogro dów.

Za rzu ca nie Związ ko wi i or ga nom ogro do wym brak in -
for mo wa nia gmin o ne ga tyw nych zja wi skach w ogro dach
to czy ste kłam stwo. Nie spraw dza no te go pod czas kon tro -
li. A szko da. Praw da by ła by gorz ka.  W ak tach za rzą dów
ROD i okrę go wych za rzą dach znaj du ję się ca łe sto sy pism
in ter wen cyj nych i in for ma cyj nych, o bu dow nic twie, za -
miesz ka niach, z za kre su ochro ny śro do wi ska.

Od po wie dzią na in ter wen cję o nad me tra żach i miesz -
kal nic two by ły po dat ki, proś by i in ter wen cje o po zo sta -
wie nie w spo ko ju, bo wiem gmi na nie ma miesz kań.
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O po zo sta wie niu Za rzą dów w sa mot no ści w wal ce z tą
pa to lo gią świad czy wie le ar ty ku łów pra so wych bro nią -
cych ła mią cych pra wo w ogro dach dział ko wych.

Ta kich przy kła dów mógł kon tro lu ją cym do star czyć każ -
dy Okrę go wy Za rząd i wie le za rzą dów ogro do wych.  Nikt
tym się nie in te re so wał. By ło to nie po trzeb ne, bo wiem już
przed kon tro lą by ło sfor mu ło wa ne za ło że nie, że win na jest
usta wa i Zwią zek. Usta wę trze ba zli kwi do wać Zwią zek
roz wią zać. Ta kim za ło że niom w imie niu 25-cio ty sięcz -
nej rze szy dział kow ców okrę gu to ruń sko -wło cław skie go
sta now czo pro te stu je my.

Do par la men ta rzy stów ape lu je my. Nie burz cie te go co w
po nad wie ko wej hi sto rii do brze się spraw dzi ło w służ bie
po mo cy dla naj go rzej sy tu owa nych, sty ra nych ży ciem 
i bie dą eme ry tów, ren ci stów i bez ro bot nych.

Nie bu duj cie przy szło ści pol skie go ogrod nic twa na fun -
da men tach ten den cyj no ści pół prawd czy po li tycz nych
uprze dzeń.

Dział kow cy pra gną spo ko ju i sta bil no ści. Gwa ran tu je to
funk cjo nu ją ca usta wa, nie chaj tyl ko każ dy, któ re go obo -
wią zu je, a więc dział kow ca, zwią zek, or ga ny pań stwo we
i sa mo rzą do we ro bi ły to co do nich na le ży.

Z po wa ża niem
Człon ko wie OZ To ruń sko -Wło cław skie go 

Pol skie go Związ ku Dział kow ców

/-/ 23 pod pi syTo ruń, 10 grud nia 2010 r.

Pan Grze gorz Sche ty na
Mar sza łek Sej mu RP
War sza wa

To ruń, 10 grud nia 2010 r.

Zgro ma dze ni człon ko wie Okrę go we go Za rzą du To ruń -
sko -Wło cław skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w
dniu 10 grud nia 2010 r. wy ra ża my sta now czy pro test prze -
ciw ko re pre zen to wa niu Sej mu RP przed Try bu na łem Kon -
sty tu cyj nym przez Pa na An drze ja De rę Po sła Klu bu
Par la men tar ne go PiS.

Pan Po seł An drzej De ra po strze ga ny jest ja ko zde cy do -
wa ny prze ciw nik Pol skie go Związ ku Dział kow ców, au tor
szko dli we go dla ru chu dział ko we go pro jek tu usta wy 
o ogród kach dział ko wych z mar ca 2008 r. od rzu co ne go
przez I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców w dniu
15 lip ca 2008 r. i przez Sejm RP w dniu 16 lip ca 2009 r.

Pan Po seł An drzej De ra re pre zen to wał Sejm RP przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym w dniu 20 grud nia 2008 r.
w spra wie wnio sku Ra dy Gmi ny Wro cław o stwier dze niu
nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP art. 10 usta wy o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych. Pan Po seł za miast bro nić
sta no wi ska Sej mu RP w przed mio to wej spra wie w re zul -
ta cie stał się rzecz ni kiem obro ny wnio sko daw cy.

Zwra ca my się z proś bą do Pa na Mar szał ka Sej mu RP 
o wy zna cze nie Po sła, któ ry wy ka że się bez stron no ścią 
w przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym, bro niąc sta no wi -
ska Sej mu RP.

Z wy ra za mi sza cun ku

Człon ko wie OZ  To ruń sko -Wło cław skie go 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

/-/ 23 pod pi sy
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• do ko na ło oce ny ak tu al nej sy tu acji ogro dów wy wo ła -
nej no wym wnio skiem I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go 
o pod da nie kon tro li kon sty tu cyj nej ca łej usta wy o ROD,

• za ak cep to wa ło pro po zy cje dot. ob cho dów 30-le cia
Związ ku, któ re zo sta ną przed sta wio ne pod czas po sie dze -
nia Kra jo wej Ra dy PZD,

• za po zna ło się z in for ma cją z OZ na te mat udzia łu
Związ ku w wy bo rach sa mo rzą do wych,

• do ko na ło oce ny wdra ża nia pro gra mu kom pu te ro we go
ob słu gu ją ce go Re jestr ROD,

• przy ję ło no we za sa dy szko leń in struk to rów Spo łecz nej
Służ by In struk tor skiej,

• za po zna ło się z sy tu acją dział kow ców z ROD „No wa -
lij ka II” w Kra ko wie (rosz cze nie),

• od mó wi ło zmia ny uchwa ły okre śla ją cej wa run ki czę -
ścio wej li kwi da cji ROD „Za chód” w Je le niej Gó rze,

• przy zna ło do ta cje dla ROD na usu wa nie skut ków po -
wo dzi,

• wy ra zi ło zgo dę na roz wią za nie umo wy użyt ko wa nia
wie czy ste go grun tu czę ści ROD „Sło necz nik” w Ko ścia -
nie (za koń cze nie li kwi da cji), 

• roz pa trzy ło od wo ła nie od uchwa ły Pre zy dium OZ 
w Szcze ci nie.

IV. Z PRAC PREZYDIUM KR PZD

1. Pre zy dium KR PZD w dniu 6 paê dzier ni ka 2010 r.

Uchwa ły Prezydium KR PZD

UCHWA ŁA NR 196/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 6 paź dzier ni ka 2010 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 

w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 r.

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 uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
nr 100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w spra wie szcze gól nych
kry te riów udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię -
tych po wo dzią w 2010 r. oraz uchwa ły Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w spra wie
dys po no wa nia, wy ko rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia środ -
ków fi nan so wych prze ka zy wa nych ro dzin nym ogro dom

dział ko wym z kon ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia
skut ków wy rzą dzo nych przez po wódź w 2010 r. w związ -
ku z uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 92/2010
z dnia 26.05.2010 r. w spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź
2010” po sta na wia:

1. Przy znać do ta cje w kwo cie 5.000 zł (słow nie zło tych:
pięć ty się cy) na in we sty cje i re mon ty w za kre sie usu wa -
nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku  ze środ ków zgro ma -
dzo nych na kon cie ban ko wym „Po wódź 2010” dla
na stę pu ją cych ROD:

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość Zadanie w ramach usuwania Dotacja 
skutków powodzi przyznana

KALISKI

1 Natura Ostrów Wlkp. remont domu działkowca 5 000

RAZEM 5 000

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.10.2011 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 6 października 2010 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI



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 uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
nr 100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w spra wie szcze gól nych
kry te riów udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię -
tych po wo dzią w 2010 r. oraz uchwa ły Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w spra wie
dys po no wa nia, wy ko rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia środ -
ków fi nan so wych prze ka zy wa nych ro dzin nym ogro dom

dział ko wym z kon ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia
skut ków wy rzą dzo nych przez po wódź w 2010 r. w związ -
ku z uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 92/2010
z dnia 26.05.2010 r. w spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź
2010” po sta na wia:

1. Przy znać do ta cje w kwo cie 16.000 zł (słow nie zło -
tych: szes na ście ty się cy) na in we sty cje i re mon ty w za kre -
sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku ze środ ków
zgro ma dzo nych na kon cie ban ko wym „Po wódź 2010” dla
na stę pu ją cych ROD:

UCHWA ŁA NR 197/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 6 paź dzier ni ka 2010 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 

w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość Zadanie w ramach usuwania Dotacja 
skutków powodzi przyznana

PODKARPACKI

1 Metalowiec Lubaczów podniesienie wału przeciwpowodziowego 7 000

2 Zorza I Sędziszów Młp. naprawa ogrodzenia, odmulenie rur
melioracyjnych i studzienek 4 000

3 Siarkopol Tarnobrzeg naprawa: ogrodzenia, alejek, sieci elektrycznej
i sieci wodociągowej 5 000

RAZEM 16 000

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.10.2011 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 6 października 2010 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

• przy ję ło ma te ria ły oraz pro jek ty uchwał, któ re zo sta -
ną przed sta wio ne na XVIII po sie dze niu KR PZD,

• przy zna ło do ta cje dla ROD na usu wa nie skut ków po -
wo dzi,

• wy ra zi ło zgo dę na li kwi da cję ROD „Sto krot ka” w Gdy -
ni i czę ścio wą li kwi da cję ROD „Od ro dze nie” w Re dzie,

• wy ra zi ło zgo dę na roz wią za nie umo wy pra wa użyt ko -
wa nia wie czy ste go grun tu sta no wią ce go część ROD im.
A. Czar to ry skie go w Sie nia wie (za koń cze nie li kwi da cji),

• skre śli ło z Re je stru ROD pro wa dzo ne go w Kra jo wej
Ra dzie ROD „Oto min ko” i ROD „Mors” w Oto mi nie,

• za po zna ło się z wy ni ka mi kon tro li prze pro wa dzo nej

przez ze spół kon tro l ny Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
w ROD „Fi skus” (OZ Ma ło pol ski) i wy ja śnie nia mi przed -
sta wi cie li Za rzą du ROD i OZ Ma ło pol skie go,

• za po zna ło się z wy ni ka mi kon tro li prze pro wa dzo nej
przez ze spół kon tro l ny Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej w
OZ PZD w Go rzo wie Wlkp.

• roz pa trzy ło od wo ła nie od uchwa ły Pre zy dium OZ Ma -
ło pol skie go,

• do ko na ło oce ny sy tu acji w ROD „Skar pa” w Mu ru ci -
nie i przy ję ło usta le nia do ty czą ce dal sze go po stę po wa nia,

• zo bo wią za ło OZ Ma ło pol ski do przed sta wie nia uzgod -
nień z dział kow ca mi i osza co wa nia ma jąt ku w ROD „No -

2. Pre zy dium KR PZD w dniu 27 paê dzier ni ka 2010 r.
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wa lij ka II”,
• pod ję ło de cy zję o za opa trze niu za po śred nic twem

okrę go wych za rzą dów in struk to rów SSI w wy daw nic twa
książ ko we za ku pio ne przez KR PZD,

• za po zna ło się z wy ni ka mi lu stra cji prze pro wa dzo nej
przez ze spół Kra jo wej ko mi sji Re wi zyj nej w 5 ogro dach
OZ To ruń sko-Wło cław skie go, któ re ucier pia ły w wy ni ku
po wo dzi.

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość Zadanie w ramach usuwania Dotacja 
skutków powodzi przyznana

ŁÓDZKI

1 Arkadia Łask naprawa uszkodzonego systemu nawadniającego 3 000

2 22 Lipca Wieruszów naprawa ogrodzenia 4 000

3 Nad Rawką Rawa Mazow. remont hydrofornii (zakup pompy) 5 000

4 Pierwiosnek Łask remont kanalizacji odwadniającej 5 000

5 Relaks Wieluń remont: kanalizacji odwadniajęcej, domu
Działkowca i dróg 10 000

RAZEM 27 000

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.10.2011 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 27 października 2010 r.
SKARBNIK

/-/ Marian PASIŃSKI
PRE ZES

/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWA ŁA NR 200/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 27 paź dzier ni ka 2010 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 

w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku

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 uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr
100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w spra wie szcze gól nych
kry te riów udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię -
tych po wo dzią w 2010 r. oraz uchwa ły Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w spra wie
dys po no wa nia, wy ko rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia środ -
ków fi nan so wych prze ka zy wa nych ro dzin nym ogro dom

dział ko wym z kon ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia
skut ków wy rzą dzo nych przez po wódź w 2010 r. w związ -
ku z uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 92/2010
z dnia 26.05.2010 r. w spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź
2010” po sta na wia:

1. Przy znać do ta cje w kwo cie zł 27.000 (słow nie zło -
tych: dwa dzie ścia sie dem ty się cy) na in we sty cje i re mon -
ty w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku ze
środ ków zgro ma dzo nych na kon cie ban ko wym „Po wódź
2010” dla na stę pu ją cych ROD:

Uchwa ły Prezydium KR PZD
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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 uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
nr 100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w spra wie szcze gól nych
kry te riów udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię -
tych po wo dzią w 2010 r. oraz uchwa ły Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w spra wie
dys po no wa nia, wy ko rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia środ -
ków fi nan so wych prze ka zy wa nych ro dzin nym ogro dom

dział ko wym z kon ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia
skut ków wy rzą dzo nych przez po wódź w 2010 r. w związ -
ku z uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 92/2010
z dnia 26.05.2010 r. w spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź
2010” po sta na wia:

1. Przy znać do ta cje w kwo cie zł 46.200 (słow nie zło -
tych: czter dzie ści sześć ty się cy dwie ście) na in we sty cje 
i re mon ty w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 r.
ze środ ków zgro ma dzo nych na kon cie ban ko wym „Po -
wódź 2010” dla na stę pu ją cych ROD:

UCHWA ŁA NR 201/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 27 paź dzier ni ka 2010 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 

w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość Zadanie w ramach usuwania Dotacja 
skutków powodzi przyznana

MAŁOPOLSKI

1 Lusina Lusina naprawa ogrodzenia, udrożnienie rowu 
melioracyjnego, oczyszczenie parkingu i alej 10 000

2 Kmita Zabierzów naprawa sieci wodociągowej i drogi 8 000

3 Skawa Maków Podh. naprawa drogi oraz parkingu i udrożnienie
rowu melioracyjnego 10 000

4 Górnik Bochnia naprawa ogrodzenia, alejki oraz przepustu 5 000

5 Jasień Wieluń naprawa ogrodzenia i wymiana bramki 10 000

6 PKP Wadów Kraków naprawa ogrodzenia 3 200

RAZEM 46 200

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.10.2011 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 27 października 2010 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI
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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 uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
nr 100/2010 z dnia 26.05.2010 r. w spra wie szcze gól nych
kry te riów udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię -
tych po wo dzią w 2010 r. oraz uchwa ły Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD nr 134/2010 z dnia 15.07.2010 r. w spra wie
dys po no wa nia, wy ko rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia środ -
ków fi nan so wych prze ka zy wa nych ro dzin nym ogro dom

dział ko wym z kon ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia
skut ków wy rzą dzo nych przez po wódź w 2010 r. w związ -
ku z uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 92/2010
z dnia 26.05.2010 r. w spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź
2010” po sta na wia:

1. Przy znać do ta cje w kwo cie zł 17.150 (słow nie zło -
tych: sie dem na ście ty się cy sto pięć dzie siąt) na in we sty cje
i re mon ty w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 r.
ze środ ków zgro ma dzo nych na kon cie ban ko wym „Po -
wódź 2010” dla na stę pu ją ce go ROD:

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.10.2011 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 27 października 2010 r.

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

UCHWA ŁA NR 202/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 27 paź dzier ni ka 2010 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 

w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w 2010 ro ku

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość Zadanie w ramach usuwania Dotacja 
skutków powodzi przyznana

W PILE

1 im. Huty Szkła Ujście wymiana sieci melioracyjnej 4 500

2 Borek Wronki naprawa ogrodzenia i sieci energetycznej 9 150

3 1000 PP Wronki wymiana sieci elektrycznej, naprawa 
ogrodzenia i drogi 3 500

RAZEM 17 150

• za po zna ło się z in for ma cją Naj wyż szej Izby Kon tro li
o wy ni kach kon tro li za pew nie nia wa run ków dla pra wi dło -
we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych
i uzna ło, że bę dzie to głów ny te mat XIX po sie dze nia KR
PZD oraz okre śli ło kie run ki dzia ła nia do dnia po sie dze -
nia KR PZD,

• przy ję ło ana li zę praw ną 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
w spra wie ca łej usta wy o ROD oraz usta li ło ad re sa tów, do
któ rych zo sta nie prze sła na ana li za,

• za twier dzi ło wa run ki li kwi da cji czę ści ROD im.
Obroń ców We ster plat te w Gdań sku,

• wy ra zi ło zgo dę na wy ga sze nie pra wa użyt ko wa nia

grun tu ROD „Da li ków” w Da li ko wie (Łódz ki),
• skre śli ło z Re je stru ROD pro wa dzo ne go w KR PZD

ROD „Eski mo” w Ło dzi,
• za re je stro wać w Re je strze ROD pro wa dzo nym w KR

PZD ROD „Stor czyk” w Gdań sku,
• przy zna ło dla ROD z Bo le sław ca z po życz kę z Fun du -

szu Sa mo po mo co we go,
• usta li ło wy so kość opro cen to wa nia po ży czek z Fun du -

szu Sa mo po mo co we go w 2011 r. w wy so ko ści 3%,
• przy ję ło in for ma cję w spra wie dzia łań pod ję tych w ce -

lu wpro wa dze nia jed no li te go pro gra mu kom pu te ro we go
dla ROD i uzna ło za ko niecz ne zwró ce nie się o opi nię 
w tej spra wie do za rzą dów ROD za po śred nic twem Biu -

3. Pre zy dium KR PZD w dniu 18 li sto pa da 2010 r.
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le ty nu In for ma cyj ne go
• przy ję ło sta no wi sko w spra wie roz po wszech nia nia in -

for ma cji o ro dzin nych ogro dach dział ko wych na stro nach
in ter ne to wych,

• roz pa trzy ło wnio sek OZ w Po zna niu o przy zna nie

środ ków z Fun du szu Obro ny ROD,
• po sta no wi ło o wy da niu zbio ru uchwał i sta no wisk do -

ty czą cych dzia łal no ści ROD i okre śla ją cych po li ty kę
Związ ku.

UCHWA ŁA NR 214/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy

Pol skie go Związ ku Dział kow ców
z dnia 18 li sto pa da 2010 r.

w spra wie wy so ko ści opro cen to wa nia w ro ku 2011 po ży czek udzie la nych z Fun du szu Sa mo po mo co we go
PZD na in we sty cje i re mon ty w ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Zgod nie z § 7 ust. 2 uchwa ły nr 4/XXIII/2002 Kra jo wej
Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 10 paź -
dzier ni ka 2002 ro ku w spra wie utwo rze nia w Pol skim
Związ ku Dział kow ców Fun du szu Sa mo po mo co we go
(Biu le tyn In for ma cyj ny PZD nr 9/120/2002) Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2
pkt 17 sta tu tu PZD w związ ku z § 5 ust. 2 przy wo ła nej na
wstę pie uchwa ły, po sta na wia:

§ 1
Usta lić na rok 2011 opro cen to wa nie udzie la nych ro dzin -

nym ogro dom dział ko wym po ży czek z Fun du szu Sa mo -
po mo co we go PZD na in we sty cje i re mon ty w wy so ko ści
3% w ska li rocz nej.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia 2011 r. 

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 18 li sto pa da 2010 r.

STA NO WI SKO
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

z dnia 18 li sto pa da 2010 r.
w spra wie roz po wszech nia nia in for ma cji o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 

na stro nach in ter ne to wych

Co raz czę ściej na stro nach in ter ne to wych wy ko rzy sty -
wa ne są ma te ria ły i tre ści do ty czą ce ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, bez kon sul ta cji z PZD. Pu bli ko wa ne są in -
for ma cje po cho dzą ce ze stro ny in ter ne to wej PZD, jak
rów nież da ne or ga ni za cyj no -praw ne ROD m.in. ad re sy
ogro dów, któ re w więk szo ści przy pad ków są miej scem za -
miesz ka nia człon ków za rzą dów ROD, upraw nio nych do
od bio ru ko re spon den cji związ ko wej. Ma to miej sce w sy -
tu acjach, gdy ROD nie ma usta lo ne go ad re su. Te dzia ła -
nia są nie zgod ne z pra wem i go dzą bez po śred nio w in te -
re sy osób, któ rych da ne te do ty czą. Zgod nie z usta wą 
z dnia 29 sierp nia 1997 r. o ochro nie da nych oso bo wych,
przed mio to we da ne pod le ga ją ochro nie praw nej i mo gą
być prze twa rza ne wy łącz nie w szcze gól nych sy tu acjach.
Zwią zek gro ma dzi da ne oso bo we swo ich człon ków wy -
łącz nie w ce lu ich wy ko rzy sta nia do re ali za cji swo ich za -
dań sta tu to wych. Ta za sa da wy zna cza gra ni ce wy ko rzy s-

ty wa nia da nych oso bo wych dział kow ców przez po szcze -
gól ne or ga ny PZD. W kon se kwen cji za nie le gal ny na le ży
uznać każ dy przy pa dek prze twa rza nia ta kich da nych, któ -
ry nie znaj du je opar cia w usta wie o ROD, sta tu cie PZD,
re gu la mi nie ROD oraz in nych prze pi sach związ ko wych,
w szcze gól no ści w uchwa le nr 147/2009 Pre zy dium KR
PZD z dnia 28 paź dzier ni ka 2009 r. w spra wie wpro wa -
dze nia wy tycz nych do ty czą cych prze twa rza nia i ochro ny
da nych oso bo wych.

Dla te go też Pre zy dium Kra jo wej Ra dy uwa ża za nie do -
zwo lo ne i ra żą co na ru sza ją ce po rzą dek praw ny dzia ła nia
władz ogro do wych i okrę go wych, po le ga ją ce na udo stęp -
nia niu da nych ro dzin nych ogro dów dział ko wych oso bom
nie upo waż nio nym. 

Po za da ny mi oso bo wy mi człon ków ROD do ty czy to
rów nież in nych da nych ogro dów dział ko wych, za war tych
w Re je strze ROD. Zgod nie z art. 33 usta wy o ROD, Re -

Uchwa ły Prezydium KR PZD

140



jestr ROD pro wa dzi Kra jo wa Ra da PZD i tyl ko ona ma
pra wo ich udo stęp nia nia m.in. w po sta ci wy pi sów z Re je -
stru ROD. Zgod nie z uchwa łą nr 74/2006 Pre zy dium KR
PZD z dnia 26 czerw ca 2006 r. w spra wie wy pi su z re je -
stru ROD KR PZD, wy pi sy wy da wa ne są wy łącz nie na
wnio sek za rzą du ROD, okrę go we go za rzą du PZD, de le ga -
tu ry re jo no wej oraz or ga nu ad mi ni stra cji pań stwo wej lub
sa mo rzą do wej. Do ty czy to w szcze gól no ści na zwy i miej -
sca po ło że nia ROD, jak rów nież po wierzch ni, licz by dzia -

łek ro dzin nych, ro ku utwo rze nia, pra wa PZD do grun tu
oraz NIP-u i RE GO NU-u.  Te da ne gro ma dzo ne są dla ści -
śle okre ślo nych ce lów i nie mo gą być wy ko rzy sty wa ne
nie zgod nie z ich prze zna cze niem. 

Dla te go wszyst kie or ga ny PZD po win ny do cho wać
szcze gól nej sta ran no ści w ce lu ochro ny da nych ROD 
i prze ciw dzia łać ich wy ko rzy sta niu przez ser wi sy in ter ne -
to we dla ce lów ko mer cyj nych.

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 18 li sto pa da 2010 r.

• przy ję ło stresz cze nie ra por tu „In for ma cja o wy ni kach
kon tro li NIK w za kre sie za pew nie nia wa run ków dla pra wi -
dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych”

• przy ję ło pro jekt ana li zy opu bli ko wa nej przez Naj wyż -
szą Izbę Kon tro li „In for ma cji o wa run kach kon tro li za -
pew nie nia wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia
ro dzin nych ogro dów dział ko wych”

• przy ję ło pro jekt sta no wi ska Kra jo wej Ra dy PZD 
w spra wie opu bli ko wa nej przez NIK In for ma cji o wy ni -
kach kon tro li za pew nie nia wa run ków dla pra wi dło we go
funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

• pod ję ło de cy zję w spra wie za pro po no wa nia KR PZD
skład ki człon kow skiej na 2011 r. w wy so ko ści 0,18 zł. od
1 m² dział ki z od pi sem 5% na Fun dusz Obro ny ROD.

• pod ję ło uchwa łę Nr 224/2010 w spra wie prze ka za nia
przez PZD na rzecz gmi ny Miej skiej Tu rek dzia łek 
nr 578/2, 578/3, 578/5 i 578/5 wcho dzą cych w skład ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go „Źró deł ko” w Tur ku, woj.

wiel ko pol skie,
• pod ję ło uchwa łę nr 225/2010 w spra wie skre śle nia 

z re je stru ROD KR PZD ro dzin ne go ogro du dział ko we go
„Gór ka Na ro do wa” w Kra ko wie, woj. ma ło pol skie.

• pod ję ło uchwa łę Nr 226/2010 w spra wie skre śle nia 
z re je stru ROD KR PZD ro dzin ne go ogro du dział ko we go
„Po rę ba” w Po rę bie, woj. ma ło pol skie.

• pod ję ło uchwa łą nr 227/2010 w spra wie udzie le nia Za -
rzą do wi ROD „Sto krot ka” w Beł cha to wie po życz ki 
z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD.

• nie uwzględ ni ło od wo ła nia od uchwa ły Pre zy dium OZ
PZD w Szcze ci nie, któ re stwier dzi ło nie waż ność uchwa -
ły w spra wie przy ję cia w po czet człon ków PZD (Uchwa -
ła nr 228/2010).

• pod ję ło uchwa łę nr 229/2010 w spra wie wpro wa dze -
nia wy tycz nych do prze pro wa dze nia wal nych ze brań spra -
woz daw czych w ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
w 2011 r.

V. WALNE ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE ROD 
W 2011

UCHWA ŁA NR 229/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 1 grud nia 2010 r.
w spra wie wpro wa dze nia wy tycz nych do prze pro wa dze nia wal nych ze brań spra woz daw czych 

w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w 2011 r.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, w ce lu prze pro wa dze nia wal nych ze brań spra woz daw -

czych w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w 2011 ro ku
zgod nie z prze pi sa mi związ ko wy mi, po sta na wia:

4. Pre zy dium KR PZD w dniu 1 grud nia 2010 r.
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§ 2
Uchwa łę wraz z Za łącz ni kiem Pre zes Związ ku opu bli -

ku je w naj bliż szym Biu le ty nie In for ma cyj nym KR PZD.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia, a obo wią -

zu je w 2011 r.

§ 1
Wpro wa dzić, ja ko po wszech nie obo wią zu ją ce w jed -

nost kach or ga ni za cyj nych PZD, Wy tycz ne w spra wie prze -
pro wa dze nia ze brań spra woz daw czych w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych w 2011 r., sta no wią ce Za łącz nik do
ni niej szej Uchwa ły.

War sza wa, dnia 1 grud nia 2010 r.

Za łącz nik do
Uchwa ły Nr 229/2010 

Pre zy dium KR PZD
z dnia 1.12.2010 r.

WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WY TYCZ NE
w spra wie prze pro wa dze nia ze brań spra woz daw czych w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w 2011 r.

I. Ro la i za da nia okrę go wych za rzą dów PZD

Ro lą okrę go wych za rzą dów jest przy go to wa nie ze brań
spra woz daw czych pod wzglę dem me ry to rycz nym oraz or -
ga ni za cyj nym. Efek tem tych przy go to wań win no być od -
by cie wszyst kich ze brań w ter mi nie prze wi dzia nym przez
sta tut, a więc do 30 kwiet nia 2011 r., wy peł nie nie przez
wal ne ze bra nia obo wiąz ków sta tu to wych oraz ob słu ga
wszyst kich ze brań przez kom pe tent nych przed sta wi cie li
okrę go we go za rzą du. Przy przy go to wa niu wal nych ze brań
i kon fe ren cji de le ga tów w ROD na le ży opie rać się na
prze pi sach sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD. Szcze gól ną
uwa gę na le ży zwró cić na kom pe ten cje za rzą dów ROD do -
ty czą ce usta la nia za sad wy bo rów de le ga tów na kon fe ren -
cje de le ga tów w ROD (klucz wy bor czy dla po wo ła nych 
w ROD kół).

Do za dań okrę go wych za rzą dów na le ży:
1. Pla no wa nie i pro gra mo wa nie pra cy i za dań zwią za -

nych z wal ny mi ze bra nia mi spra woz daw czy mi w ROD,
2. Opra co wa nie przez pre zy dium OZ i wdro że nie sys te -

mu na rad i szko leń dla pre ze sów ROD.
3. Po wo ła nie ze spo łu do ob słu gi wal nych ze brań i prze -

szko le nie człon ków te go ze spo łu. 
4. W uzgod nie niu z prze wod ni czą cy mi okrę go wych ko -

mi sji re wi zyj nej i roz jem czej prze pro wa dze nie szko leń i
na rad z prze wod ni czą cy mi ogro do wych ko mi sji re wi zyj -
nych i roz jem czych na te mat za dań tych ko mi sji zwią za -

nych z wal ny mi ze bra nia mi spra woz daw czy mi,
5. Usta le nie ka len da rza wal nych ze brań.
6. Udzie le nie po mo cy w zor ga ni zo wa niu ze brań tym

ogro dom, któ re nie po sia da ją od po wied nich świe tlic.
7. Usta le nie ob słu gi po szcze gól nych wal nych ze brań

przez człon ków po wo ła ne go przez OZ ze spo łu,
8. Przed sta wie nie na wal nych ze bra niach:
– sy tu acji dział kow ców, ogro dów i Związ ku,
– obro na ru chu ogrod nic twa dział ko we go – ro la or ga -

nów Związ ku i dział kow ców,
– sta nu praw ne go grun tu ogro du,
– dzia łań Związ ku na rzecz ogro dów i dział kow ców,
– ak tu al nych pro ble mów ro dzin nych ogro dów dział ko -

wych, za dań i ro li or ga nów Związ ku w służ bie dział kow -
ców, a w tym:

– po nadnor ma tyw ne bu dow nic two na dział kach w świe -
tle obo wią zu ją ce go pra wa, ne ga tyw ne skut ki dla ogrod -
nic twa dział ko we go, (wy ni ki kon tro li NIK)

– pro blem za miesz ki wa nia i za mel do wa nia na dział kach
– skut ki dla ogó łu dział kow ców,

– dzia łal ność spo łecz ną na rzecz dział ko wych ro dzin 
i spo łecz no ści lo kal nych,

– bez pie czeń stwo w ogro dzie,
– wol ne dział ki i dział ki za nie dba ne,
– współ pra ca Związ ku z sa mo rzą da mi te ry to rial ny mi.

II. Za da nia i obo wiąz ki za rzą du ROD 

Za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go jest od po wie -
dzial ny za pra wi dło we przy go to wa nie wal ne go ze bra nia,

a w przy pad ku od by wa nia kon fe ren cji de le ga tów, za pra -
wi dło we przy go to wa nie i prze pro wa dze nie ze brań kół
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oraz kon fe ren cji. Aby wal ne ze bra nie (kon fe ren cja) speł -
ni ło obo wiąz ki wy ni ka ją ce ze sta tu tu PZD, ko niecz ne jest
pra wi dło we i ter mi no we przy go to wa nie ma te ria łów spra -
woz daw czych oraz pro jek tów pre li mi na rza, pla nu pra cy 
i uchwał do ty czą cych opłat. 

Do za dań za rzą du ROD na le ży: 
1. Przy go to wa nie spra woz da nia (me ry to rycz ne go i fi -

nan so we go) za 2010 r.
2. Przy go to wa nie pro jek tu po rząd ku i re gu la mi nu wal -

ne go ze bra nia (kon fe ren cji),
3. Uzgod nie nie ter mi nu wal ne go ze bra nia z okrę go wym

za rzą dem PZD.
4. Przy go to wa nie ma te ria łów i pro jek tów uchwał do ty -

czą cych bie żą cej dzia łal no ści ogro du wy ni ka ją cych z obo -
wiąz ków wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go (m.in. plan
pra cy na 2011 r., plan prac na rzecz ogro du, wy so kość

opła ty na rzecz ROD, wy so kość opła ty ener ge tycz nej i in -
ne) i udo stęp nie nie ich do wglą du człon kom Związ ku 
w ROD na co naj mniej 7 dni przed ter mi nem od by cia wal -
ne go ze bra nia.

5. Za wia do mie nie pi sem ne wszyst kich człon ków
Związ ku w ROD o ter mi nie i miej scu wal ne go ze bra nia
z po da niem pro po no wa ne go po rząd ku ob rad i ter mi nu
wy ło że nia do wglą du ma te ria łów spra woz daw czych.

6. Przy go to wa nie kan dy da tów do prze wod ni cze nia wal -
ne mu ze bra niu (kon fe ren cji).

I. Uwa ga - Je że li za rząd ROD pod jął uchwa łę o prze -
pro wa dze niu za miast wal ne go ze bra nia kon fe ren cji de le -
ga tów, jest zo bo wią za ny do zor ga ni zo wa nia kół, zwo ła nia
w nich ze brań we dług za sad okre ślo nych sta tu tem i re gu -
la mi nem. Ze bra nia kół wy bie ra ją de le ga tów na kon fe ren -
cję we dług klu cza, któ ry uchwa la za rząd ROD.

III. Za da nia i obo wiąz ki ko mi sji sta tu to wych

Zgod nie z prze pi sa mi sta tu tu PZD ko mi sje re wi zyj na i
roz jem cza przy go to wu ją na stę pu ją ce ma te ria ły i przed sta -
wia ją na wal nym ze bra niu spra woz daw czym:

1. Ko mi sja re wi zyj na ROD
– spra woz da nie z dzia łal no ści ko mi sji za rok 2010,
– oce nę dzia łal no ści (me ry to rycz nej i fi nan so wej) za -

rzą du ROD w 2010 r.

2. Ko mi sja roz jem cza ROD
– spra woz da nie z dzia łal no ści ko mi sji za rok 2010
Do ku men ty wy mie nio ne w pkt 1 i 2 win ny być wy ło żo -

ne do wglą du dla dział kow ców na co naj mniej 7 dni przed
ter mi nem od by cia wal ne go ze bra nia (ze bra nia ko ła).

IV. Zwo ła nie wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go (kon fe ren cji de le ga tów)

Zgod nie z § 78 sta tu tu PZD, aby za pew nić każ de mu
człon ko wi Związ ku w ROD moż li wość uczest ni cze nia 
w wal nym ze bra niu, za rząd ROD jest zo bo wią za ny do pi -
sem ne go za wia do mie nia każ de go człon ka Związ ku o ter -
mi nie, miej scu i po rząd ku ob rad. W za wia do mie niu na le ży
po dać, że wal ne ze bra nie, przy bra ku wy ma ga nej sta tu -
tem więk szo ści człon ków PZD w ROD, mo że od być się w
dru gim ter mi nie, bez wzglę du na ilość uczest ni czą cych w
nim człon ków Związ ku i ma pra wo po dej mo wać wią żą ce
wszyst kich człon ków ROD uchwa ły. Jest to wa ru nek ko -
niecz ny dla waż no ści ze bra nia w dru gim ter mi nie, po nie -
waż człon ko wie, któ rzy nie przyj dą na ze bra nie mu szą
zda wać so bie spra wę, że wią żą ce de cy zje za pad ną bez
wzglę du na fre kwen cję. 

Prze rwę po mię dzy pierw szym i dru gim ter mi nem, mi ni -
mum pół go dzin ną, na le ży wy ko rzy stać na przed sta wie nie
dział kow com in for ma cji na te ma ty ich in te re su ją ce, ale
tak że in for ma cji do ty czą cych naj waż niej szych spraw
związ ko wych. W gro dach, w któ rych od by wa ją się kon fe -
ren cje de le ga tów, aby każ dy dział ko wiec co rocz nie mógł
mieć wpływ na naj waż niej sze de cy zje je go do ty czą ce, od -
by wa ją się ze bra nia w ko łach. 

II. Uwa ga – zwo ły wa nie ze bra nia w ko łach od by wa się
na tych sa mych za sa dach, co zwo ły wa nie wal nych ze brań. 

W ze bra niach uczest ni czą człon ko wie Związ ku z da ne -
go ko ła, wy bie ra ją swych de le ga tów na kon fe ren cję i wy -

po wia da ją się w naj istot niej szych dla ogro du spra wach -
opi niu ją spra woz da nia i pla ny (w tym fi nan so wy) oraz
pro jek ty uchwał, w tym do ty czą cych opłat i ekwi wa len -
tów. De le ga ci win ni po od by tej kon fe ren cji zło żyć na ze -
bra niu ko ła spra woz da nie z jej prze bie gu i przed sta wić
pod ję te de cy zje.

Wal ne ze bra nie i kon fe ren cja de le ga tów jest je dy ną 
w ro ku oka zją do spo tka nia dział kow ców z przed sta wi -
cie la mi miej sco wych władz sa mo rzą do wych oraz in sty -
tu cji i urzę dów, któ rych pra ca ma wpływ na funk cjo no-
wa nie ogro du. Dla te go po żą da nym jest za pra sza nie na
wal ne ze bra nie przed sta wi cie li gmin, rad nych, po li cji, 
a tak że współ pra cu ją cych z ogro dem or ga ni za cji spo łecz -
nych, pla có wek oświa to wych itp.

Do za dań za rzą dów zwią za nych ze zwo ła niem kon fe -
ren cji de le ga tów i wal ne go ze bra nia na le żą na stę pu ją ce
obo wiąz ki:

1. Zwo ła nie wal ne go ze bra nia (kon fe ren cji) - pi sem ne
za wia do mie nie człon ków Związ ku (de le ga tów) do rę czo -
ne pocz tą (prze sył ka zwy kła) lub oso bi ście za po twier dze -
niem od bio ru, na 14 dni przed pla no wa nym ter mi nem.
Wy ło że nie do wglą du ma te ria łów spra woz daw czych, na
co naj mniej 7 dni przed ter mi nem wal ne go ze bra nia.

2. Przy go to wa nie ma te ria łów nie zbęd nych w cza sie
trwa nia wal ne go ze bra nia (kon fe ren cji) np. li sty obec no -
ści za wie ra ją cej wy kaz człon ków PZD w ROD (li sta
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człon ków Związ ku w ko le, li sta de le ga tów wy bra nych na
ze bra niach kół), 

3. W ogro dach, w któ rych od by wa ją się kon fe ren cje de -
le ga tów

– prze pro wa dze nie ze brań w ko łach (zwo ła nych zgod -
nie z za sa da mi obo wią zu ją cy mi dla wal nych ze brań), na
któ rych za opi nio wa ne zo sta ną ma te ria ły spra woz daw cze
i pro jek ty uchwał, 

– ob słu ga ze brań w ko łach przez człon ków za rzą du
ROD,

– wy bór na ze bra niach w ko łach de le ga tów na kon fe -
ren cję,

– skom ple to wa nie an kiet wszyst kich wy bra nych de le -
ga tów i spraw dze nie ich zgod no ści z obo wią zu ją cy mi

prze pi sa mi związ ko wy mi szcze gól nie w za kre sie upraw -
nień osób wy bra nych do udzia łu w kon fe ren cji (człon ko -
stwo Związ ku i nie ro ze rwal nie z tym zwią za ne czyn ne 
i bier ne pra wa wy bor cze).

III. Uwaga – aby ze bra nie ko ła, wal ne ze bra nie lub kon -
fe ren cja de le ga tów by ły waż ne, człon ko wie Związ ku ma -
ją cy pra wo uczest ni cze nia w tych ze bra niach i de le ga ci na
kon fe ren cję po win ni być bez względ nie za wia da mia ni pi -
sem nie o ter mi nie, miej scu i po rząd ku ze bra nia oraz o ter -
mi nie udo stęp nie nia do wglą du ma te ria łów spra woz-
daw czych.

IV. Uwaga - wszyst kie wal ne ze bra nia spra woz daw cze
(kon fe ren cje) win ny się od być do 30 kwiet nia 2011 r. 
(§ 77 ust. 2 sta tu tu PZD)

V. Prze bieg wal ne go ze bra nia (kon fe ren cji)

1. Pierw szy i dru gi ter min do ty czy tyl ko ze bra nia ko ła 
i wal ne go ze bra nia. Kon fe ren cja de le ga tów od by wa się
tyl ko w pierw szym ter mi nie przy obec no ści po nad po ło -
wy de le ga tów wy bra nych na ze bra niach kół.

2. Otwar cie ze bra nia (pre zes lub w je go za stęp stwie wi -
ce pre zes), wy bór prze wod ni czą ce go (prze wod ni czyć ze -
bra niu i kon fe ren cji nie mo że pre zes za rzą du ROD 
i prze wod ni czą cy ko mi sji re wi zyj nej i roz jem czej ROD)
i pre zy dium.

3. Stwier dze nie pra wo moc no ści wal ne go ze bra nia 
w I ter mi nie (stwier dze nie pra wo moc no ści kon fe ren cji 
w przy pad ku obec no ści po nad po ło wy wy bra nych de le -
ga tów).

4. Za twier dze nie re gu la mi nu i po rząd ku ze bra nia.
5. Wy bór ko mi sji man da to wej, wy bor czej (tyl ko w przy -

pad ku pla no wa nych wy bo rów uzu peł nia ją cych do or ga -
nów PZD w ogro dzie) oraz uchwał i wnio sków.

6. Przed sta wie nie spra woz dań.
7. Dys ku sja

8. Wy bo ry uzu peł nia ją ce do za rzą du, ko mi sji re wi zyj -
nej, ko mi sji roz jem czej (tyl ko w przy pad ku, gdy zmniej -
szo ne zo sta ły skła dy tych or ga nów i przed ze bra niem nie
uzu peł nio no ich w dro dze ko op ta cji).

9. Pod ję cie uchwał.
V. Uwaga – wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga tów) nie

po dej mu je uchwał w spra wie: 
– skład ki człon kow skiej, któ rej wy so kość na da ny rok

usta la Kra jo wa Ra da PZD,
– wpi so we go, któ re go wy so kość usta la okrę go wy za -

rząd w gra ni cach okre ślo nych przez Kra jo wą Ra dę PZD,
– opła ty in we sty cyj nej dla no wych człon ków, któ rej wy -

so kość usta la za rząd ROD.
VI. Uwaga – wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga tów) nie

ma pra wa uchwa la nia in nych opłat od dział kow ców po za
usta lo ny mi w sta tu cie PZD i wy da nych na je go pod sta wie
prze pi sach, w tym szcze gól nie: kar fi nan so wych, od se tek
za zwło kę (obo wią zu ją od set ki usta wo we), in nych opłat za
ko rzy sta nie z przy słu gu ją cych praw człon kow skich.

VI. Za da nia za rzą du ROD po wal nym ze bra niu

1. Prze ka za nie w cią gu 14 dni od za koń cze nia ze bra nia
wy ma ga nych do ku men tów z wal ne go (kon fe ren cji) do OZ
PZD, to jest uwie rzy tel nio nych przez prze wod ni czą ce go
wal ne go ze bra nia i ak tu al ne go pre ze sa za rzą du ROD,
ostem plo wa nych pie czę cią ROD ko pii pod ję tych uchwał,
pro to ko łu po wo ła nej na wal nym ze bra niu ko mi sji man da -
to wej, a w przy pad ku do ko na nia wy bo rów (w za kre sie

prze wi dzia nym w sta tu cie) pro to ko łu ko mi sji wy bor czej 
i wy ka zu no wych człon ków or ga nów Związ ku w ROD
wraz z ich da ny mi nie zbęd ny mi do wpi sa nia do re je stru or -
ga nów ogro do wych pro wa dzo ne go przez okrę go wy za rząd. 

2. Po in for mo wa nie dział kow ców o pod ję tych na wal nym
ze bra niu uchwa łach oraz ewen tu al nych zmia nach w skła -
dach or ga nów PZD w ogro dzie. – na ta bli cach ogło szeń.

VII. Za da nia okrę go we go za rzą du PZD po wal nych ze bra niach

1. Do ko na nie ana li zy zgod no ści od by tych wal nych ze -
brań (kon fe ren cji) z prze pi sa mi związ ko wy mi (zwo ły wa -
nie, prze bieg, ter mi no wość).

2. Spraw dze nie, czy we wszyst kich ogro dach od by ły się
wal ne ze bra nia i wy peł ni ły na ło żo ne na nie sta tu to we obo -
wiąz ki.

3. Prze pro wa dze nie ana li zy pod ję tych uchwał pod
wzglę dem ich zgod no ści z prze pi sa mi związ ko wy mi.

4. Pod ję cie uchwał i de cy zji w spra wach do ty czą cych wal -
nych ze brań i pod ję tych na nich uchwał, a w szcze gól no ści:

a) wy cią gnię cie sta tu to wych kon se kwen cji w sto sun ku
do za rzą dów ROD, któ re nie zwo ła ły wal nych ze brań,

144



b) unie waż nie nie ze brań, któ re nie wy peł ni ły swo ich
obo wiąz ków okre ślo nych w sta tu cie PZD i re gu la mi nie
ROD,

c) uchy le nie, bądź stwier dze nie nie waż no ści uchwał
sprzecz nych z prze pi sa mi związ ko wy mi, prze pi sa mi po -
wszech nie obo wią zu ją cy mi oraz w spra wach nie bę dą cych
w kom pe ten cjach wal nych ze brań,

d) unie waż nie nie wy bo rów uzu peł nia ją cych do ko na -
nych z na ru sze niem obo wią zu ją ce go w PZD pra wa.

5. Wpro wa dze nie do re je stru człon ków or ga nów PZD

w ROD, pro wa dzo ne go przez OZ PZD, ak tu al nych da -
nych wszyst kich wy bra nych człon ków za rzą dów ROD 
i ko mi sji sta tu to wych – do ty czy uzu peł nie nia skła dów.

6. Do ko na nie ca ło ścio wej oce ny prze bie gu kam pa nii
spra woz daw czej w ROD.

7. Prze ka za nie do Kra jo wej Ra dy PZD spra woz da nia 
z prze bie gu wal nych ze brań spra woz daw czych.

8. Przy ję cie przez OZ PZD zbior cze go spra woz da nia fi -
nan so we go z ROD za 2010 r. i zbior cze go pre li mi na rza fi -
nan so we go z ROD na 2011 r. i prze ka za nie ich do KR PZD.

PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY
POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWWar sza wa, dnia 1 grud nia 2010 r.

Wzór

PO RZĄ DEK WAL NE GO ZE BRA NIA 
SPRA WOZ DAW CZE GO ROD

(KON FE REN CJI DE LE GA TÓW)

1. Otwar cie ze bra nia.
2. Wy bór Prze wod ni czą ce go i Pre zy dium ze bra nia. 
3. Za twier dze nie po rząd ku ob rad.
4. Za twier dze nie re gu la mi nu wal ne go ze bra nia .
5. Wy bór ko mi sji Man da to wej, Wy bor czej* oraz Uchwał i Wnio sków.
6. Spra woz da nie Za rzą du ROD z dzia łal no ści za 2010 r., (spra woz da nie me ry to rycz ne i fi nan so we).
7. Spra woz da nie Ko mi sji Re wi zyj nej ROD z dzia łal no ści w 2010 r.
8. Spra woz da nie Ko mi sji Roz jem czej ROD z dzia łal no ści w 2010 r.
9. Pro jekt pla nu pra cy i pre li mi na rza fi nan so we go na 2011 r.
10. Spra woz da nie Ko mi sji Man da to wej stwier dza ją cej pra wo moc ność ob rad.
11. Dys ku sja.
12. Za twier dze nie spra woz da nia z dzia łal no ści Za rzą du ROD (me ry to rycz ne go i fi nan so we go). – § 82 pkt 5 sta tu tu

PZD;
13. Wy bo ry uzu peł nia ją ce do Za rzą du, Ko mi sji Re wi zyj nej, Ko mi sji Roz jem czej*.
14. Pod ję cie uchwał w spra wach:

– wy so ko ści i ter mi nu wno sze nia opła ty na rzecz ogro du, – § 82 pkt 7 sta tu tu PZD,
– wy so ko ści i ter mi nu wno sze nia opła ty ener ge tycz nej,
– licz by go dzin pra cy na rzecz ogro du oraz ekwi wa len tu za tę pra cę w 2011 r. – § 82 pkt 8 sta tu tu PZD;,
– pla nu in we sty cji i re mon tów, w tym par ty cy pa cji fi nan so wej i pra cy rze czo wej dział kow ców w 2011 r.– § 82
pkt 9 sta tu tu PZD, **
– pla nu pra cy i pre li mi na rza fi nan so we go na 2011 r. – § 82 pkt 6 sta tu tu PZD,
– in nych do ty czą cych dzia łal no ści ogro du.

15. Spra wy róż ne.
16. Za koń cze nie ob rad.

* Tyl ko w ra zie za ist nie nia ta kiej ko niecz no ści, wy ni ka ją cej z po sta no wień sta tu tu PZD
** Tyl ko w przy pad ku pod ję cia in we sty cji
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1. Pra wo udzia łu w wal nym ze bra niu ma ją człon ko wie
Związ ku, użyt kow ni cy dzia łek w ROD im. ....................
.............................................................................................

2. Człon ko wie PZD użyt ku ją cy dział ki w ROD im.
...........................................................................................
ma ją pra wo wy bie rać i być wy bie ra ni (czyn ne i bier ne pra -
wo wy bor cze), zgła szać kan dy da tu ry, wnio ski oraz gło so -
wać nad pro po no wa ny mi kan dy da tu ra mi i uchwa ła mi.

3. Czyn ne pra wo wy bor cze jest to pra wo do gło so wa nia
nad zgło szo ny mi kan dy da ta mi (wy bór Prze wod ni czą ce -
go ze bra nia, ko mi sji, w wy bo rach uzu peł nia ją cych) oraz
nad wszyst ki mi wnio ska mi i uchwa ła mi i ma ją go wszy -
scy uczest ni cy ze bra nia bę dą cy człon ka mi PZD w ROD
im. .......................................................................................

4. Bier ne pra wo wy bor cze jest to pra wo do by cia wy -
bie ra nym na funk cje Prze wod ni czą ce go ze bra nia, człon ka
ko mi sji (man da to wej, wy bor czej**, uchwał i wnio sków),
człon ka or ga nów PZD w ROD** i ma ją go wszy scy
uczest ni cy ze bra nia bę dą cy człon ka mi PZD w ROD im.
................................................................ , z wy jąt kiem przy -
pad ków okre ślo nych w § 50 ust. 6 sta tu tu PZD i z ogra ni -
cze nia mi wy ni ka ją cy mi z § 42 ust. 3 sta tu tu PZD.

5. Ze bra nie otwie ra Pre zes Za rzą du ROD lub w je go za -
stęp stwie Wi ce pre zes.

6. Pre zes Za rzą du ROD pro po nu je w imie niu Za rzą du
ROD Prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia. Prze wod ni -
czą ce go ze bra nia mo że za pro po no wać każ dy uczest nik ze -
bra nia po sia da ją cy czyn ne pra wo wy bor cze.

7. Wal ne ze bra nie wy bie ra ko mi sję man da to wą, ko mi -
sję wy bor czą** oraz ko mi sję uchwał i wnio sków.

8. Prze wod ni czą cy ze bra nia pro po nu je skład Pre zy dium
wal ne go ze bra nia. Kan dy da tów do Pre zy dium mo że zgło -
sić każ dy uczest nik ze bra nia.

9. Wy bór Prze wod ni czą ce go ze bra nia, Pre zy dium, za -
twier dze nie po rząd ku ob rad, re gu la mi nu ze bra nia, wy bór
ko mi sji man da to wej, wy bor czej oraz uchwał i wnio sków
od by wa się w gło so wa niu jaw nym zwy kłą więk szo ścią
gło sów.

10. Prze wod ni czą cy ze bra nia czu wa nad tym, aby prze -
bie ga ło ono zgod nie z przy ję tym po rząd kiem, a tak że nad
zgod no ścią prze bie gu ze bra nia z prze pi sa mi sta tu tu PZD
i re gu la mi nu ROD. 

11. Gło su w dys ku sji udzie la i usta la ko lej ność wy stą -
pień Prze wod ni czą cy ze bra nia.

12. Po za ko lej no ścią Prze wod ni czą cy udzie la gło su za -
pro szo nym go ściom i przed sta wi cie lom or ga nów wyż -

szych PZD oraz mo że udzie lić gło su w spra wach for mal -
nych.

13. Czas wy stą pie nia w dys ku sji nie mo że prze kra czać
......... (np. 5 mi nut).

14. Go ście za pro sze ni i przed sta wi cie le or ga nów wyż -
szych PZD ma ją nie ogra ni czo ny czas wy stą pień. Nie ogra -
ni czo ny czas wy stą pień w dys ku sji ma ją tak że człon ko wie
or ga nów Związ ku od po wia da ją cy na py ta nia i po ru szo ne
w dys ku sji te ma ty.

15. Ko mi sja man da to wa stwier dza pra wo moc ność wal -
ne go ze bra nia w I ter mi nie, gdy obec nych na ze bra niu jest
po nad 50% człon ków PZD użyt ku ją cych dział ki w ogro -
dzie. Je że li w ze bra niu nie uczest ni czy wy ma ga na wy żej
więk szość, ko mi sja man da to wa stwier dza pra wo moc ność
ze bra nia w II ter mi nie, co naj mniej pół go dzi ny po wy zna -
cze niu I ter mi nu, o ile ta ka in for ma cja by ła umiesz czo na w
in dy wi du al nych za pro sze niach na wal ne ze bra nie.

16. Ko mi sja uchwał i wnio sków re je stru je przed sta wio -
ne przez Za rząd ROD pro jek ty uchwał oraz pro jek ty
uchwał i wnio sków pro po no wa nych w trak cie trwa nia ze -
bra nia i przed sta wia je pod gło so wa nie w po sta ci uchwał
wal ne go ze bra nia. Gło so wa nie prze pro wa dza Prze wod ni -
czą cy ze bra nia.

17. Ko mi sja wy bor cza re je stru je zgła sza nych kan dy da -
tów do or ga nów PZD w ROD i przed sta wia je pod gło so -
wa nie wal ne go ze bra nia. Gło so wa nie prze pro wa dza Prze-
wod ni czą cy ze bra nia. Kan dy da tów mo że zgła szać każ dy
czło nek PZD uczest ni czą cy w ze bra niu, ma ją cy czyn ne
pra wo wy bor cze**.

18. Wy bo ry od by wa ją się w gło so wa niu jaw nym, zwy -
kłą więk szo ścią gło sów**.

19. Pod ję cie uchwał od by wa się w gło so wa niu jaw nym
zwy kłą więk szo ścią gło sów.

20. O pod ję ciu uchwa ły (o wy bo rze) de cy du je więk sza
licz ba od da nych gło sów za niż prze ciw (zwy kła więk -
szość).

21. W przy pad ku, gdy pod czas gło so wa nia nad wnio -
skiem (wy bo ry, uchwa ła) ilość od da nych gło sów za i prze -
ciw jest rów na, wnio sek upa da, a po now ne pod da nie pod
gło so wa nie wy ma ga zmia ny tre ści wnio sku, chy ba że na
wy nik gło so wa nia mia ły wpływ uchy bie nia for mal ne lub
nie zro zu mia łe dla gło su ją cych je go przed sta wie nie. De -
cy zje w tej spra wie po dej mu je Prze wod ni czą cy ze bra nia
w po ro zu mie niu z Pre zy dium.

22. Gło so wa nia prze pro wa dza Prze wod ni czą cy ze bra -
nia. Je że li zaj dzie po trze ba li cze nia gło sów, Prze wod ni -

......................................
(pie częć ROD)

Wzór

RE GU LA MIN

Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go człon ków ROD im...................................

w ................................................     dnia...............................2011 r.
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czą cy mo że po wo łać do po mo cy oso by z sa li.
23. Wal ne ze bra nie przyj mu je od dziel ne uchwa ły 

w spra wach:
– za twier dze nia spra woz da nia z dzia łal no ści Za rzą du

ROD za 2010 r. i spra woz da nia fi nan so we go za 2010 r.
– za twier dze nia spra woz da nia z dzia łal no ści ko mi sji re -

wi zyj nej w 2010 r.,
– za twier dze nia spra woz da nia z dzia łal no ści ko mi sji

roz jem czej w 2010 r.,
– pla nu pra cy w 2011 r. oraz pre li mi na rza fi nan so we go

na 2011 r.,
– wy ni ków wy bo rów uzu peł nia ją cych do za rzą du, ko mi -

sji re wi zyj nej i ko mi sji roz jem czej**,
– wy so ko ści i ter mi nu wno sze nia opła ty na rzecz ogro du, 

– wy so ko ści i ter mi nu wno sze nia opła ty ener ge tycz nej,
– licz by go dzin pra cy na rzecz ogro du oraz ekwi wa len -

tu za tę pra cę w 2011 r.,
– pla nu in we sty cji i re mon tów, w tym par ty cy pa cji fi -

nan so wej i pra cy rze czo wej dział kow ców w 2011 r.*
– w spra wie za cią gnię cia po życz ki z Fun du szu Sa mo po -

mo co we go PZD.*
– in nych do ty czą cych dzia łal no ści ogro du.
24. Po wy czer pa niu po rząd ku ze bra nia Prze wod ni czą cy

ogła sza za mknię cie ze bra nia i przy bra ku sprze ci wu ze -
bra nie ule ga roz wią za niu.

25. W spra wach nie ure gu lo wa nych ni niej szym re gu la -
mi nem ani prze pi sa mi związ ko wy mi roz strzy ga Prze wod -
ni czą cy ze bra nia w po ro zu mie niu z Pre zy dium.

*Tyl ko w przy pad ku pod ję cia in we sty cji

**Tyl ko w przy pad ku prze pro wa dza nia wy bo rów uzu peł nia ją cych

Wal ne Ze bra nie
ROD im. ....................................
w ...............................................

/pod pis Prze wod ni czą ce go Ze bra nia/

miejscowość   ..................................., dnia .......................2011 r.

1. Pro to kół Ko mi sji Man da to wej wal ne go ze bra nia.
2. Pro to kół Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
3. Uchwa ła w spra wie opła ty na rzecz ogro du.
4. Uchwa ła w spra wie wy so ko ści opła ty ener ge tycz nej.
5. Uchwa ła w spra wie za twier dze nia spra woz da nia 

z dzia łal no ści Za rzą du ROD w 2010 r.
6. Uchwa ła w spra wie pla nu pra cy na 2001 r.
7. Uchwa ła w spra wie za twier dze nia spra woz da nia fi -

nan so we go Za rzą du ROD za 2010 r.
8. Uchwa la w spra wie pre li mi na rza fi nan so we go na

2011 r.
9. Uchwa la w spra wie ilo ści go dzin pra cy na rzecz ogro -

du świad czo nej przez człon ka Związ ku w 2011 r. i ekwi -
wa len tu za nie wy ko na ne pra ce.

10. Uchwa la w spra wie za twier dze nia spra woz da nia 
z dzia łal no ści Ko mi sji Re wi zyj nej ROD w 2010 r.

11. Uchwa la w spra wie za twier dze nia spra woz da nia 

z dzia łal no ści Ko mi sji Roz jem czej ROD w 2010 r.
12. Uchwa la w spra wie re ali za cji za da nia in we sty cyj -

ne go (re mon to we go).
13. Wnio sek Za rzą du ROD w spra wie re ali za cji za da nia

in we sty cyj ne go (re mon to we go).
14. Uchwa la w spra wie za cią gnię cia po życz ki z Fun du -

szu Sa mo po mo co we go PZD.
15. Re gu la min Kon fe ren cji De le ga tów.
16. Pro to kół Ko mi sji Man da to wej Kon fe ren cji De le ga tów.
Do ni niej sze go Biu le ty nu za łą cza my wzo ry dru ków do

prze pro wa dze nia wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go w
ROD. Z uwa gi na bar dzo ma łą ilość od by wa nych kon fe -
ren cji de le ga tów, wzo ry re gu la mi nu ob rad kon fe ren cji de -
le ga tów i pro to ko łu ko mi sji man da to wej kon fe ren cji
de le ga tów za in te re so wa ne za rzą dy ROD mo gą po brać 
z okrę go we go za rzą du PZD.

Wszyst kie wzo ry dru ków znaj du ją się na stro nie
www.pzd.pl

Wy kaz wzo rów do ku men tów do prze pro wa dze nia wal nych ze brań spra woz daw czych 
w 2011 r. (po za ww.)
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Zgod nie z ak tu al ny mi in for ma cja mi prze ka za ny mi do
Kra jo wej Ra dy PZD, do dnia 6 grud nia 2010 ro ku z po wo -
du po wo dzi ucier pia ło łącz nie 560 ROD, po ło żo nych na
te re nie 21 okrę go wych za rzą dów PZD. Łącz nie po wierz-
ch nia za la nych ogro dów wy no si 2 602,91 ha i do ty czy
67 770 dzia łek.

Po wódź do tknę ła ogro dy funk cjo nu ją ce w na stę pu ją -
cych okrę go wych za rzą dach PZD: OZ w Czę sto cho wie 
– 27 ROD o pow. 119,80 ha, 2629 dzia łek, OZ Ma ło pol -
ski – 82 ROD o pow. 271,71 ha, 6 464 dział ki, OZ Łódz -
ki – 30 ROD o pow. 109,91 ha, 2 870 dzia łek, OZ Opol-
ski – 41 ROD o pow. 364,63 ha, 9848 dzia łek, OZ Pod -
kar pac ki – 48 ROD o pow. 218,85 ha, 5 513 dzia łek, OZ
Ślą ski – 121 ROD o pow. 761,04 ha, 20663 dział ki, OZ
Świę to krzy ski – 15 ROD, o pow. 47,90 ha, l 136 dzia łek,
OZ w Ka li szu – 28 ROD o pow. 75,45 ha, 2 023 dział ki,
OZ To ruń sko-Wło cław ski – 32 ROD o pow. 178,89 ha,
4 418 dzia łek, OZ w Zie lo nej Gó rze – 12 ROD o pow.
81,72 ha, l 923 dzia łek, OZ we Wro cła wiu – 40 ROD 
o pow. 180,95 ha, 4529 dzia łek, OZ Ma zo wiec ki – 25
ROD o pow. 72,38 ha, 2 017 dzia łek, OZ w Le gni cy – 7
ROD o pow. 14,77 ha, 450 dzia łek, OZ w Byd gosz czy
– 6 ROD o pow. 7,96 ha, 167 dzia łek, OZ w Pi le – 5 ROD
o pow. 12,30 ha, 313 dzia łek, OZ w Gdań sku – 4 ROD 
o pow. 12,70 ha, 334 dział ki, OZ w Lu bli nie – 19 ROD
o pow. 44,90 ha, l 188 dzia łek, OZ w Po zna niu – 11 ROD
o pow. 20,14 ha, 439 dzia łek, OZ Su dec ki – l ROD, OZ
w Ko sza li nie – 3 ROD o pow. 6,90 ha, 176 dzia łek, OZ
War miń sko-Ma zur ski – 3 ROD, 587 dzia łek.

Okrę go we za rzą dy PZD prze zna czy ły kwo tę 2 712
268,00 zł, na po moc ROD po wo dzio wym, z cze go OZ w
Byd gosz czy – 15 000 zł, OZ w Czę sto cho wie – 3 000 zł,
OZ w Gdań sku – 15 000 zł, OZ w Ka li szu – 25 000 zł,
OZ w Le gni cy – 25 000 zł, OZ w Lu bli nie – 50 000 zł,
OZ Łódz ki – 35 000 zł, OZ Ma ło pol ski – 80 000 zł, 
OZ Ma zo wiec ki – 250 000 zł, OZ Opol ski – 75 768 zł,
OZ w Pi le – 5 500 zł, OZ w Po zna niu – 15 000 zł, 
OZ Pod kar pac ki – 90 000 zł, OZ Ślą ski – l 000 000 zł, OZ
To ruń sko-Wło cław ski – 50 000 zł, OZ we Wro cła wiu 
– 725 000 zł, OZ w Zie lo nej Gó rze – 233 000 zł, OZ Su -
dec ki – 10 000 zł, OZ w Ko sza li nie – 10 000 zł.

Zgod nie z in for ma cja mi prze ka zy wa ny mi przez okrę -
go we za rzą dy PZD, we wszyst kich ogro dach po wo dzio -
wych, do ko na no już oce ny jej skut ków. Z prze ka za nych
da nych wy ni ka tak że, że w 143 ROD nie wy stą pi ły stra ty
w in fra struk tu rze ROD. Osza co wa no tak że wstęp nie stra -

ty w in fra struk tu rze ROD na łącz ną kwo tę 6 120 105,79 zł. 
Pra wie wszyst kie ogro dy zo sta ły tak że upo rząd ko wa ne

po przez m.in. wy wóz nie czy sto ści, od pa dów po po wo dzio -
wych, usu nię cie po ła ma nych drzew i krze wów, a tak że usu -
nię cie mu łu i bło ta. Je dy nie na te re nie okrę gu ślą skie go 
i zie lo no gór skie go pra ce po rząd ko we na dal trwa ją. Za -
awan so wa nie po wyż szych prac się ga jed nak 70%. Po nad -
to, w okrę gu to ruń sko-wło cław skim pra ce zwią za ne z wy ci -
na niem i nisz cze niem ob umar łych ro ślin bę dą kon ty nu owa -
ne aż do po cząt ku przy szłe go se zo nu we ge ta cyj ne go.

Wszyst kie okrę go we za rzą dy PZD prze pro wa dzi ły na
za la nych te re nach ogro dów dział ko wych ba da nia gle by.
W związ ku z wy ra że niem przez Mi ni stra Rol nic twa i Roz -
wo ju Wsi zgo dy na bez płat ne wy ko na nie je dy nie pod sta -
wo wych ba dań gle by przez okrę go we sta cje che micz no
– rol ni cze, któ re ob ję ły ta kie pa ra me try jak: pH, za so le -

nie, azot w for mie azo ta no wej, fos for, po tas, wapń, ma -
gnez oraz chlor ki, część okrę go wych za rzą dów PZD
sa mo dziel nie sfi nan so wa ło ba da nia na za war tość me ta li
cięż kich, jak OZ PZD Opol ski, we Wro cła wiu, czy w Zie -
lo nej Gó rze.

Okrę go we za rzą dy PZD, któ re już otrzy ma ły wy ni ki ba -
dań, jak OZ: Opol ski, Łódz ki, w Pi le, w Czę sto cho wie, w
Lu bli nie, we Wro cła wiu, czy w Zie lo nej Gó rze, prze ka -
za ły je wraz z za le ce nia mi do za rzą dów ROD.

W więk szo ści ogro dów ba da nia nie wy ka za ły prze kro -
czo nych dla śro do wi ska po zio mów ww. pier wiast ków. Po -
ja wi ły się jed nak pew ne nie pra wi dło wo ści wy ni ka ją ce ze
znacz ne go pod nie sie nia od czy nu gle by, m.in. na te re nach
dzia ła nia OZ PZD w Lu bli nie i OZ PZD Opol skim.

Wie le ogro dów przy stą pi ło już do od bu do wy znisz czo -
nej in fra struk tu ry tech nicz nej słu żą cej do wspól ne go użyt -
ku. W okrę gu byd go skim, czę sto chow skim, łódz kim czy
ma ło pol skim, pra ce roz po czę to we wszyst kich ROD do -
tknię tych po wo dzią, na to miast w okrę gu opol skim, ślą -
skim, pod kar pac kim, to ruń sko-wło cław skim czy zie lo no-
gór skim za awan so wa nie po wyż szych ro bót się ga od 60%
do 80%. Wy stą pi ły tak że przy pad ki, w któ rych ogro dy
wstrzy mu ją się z roz po czę ciem prac aż do na dej ścia wio -
sny, bądź z po wo du nie wy star cza ją cych środ ków fi nan -
so wych.

W po wyż szych przy pad kach nie zbęd ne jest do ko na nie
przez okrę go we za rzą dy PZD po wtór nej ana li zy po trzeb
fi nan so wych i ewen tu al ne wy stą pie nie o przy zna nie do ta -
cji uzu peł nia ją cej. Jed nak wska za na sy tu acja po win na zo -
stać szcze gó ło wo udo ku men to wa na.

AR

VI. POWÓDè 2010

1. Ko mu ni kat w spra wie sy tu acji ROD po po wo dzi
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Wcześniejsze wpłaty umieszczono w Biuletynie  9/2010 i 12/2010

1. Bydgoszcz 2 081,00

1. ROD „Sadremo” Koronowo 300,00

2. ROD im. Kościuszki Inowrocław 362,00

3. ROD Polana Osielsko-Jagodowo 110,00

4. ROD „Sasanka” Kcynia 100,00

5. ROD Przylesie Sulnówko 409,00

6. Rod „Relaks” Świecie 300,00

7. ROD „Jarzębina” Koronowo 500,00

2. Częstochowa 00,00

3. Elbląg 00,00

4. Gdańsk 1 200,00

1. ROD „1 Maja” Malbork 500,00

2. ROD „Dankowo” Kwidzyn 200,00

3. ROD „Nowolipie” Gdańsk 500,00

5. Gorzów Wlkp. 1 000,00

1. ROD „Weteran” Gorzów Wlkp. 1 000,00

6. Kalisz 300,00

1. ROD im. M. Kopernika Krotoszyn 100,00

2. ROD „Źródełko” Turek 200,00

7. Koszalin 00,00

8. Legnica 300,00

1. ROD „Malwa” Bolesławiec 100,00

2. ROD „Szarotka” Legnica 50,00

3. ROD „Lena” Złotoryja 150,00

9. Lublin 1 050,00

1. ROD „Pszczółka” Biała Podlaska 300,00

2. ROD „Piotruś” Strzyniec/ Biała Podlaska 500,00

3. ROD „Ikar” Świdnik 250,00

10. Łódź 2 227,04

1. ROD im. B. Wójcika Łódź 500,00

2. ROD „Poranek” Łódź 500,00

3. ROD „Ananas” Kalonka 200,00

4. ROD „Azalia” Łódź 300,00

5. ROD „Lotnia” Aleksandrów Łódzki 77,04

6. Rod „Radość” Łódź 400,00

7. ROD „U Bogumiła” Ujejów 150,00

8. ROD „Nad Zalewem” Tulipan Opoczno 100,00

2. Kolejne wpłaty na konto „Powódê” 2010 w terminie od 1 paêdziernika 
do 30 listopada 2010 roku
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11. Małopolski 800,00

1. ROD „Relaks” Kraków 500,00

2. ROD „Kolejarz” Trzebina 300,00

12. Mazowiecki 6 450,00

1. ROD „Jeziorko Czerniakowskie” Warszawa 200,00

2. ROD „Orlik” Mińsk Mazowiecki 300,00

3. ROD im. Obrońców Pokoju Warszawa 2 000,00

4. ROD „Sona” Ciechanów 500,00

5. ROD im. Szyllera Brwinów 1 000,00

6. ROD „Klaudyny” Warszawa 300,00

7. ROD Zacisze Walendów/Nadarzyn 1 000,00

8. ROD „Beniaminów” Nieporęt 150,00

9. ROD „Na Szańcu 1809” Raszyn 1 000,00

13. Opole 00,00

14. Piła 500,00

1. ROD „Malwa” Trzcianka 500,00

15. Podkarpacki 1 140,00

1. ROD „Transportowiec” Dębica 200,00

2. ROD im. Wieniawskiego Rzeszów 20,00

3. ROD „Malina” Rzeszów 20,00

4. ROD im. Gen. Waltera Rzeszów 500,00

5. ROD „Zorza” Lesko 100,00

6. ROD „Puchalskiego” Rzeszsów 300,00

16. Podlaski 00,00

17. Poznań 3 250,00

1. ROD „Relaks” Kościan 100,00

2. ROD „Stokrotka” Borek Wlkp. 100,00

3. ROD „Leszka Białego” Gniezno 500,00

4. ROD „Sypniewo” Poznań 1 000,00

5. ROD „Zakątek” Poznań 100,00

6. ROD „pomowiec” Kościan 300,00

7. ROD „Pod Kasztanami” Poznań 500,00

8. ROD „Głuszynka” Poznań 400,00

9. ROD Jelonek Złotniki Poznań 250,00

18. Słupsk 00,00

19. Sudecki 1 250,00

1. ROD „Południe” Jelenia Góra 500,00

2. ROD „Kolejarz” Paczków 300,00

3. ROD „Chemik” Jelenia Góra 200,00

4. ROD „Szybowiec” Jeżów Sudecki 150,00

5. ROD „Irys” Świdnica 100,00
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Łącznie do 30.11.10 wpłaty dokonało 1.112 ROD na kwotę 447.459.94 zł
Indywidualni Działkowcy do 30.11.10 wpłacili łącznie 6.897,33 zł

sporządził: Dział Finansowo-Księgowy

20. Szczecin 1 000,00

1. ROD „Nowe Osiedle” Szczecin 500,00

2. ROD „Drawa” Drawno 500,00

21. Śląski 00,00

22. Szczecin 1 200,00

1. ROD „Winnica II” Ostrowie Św. 200,00

2. ROD „Zacisze I” Kielce 400,00

3. ROD „Pod Stokrotką” Sandomierz 600,00

23. Toruńsko-Włocławski 1 600,00

1. ROD „Pod Lasem” Toruń 500,00

2. ROD „Od Nowa” Chełmża 250,00

3. ROD „Postęp” Chełmża 100,00

4. ROD „Na Skarpie” Włocławek 100,00

5. ROD „Wodnik” Chełmża 100,00

6. ROD „Kłos” Włocławek Łęg 100,00

7. ROD „Agawa” Włocławek 100,00

8. ROD „Malwa” Grudziądz 300,00

9. ROD T. Kościszki Grudziądz 50,00

24. Warmińsko-Mazurski 100,00

1. ROD „Meblarz” Kieźliny 100,00

25. Wrocław 1 200,00

1. ROD „Kolejarz” Strzelin 200,00

2. ROD „Róża” Oleśnica 1 000,00

26. Zielona Góra 550,00

1. ROD „Zastal I” Zielona Góra 200,00

2. ROD „Zjednoczeni ” Kożuchów 200,00

3. ROD „Nafta” Zielona Góra 150,00

27. Indywidualni 981,00

1. Kom. Wybor. Nasze Stróżewko i Brochocinek 100,00

2. Działkowcy z ROD „Złote Piaski” Siedlce 70,00

3. Eugeniusz Dobosz Warszawa 361,50

4. Włodzimierz Sibilski Warszawa 419,50

5. Michał Stępień Gdynia 30,00

Razem 28 179,04
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4. Wy kaz ko lej nych ROD, któ re otrzy ma ły do ta cje przy zna ne 
przez Pre zy dia OZ PZD

Do dnia 6 grud nia 2010 ro ku, 19 okrę go wych za rzą dów
PZD udzie li ło po mo cy fi nan so wej dla 241 ROD na łącz -
ną kwo tę l 627 242,20 zł.

Po za wy ka zem ROD, któ re otrzy ma ły do ta cje po wo -
dzio we przez Pre zy dia OZ PZD za miesz czo nym w Biu le -
ty nie In for ma cyj nym Nr 12/2010, wspar cie fi nan so we
otrzy ma ły na stę pu ją ce ogro dy: 

w okrę gu ko sza liń skim: ROD im. Sien kie wi cza 
w Szcze cin ku – 10 000 zł.

w okrę gu le gnic kim: ROD „Ny sa” w Zgo rzel cu 
– 5 463 zł, ROD „Gra ni ca” Pieńsk – 500 zł. Łącz nie z in -
ny mi wy dat ka mi, któ re po krył OZ PZD w związ ku z po wo -
dzią, jak za kup wap na, drze wek i krze wów – 25 047,42 zł.

w okrę gu lu bel skim: ROD „Sz. Szy mo no wi cza” w Za -
mo ściu – 5 000 zł, ROD „Sło necz nik” w Lu bli nie – 12 000 zł.
Łącz nie z wcze śniej szy mi do ta cja mi, OZ PZD w Lu bli nie
udzie lił po mo cy dla ROD po wo dzio wych na kwo tę 49 000 zł.

w okrę gu ma zo wiec kim: ROD „Ka je ta ny” w Ka je ta -
nach – 8 500 zł. Łącz nie z wcze śniej szy mi do ta cja mi 
– 213 800 zł.

w okrę gu pil skim: wap no i ba da nie gle by – 4 000 zł.
Łącz nie z wcze śniej szy mi do ta cja mi – 5 500 zł.

w okrę gu po znań skim: ROD „Uro dzaj” w Po zna niu 

– 5 000 zł, ROD „Ener ge tyk” w Czer wo na ku – 3 000 zł.
Łącz nie – 8 000 zł

w okrę gu ślą skim: ROD im. A. Mic kie wi cza w Biel -
sku -Bia łej – 10 104,50 zł, ROD „Tę cza” w Ka to wi cach 
– 9 000 zł, ROD „Żel bet” w Ra ci bo rzu – 10 600zł, ROD
„Za met I” w Tar now skich Gó rach – 9 000 zł, ROD „Wy -
po czy nek” w Tar now skich Gó rach – 4 500 zł, ROD „Bu -
dow la ni” w Ty chach – 10 881 zł, ROD „XXXV -Le cia” 
w Ty chach – 9 680 zł, ROD „Ja rzę bi na” w Ty chach
– l 080 zł (ko lej na tran sza do ta cji na dru gie za da nie),

ROD „Ksa we ran ka” w Bę dzi nie – 2 563,32 zł. Łącz nie 
z wcze śniej szy mi do ta cja mi – 559 433,88 zł

w okrę gu wro cław skim: ROD im. Dzier żo nia we Wro -
cła wiu – 10 000 zł. Po nad to OZ PZD do fi nan so wał za kup
drzew owo co wych dla ROD im. Chro bre go w Oła wie 
– 4 000 zł, ROD „Re laks” w Nie chlo wie – 3 000 zł, ROD
im. Dzier żo nia we Wro cła wiu – l 000 zł, ROD „Park
Wschod ni” we Wro cła wiu – 2 000 zł

Łącz nie z wcze śniej szy mi do ta cja mi, OZ PZD we Wro -
cła wiu udzie lił po mo cy dla ROD po wo dzio wych na kwo -
tę 153 620,14 zł.

w okrę gu zie lo no gór skim: ROD „Zo rza” w Gu bi nie 
– 10 000 zł. Łącz nie - 202 600 zł

AR

Wy kaz uprzed nio udzie lo nych do ta cji przez Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD ro dzin nym ogro dom dział ko wym zo -
stał za miesz czo ny w Biu le ty nie nr 12/2010. Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD udzie li ło do ta cji po wo dzio wych
dla 18 ROD z 5 okrę gów: ka li skie go, łódz kie go, ma ło -
pol skie go, pil skie go i pod kar pac kie go na łącz ną kwo -
tę 111 350 zł. 

Do ta cje otrzy ma ły na stę pu ją ce ogro dy: 
okręg ka li ski – l ROD
l. ROD „Na tu ra” w Ostro wie Wlkp. – 5 000 zł 
okręg łódz ki – 5 ROD
1. ROD „Ar ka dia” w Ła sku – 3 000 zł
2. ROD „22 Lip ca” w Wie ru szo wie – 4 000 zł
3. ROD „Nad Raw ką” w Ra wie Ma zo wiec kiej – 5 000 zł
4. ROD „Pier wio snek” w Ła sku – 5 000 zł
5. ROD „Re laks” w Wie lu niu – 10 000 zł 
okręg ma ło pol ski – 6 ROD
1. ROD„Lu si na”wLu si nie  –10 000zł
2. ROD „Kmi ta” w Za bie rze wie – 8 000 zł
3. ROD „Ska wa” w Ma ko wie Pod ha lań skim – 10 000 zł
4. ROD „Gór nik” w Boch ni – 5 000 zł
5. ROD „Ja sień” w Su chej Be skidz kiej – 10 000 zł
6. ROD „PKP Wa dów” w Kra ko wie – 3 200 zł 
okręg pil ski – 3 ROD

1. ROD im. Hu ty Szkła „Uj ście” w Uj ściu – 4 500 zł
2. ROD „Bo rek” we Wron kach – 9 150 zł
3. ROD „1000 PP’ we Wron kach – 3 500 zł
okręg pod kar pac ki – 3 ROD
1. ROD „Me ta lo wiec” w Lu ba czo wie – 7 000 zł
2. ROD „Zo rza I” w Sę dzi szo wie Młp. – 4 000 zł
3.ROD „Siar ko pol” w Tar no brze gu – 5 000 zł
In for mu je my, iż na ko lej nych po sie dze niach Pre zy dium

KR PZD bę dzie roz pa try wa ło ko lej ne wnio ski z ROD po -
wo dzio wych. In ten cją jest, jak naj szyb sze prze ka za nie
środ ków do za rzą dów ROD, co umoż li wi przy stą pie nie
do prac pro wa dzą cych do usu wa nia skut ków po wo dzi i
przy wró ce nie ogro dów do funk cjo no wa nia. Jed no cze śnie,
pra gnie my za zna czyć, iż w uza sad nio nych i udo ku men -
to wa nych przy pad kach, Pre zy dium KR PZD mo że przy -
znać ko lej ne do ta cje ogro dom, któ re już uzy ska ły ta ką
po moc z Kra jo wej Ra dy PZD, ja ko do ta cje uzu peł nia ją ce.

Do dnia 01.12.2010 r. Pre zy dium KR PZD udzie li ło
wspar cia dla 107 ROD z te re nu 10 okrę gów: byd go skie -
go, czę sto chow skie go, ka li skie go, łódz kie go, ma ło pol -
skie go, opol skie go, pil skie go, pod kar pac kie go, świę-
to krzy skie go, to ruń sko -wło cław skie go PZD na łącz ną
kwo tę 1.150.306 zł na re ali za cję za dań w za kre sie usu -
wa nia skut ków po wo dzi.

Wy dział Go spo dar ki Grun ta mi KR PZD
Mo ni ka Że laz ko

3. Ko lej ne do ta cje Kra jo wej Ra dy dla ROD do tkni´ tych po wo dzià
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VII. INFORMACJE

1. Spro sto wa nie 

2. Szko le nie człon ków or ga nów ROD w Ko sza li nie

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Ko sza li nie in for mu je, że w dniach 16 i 17 paź dzier ni ka
2010 ro ku od by ło się szko le nie dla człon ków or ga nów PZD
w ROD okrę gu ko sza liń skie go. W szko le niu wzię ły udział
194 oso by. Szko le niem ob ję to Pre ze sów i człon ków za rzą -
dów ROD, Prze wod ni czą cych lub człon ków ogro do wych
ko mi sji re wi zyj nych oraz pion księ go wo ści ogro dów.

Pro gram szko le nia obej mo wał 13 go dzin za jęć z za gad -
nień, któ re zo sta ły okre ślo ne Uchwa łą nr 109/2010 Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 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, oraz in ne ak -
tu al ne za gad nie nia zwią za ne z funk cjo no wa niem Związ ku.

Szko le nie roz po czę to od przed sta wie nia wszyst kim
uczest ni kom szko le nia ge ne zy ru chu ogrod nic twa w Pol -
sce w uję ciu od po wsta nia pierw szych ogro dów w XIX w.
do cza sów współ cze snych. Szko lo nym przed sta wio no
rów nież ogól ne za sa dy kształ to wa nia kra jo bra zu ogro du w
aspek cie fak tu, że ROD są urzą dze nia mi uży tecz no ści pu -
blicz nej i wpi su ją się w kra jo braz miej sco wo ści (te re nu)
na któ rym są urzą dzo ne. Za ję cia na ten te mat prze pro wa -
dzi ła Pa ni dr inż. Mo ni ka Pla cek – dok tor na uk rol ni czych
w za kre sie ogrod nic twa.

W dal szej ko lej no ści bio rąc pod uwa gę fakt, że część
człon ków or ga nów PZD w ogro dach zo sta ła wy bra na na
pierw szą ka den cję – ok. 40% – Pa ni mgr inż. Mał go rza ta
Szym czak -Grześ ko wiak spe cja li sta za rzą dza nia i mar ke tin -
gu prze my sło we go za po zna ła ze bra nych z pod sta wa mi
praw ny mi funk cjo no wa nia ROD, szcze gól nie w uję ciu pra -
wa po wszech nie obo wią zu ją ce go, a w szcze gól no ści pra wa
bu dow la ne go, usta wy o utrzy ma niu po rząd ku i czy sto ści w
gmi nach, usta wy o ochro nie przy ro dy, o po dat ku rol nym itd.

Po prze rwie obia do wej uczest ni cy szko le nia zo sta li po -
dzie le ni na dwie gru py: – gru pa pierw sza – człon ko wie

za rzą dów ROD i ogro do wych ko mi sji re wi zyj nych, – gru -
pa dru ga – pion księ go wo ści.

Gru pa pierw sza od by ła za ję cia gru po we na te mat – Za -
rząd ROD, za da nia wy ni ka ją ce ze Sta tu tu i Re gu la mi nu
ROD. W ra mach tych za jęć, któ re pro wa dził dy rek tor biu -
ra OZ PZD, w for mie ste ro wa nej dys ku sji omó wio no
dzia łal ność za rzą du ROD w na stę pu ją cych aspek tach:

• Za go spo da ro wa nia ROD i dzia łek;
• Do ku men ta cji praw nej ROD;
• Kwe stii spra wo wa nia zwy kłe go za rzą du przez za rząd

ROD i dzia łań, któ re ten za rząd prze kra cza ją;
• Or ga ni za cji pra cy za rzą du, po dzia łu obo wiąz ków 

w za rzą dzie, try bu po dej mo wa nia uchwał, po stę po wa nia
w przy pad kach zrze cze nia się człon ko stwa PZD, zmia ny
użyt kow ni ka dział ki, czy tez po stę po wa nia w przy pad ku
ko niecz no ści na ło że nia kar sta tu to wych;

• Zaj mo wa no się rów nież spo so bem przy go to wa nia,
zwo ła nia i efek ta mi ob rad wal ne go ze bra nia człon ków
ogro du.

Do bór za gad nień spo wo do wał go rą cą dys ku sję i oży -
wio ną wy mia nę do świad czeń co do spo so bu dzia ła nia za -
rzą dów ROD w okre ślo nych sy tu acjach. Na za koń cze nie
szko le nia Pre zes OZ PZD omó wił sy tu acje Związ ku w
aspek cie wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go oraz dzia -
łań Pio tra Mo skwy. Uczest ni cy szko le nia przy ję li re zo lu -
cje w któ rej zwra ca ją się do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
o od stą pie nie od ba da nia zgod no ści z Kon sty tu cją RP
usta wy o ROD (re zo lu cję do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
i Ra dy Kra jo wej prze sła no od dziel nym pi smem).

W szko le niu, na 91 ogro dów w na szym okrę gu, uczest -
ni czy li przed sta wi cie le or ga nów PZD z 82 ogro dów co
na le ży uznać za do bry wy nik.

Szko le nie zor ga ni zo wa no w ośrod ku wy po czyn ko wym
Fa la l w Ła zach k/Ko sza li na.

Pre zes OZ w Ko sza li nie
/-/ Sta ni sław Su szekKo sza lin, 21 paź dzier ni ka 2010 r.
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Spro sto wa nie do ty czą ce ma te ria łu pn. „Rosz cze nia w sto sun ku do grun tów ROD wg in for ma cji prze ka -
za nych przez Okrę go we Za rzą dy PZD na l ma ja 2010 r.”, opu bli ko wa ne go w Biu le ty nie In for ma cyj nym
PZD nr 9/2010 (str. 53–85)

Na wnio sek Okrę go we go Za rzą du PZD Ma ło pol skie go, Kra jo wa Ra da PZD do ko nu je spro sto wa nia 
w ma te ria le pt. „Rosz cze nia w sto sun ku do grun tów ROD wg in for ma cji prze ka za nych przez Okrę go we Za -
rzą dy PZD na l ma ja 2010 r.”, któ ry zo stał opu bli ko wa ny w Biu le ty nie In for ma cyj nym PZD nr 9/2010 
(str. 53–85). ROD „Mi strze jo wi ce I” w Kra ko wie nie jest ob ję ty rosz cze niem oso by fi zycz nej, obej mu ją cym
po wierzch nię – 4,16 ha i licz bę dzia łek ro dzin nych -101.
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2 paź dzier ni ka 2010 r. w Ro dzin nym Ogro dzie Dział -
ko wym im. J.I Kra szew skie go w Bia łej Pod la skiej świę -
to wa li śmy swo je Do żyn ki. Uro czy stość otwo rzył Pre zes
Ogro du Mi ro sław Klej now ski wi ta jąc przy by łych go ści 
i dział kow ców. Na spo tka nie przy by li: Dy rek tor Szko ły
Pod sta wo wej nr 4 w Bia łej Pod la skiej Ma rio la Pe tru oraz
Ire na Dą brow ska – Czło nek Za rzą du Uni wer sy te tu III
Wie ku przy PSW im. Ja na Paw ła II w Bia łej Pod la skiej.

Pre zes po in for mo wał o wy ni kach Re jo no we go Kon kur -
su „Wzo ro wa Dział ka Ro ku”, w któ rym za ję li śmy IV
miej sce, otrzy ma li śmy na gro dę pie nięż ną, pa miąt ko wy
dy plom, oraz na gro dę rze czo wą - ko sę spa li no wą.

Za pięk ne ogro dy i udział w Kon kur sie „Wzo ro wa
Dział ka Ro ku 2010” dy plo my otrzy ma li; Elż bie ta Strzel -
czyk, Sta ni sław i Ewa Ja ło szew scy oraz Da nu ta i Zbi -
gniew Wie licz ko wie.

Hi sto rię chle ba, je go pięk ną pol ską trą dycję i sym bo li -
kę, przy sło wia, wier sze i po wie dzon ka za pre zen to wa ła
Bar ba ra Po szal ska.

Na pięk nie przy go to wa nej wy sta wie „Nasz chleb po -
wsze dni” zna la zły się róż ne ga tun ki chle ba; ra zo wy,
pszen ny, żyt ni, wiej ski, gra ham, or ki szo wy, to stowy, wie -
lo ziar ni sty, bal to now ski, z róż ny mi do dat ka mi a tak że ro -
ga le, chał ki, buł ki i mio do wy „pier ny” czy li pie prz ny
chleb – pier nik.

Na sto le za go ścił kwas chle bo wy i wła sno ręcz nie upie -
czo ny chleb przez Bo że nę Sma rzew ską. Do tej ga le rii pie -
czy wa po da no sma lec, miód, dżem, ma sło, twa ro żek,
ogór ki, grzyb ki.

W dal szej czę ści swej pre zen ta cji kol. Bar ba ra Po szal ska
po ra dzi ła jak moż na za trzy mać w bu tel ce smak i za pach
la ta na szych dzia łek…..to nic trud ne go moż na to osią gnąć
przy go to wu jąc wi na, na lew ki, so ki i li kie ry.

To na sza daw na pol ska tra dy cja szla chec kich dwo rów,
któ rą war to pod trzy mać. Sto su jąc 7 głów nych za sad spo -
rzą dza nia tych na po jów, wy ko rzy stu jąc dział ko we owo -
ce, kwia ty, zio ła, ko rze nie, wa rzy wa, moż na przy go to wać
wspa nia łe na lew ki, so ki, wi na, któ re le czą, roz grze wa ją,
po pra wiają na strój. Pa mię taj my, że „Do mo we wi na, na -
lew ki, li kie ry i so ki

– zzięb nię te go roz grze ją,
– znie chę co ne go oży wią,
– za smu co ne mu do da dzą na dziei,
„Do mo we wi na, na lew ki, li kie ry i so ki – to coś dla zdro -

wia,
– coś dla sma ku,
– coś dla du cha”.
Wszy scy ze bra ni zo sta li za pro sze ni do de gu sta cji chle -

ba, a tak że przy nie sio nych do mo wych win i na le wek. Do -
mi no wa ło wi no po rzecz ko we, któ re sma ko wa ło wy bor nie.
Na na szym Świę cie nie oby ło się bez wy sta wy na szych
plo nów. Mi mo ka pry śnej te go rocz nej au ry, uda ło się wy -
ho do wać do rod ne wa rzy wa np. cu ki nię o wa dze 5 kg/ wła -
ści ciel ka upra wy An na Ku biak/ oraz dy nię o wa dze 
22,5 kg tro skli wie pie lę gno wał, pod pie rał i „upi nał „ na
drze wie -Sta ni sław Grze szuk. Spo tka nie za koń czy ło się
mu zy ką i tań ca mi przy gril lu.

Pre zes Za rzą du
/-/ Mi ro sław Klej now ski

4. Na ra da in struk to rów eta to wych OZ PZD w War sza wie

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w dniach 11–12 paź dzier ni ka 2010 r. zor ga ni zo wa ła 
w War sza wie na ra dę eta to wych in struk to rów OZ, któ rych
głów nym za da niem jest re ali za cja sta tu to wych za dań 
w za kre sie upo wszech nia nia wie dzy ogrod ni czej i or ga -
ni za cyj nej, za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji dzia łek 
i ogro dów, a tak że roz wi ja nia Spo łecz nej Służ by In struk -
tor skiej PZD.

Ce lem na ra dy by ło przed sta wie nie i prze dys ku to wa nie
z uczest ni ka mi wszyst kich ak tu al nych pro ble mów wy stę -
pu ją cych w Związ ku, bę dą cych w za kre sie dzia ła nia spo -
łecz nych i eta to wych służb ogrod ni czych. W na ra dzie
uczest ni czył Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki, wi ce pre -
zes PZD An to ni Ko strze wa, przed sta wi cie le KR PZD oraz
wy kła dow cy wyż szych uczel ni.

Na ra dę otwo rzył Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD Eu ge niusz

Kon drac ki, któ ry za po znał uczest ni ków z pro gra mem na -
ra dy, prze ka zał in for ma cję o ak tu al nej sy tu acji PZD.
Znacz ną część swo je go wy stą pie nia po świę cił ak tu al nej
sy tu acji dział kow ców i Związ ku wy ni ka ją cej ze zmia ny
przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go swo je go
wnio sku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go po przez za skar -
że nie ca łej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych..
Na stęp nie rad ca praw ny KR PZD To masz Ter lec ki sze ro -
ko i wni kli wie omó wił naj waż niej sze za ło że nia wnio sku
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go oraz ewen tu al ne je go skut ki dla ROD i PZD.

Ko lej nym waż nym te ma tem przed sta wio nym przez in -
struk to ra kra jo we go PZD Ali cję Gu rzyń ską by ło szko le nie
kan dy da tów na dział kow ców, pod sta wy praw ne, cel, ro la
szko leń oraz za da nia OZ i służ by in struk tor skiej w tym
za kre sie. Omó wio no wy ni ki ana li zy ma te ria łów od no śnie

3. Dzieƒ dział kow ca w ROD im. J. I. Kra szew skie go w Bia łej Pod la sce
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re ali za cji przez Okrę go we Za rzą dy za dań do ty czą cych
szko leń kan dy da tów na dział kow ców oraz wnio ski, któ re
po słu ży ły do wy pra co wa nia sto sow nej uchwa ły. W dal -
szej wy po wie dzi pre zes PZD E. Kon drac ki pod kre ślił zna -
cze nie i ran gę szko le nia, je go wpływ na wie dzę, świa -
do mość i funk cjo no wa nie dział kow ców w Związ ku 
i w ROD. Okre ślo no rów nież za da nia dla OZ, in struk to -
rów eta to wych OZ oraz in struk to rów SSI w za kre sie or ga -
ni za cji i pro wa dze nia szko leń. Na stęp nie kie row nik
wy dzia łu pre zy dial ne go KR PZD Ma rek Pyt ka przed sta -
wił te mat do ty czą cy ro li eta to wej i spo łecz nej służ by in -
struk tor skiej w za po bie ga niu kon flik tom ROD. Omó -
wio no źró dła naj częst szych kon flik tów w ROD oraz me -
to dy za po bie ga nia im. Sta ły nad zór nad sta nem za go spo -
da ro wa nia dzia łek, obo wiąz ko we szko le nia dla kan -
dy da tów na dział kow ców oraz wcze sna in ter wen cja in -
struk to rów w przy pad ku stwier dze nia nie pra wi dło wo ści
mo gą ogra ni czyć znacz nie ilość skarg i za ża leń. Osob ny
blok te ma tycz ny na ra dy po świę co ny był za gad nie niom
ści śle zwią za nym z ro lą i za da nia mi służb in struk tor skich
w za kre sie upo wszech nia nia wie dzy i oświa ty ogrod ni -
czej. Te mat ten przed sta wio ny był przez in struk to rów eta -
to wych wy bra nych okrę gów w for mie in for ma cji na te mat
do tych cza so wej pra cy i za ło żeń na przy szłość. In struk to -
rzy z okrę gów Ślą skie go, Ma zo wiec kie go, Łódz kie go, To -
ruń sko -Wło cław skie go, Ma ło pol skie go oraz w Gdań sku,
Byd gosz czy, Wro cła wiu, Po zna niu, Lu bli nie w swo ich
wy po wie dziach przed sta wia li stan li czeb ny służ by in -
struk tor skiej oraz wy ni ka ją ce z do tych cza so wych do -
świad czeń i prak ty ki za da nia sta wia ne przed SSI. Ta część
na ra dy mia ła for mę wy mia ny do świad czeń i dys ku sji po -
mię dzy in struk to ra mi. Pod su mo wa nia wy stą pień przed -
sta wi cie li OZ do ko nał wi ce pre zes PZD An to ni Ko strze wa
od wo łu jąc się do po szcze gól nych wy po wie dzi. Na ko niec
wy pra co wa no za ło że nia na przy szłość kon cen tru ją ce się
głów nie na dzia ła niach ma ją cych na ce lu sku tecz niej sze
szko le nie kan dy da tów na dział kow ców w ce lu wdra ża nia
związ ko wych, sys te ma tycz ny nad zór nad sta nem za go -
spo da ro wa nia i mo der ni za cji ogro dów i dzia łek po przez
udział w lu stra cjach i prze glą dach, sta łe i czę ste kon tak ty
z za rzą da mi ogro dów, or ga ni zo wa nie szko leń, po ka zów i
sta ły in struk taż dla dział kow ców.

Na stęp nym te ma tem przed sta wio nym przez kra jo we go
in struk to ra PZD Ewe li nę Bo niew ską by ły wy ni ki prze glą -
dów za go spo da ro wa nia i funk cjo no wa nia ROD oraz za go -
spo da ro wa nia i wy ko rzy sty wa nia dzia łek w ROD prze pro -
wa dzo nych w bie żą cym ro ku. Na pod sta wie otrzy ma nych
z okrę gów in for ma cji pod su mo wa no wy ni ki do ty czą ce:

– za kre su prze glą dów,
– sta nu za go spo da ro wa nia ogro dów z uwzględ nie niem

po szcze gól nych ele men tów in fra struk tu ry w po szcze gól -
nych OZ ,

– funk cjo nal no ści ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
– za go spo da ro wa nia i wy ko rzy sty wa nia dzia łek ze

szcze gól nym uwzględ nie niem licz by dzia łek za nie dba -
nych, nie użyt ko wa nych, za go spo da ro wa nych i wy ko rzy -
sty wa nych nie zgod nie z re gu la mi nem, za miesz ki wa nych
oraz licz by al tan po nadnor ma tyw nych. Za da niom OZ 
w za kre sie pro mo wa nia oświa ty ogrod ni czej, nad zo ro wa -
nia za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ogro dów i dzia łek
po świe co ne by ło wy stą pie nie wi ce pre ze sa PZD An to nie -
go Ko strze wy, któ ry pod su mo wu jąc wcze śniej sze wy stą -
pie nia i gło sy w dys ku sji okre ślił naj waż niej sze za da nia
sto ją ce przed OZ w ce lu po pu la ry za cji oświa ty ogrod ni -
czej, po pra wy sta nu za go spo da ro wa nia ogro dów i dzia łek
oraz pod nie sie nia po zio mu i sku tecz no ści szko leń kan dy -
dac kich.

Do za dań in struk to rów eta to wych OZ na le ży mię dzy in -
ny mi pro wa dze nie szko leń dla służ by in struk tor skiej 
i dział kow ców oraz in ne wy stą pie nia pu blicz ne, dla te go 
z du żym za in te re so wa niem wy słu cha li oni wy kła du 
dr. Iwo ny Błasz czak z Ka te dry Edu ka cji i Kul tu ry SGGW
na te mat me to dy ki pro wa dze nia szko leń dla osób do ro -
słych. Wy kład wzbo ga co ny był ćwi cze nia mi po zwa la ją cy -
mi słu cha czom oce nić wła sne pre dys po zy cje do pro wa-
dze nia szko leń. Omó wio no ce chy do bre go wy kła dow cy
oraz me to dy pra cy z do ro sły mi. Pod kre śla no ro lę per fek -
cyj ne go przy go to wa nia do szko le nia, róż nych spo so bów
prze ka zy wa nia tre ści, ro lę mo wy cia ła i in to na cji gło su
oraz ro lę me tod po glą do wych, au dio wi zu al nych i za jęć
prak tycz no -ćwi cze nio wych. Słu cha cze po zna li rów nież
me to dy mi ni ma li zo wa nia stra chu przed wy stą pie nia mi pu -
blicz ny mi oraz po ko ny wa nia stre su. Wszy scy wy ra zi li na -
dzie ją, że zdo by ta wie dza przy czy ni się do pod nie sie nia
po zio mu i atrak cyj no ści szko leń oraz po zwo li im być lep -
szy mi wy kła dow ca mi. Rok 2010 był dla dział kow ców 
z wie lu re gio nów kra ju ro kiem tra gicz nym ze wzglę du na
licz ne po wo dzie i pod to pie nia ogro dów. Spo wo do wa ły
one ogrom ne stra ty i znisz cze nia in fra struk tu ry dzia łek,
upraw i gle by w ogro dach. Te mu te ma to wi po świe co ny
był wy kład dr Zb. Ja ro sza z UP w Lu bli nie „Upra wa ro -
ślin na te re nach po po wo dzio wych”. Omó wio no za sa dy
po stę po wa nia z ele men ta mi in fra struk tu ry, za la ny mi upra -
wa mi i znisz czo ną gle bą bez po śred nio po przej ściu fa li
po wo dzio wej jak rów nież w okre sie póź niej szym. Du żo
uwa gi po świę co no za bie gom re kul ty wa cji gle by a w
szcze gól no ści me to dom i do stęp nym na ryn ku pre pa ra tom
przy wra ca ją cym rów no wa gę bio lo gicz ną oraz wła ści wą
struk tu rę gle by.

Wszyst kie przed sta wio ne na na ra dzie te ma ty spo tka ły
się z du żym za in te re so wa niem słu cha czy. Po każ dym 
z nich za da wa no py ta nia wy wią zy wa ła się dys ku sja, 
a uczest ni cy za da wa li py ta nia.

A. Gu rzyń ska
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W dniu 19.10.2010 r. w obiek cie Eu ro par la men tu 
w Strass bur gu od by ło się spo tka nie Eu ro po sła Bo gu sła wa
Li be radz kie go z uczest ni ka mi wy jaz du stu dyj ne go do
Strass bur ga.

Or ga ni za to rem te go wy jaz du był Eu ro po seł Bo gu sław
Li be radz ki i Ra da Wo je wódz ka SLD ze Szcze ci na.

Je go uczest ni ka mi by li przed sta wi cie le Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych Okrę gu Szcze ciń skie go, So ju szu
Le wi cy De mo kra tycz nej, Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia
Związ ków Za wo do wych, Związ ku Na uczy ciel stwa Pol -
skie go i Rze mieśl ni cy. Pod czas po by tu w Eu ro par la men -
cie od by ła z pre lek cja pro wa dzo na przez Eu ro po sła
Bo gu sła wa Li be radz kie go oraz pra cow ni ka ad mi ni stra cji
Eu ro par la men tu w Bruk se li Pa na Lesz ka Goś na te mat
struk tur i pra cy Eu ro par la men tu.

By li śmy też w sa li ple nar nej ob rad Eu ro par la men tu
przy słu chu jąc się de ba cie na te mat ubó stwa w Eu ro pie i na
świe cie. Po za koń cze niu pre lek cji dział kow cy z OZ
Szcze cin, ofi cjal nie prze ka za li dla Pa na Eu ro po sła Bo gu -
sła wa Li be radz kie go po dzię ko wa nie za do tych cza so wą 

jego pra cę w za kre sie uchwa le nia i obro ny Usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Bar dzo wy so ko oce nio na zo sta ła je go pra ca w kie run ku
utrzy ma nia obec nie obo wią zu ją ce go ak tu praw ne go ja kim
jest usta wa o ROD.

Pan Eu ro po seł Bo gu sław Li be radz ki omó wił za sad ność
obro ny Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
przy łą cza jąc się do dzia łań PZD i dział kow ców, po twier -
dza jąc wła sno ręcz nym pod pi sem zło żo nym pod sta no wi -
skiem do ty czą cym obro ny Usta wy o ROD.

Obec ni asy sten ci Eu ro po sła oraz wszy scy uczest ni cy te -
go wy jaz du, tak że zło ży li pod pi sy pod sta no wi skiem po -
pie ra jąc dzia ła nie PZD i dział kow ców w kie run ku wy co-
fa nia wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go zło -
żo ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i obro ny Usta wy 
o ROD.

Ogól nie pod sta no wi skiem pod pis zło ży ło 44 oso by so -
li da ry zu jąc się z dział kow ca mi w tym za kre sie.

Na sze spo tka nie z Eu ro po słem za koń czył lunch w bar -
dzo mi łej i ser decz nej at mos fe rze.

Opra co wał:
Cze sław Sko nec ki

5. Re la cja z wy jaz du stu dyj ne go do Eu ro par la men tu w Strass bur gu

6. In for ma cja z kon fe ren cji szko le nio wej dla In struk to rów SSI -Okr´ go wy 
Za rzàd Su dec ki PZD

Zgod nie z de cy zją Kra jo wej Ra dy w spra wie szko le nia
in struk to rów SSI w IV kwar ta le br. Okrę go wy Za rząd Su -
dec ki PZD w Szczaw nie Zdro ju zor ga ni zo wał i prze pro -
wa dził dwu dnio wą kon fe ren cję szko le nio wą dla
in struk to rów SSI. Kon fe ren cja od by ła się w dniach 22–23
li sto pad; w Ośrod ku Szko le nio wym „Ma gno lia” w Szczaw-
nie Zdro ju. Wzię ło w niej udział łącz nie 24 uczest ni ków
w tym: - je den in struk tor okrę go wy, – dwu na stu in struk -
to rów ogro do wych, -je de na stu kan dy da tów na in struk to -
rów ogro do wych.

Szko le nie zo sta ło za pla no wa ne i prze pro wa dzo ne 
w opar ciu o ra mo wy pro gram opra co wa ny przez Kra jo -
wą Ra dę.

Przy by łych przy wi tał Pre zes Okrę go we go Za rzą du Su -
dec kie go PZD Pan Win cen ty Ku lik. W swo im prze mó -
wie niu omó wił ak tu al ną sy tu ację Związ ku w tym
szcze gól nie pod kre ślił dzia ła nie Związ ku w obro nie Usta -
wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, wska zał na ko -
niecz ność po par cia ze stro ny dział kow ców w związ ku 
z ko rzy ścia mi wy ni ka ją cy mi z człon ko stwa w PZD. Pan
Pre zes przed sta wił rów nież za gad nie nia praw no – or ga ni -
za cyj ne w PZD.

Dwa dni kon fe ren cji wy peł nia ły wy kła dy me ry to rycz ne
z za kre su za sto so wa nia ro ślin ozdob nych na dział ce 
z uwzględ nie niem wy ma gań sie dli sko wych i kli ma tycz -
nych, zna cze nia wa rzyw i ziół upra wia nych na dział ce w
ży wie niu i zdro wiu czło wie ka, po za che micz nych me tod
ochro ny ro ślin na dział ce, za kła da nia kwa te ry sa dow ni -
czej na dział ce oraz je sien nych prac w sa dzie oraz za sad
za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji dzia łek o cha rak te rze
użyt ko wym i wy po czyn ko wym. Wy kła dy pro wa dzo ne
by ły przez pra cow ni ków na uko wych Ka te dry Ogrod nic -
twa, Wy dzia łu Przy rod ni czo-Tech no lo gicz ne go Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu.

Ro lę i za da nia Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej 
w Związ ku i w ROD przed sta wi ła uczest ni kom kon fe ren -
cji Ja dwi ga Ka miń ska- in struk tor eta to wy ds. ogrod nic -
twa Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go PZD. Z wy ko rzy s-
ta niem sprzę tu mul ti me dial ne go i opra co wa nej pre zen ta -
cji omó wio no ro lę służ by in struk tor skiej w:

– nad zo ro wa niu nad pra wi dło wym za go spo da ro wa niem
i mo der ni za cją dzia łek po przez udział w prze glą dach i lu -
stra cjach,

– za po bie ga niu kon flik tom w ROD,
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– za kre sie po mo cy i opie ki nad no wym dział kow cem,
– we współ pra cy z sa mo rzą da mi oraz fir ma mi i in sty tu -

cja mi ogrod ni czy mi.
Te ma ty po ru sza ne na kon fe ren cji wzbu dza ły du że za in -

te re so wa nie wśród in struk to rów wy wo łu jąc wie lo krot nie
dys ku sję. Do wy kła dow ców kie ro wa no wie le py tań 
o szcze gó ły upra wy, pie lę gna cji, ochro ny i za sto so wa nia
po szcze gól nych ga tun ków ro ślin ogrod ni czych, do bo ru
od mian na dział ki oraz o no wo ściach ogrod ni czych.

W dys ku sji koń czą cej kon fe ren cję uczest ni cy wy ra zi li

swo je za do wo le nie z uczest nic twa w niej, wska zy wa li na
ko niecz ność dal szych szko leń i spo tkań te ma tycz nych po -
łą czo nych z wi zy tą w in sty tu tach, za kła dach czy in nych
obiek tach ogrod ni czych i sa dow ni czych. Zwró ci li uwa gę
na ko niecz ność wy po sa że nia in struk to rów SSI w le gi ty -
ma cje lub iden ty fi ka to ry co uła twi ło by im wy ko ny wa nie
za dań zwłasz cza w du żych ogro dach.

Wszy scy uczest ni cy szko le nia zo sta li wy po sa że ni 
w kom plet li te ra tu ry związ ko wej, ta bli ce in for ma cyj ne,
bro szu ry i biu le ty ny związ ko we.

7. „Pami´ci Posłanki” – Jo lan cie Szy ma nek -De resz

UCHWA ŁA
Za rzą du ROD im. T. Ko ściusz ki w Płoc ku

z dnia 12 li sto pa da 2010 r.
w spra wie uczcze nia pa mię ci Po słan ki na Sejm RP śp Jo lan ty Szy ma nek -De resz, za słu żo nej 

dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców i dział kow ców płoc kich

W dniu 16 li sto pa da 2010 r. o godz. 16,00 przy ul. Sta -
ry Ry nek 27 w Płoc ku od bę dzie się uro czy stość od sło nię -
cia ta bli cy po świę co nej pa mię ci Po słan ki na Sejm RP 
– Jo lan ty Szy ma nek -De resz tra gicz nie zmar łej w ka ta stro -
fie pod Smo leń skiem. Uro czy sto ści – z udzia łem Pre zy -
den ta Alek san dra Kwa śniew skie go – prze wod ni cząc Po seł
na Sejm RP Zbi gniew Kra szew ski i Prze wod ni czą cy Spo -
łecz ne go Ko mi te tu na rzecz upa mięt nie nia Jo lan ty Szy -
ma nek -De resz, Woj ciech Het kow ski, któ rzy Za pra sza ją
do udzia łu w tej uro czy sto ści m.in. Dział kow ców płoc -
kich, któ rzy ś.p. J. Szy ma nek -De resz za wdzię cza ją wie le
do bre go;

– już w 2005 r., kie dy by ła Sze fo wą Kan ce la rii Pre zy -
den ta RP – Alek san dra Kwa śniew skie go, bar dzo ser decz -
nie i życz li wie przyj mo wa ła de le ga cje pol skich dział -
kow ców, w tym dział kow ców płoc kich. Wni kli wie wsłu -
chi wa ła się w ich (i na sze) ra cje, ar gu men ty i tro ski zwią -
za ne z uchwa lo ną przez Sejm RP usta wą o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych i prze ka za ła je Pre zy den to wi RP.
Jej opi nia nie bu dzi ła wąt pli wo ści, że no wa usta wa

o ROD nie jest sprzecz na z Kon sty tu cją RP, że jest usta -
wa do brą dla mi lio no we go Związ ku Pol skich Dział kow -
ców. I Pan Pre zy dent nie za wa hał się jej pod pi sać!

– w ostat nich la tach swe go ży cia, już ja ko Po słan ka
miesz kań ców Zie mi Płoc kiej na Sejm RP prze ciw dzia ła -
ła na fo rum par la men tu wie lo ra kim za gro że niom dla Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, dla wspól not ro dzin nych
ogro dów dział ko wych i ich mie nia ze stro ny pra wi co wych
i li be ral nych par la men ta rzy stów. Bra ła ak tyw ny udział w
uchwa la niu bądź no we li za cji ak tów praw nych ko rzyst -
nych dla mi lio na pol skich dział kow ców, dla za cho wa nia
cią gło ści ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

W do wód wdzięcz no ści i ser decz nej pa mię ci dla tra gicz -
nie zmar łej Po słan ki, Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go im. T. Ko ściusz ki w Płoc ku po wo łu je De le ga cję
Dział kow ców na sze go Ogro du, któ ra w dniu uro czy ste go
od sło nię cia ta bli cy zło ży pod nią wią zan kę z naj pięk niej -
szych kwia tów ogro do wych z szar fą:

Dział kow cy ROD „Ko ściusz ki” – Jo lan cie Szy ma nek -
-De resz.

Za Za rząd ROD:

Pre zes
/-/ Wie sław Cak

Se kre tarz Za rzą du
/-/ Jan Bud ny

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na po sie dze niach 
w dniach 18 li sto pa da 2010 r. i l grud nia 2010 r. przy zna -

ło po życz ki dla dwóch ROD na łącz ną kwo tę 65.000 zł.
Po życz ki otrzy ma ły na stę pu ją ce ogro dy:

8. Po ̋ ycz ki dla ROD
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l. ROD „Sto krot ka” w Bo le sław cu – na re mont sie ci
elek trycz nej w ogro dzie – 5 000 zł,

2. ROD „Sto krot ka” w Beł cha to wie – na za da nie in we -
sty cyj ne: wier ce nie stud ni o głę bo ko ści oko ło 50 m -

60.000 zł.
Kra jo wa Ra da PZD w 2010 r. udzie li ła po ży czek dla 20

ROD w łącz nej kwo cie 476 350 zł.

Wy dział go spo dar ki grun ta mi KR PZD
Mo ni ka Że laz ko

9. De ve lo per wal czy z dział kow ca mi

Ogród przy ul. Bar tyc kiej po wstał w 1981r. Te ren o pow.
5,65 ha za go spo da ro wa ło 201 dział kow ców, pra cow ni ków
Na czel nej Or ga ni za cji Tech nicz nej. Wte dy pra wo dział -
kow ców do za go spo da ro wa nia nie użyt ków i wy sy pi ska
śmie ci nie by ło przez ni ko go kwe stio no wa ne. Pod skrzy -
dła mi Związ ku pięk niał i roz ra stał się ROD „Sig ma -
- Bar tyc ka”. Ja kie by ło na sze zdzi wie nie, gdy oka za ło się,
że część dzia łek zmie ni ło wła ści cie la. W miej sce Skar bu
Pań stwa i gmi ny w księ gach wie czy stych po ja wi ły się oso -
by fi zycz ne. Po dob no do ro ku 1972 po szcze gól ne oso by
ko rzy sta ły z te re nów za ję tych przez dział kow ców. To nie -
waż ne, że by ły to te re ny za le wo we przez ni ko go nie upra -
wia ne, wnio sko daw cy jed ni dru gim po świad cza li przed
są dem, że in ten syw nie przez dzie siąt ki lat ko rzy sta li z dóbr
tej zie mi. Są dy de cy do wa ły o za sie dze niu po szcze gól nych
dzia łek geo de zyj nych, któ re no wi wła ści cie le na tych miast
sprze da wa li de we lo pe ro wi. Zwią zek nie był po wia da mia -
ny o to czą cych się po stę po wa niach i dzię ki te mu wszyst -
kie po sta no wie nia mo gły się upra wo moc nić. Nie zna czy
to jed nak, że pro ces za sia dy wa nia za koń czył się. Pseu do
użyt kow ni cy ata ku ją, i pró bu ją za sie dzieć ko lej ne dział ki
w ogro dzie. Tym ra zem u bo ku Skar bu Pań stwa sto ją
Zwią zek i dział kow cy, któ rzy zna ją hi sto rię tych te re nów.
Ko rzy sta jąc z po sia da ne go pra wa do grun tu, DOM De ve -
lop ment wy stą pił do są du o eks mi sję dział kow ców z te re -
nu. Jed nak sąd ta kie go wy ro ku nie wy dał. Po stę po wa nie
w tej spra wie zo sta ło umo rzo ne. W tej sy tu acji De ve lo per
przy stą pił do ata ku. Szan ta żem i groź ba mi usi ło wał zmu -
sić dział kow ców do zej ścia z grun tu. Na ogro dze niach wy -
wie sza no in for ma cje o bez praw nym użyt ko wa niu te re nu
przez dział kow ców i obo wiąz ku skon tak to wa nia się pod
wska za ny kon takt te le fo nicz ny w ce lu prze ka za nia da nych.
W pra sie po ja wia ły się we zwa nia do opusz cze nia przez
dział kow ców dzia łek bez ja kiej kol wiek re kom pen sa ty.
Zwią zek przed są dem wal czył o spo kój dział kow ców, 
w po stę po wa niu o eks mi sję. Od mó wi li śmy wy da nia da -
nych oso bo wych swo ich człon ków po mi mo na ci sków
GIO DO, przy pła ci li śmy to ko lej ny mi kon tro la mi te go or -
ga nu i wy da niem de cy zji na ka zu ją cej nam wy da nie da nych
dział kow ców, tyl ko po to aby De we lo per mógł ich po zwać
do są du. Nie ustą pi my zło ży li śmy sto sow ne od wo ła nie do
są du. War to jed nak za dać py ta nie czy ich praw bro ni tak
waż ny or gan w Pań stwie.  

De we lo per nie chce przy jąć do wia do mo ści, że dział -
kow ców bro ni na sza usta wa o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, któ ra jed no znacz nie okre śla wa run ki na ja kich
mo że na stą pić li kwi da cja. Ko niecz ne jest wy pła ce nie od -
szko do wań dział kow com za ma ją tek sta no wią cy ich wła -
sność. Użyt kow ni kom dzia łek na le ży się dział ka w od two-
rzo nym przez wnio sko daw cę ogro dzie. De we lo per nie za -
mie rzał re ali zo wać tych wa run ków, przez ca ły czas do ma -
gał się wy da nia te re nu bez ja kich kol wiek zo bo wią zań. Nie
li cząc się z pra wem, przy stą pił do si ło we go prze ję cia te -
re nu. Przed sta wi cie le Dom De ve lop ment po wo łu jąc się
na pra wo wła sno ści, lek ce wa żą jed no cze śnie wła sność
dział kow ców i Związ ku. Śmiesz ny jest ar gu ment, że
ogród po wstał z na ru sze niem pra wa na te re nie pry wat -
nym. Z chwi lą je go za kła da nia grunt był prze cież wła sno -
ścią Skar bu Pań stwa, a pra wo do te re nu miał NOT, po tem
Zwią zek, a pierw si „za sia dy wa cze” wy stą pi li o swo je pra -
wa w la tach 90. Zwią zek nie po zo sta wał na tę sy tu ację
obo jęt ny. Mo że wła śnie dla te go w paź dzier ni ku na te ren
ogro du wkro czy ły eki py bu dow la ne przy sła ne przez de -
we lo pe ra, któ re, przy wspar ciu ochro nia rzy, po szat ko wa -
ły te ren. Przez in dy wi du al ne dział ki po pro wa dzo ne
zo sta ły ogro dze nia i pra cow ni cy przy stą pi li do de mo lo -
wa nia ma jąt ku dział kow ców. Do ko nu jąc tych de wa sta cji
de we lo per na ru szył jed no cze śnie dział ki nie bę dą ce je go
wła sno ścią i unie moż li wił dział kow com ko rzy sta nie z na -
szych te re nów. Za rząd Ogro du i Okrę go wy Za rząd po wia -
da mia li o tym fak cie wie lo krot nie po li cję i pro ku ra tu rę.
W związ ku z tym, że ko lej ne przy jaz dy po li cji nie by ły
sku tecz ne a pa tro le od stę po wa ły od in ter wen cji, nie mo gli -
śmy po zo sta wić te go bez re ak cji.  Zwią zek zło żył skar gą
na bez czyn ność wzy wa nych pa tro li po li cyj nych. Nie mo -
że być tak, że de we lo per wy ła mu jąc bra mę wjaz do wą
ogro du, wjeż dża na te ren ROD nisz cząc wą skie alej ki
ogro do we i w spo sób agre syw ny trak tu je przed sta wi cie li
ogro du bro nią cych praw dział kow ców. Jed no cze śnie ko -
rzy sta jąc z te re nu ogro du, nie bę dą ce go je go wła sno ścią,
sta wia blo ka dy i ba rie ry unie moż li wia ją ce do tar cie do
swo ich dzia łek dział kow com, oso bom star szym i ogra ni -
czo nym ru cho wo. Nie mo gli śmy dłu żej cze kać Okręg na
wła sny koszt, do ko nał in wen ta ry za cji ob ję tych rosz cze -
niem dzia łek. Zło ży li śmy po zew do są du o ochro nę na ru -
szo ne go po sia da nia i przy wró ce nie Związ ko wi utra co ne go
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w sku tek bez praw nych dzia łań de ve lo pe ra te re nu. 
W związ ku z tym, że pre zes Okrę gu Ma zo wiec kie go nie
mo gła skon tak to wać się z wła dza mi Spół ki DOM De ve -
lop ment, a je dy nym wska zy wa nym kon tak tem był te le fon
do urzęd nicz ki, w for mie pi sem nej we zwa li śmy Spół kę
do na tych mia sto we go za prze sta nia dal szych dzia łań i bez -
względ ne go na pra wie nia szkód spo wo do wa nych przez jej
dzia ła nia. W imie niu Spół ki od po wie dzia ła rad ca praw ny.
War to przy to czyć kil ka zdań z te go pi sma „Spół ka Dom
De ve lop ment SA jest wła ści cie lem grun tu i jej pra wo wła -
sno ści nie jest przed mio tem po stę po wa nia są do we go. Tym
sa mym czyn no ści do ty czą ce sta nu nie ru cho mo ści pod ję -
te przez Dom De ve lop ment SA nie wy ma ga ją zgo dy ani
dział kow ców ani PZD” Pa ni me ce nas uwa ża że „w świe -
tle de cy zji 255 z dnia 18.09.2006 r. Mi ni stra Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji o unie waż nie niu De cy zji 
nr 40410 Wo je wo dy Ma zo wiec kie go z 1993 r. Zo stał
utwo rzo ny na te re nie pry wat nym- z ra żą cym na ru sze niem
pra wa wła sno ści grun tu. Tym sa mym w ni niej szej spra -

wie nie ma ją za sto so wa nia prze pi sy o li kwi da cji ogro -
du…”. To szczyt hi po kry zji i aro gan cji, prze cież sa ma
wska zu je w tym pi śmie, że ogród po wsta wał na te re nie
SP, wy da no na wet de cy zje o ko mu na li za cji te re nu. War to
rów nież zwró cić uwa gę, że w żad nej z tych sy tu acji nie
chcą uczest ni czyć wła dze Spół ki, czyż by za bra kło im od -
wa gi aby spoj rzeć w oczy krzyw dzo nym lu dziom i po ka -
zać swo ją praw dzi wą twarz spo łe czeń stwu. Tak wła śnie
trak to wa ni są „ma lucz cy” w świe cie biz ne su i du żych pie -
nię dzy. Je ste śmy peł ni na dziei, że uda nam się zwy cię żyć
z „Go lia tem”. Mo że uzy ska my obie ca ne wspar cie od m.
st. War sza wy i, tym ra zem, to Mia sto za sie dzi spor ny te ren.
W ten spo sób na sze pra wa zo sta ną za cho wa ne. Je ste śmy
zde ter mi no wa ni na tym te re nie jest ma ją tek dział kow ców
two rzo ny przez la ta wy sił kiem i wy rze cze nia mi ca łych ro -
dzin, któ re dzi siaj bez par do nu chce roz je chać bul do że ra -
mi bu dow la ny gi gant. Aż strach po my śleć co sta ło by się 
z dział kow ca mi i ich mie niem gdy by nie na sza usta wa o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. 

Gra ży na Fran ke

10. Po ro zu mie nie z Po li cjà

Wie le pro ble mów w co dzien nym ży ciu dział ko wym do -
star cza ją wła ma nia i kra dzie że. Zło śli wi po wie dzą, że są
one nie odzow nym kli ma tem ogro dów. Spo so bów roz wią -
za nia tych pro ble mów jest wie le. My ze swej stro ny sta -
wia my na pro fe sjo na lizm. Kto, jak nie po li cja dys po nu je
do te go dzia ła nia bar dziej sto sow ny mi si la mi i środ ka mi. 

W ce lu uwy pu kle nia i przy bli że nia tych pro ble mów,
Ko le gium Pre ze sów Gdyń skich Ogro dów Dział ko wych
w dniu 9 grud nia 2010 ro ku pod pi sa ło po ro zu mie nie, 
z Ko men dą Miej ską Po li cji w Gdy ni. Ce lem po ro zu mie -
nia jest, za pew nie nie bez pie czeń stwa oso bom upra wia ją -

cym ogród ki dział ko we, znaj du ją ce się w gra ni cach ad -
mi ni stra cyj nych gmi ny Gdy nia. Po ro zu mie nie ma  uła -
twić, mię dzy in ny mi kon takt pre ze sów ogro dów z po
szcze gól ny mi ko men dan ta mi dziel ni co wy mi po li cji w
mie ście. Ogro dy dział ko we zo sta ną wy po sa żo ne przez
Ko men dę Mia sta w od po wied nie ma te ria ły, któ re bę dą
pod po wia da ły jak prze ciw dzia łać i ustrzec się ewen tu al -
nych za gro żeń. Wie dza ta bę dzie też prze ka zy wa na na po
szcze gól ne ogro dy w po sta ci szko leń. Wspól ne dzia ła nia
za rzą dów z ko men da mi dziel ni co wy mi mo gą oka zać się
klu czem do roz wią za nia uciąż li wych pro ble mów.

/-/ Le onard Nie wiń ski

W dniu 15 lip ca 2010 r. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
pod ję ło uchwa łę nr 135/2010 w spra wie ra chun ku ban ko -
we go dla środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych (opu bli ko wa no w Biu le ty nie In for -
ma cyj nym PZD nr 12/2010). Zgod nie z przed mio to wą
uchwa łą od dnia l stycz nia 2011 r. za rzą dy ROD zo bo wią -
za ne są do pro wa dze nia osob ne go ra chun ku ban ko we go
dla środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD.

Pro wa dze nie wy dzie lo ne go ra chun ku ban ko we go dla
środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych jest uza sad nio ne ko niecz no ścią za pew -
nie nia szcze gól nej ochro ny praw nej dla tych środ ków
fi nan so wych.

Zwią za ne jest to z tym, że zgod nie z art. 36 ust. 5 usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, wy łącz nie środ -
ki na Fun du szu Roz wo ju ROD nie pod le ga ją eg ze ku cji

VIII. PRZYPOMNIENIA ORGANIZACYJNE

1. Ra chu nek ban ko wy dla Êrod ków Fun du szu Roz wo ju ROD w Rodzinnych
Ogrodach Działkowych
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(chy ba, że eg ze ku cja jest pro wa dzo na w związ ku z zo bo -
wią za nia mi te go fun du szu).

Środ ki Fun du szu Roz wo ju ROD ma ją swo je kon kret ne
prze zna cze nie i nie mo gą być wy ko rzy sty wa ne na in ny
cel niż za kła da nie i za go spo da ro wy wa nie ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Osob ny ra chu nek ban ko wy ma
więc na ce lu za blo ko wa nie za ję cia tych środ ków przez
ko mor ni ka lub in ny or gan eg ze ku cyj ny i ich prze zna -
cze nia na po kry cie zo bo wią zań PZD, wy ni ka ją cych 
z nie ko rzyst nych wy ro ków są do wych i de cy zji ad mi -
ni stra cyj nych zwią za nych z rosz cze nia mi osób fi zycz -

nych i praw nych do grun tów ROD. Obo wią zek pro wa -
dze nia wy dzie lo ne go kon ta ban ko we go dla środ ków Fun -
du szu Roz wo ju ROD do ty czy ogro dów dział ko wych, w
któ rych kwo ta te go fun du szu prze kra cza 10 000 zł. Z na -
zwy kon ta ban ko we go mu si jed no znacz nie wy ni kać, że
środ ki zgro ma dzo ne na tym kon cie są środ ka mi Fun du -
szu Roz wo ju ROD. Nad zór nad pro wa dze niem osob ne go
ra chun ku ban ko we go oraz wy kaz nu me rów wszyst kich
kont pro wa dzi Okrę go wy Za rząd PZD, wła ści wy ze
wzglę du na miej sce po ło że nia ogro du.

MAK

2. Obowiàzki Zarzàdu ROD jako pracodawcy na przełomie roku

Urlopy wypoczynkowe
Za rząd ROD ja ko pra co daw ca za trud nia ją cy pra cow ni -

ków na pod sta wie umo wy o pra cę po wi nien pa mię tać 
o udzie le niu pra cow ni kom urlo pu za 2010 r. do koń ca ro -
ku, a naj póź niej do koń ca I kwar ta łu 2011 r. Na le ży pa -
mię tać, że nie udzie le nie pra cow ni ko wi urlo pu wy po czyn-
ko we go sta no wi wy kro cze nie prze ciw ko pra wom pra cow -
ni czym i jest za gro żo ne ka rą grzyw ny od l tys. zł. do 
30 tys, z. (art. 282 § l pkt 2 Ko dek su pra cy.) Wy stę po wa -
nie za le gło ści urlo po wych mo gą uspra wie dli wiać je dy nie
oko licz no ści nie za leż ne od pra co daw cy, np. dłu go trwa ła
cho ro ba pra cow ni ka, prze by wa nie pra cow ni ka na urlo pie
ma cie rzyń skim lub wy cho waw czym.

Za rząd ROD jest zo bo wią za ny udzie lić każ de mu pra -
cow ni ko wi w każ dym ro ku 4 dni urlo pu na żą da nie we
wska za nym przez pra cow ni ka ter mi nie. Na le ży jed nak pa -
mię tać, że nie wy ko rzy sta ny w da nym ro ku urlop na żą da -
nie w ko lej nym ro ku jest trak to wa ny jak zwy kły urlop
wy po czyn ko wy.

Współ czyn nik urlo po wy na 2011 r.
Współ czyn nik urlo po wy na da ny rok ob li cza się w ce lu

usta le nia ekwi wa len tu pie nięż ne go na leż ne go pra cow ni -
ko wi za nie wy ko rzy sta ny urlop wy po czyn ko wy. Ekwi wa -
lent ten przy słu gu je pra cow ni ko wi wy łącz nie w ra zie
roz wią za nia lub wy ga śnię cia sto sun ku pra cy (art. 171 § l
Ko dek su Pra cy). W każ dym in nym przy pad ku Za rząd
ROD jest zo bo wią za ny udzie lić pra cow ni ko wi urlo pu wy -
po czyn ko we go w na tu rze. Ekwi wa len tu moż na nie wy -
pła cać tyl ko i wy łącz nie w jed nym przy pad ku, tj. gdy
pra cow nik bez po śred nio po roz wią za niu umo wy o pra cę
za wie ra z tym sa mym Za rzą dem ROD ko lej ną umo wę 
w ce lu kon ty nu acji za trud nie nia i zgo dzi się na wy ko rzy -
sta nie urlo pu pod czas dal szej pra cy w ROD.

Je że li mię dzy roz wią za niem po przed niej a na wią za niem
ko lej nej umo wy o pra cę z tym sa mym Za rzą dem ROD jest
prze rwa, nie ma speł nio ne go wa run ku bez po śred nio ści 

i ko niecz na jest wy pła ta ekwi wa len tu. Ekwi wa lent za nie -
wy ko rzy sta ny urlop wy po czyn ko wy po wi nien być wy pła -
co ny pra cow ni ko wi w dniu roz wią za nia z nim sto sun ku
pra cy.

Współ czyn nik urlo po wy dla pra cow ni ków, któ rzy pra -
cu ją od po nie dział ku do piąt ku w 2011r.bę dzie wy no sił
21. Usta la się go odej mu jąc od licz by dni w da nym ro ku
ka len da rzo wym łącz ną licz bę przy pa da ją cych w tym ro ku
nie dziel, świąt oraz dni wol nych od pra cy ( 365dni – 113
dni ( 52 nie dzie le + 9 dni świą tecz nych + 52 dni wol ne)=
252 dni: 12= 21.

Waż ne jest, że od l stycz nia 2011 r. znie sio no obo wią zek
od da wa nia pra cow ni kom do dat ko we go dnia wol ne go za
świę to, któ re przy pa da w dniu wol nym dla pra cow ni ka 
(so bo ta). Usta lo no rów nież ja ko dzień wol ny od pra cy
świę to Trzech Kró li (6 stycz nia).

Na le ży pa mię tać, że wy so kość współ czyn ni ka urlo po -
we go przy ob li cza niu ekwi wa len tu za nie wy ko rzy sta ny
urlop wy po czyn ko wy od no si się do ro ku, w któ rym na -
stę pu je wy pła ta te go ekwi wa len tu, bez wzglę du na to, 
z ja kie go ro ku jest to urlop.

Je że li cho dzi o pra cow ni ków za trud nio nych w nie peł -
nym wy mia rze cza su pra cy, co mo że mieć du że za sto so -
wa nie w przy pad ku ROD na le ży pa mię tać, że współ -
czyn nik urlo po wy ob ni ża my pro por cjo nal nie do te go eta -
tu. Je że li więc pra cow nik jest za trud nio ny na 1/2 eta tu to
współ czyn nik urlo po wy w 2011 r. wy nie sie dla nie go
10,50 a w przy pad ku 1/4 eta tu 5,25.

Dni wol ne od pra cy na opie kę nad dziec kiem.
Za rząd ROD za trud nia jąc pra cow ni ków po wi nien wie -

dzieć, że pra cow ni ko wi, któ ry wy cho wu je przy naj mniej
jed no dziec ko w wie ku do 14 lat, w cią gu ro ku ka len da -
rzo we go przy słu gu je pra wo do 2 dni zwol nie nia od pra cy
z za cho wa niem pra wa do wy na gro dze nia (art. 188 Ko dek -
su Pra cy). W związ ku z tym Za rząd ROD jest zo bo wią za -
ny na po cząt ku każ de go ro ku ode brać od ro dzi ca ta kie go

160



dziec ka pi sem ne oświad cze nie co do za mia ru lub bra ku
za mia ru ko rzy sta nia przez pra cow ni ka z tych dni wol nych.

Mi ni mal ne wy na gro dze nie w 2011 r.
Za rząd ROD za trud nia jąc pra cow ni ków na pod sta wie

umo wy o pra cę w pre li mi na rzu fi nan so wym na 2011 r. po -
wi nien wziąć pod uwa gę fakt, że od l stycz nia 2011 r. bę -
dzie obo wią zy wać no wa wyż sza kwo ta wy na gro dze nia
mi ni mal ne go za pra cę. Wy na gro dze nie to dla pra cow ni ka
za trud nio ne go w peł nym wy mia rze cza su pra cy wzro śnie
o 69 zł. i bę dzie wy no si ło 1386 zł. brut to. Je dy nie 
w pierw szym ro ku pra cy pra cow ni cy mo gą za ra biać
mniej, tj. 80% kwo ty mi ni mal ne go wy na gro dze nia, czy li
w 2011 r. 1108,80 zł. Na le ży pa mię tać, że zgod nie z
Uchwa łą nr 196/2009 z dnia 30 grud nia 2009 r.w spra wie
funk cjo no wa nia biur orz za sad za trud nia nia i wy na gra dza -
nia w ro dzin nych ogro dach dział ko wych wy so kość wy -
na gro dze nia za pra cę w peł nym wy mia rze cza su pra cy nie
mo że prze kra czać 150% mi ni mal ne go wy na gro dze nia za

pra cę, co ozna cza, że od l stycz nia 2011 r. nie mo że być
wyż sze ani że li kwo ta 2079 zł. brut to.

Je że li Za rząd ROD w umo wie o pra cę okre ślił, że da -
ne mu pra cow ni ko wi przy słu gu je za pra cę mi ni mal ne wy -
na gro dze nie, to nie mu si do ko ny wać żad nych zmian 
w umo wie o pra cę po wej ściu w ży cie no wej kwo ty wy -
na gro dze nia mi ni mal ne go. Jed nak Za rząd ROD po wi nien
po in for mo wać pra cow ni ka, naj le piej na pi śmie, o ak tu al -
nej wy so ko ści mi ni mal ne go wy na gro dze nia.

W przy pad ku gdy wy na gro dze nie mi ni mal ne zo sta ło
wpi sa ne w umo wie o pra cę kwo to wo Za rząd ROD po wi -
nien zmie nić wa run ki pła co we pra cow ni ka spo rzą dza jąc
aneks do umo wy o pra cę.

W przy pad ku wy pła ty wy na gro dze nia na leż ne go za
mie siąc gru dzień 2010 r. w mie sią cu stycz niu 2011 r. Za -
rząd ROD po wi nien przy jąć wy so kość wy na gro dze nia mi -
ni mal ne go obo wią zu ją ce go w mie sią cu, za któ re przy s-
łu gu je to wy na gro dze nie, a więc 1317,- zł.

St. In spek tor ds. pra cow ni czych
Ja dwi ga Przy gódz ka

3. Przy po mnie nia fi nan so we

Za sa dy ogól ne prze pro wa dza nia in wen ta ry za cji – spi su
z na tu ry w jed nost kach PZD

Ko niec ro ku to czas na przy go to wa nia uła twia ją ce
spo rzą dze nie spra woz da nia fi nan so we go za 2010 r.

W ce lu usta le nia rze czy wi ste go sta nu ak ty wów i pa sy -
wów oraz w ce lu do ko na nia uzgod nień z ewi den cja księ -
go wą wszyst kie jed nost ki PZD win ny prze pro wa dzić na
ko niec ro ku tj. 31 grud nia 2010 r. spis z na tu ry. Za sa dy In -
wen ta ry za cji w PZD są za miesz czo ne w Za kła do wym Pla -
nie Kont za twier dzo nym Uchwa łą nr 212/2008 Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD z 15 grud nia 2008 r. Spi sem z na tu -
ry zwa nym też re ma nen tem ob jąć na le ży na stę pu ją ce
skład ni ki ak ty wów;

– środ ki pie nięż ne w ka sie, za pa sy ma te ria łów i to wa -
rów, środ ki trwa łe tj. ma szy ny i urzą dze nia, wy po sa że nie.

Spo sób prze pro wa dze nia spi su z na tu ry nie pod le ga ją
szcze gó ło wym unor mo wa niom praw nym. Pew ne za sa dy
po stę po wa nia na eta pie przy go to wa nia, re ali za cji i roz li -
cza nia spi sów zo sta ły wy pra co wa ne na pod sta wie do tych -
cza so wych do świad czeń.

Przed przy stą pie niem do in wen ta ry za cji na le ży spraw -
dzić zgod ność sta nów wy ni ka ją cych z ewi den cji ana li -
tycz nej i syn te tycz nej.

In wen ta ry za cję po win ny prze pro wa dzić powo ła ne pi -
sem ną de cy zją przez Pre ze sa ROD mi ni mum dwu oso bo -
we ze spo ły (ko mi sje) spi so we. Do ko mi sji in wen ta ry -
za cyj nej nie po win no się po wo ły wać osób, któ re przy ję ły
od po wie dzial ność ma te rial ną za po wie rzo ne im skład ni ki

ma jąt ku ob ję te spi sem z na tu ry, a tak że oso by pro wa dzą -
ce ewi den cję ob ję tych in wen ta ry za cją skład ni ków ma jąt -
ko wych.

In wen ta ry za cję na le ży prze pro wa dzić z udzia łem osób
od po wie dzial nych za po wie rzo ne im mie nie np. ma ga zy -
nier, ka sjer. W przy pad ku gdy oso ba, któ rej po wie rzo no
od po wie dzial ność ma jąt ko wą – z waż nych przy czyn np.
cho ro by nie mo że być obec na przy prze pro wa dze niu spi -
su z na tu ry, mo że ona upo waż nić na pi śmie in ną oso bę do
uczest nic twa w spi sie.

Ze spół spi so wy wi nien otrzy mać ar ku sze spi so we (któ -
re win ny być dru ka mi ści słe go za ra cho wa nia) od po wied -
nio ozna ko wa ne w spo sób umoż li wia ją cy kon tro lę ich
wy ko rzy sta nia zgod nie z prze zna cze niem. Pod czas spi su
z na tu ry nie po win no się wy da wać ani przyj mo wać ob ję -
tych spi sem skład ni ków ma jąt ku. Ar ku sze spi su z na tu ry
po win ny za wie rać:

1. imię i na zwi sko osób prze pro wa dza ją cych spis z na -
tu ry,

2. na zwę i nu mer ko lej ny ar ku sza,
3. na zwę ogro du (pie cząt ka ROD),
4. okre śle nie me to dy in wen ta ry za cji, np. peł na, okre so -

wa, rocz na,
5. na zwę ma ga zy nu,
6. da tę roz po czę cia i za koń cze nia spi su z na tu ry,
7. nu mer ko le iny po zy cji ar ku sza spi su,
8. szcze gó ło we okre śle nie na zwy skład ni ka ma jąt ku, 

w tym tak że sym bol iden ty fi ku ją cy,
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9. jed nost kę mia ry,
10. ilość stwier dzo ną w cza sie spi su z na tu ry,
11. ce nę za jed nost kę mia ry i war tość wy ni ka ją cą z prze -

mno że nia ilo ści skład ni ka ma jąt ku (po da je się ce nę przyj
etą do ewi den cji za pa sów, po któ rej ob cią żo no oso bę od -
po wie dzial ną),

12. imię i na zwi sko oso by, któ rej po wie rzo no skład ni ki
ma jąt ku oraz jej pod pis zło żo ny na do wód nie zgło sze nia
za strze żeń do usta leń spi su z na tu ry.

Na każ dej stro nie spi su człon ko wie ko mi sji i oso by od -
po wie dzial ne za po wie rzo ne mie nie po win ny po sta wić
swo ją pa raf kę na znak ak cep ta cji. Na ar ku szach spi su nie
moż na po zo sta wiać nie wy peł nio nych wier szy, a ewen tu -
al ne po praw ki mo gą być do ko ny wa ne wy łącz nie z za cho -
wa niem za sad okre ślo nych w art. 25 usta wy o ra chun -
ko wo ści, tzn. przez skre śle nie błęd ne go za pi su i wpi sa nie
po praw ne go z za cho wa niem czy tel no ści błęd ne go za pi su
oraz pod pi sa nie po praw ki przez uczest ni ków spi su 
z umiesz cze niem da ty jej do ko na nia.

Skład ni ki uszko dzo ne i nie peł no war to ścio we, ob ce itp.
na le ży wy ka zać na od ręb nych ar ku szach spi so wych. Ze -
spo ły spi so we po win ny zło żyć pi sem ną in for ma cję o wszel -

kich stwier dzo nych w to ku spi su nie pra wi dło wo ściach, 
a zwłasz cza w za kre sie go spo dar ki skład ni ka mi ma jąt ku 
i za bez pie cze nia ich przed znisz cze niem lub za gar nię ciem
oraz roz li czają się z przy dzie lo nych ar ku szy spi so wych.

Na ar ku szach spi su do ko nu je się wy ce ny skład ni ków
ma jąt ku oraz usta la łącz ną ich war tość.

Usta lo ne wy ni ki in wen ta ry za cji uj mu je się w od po wied -
nim pro to ko le, któ ry po wi nien za wie rać stwier dzo ne róż -
ni ce in wen ta ry za cyj ne, okre śle nie przy czyn po wsta nia
róż nic in wen ta ry za cyj nych i umo ty wo wa ne wnio ski co do
spo so bu ich roz li cze nia.

De cy zje o spo so bie roz li cze nia róż nic in wen ta ry za cyj -
nych, w for mie uchwa ły po dej mu je Za rząd Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go.

Spi sy z na tu ry po ukoń cze niu sta no wią pod sta wę po -
rów na nia wy ni ka ją ce go z nich rze czy wi ste go sta nu skład -
ni ków ma jąt ku ob ję tych in wen ta ry za cją z ich sta nem
wy ni ka ją cym z ksiąg ra chun ko wych.

Spis z na tu ry moż na prze pro wa dzić w stycz niu 2011 r.
ale we dług sta nu na 31 grud nia 2010 r., Udo ku men to wa -
ne wy ni ki rocz ne go spi su z na tu ry na le ży roz li czyć w księ -
gach ra chun ko wych 2010 r. 

Przy go to wa ła: GK KRPZD

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest zwol nio ny z po dat -
ku rol ne go oraz po dat ku od nie ru cho mo ści. Zwol nie nie 
z po dat ku rol ne go z ty tu łu użyt ko wa nia i użyt ko wa nia
wie czy ste go grun tów ROD wy ni ka z art. 12 ust. 2 pkt. 
pkt. 6 usta wy z dnia 15.11.1984 r. o po dat ku rol nym. Na -
to miast zwol nie nie z po dat ku od nie ru cho mo ści – z art. 7
ust. 2 pkt. 6 usta wy z dnia 12.01.1991 r. o po dat kach 
i opła tach lo kal nych.

Zwol nie nia po dat ko we nie dzia ła ją jed nak au to ma tycz -
nie. Za rząd ROD, sto sow nie do § 92 Sta tu tu PZD, jest zo -
bo wią za ny do zło że nia od po wied nich do ku men tów do
urzę du mia sta/gmi ny, któ ry jest wła ści wy ze wzglę du na
miej sce po ło że nia grun tu.

Aby PZD zo stał zwol nio ny z po dat ku rol ne go, ko niecz -
ne jest zło że nie wnio sku o zwol nie nie z po dat ku rol ne go,
któ ry sta no wi pod sta wę wy da nia przez or gan po dat ko wy
tj. wój ta, bur mi strza bądź pre zy den ta mia sta sto sow nej de -
cy zji. W za leż no ści od gmi ny/ mia sta, przed mio to wy
wnio sek skła da ny jest dla każ de go ROD z osob na bądź

zbior czo – dla wszyst kich ROD po ło żo nych na ob sza rze
da nej jed nost ki te ry to rial nej (w za łą cze niu 2 ro dza je wnio -
sków: Za rzą du ROD i Okrę go we go Za rzą du PZD). W ra -
zie wy da nia de cy zji o od mo wie udzie le nia dla PZD
zwol nie nia od po dat ku rol ne go, przy słu gu je od wo ła nie do
Sa mo rzą do we go Ko le gium Od wo ław cze go. Zwol nie nie
z po dat ku rol ne go sto su je się od pierw sze go dnia mie sią -
ca na stę pu ją ce go po mie sią cu, w któ rym zło żo no wnio -
sek. Po za wnio skiem o zwol nie nie z po dat ku rol ne go
na le ży zło żyć de kla ra cję na po da tek rol ny wraz z za łącz -
ni ka mi (da ne o nie ru cho mo ściach rol nych oraz da ne 
o zwol nie niach i ulgach po dat ko wych w po dat ku rol nym). 

W przy pad ku po dat ku od nie ru cho mo ści nie ma obo -
wiąz ku zło że nia wnio sku o zwol nie nie. Wy ma ga ne jest
je dy nie zło że nie de kla ra cji na po da tek od nie ru cho mo ści
wraz z za łącz ni ka mi (da ne o nie ru cho mo ściach oraz da ne
o zwol nie niach po dat ko wych). 

Wzo ry (for mu la rze) de kla ra cji po dat ko wych i za łącz ni -
ków usta la ra da gmi ny/mia sta w dro dze uchwa ły i moż na

IX. PORADY PRAWNE

Zwol nie nia po dat ko we dla ROD i dział kow ców
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je uzy skać we wła ści wym urzę dzie. Przed mio to we do ku -
men ty po win ny zo stać zło żo ne do dnia 15 stycz nia da ne -
go ro ku po dat ko we go, a je że li obo wią zek po dat ko wy
po wstał po tej da cie – w ter mi nie 14 dni od dnia po wsta -
nia oko licz no ści zwią za nych z po wsta niem obo wiąz ku po -
dat ko we go. 

War to jesz cze pa mię tać, że zgod nie z art. 7 ust. 1 
pkt 12 usta wy o po dat kach i opła tach lo kal nych, zwol nie -

niu od po dat ku od nie ru cho mo ści pod le ga ją al ta ny w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych o po wierzch ni za bu do -
wy do 25 m2 w mia stach i do 35 m2 po za gra ni ca mi miast
oraz wy so ko ści do 5 m przy da chach stro mych i do 4 m
przy da chach pła skich. Zwol nie nie od po dat ku od nie ru -
cho mo ści nie do ty czy jed nak al tan po nadnor ma tyw nych.
W ta kich sy tu acjach obo wią zek po dat ko wy cią ży bez po -
śred nio na użyt kow ni ku dział ki. 

MAK

W za łą cze niu:
1) wzór wnio sku o zwol nie nie z po dat ku rol ne go dla Za rzą du ROD
2) wzór wnio sku o zwol nie nie z po dat ku rol ne go dla Okrę go we go Za rzą du PZD

……………………., dnia ………….............................

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Za rząd ROD ………………….………………………………….......................................

…………………………………...
(ad res ROD) ....................................................

w ................................................

Wnio sek o zwol nie nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców z po dat ku rol ne go od grun tów zaj mo wa nych
przez ROD ………………………………………………………..

Na pod sta wie art. 13 d ust. 1 usta wy z dnia 15 li sto pa da
1984 r. o po dat ku rol nym (Dz. U. z 1993 r., Nr 94, 
poz. 431 z późń. zm.), w związ ku z art. 12 ust. 2 pkt. 6 tej
usta wy oraz art. 16 usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2005 r., Nr 169,

poz. 1419), wno si my o zwol nie nie z dniem 1 stycz nia
2011 r. Pol skie go Związ ku Dział kow ców z po dat ku rol -
ne go od grun tów Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go:

……………………………………..w………………
…………………………....................................................

UZA SAD NIE NIE

Zgod nie z art. 12 ust. 2 pkt. 6 usta wy o po dat ku rol nym,
Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest zwol nio ny z po dat ku
rol ne go z ty tu łu użyt ko wa nia i użyt ko wa nia wie czy ste go
grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Sto sow nie do
art. 13 d ust. 1 usta wy o po dat ku rol nym po wyż sze zwol -
nie nie usta wo we jest wy da wa ne na wnio sek po dat ni ka.

W związ ku z tym, Za rząd ROD...................................
…………………………………......................................
w …………………………......, dzia ła jąc na pod sta wie

art. 29 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 27 ust. 3 usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych oraz § 91 ust. 2 pkt. 1 Sta tu -
tu PZD, w imie niu Pol skie go Związ ku Dział kow ców
wno si o wy da nie de cy zji o zwol nie niu z po dat ku rol ne go
ze skut kiem na dzień 1 stycz nia 2011 r.

Bio rąc pod uwa gę fakt, że po wyż szy wnio sek na peł ne
umo co wa nie usta wo we, pro si my o po zy tyw ne roz pa trze -
nie przed mio to we go wnio sku w za kre sie wska za nym
przez wnio sko daw cę.

………………………………………………....................................
(pod pis Pre ze sa Za rzą du ROD oraz in ne go człon ka Za rzą du ROD

pie cząt ka ROD)
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Na pod sta wie art. 13 d ust. 1 usta wy z dnia 15 li sto pa da
1984 r. o po dat ku rol nym (Dz. U. z 1993 r., Nr  94, 
poz. 431 z późń. zm.), w związ ku z art. 12 ust. 2 pkt. 6 tej
usta wy oraz art. 16 usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2005 r., Nr 169,

poz. 1419), wno si my o zwol nie nie z dniem 1 stycz nia
2011 r. Pol skie go Związ ku Dział kow ców z po dat ku rol ne -
go od grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych po ło żo -
nych na te re nie gmi ny/mia sta..............................................

..........................................................................................

……………………., dnia ………….................................

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Okrę go wy Za rząd …………………..................………………………………………...

………………………………….................................
(ad res OZ PZD)

.....................................................
w ................................................

Wnio sek o zwol nie nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców z po dat ku rol ne go od grun tów zaj mo wa nych
przez ROD po ło żo nych na te re nie gmi ny/ mia sta:

UZA SAD NIE NIE

Zgod nie z art. 12 ust. 2 pkt 6 usta wy o po dat ku rol nym,
Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest zwol nio ny z po dat ku
rol ne go z ty tu łu użyt ko wa nia i użyt ko wa nia wie czy ste go
grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Sto sow nie do
art. 13 d ust. 1 usta wy o po dat ku rol nym po wyż sze zwol -
nie nie usta wo we jest wy da wa ne na wnio sek po dat ni ka.

W związ ku z tym, Okrę go wy Za rząd PZD.......................
......................…..…………………………………....,
dzia ła jąc na pod sta wie art. 29 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 27

ust. 3 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz 
§ 91 ust. 2 pkt. 1 i 125 ust. 3 Sta tu tu PZD, w imie niu Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców wno si o wy da nie de cy zji 
o zwol nie niu z po dat ku rol ne go ze skut kiem na dzień 
1 stycz nia 2011 r.

Bio rąc pod uwa gę fakt, że po wyż szy wnio sek na peł ne
umo co wa nie usta wo we, pro si my o po zy tyw ne roz pa trze -
nie przed mio to we go wnio sku w za kre sie wska za nym
przez wnio sko daw cę.

………………………………………………....................................................
(pod pis Pre ze sa OZ oraz in ne go człon ka Pre zy dium OZD,

pie cząt ka OZ)

Czy w ra mach po stę po wa nia o po dział ma jąt ku po orze czo nym roz wo dzie sąd mo że przy dzie lić dział kę
jed ne mu z by łych współ mał żon ków, zwłasz cza gdy nie był człon kiem Związ ku? Czy za rząd ogro du ma obo -
wiązek sto so wać się do ta kie go orze cze nia i po zba wiać człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki dru gie go z
by łych współ mał żon ków bę dą ce go człon kiem PZD i użyt kow ni kiem dział ki?

Przy dział dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych
na le ży do Pol skie go Związ ku Dział kow ców (art. 31 ust. 1
usta wy o ROD). Ozna cza to, że jest to wy łącz na kom pe -
ten cja upraw nio nych sta tu to wo or ga nów Związ ku, 
a w szcze gól no ści za rzą du ogro du. Z te go wzglę du – bez
wy raź nej pod sta wy praw nej – in ne pod mio ty lub or ga ny
pu blicz ne nie mo gą przy dzie lać dzia łek. 

Z tre ści przed mio to we go py ta nia wy ni ka, że do ko na no
są do we go po dzia łu ma jąt ku do rob ko we go po usta niu mię -

dzy by ły mi współ mał żon ka mi usta wo wej wspól no ści ma -
jąt ko wej w na stęp stwie roz wią za nia ich mał żeń stwa przez
roz wód. W kon se kwen cji sąd przy znał pra wo użyt ko wa -
nie dział ki w ROD oso bie uprzed nio po zba wio nej człon -
ko stwa Związ ku. Ta kie roz strzy gnię cie bu dzi po waż ne
wąt pli wo ści praw ne z uwa gi na treść przy to czo ne go art.
31 ust. 1 usta wy o ROD. Po nad to na le ży za uwa żyć, że 
z tre ści art. 33 pkt 6 Ko dek su Ro dzin ne go i opie kuń cze go
wy ni ka, iż od ręb ny ma ją tek każ de go z mał żon ków sta no -
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wią m.in. pra wa nie zby wal ne. Pra wo użyt ko wa nia dział -
ki w ROD na le ży nie wąt pli wie za li czyć do ka te go rii praw
nie zby wal nych, są one bo wiem ści śle zwią za ne z oso bą
upraw nio ne go, o czym świad czy cho ciaż by fakt, że nie
wcho dzą w skład ma sy spad ko wej. Sta no wi sko to po -
twier dza art. 254 Ko dek su Cy wil ne go, któ ry sta no wi
wprost, iż pra wo użyt ko wa nia jest nie zby wal ne. Prze są dza
to za tem jed no znacz nie o tym, że pra wo użyt ko wa nie dział -
ki w ROD przy na le ży do ma jąt ku od ręb ne go mał żon ka. 

W związ ku z po wyż szym na le ży uznać, że sąd nie mo -
że do ko nać przy dzia łu dział ki na rzecz jed ne go z by łych
współ mał żon ków, po nie waż prze pi sy upo waż nia ją go je -
dy nie do po dzia łu ma jąt ku wspól ne go mał żon ków, a nie 
– ma jąt ku od ręb ne go mał żon ka, w skład któ re go wcho dzi
pra wo użyt ko wa nia dział ki w ROD. Po za tym o błęd no ści
ta kie go orze cze nia świad czył by rów nież fakt, że skut kiem
je go re ali za cji by ło by fak tycz ne po zba wie nie człon ko stwa
i pra wa użyt ko wa nia dział ki dru gie go by łe go współ mał -
żon ka. A prze cież nie jest do pusz czal ne, aby w ra mach po -
stę po wa nia o po dział ma jąt ku do rob ko we go sąd de cy do -
wał o przy na leż no ści by łych współ mał żon ków do or ga ni -
za cji spo łecz nych. 

Dla te go też na le ży uznać, że za rząd ROD nie miał by
obo wiąz ku przyj mo wa nia w po czet człon ków i przy dzia -
łu dział ki oso by nie ma ją cej człon ko stwa Związ ku, któ rej

sąd przy znał dział kę w ra mach po dzia łu ma jąt ku. Po gląd
ten znaj du je po twier dze nie tak że w tre ści art. 365 § 1 Ko -
dek su po stę po wa nia cy wil ne go, z któ re go wy ni ka, że pra -
wo moc ne orze cze nia są do we wią żą za sad ni czo tyl ko
stro ny po stę po wa nia są do we go, są dy oraz in ne or ga ny
pań stwo we i or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej. Re gu łą jest
za tem, że ta kie orze cze nie nie wy wo łu je skut ków wo bec
osób trze cich, chy ba że szcze gól ne prze pi sy sta no wi ły by
ina czej. Na le ży stwier dzić, że w przed mio to wym za kre sie
nie ma prze pi sów szcze gól nych, z któ rych wy ni ka ło by, że
or ga ny Związ ku są zwią za ne orze cze nia mi są do wy mi do -
ty czą cy mi po dzia łu ma jąt ku po mię dzy by ły mi współ mał -
żon ka mi. W tych spra wach or ga ny Związ ku wią żą
wy łącz nie prze pi sy związ ko we oraz usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, któ ra upo waż nia je dy nie Pol ski
Zwią zek Dział kow ców do przy dzie la nia dzia łek w ROD
na za sa dach okre ślo nych w sta tu cie PZD (art. 14 ust. 1 
w związ ku z art. 29 ust. 2 pkt 5 usta wy o ROD). Dla te go
też za rząd ogro du nie ma obo wiąz ku sto so wać się do wy -
da ne go po sta no wie nia są do we go, zwłasz cza gdy ta kie
orze cze nie jest nie zgod ne z prze pi sa mi związ ko wy mi 
i usta wą o ROD. Z te go wzglę du nie ma pod staw, aby po -
zba wiać człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki obec ne -
go użyt kow ni ka przed mio to wej dział ki.

To masz Ter lec ki

Do za rzą du ogro du zgło si ła się oso ba nie bę dą ca człon kiem Związ ku, któ ra zło ży ła otrzy ma ne od dział kow -
ca peł no moc nic two upo waż nia ją ce do wy ko ny wa nia w imie niu mo co daw cy wszyst kich praw przy słu gu ją -
cym człon kom Związ ku na mo cy sta tu tu PZD. Czy ta kie peł no moc nic two jest sku tecz ne i za rząd po wi nien
je ho no ro wać?  

Na wstę pie na le ży stwier dzić, że wraz z przy ję ciem 
w po czet człon ków PZD da na oso ba na by wa sze reg praw,
któ re bez po śred nio wy ni ka ją z fak tu przy na leż no ści do
Związ ku, czy li ich źró dłem jest praw ny sto su nek człon -
ko stwa. In ny mi sło wy, pra wa te są nie ro ze rwal nie po wią -
za ne ze sta tu sem dział kow ca ja ko człon ka PZD. Z swo jej
isto ty człon ko stwo w or ga ni za cji spo łecz nej ma cha rak ter
ści śle oso bi sty, co prze no si się si łą rze czy na wszyst kie
pra wa wy ni ka ją ce z tej przy na leż no ści. Tym sa mym po -
win ny być one re ali zo wa ne bez po śred nio przez człon ka,
gdyż to wła śnie je mu zo sta ły przy zna ne ze wzglę du na je -
go ce chy oso bi ste (np. wiek, miej sce za miesz ka nia itp.),
któ re to ce chy w każ dej or ga ni za cji spo łecz nej sta no wią
czyn nik prze są dza ją cy o przy ję ciu okre ślo nej oso by w po -
czet jej człon ków. Z te go też wzglę du nie moż na wy ko ny -
wać praw człon kow skich PZD przez peł no moc ni ka 

z uwa gi na ich oso bi sty cha rak ter.  Na le ży rów nież pod kre -
ślić, iż z tre ści opi sa ne go peł no moc nic twa wy ni ka, że upo -
waż nie nie mia ło by obej mo wać wy ko ny wa nie wszyst kich
praw przy słu gu ją cym człon kom Związ ku z mo cy § 14 sta -
tu tu PZD. Uznać trze ba, że te go ro dza ju do ku ment jest w
swo jej isto cie peł no moc nic twem po zor nym, zmie rza ją cym
fak tycz nie do prze nie sie nia człon ko stwa na rze ko me go peł -
no moc ni ka, któ re mu z te go ty tu łu ma ją przy słu gi wać
wszel kie pra wa człon ka Związ ku. Ta kie prze nie sie nie jest
nie do pusz czal ne, gdyż człon ko stwo nie pod le ga ob ro to wi 
z uwa gi na swój oso bi sty cha rak ter, a więc mo że je dy nie
wy ga snąć, np. w ra zie zło żo nej re zy gna cji. Wła ści wym or -
ga nem do przyj mo wa nia w po czet człon ków PZD jest za -
rząd da ne go ROD, co wy ni ka ze prze pi sów sta tu tu PZD 
i usta wy o ROD. Wszel kie pró by obej ścia tych re gu la cji są
nie waż ne z mo cy pra wa. 

To masz Ter lec ki
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Ro dzin ny ogród dział ko wy jest pod sta wo wą jed nost ką
or ga ni za cyj ną Związ ku. Na te re nie swo je go funk cjo no -
wa nia ROD dzia ła sa mo dziel nie w imie niu ca łe go Zwią -
zek, ale wy łącz nie w gra ni cach wy ty czo nych przez od po-
wied nie po sta no wie nia sta tu tu. Są to wła śnie spra wy zwy -
kłe go za rzą du, któ re mo gą być pro wa dzo ne i za ła twia ne
przez ogro dy w ra mach przy słu gu ją cej Związ ko wi oso bo -
wo ści praw nej. Ogród dzia ła po przez swój za rząd, któ ry
pro wa dzi spra wy ROD i re pre zen tu je Zwią zek na ze -
wnątrz w za kre sie i we dług za sad okre ślo nych przez sta -
tut. Kwe stie te zo sta ły unor mo wa ne przede wszyst kim 
w § 92 sta tu tu PZD. 

Z te go prze pi su wy ni ka, że ist nie ją dwa czyn ni ki po zwa -
la ją ce za kwa li fi ko wać da ną czyn ność do spraw zwy kłe go
za rzą du. Otóż po dej mo wa na czyn ność mu si jed no cze śnie:

• bez po śred nio zmie rzać do re ali za cji za dań okre ślo nych
w § 91 sta tu tu,

• do ty czyć bie żą ce go funk cjo no wa nia ROD. 
Od no sząc się do pierw sze go z wy mie nio nych wa run -

ków trze ba za zna czyć, że za kres re pre zen ta cji zo stał ogra -
ni czo ny kom pe ten cja mi za rzą du ROD. Ozna cza to, że
każ da czyn ność praw na lub pro ce so wa w imie niu Związ -
ku (np. za war cie umo wy, wy to cze nie po wódz twa) mo że
być sa mo dziel nie do ko na na przez za rząd ogro du, pod wa -
run kiem jed nak, że ta ka czyn ność na kie ro wa na jest na re -
ali za cję za dań okre ślo nych w § 91 sta tu tu, któ ry to prze pis
za wie ra ka ta log kom pe ten cji przy słu gu ją cych za rzą do wi
ROD. Na le ży jed nak za strzec, że po mię dzy do ko ny wa ną
czyn no ścią (np. umo wą) a re ali za cją za da nia mu si ist nieć
bez po śred ni zwią zek, co ozna cza, moż li wość ści słe go po -

wią za nia ta kiej czyn no ści z jed nym z licz nych za dań wła -
ści wych dla za rzą du ogro du. In ny mi sło wy, do ko na nie da -
nej czyn no ści praw nej lub pro ce so wej po win no sta no wić
wa ru nek pra wi dło we go wy ko na nia za da nia sta tu to we go
w da nych oko licz no ściach spra wy.

Za kwa li fi ko wa nie da nej spra wy do ka te go rii zwy kłe go
za rzą du wy ma ga jed no cze śnie, aby jej za ła twie nie mia ło
ja sny zwią zek z bie żą cym funk cjo no wa niem ROD w tym
sen sie, że do ko na nie da nej czyn no ści jest ko niecz ne, aby
ja ki kol wiek ogród mógł na le ży cie wy peł niać swo je za da -
nia ja ko jed nost ka or ga ni za cyj na. Są to za tem kwe stie za -
ła twia ne w nor mal nym to ku dzia łal no ści ogro du dział -
ko we go.

A za tem łącz ne speł nie nie dwóch po wyż szych wa run -
ków po zwa la uznać, że ma my w da nym przy pad ku do
czy nie nia ze spra wą zwy kłe go za rzą du. W re zul ta cie za -
ła twie nie ta kiej spra wy w dro dze do ko na nia od po wied niej
czyn no ści praw nej lub pro ce so wej mo że na stą pić bez zgo -
dy pre zy dium okrę go we go za rzą du, czy li za rząd ogro du
mo że ją za ła twić sa mo dziel nie, gdyż w tym za kre sie ma
peł ne umo co wa nie sta tu to we do re pre zen ta cji Związ ku 
i mo że ko rzy stać z oso bo wo ści praw nej PZD. Przy kła dem
ta kich czyn no ści jest za war cie umo wy na wy wóz od pa -
dów, umo wy o do sta wę me diów, czy też wy stą pie nie do
są du o za są dze nie za le głych opłat od dział kow ca. To są
wła śnie spra wy zwy kłe go za rzą du, któ re – we dług sta tu -
tu - do ty czą bie żą ce go funk cjo no wa nia da ne go ogro du 
i ma ją ja sny i wy raź ny zwią zek z re ali za cją za dań okre ślo -
nych w prze pi sach związ ko wych. Ich za ła twie nie na le ży
wy łącz nie do za rzą du ogro du. 

To masz Ter lec ki

Co na le ży ro zu mieć pod po ję ciem „spraw zwy kłe go za rzą du”, któ re mo gą być za ła twia ne sa mo dziel nie
przez ro dzin ny ogród dział ko wy?

W dniach 3 i 4 li sto pa da 2010 ro ku od by ła się ko lej na w
tym ro ku na ra da szko le nio wa i po sie dze nie orzecz ni cze
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD pod prze wod nic twem
Pa ni Ol gi Ochry miuk. Na ra dę za szczy cił swo ja obec noś -
cią Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki. W krót kim wy stą -
pie niu Pre zes PZD za po znał człon ków KKR z ak tu al ną
sy tu acją PZD za ist nia łą po zło że niu przez Pierw sze go Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go wnio sku do Try bu na łu Kons ty -
tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP,
po cząt ko wo fun da men tal nych za pi sów usta wy o ROD, 
a na stęp nie ca ło ści usta wy o ROD. Kwe stio nu jąc za sad -
ność przed mio to we go wnio sku, Pre zes PZD stwier dził, że

wnio sek ów jest za gro że niem ist nie nia ogro dów i przy szło -
ści dział kow ców i że w związ ku z za ist nia łą sy tu acją, naj -
waż niej szym za da niem wszyst kich człon ków PZD, w tym
człon ków or ga nów sa mo rzą du PZD, jest obro na usta wy 
o ROD. Po in for mo wał jed no cze śnie o pra cach Kra jo wej
Ra dy PZD, mię dzy in ny mi, z uwa gi na przed mio to we pod -
wa że nie za pi sów usta wy o ROD oraz w przy go to wa niu ob -
cho dów 30-le cia PZD, któ re od bę dą się w 2011 r.

W dys ku sji, człon ko wie KKR wska zy wa li, że wnio sek
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go jest ko lej nym ata -
kiem na usta wę o ROD i pró bą ode bra nia dział kow com
ich wła sno ści i na by tych praw oraz, że ce lem jest li kwi da -

X. Z PRAC KRAJOWEJ KOMISJI ROZJEMCZEJ
1. Narada KKR
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cja ogro dów dział ko wych, li kwi da cja PZD i ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce, a w na stęp stwie prze ję cie
grun tów dział ko wych na ce le ko mer cyj ne.

Prze wod ni czą ca KKR Pa ni Ol ga Ochry miuk po in for -
mo wa ła ze bra nych o ilo ści zło żo nych po dań o wnie sie nie
skar gi w try bie nad zwy czaj nym, o ilo ści wnie sio nych
przez Prze wod ni czą cą KKR skarg nad zwy czaj nych do
roz po zna nia przez Kra jo wą Ko mi sję Roz jem czą oraz o
ilo ści od mów wnie sie nia skar gi. Wska za ła, że ilość wnie -
sio nych po dań o wsz czę cie po stę po wa nia w try bie nad -
zwy czaj nym wzro sła w sto sun ku do ilo ści wnie sio nych
po dań w ana lo gicz nym okre sie ubie głe go ro ku. Wska zu -
jąc na kon kret ne spra wy po in for mo wa ła, że więk szość po -
dań uzna ła za nie uza sad nio ne i od mó wi ła wnie sie nia
skar gi, z uwa gi na nie speł nie nie wa run ków okre ślo nych
w § 162 ust. l sta tu tu PZD tj. nie wy ka za nia przez stro nę
skar żą cą ra żą ce go na ru sze nia norm pra wa obo wią zu ją ce -
go w PZD, o czym szcze gó ło wo in for mo wa ła stro ny 
w uza sad nie niu od mo wy wnie sie nia każ dej skar gi.

Na stęp nie Prze wod ni czą ca KKR, w opar ciu o kon kret ne
przy kła dy, omó wi ła za sa dy po stę po wa nia w try bie roz jem -
czym, zwra ca jąc szcze gól ną uwa gę na pra wi dło wość re da -
go wa nia orze czeń w po stę po wa niu roz jem czym oraz wy da-
wa nia po sta no wień w sy tu acji zło że nia wnio sku o wy łą cze -
nie człon ka ze spo łu orze ka ją ce go, o przy wró ce nie ter mi nu
do zło że nia od wo ła nia, o od ro cze nie roz po zna nia spra wy, 
o umo rze nie po stę po wa nia roz jem cze go itd.

Prze cho dząc do roz po zna wa nia skarg wnie sio nych do
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej w try bie nad zwy czaj nym
przez Prze wod ni czą cą Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej oraz

przez Pre ze sa PZD, Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza po wo -
ła ła pię cio oso bo we ze spo ły orze ka ją ce, któ re roz po zna ły
7 skarg (2 skar gi wnie sio ne przez Pre ze sa PZD i 5 skarg
wnie sio nych przez Prze wod ni czą cą KKR) i wy da ły 7
orze czeń, sen ten cją któ rych by ło uchy le nie osta tecz nych
orze czeń Okrę go wych Ko mi sji Roz jem czych, w tym: 
3 orze cze nia uchy la ją ce i uma rza ją ce po stę po wa nie roz -
jem cze z uwa gi na nie wła ści wość po stę po wa nia, zaś w
po zo sta łych 4 spra wach uchy le nie osta tecz nych orze czeń
OKR ze wzglę du na na ru sze nie w po stę po wa niu roz jem -
czym obo wią zu ją cych w PZD prze pi sów pro ce du ral nych
i ma te rial nych.

Po za koń cze niu po stę po wa nia orzecz ni cze go, Prze wod -
ni czą ca KKR po in for mo wa ła o pla no wa nym szko le niu
prze wod ni czą cych Okrę go wych Ko mi sji Roz jem czych 
i zwró ci ła się do człon ków KKR o przy go to wa nie te ma -
ty ki szko le nio wej, z szcze gól nym uwzględ nie niem pro -
ble mów po wsta ją cych w to ku po stę po wa niu roz jem cze go.

Na stęp nie, Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza wy sto so wa ła
apel do Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o wy co fa -
nie wnio sku skie ro wa ne go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go o stwier dze nie nie zgod no ści usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z Kon sty tu cją RP, wska zu jąc, że
wnio sek ów stwa rza za gro że nie ist nie nia ogro dów dział -
ko wych i li kwi da cję PZD, a przede wszyst kim, ma na ce -
lu po zba wie nie po nad mi lio no wą rze szę pol skich ro dzin
usta wy sku tecz nie bro nią cej ich na by te pra wa użyt ko wa -
nia dział ki i pra wa wła sno ści na sa dzeń, urzą dzeń i obiek -
tów znaj du ją cych się na dział ce, sfi nan so wa nych przez
użyt kow ni ka dział ki.

Se kre tarz
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD

/-/ Zo fia Ma ria Mróz

Sygn. akt KKR – 28/10
ORZECZENIE

w imieniu
Krajowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców

Krajowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku Działkowców w Warszawie w składzie następującym:
Przewodniczący: Olga Ochrymiuk
Członkowie: Tadeusz Mańko

Jan Kaczmarzyk
Zofia Maria Mróz
Robert Mirosław Klimaszewski

Protokolant: Zofia Maria Mróz

Po roz patrzeniu w dniu 4 li sto pa da 2010 skar gi Pre ze sa
Kra jo wej Ra dy PZD na pra wo moc ne orze cze nie Okrę go -
wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w.............................. 

z dnia  ………. sygn. akt. ………… w spra wie zmia ny
po wierzch ni dział ki………. użyt ko wa nej przez

…….....................................................................  w ROD
…………………………....................................................

Na pod sta wie: § 57 pkt 3 lit. b re gu la mi nu po stę po wa -
nia ko mi sji roz jem czych Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców.

2. Orzeczenia Krajowej Komisji Rozjemczej PZD
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ORZEKA

1. Uwzględ nia skar gę i uchy la orze cze nie Okrę go wej
Ko mi sji Roz jem czej w ……… z dnia ………. (sygn. akt.
……..)

2. Uchy la orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej ROD
………… w ………….......................... z dnia ……….

3. Uma rza po stę po wa nie z uwa gi na to, że przed miot
spra wy nie pod le ga roz po zna niu w po stę po wa niu roz jem -
czym

4. Spra wę prze ka zu je do roz po zna nia wg wła ści wo ści
Okrę go we mu Za rzą do wi PZD w ……….........................

UZASADNIENIE

Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia ła jąc na
za sa dzie § 162 ust. 1 sta tu tu PZD, wniósł do Kra jo wej Ko -
mi sji Roz jem czej skar gę w try bie nad zwy czaj nym na pra -
wo moc ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej
PZD w ……….. z dnia …………… (sygn. akt. ……..)
mo cą któ re go nie uwzględ nio no od wo ła nia
………….użyt kow ni ka dział ki w ROD „im. ………..” 
w ……….. spra wie po więk sze nia po wierzch ni dział ki nr.
……… przy dzie lo nej do użyt ko wa nia uchwa łą Za rzą du
ROD z dnia ………..

Ze spół Orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej usta -
lił i zwa żył co na stę pu je: skar ga w try bie nad zwy czaj nym
wnie sio na przez Pre ze sa PZD do Kra jo wej Ko mi sji Roz -
jem czej znaj du je uza sad nie nie.

Z zgro ma dzo ne go ma te ria łu do wo do we go w spra wie
wy ni ka, że Za rząd ROD „ im. ……………..” 
w ………….. uchwa łą z dnia ………. przy dzie lił Pa ni
………….. do użyt ko wa nia dział kę Nr. ….. o po wierzch -
ni ………. Za skar ża jąc przed mio to wą uchwa łę Pa ni
……… żą da ła przy wró ce nia do tych czas ist nie ją cych gra -
nic dział ki i po więk sze nia po wierzch ni przy dzie lo nej jej
dział ki do …. m2. Twier dzi ła przy tym, że po wierzch nia
przy dzie lo nej dział ki zo sta ła za ni żo na o część dział ki do -
tych czas użyt ko wa nej przez ……….., któ ra wy no si ła
……...

Uza sad nia jąc uchwa łę o przy dzie le niu dział ki o za ni żo -
nej po wierzch ni w sto sun ku do po wierzch ni do tych czas
użyt ko wa nej, Za rząd ROD pod no sił, że po więk sze nie
spor nej dział ki z …… m2 do ……. m2 zo sta ło do ko na ne
sa mo wol nie przez do tych cza so we go użyt kow ni ka dział ki,
………., któ ry to fakt był to le ro wa ny przez ów cze sne Za -
rzą dy ROD i że obec ny Za rząd ROD pod jął de cy zję o
przy wró ce niu po rząd ku praw ne go tj. przy wró ce niu zgod -
no ści gra nic przed mio to wej dział ki i usta le niu po wierzch -
ni dział ki zgod nej z pla nem za go spo da ro wa nia ogro du. 

Nie wąt pli wym za tem w spra wie jest, że przed mio tem
spo ru roz po zna nym w po stę po wa niu roz jem czym I i II in -

stan cji (Ko mi sje Roz jem czą ROD „ …………..” 
w ……………. i Okrę go wą Ko mi sję Roz jem czą w
……….. by ła spra wa o po więk sze nie po wierzch ni dział -
ki Nr. …….. przy dzie lo nej przez Za rząd ROD ………….
do po wierzch ni dział ki do tych czas użyt ko wej przez
…………….., tj. …….m2.

Jak za sad nie wska zy wał Pre zes PZD w skar dze wnie -
sio nej w try bie nad zwy czaj nym, ani Ko mi sja Roz jem cza
ROD, a tym bar dziej Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza w
…………., nie by ły upraw nio ny mi do roz po zna nia przed -
mio to wej spra wy w po stę po wa niu roz jem czym. Zgod nie
bo wiem z § 102 ust. 1 pkt. 1 i 2 sta tu tu PZD do wła ści wo -
ści ko mi sji roz jem czej na le ży roz po zna wa nie i roz strzy ga -
nie od wo łań człon ków zwy czaj nych od uchwał za rzą du
ROD w spra wie po zba wie nia człon ko stwa zwy czaj ne go
(patrz § 36 sta tu tu PZD ) i od wo łań od uchwał w spra wie
wy mie rze nia ka ry po rząd ko wej (patrz § 23 sta tu tu PZD ).
Roz po zna nie za tem spra wy przez nie wła ści wy or gan PZD
czy ni – z mo cy pra wa – nie waż ny mi orze cze nia mi wy da -
ne przez ten or gan, sta no wiąc tym sa mym pod sta wę do
ich uchy le nia. Na le ży przy tym wska zać, że spra wy do ty -
czą ce za go spo da ro wa nia dzia łek, przy wró ce nia gra nic itp.
są w ge stii za rzą dów ROD, zaś wła ści wym do roz po zna -
nia od wo łań od uchwał w tym przed mio cie, jest Okrę go -
wy Za rząd PZD (patrz § 91 ust. 2 pkt 3 i 8 oraz § 123 
pkt 11 sta tu tu PZD ).

Wska zu jąc na po wyż sze, Ze spół Orze ka ją cy Kra jo wej
Ko mi sji Roz jem czej, na pod sta wie § 57 ust. 2 i 3 lit. a re -
gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych PZD,
uwzględ nił skar gę i uchy lił skar żo ne orze cze nie Okrę go -
wej Ko mi sji Roz jem czej w …….. z dnia …….. oraz orze -
cze nie Ko mi sji Roz jem czej ROD „………..” w ……… z
dnia ………… i umo rzył po stę po wa nie w spra wie z uwa -
gi na to, że przed miot spra wy nie pod le ga roz po zna niu w
po stę po wa niu roz jem czym. 

Prze ka zał jed no cze śnie spra wę do roz po zna nia wła ści -
we mu rze czo wo Okrę go we mu Za rzą do wi PZD w ……..
.

Prze wod ni czą ca Ze spo łu Orze ka ją ce go
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej

Pol skie go Związ ku Dział kow ców
/-/ Mgr Ol ga Ochry miuk
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po roz po zna niu w dniu 3 li sto pa da 2010 r. skar gi Prze -
wod ni czą ce go 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: (...) w spra wie po zba wie -

nia człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki Nr (...) 
w ROD (...) Pa ni (...)

Na pod sta wie: § 57 pkt. 3 lit. b re gu la mi nu po stę po wa nia
ko mi sji roz jem czych Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

UZASADNIENIE

ORZECZENIE
w imieniu

Krajowej Komisji Rozjemczej

Krajowa Komisja Rozjemcza PZD w Warszawie w składzie następującym:
Przewodniczący: Zofia Paderewska
Członkowie: Jan Kaczmarzyk

Józef Pisarski
Zofia Maria Mróz
Józef Pietrzak

Protokolant: Zofia Maria Mróz

ORZEKA

1. Uwzględ nia skar gę i uchy la orze cze nie Okrę go wej
Ko mi sji Roz jem czej w (...) z dnia (...) sygn. akt: (...)

2. Uchy la orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej ROD „...” w
(...) z dnia (...)

3. Uchy la uchwa łę (de cy zję) Za rzą du ROD „(...)” 
w (...)z dnia (...) w spra wie po zba wie nia Pa ni (...) człon -
ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki i prze ka zu -
je za rzą do wi ROD do po now ne go roz po zna nia.

Prze wod ni czą cy: (pod pis nie czy tel ny)
Człon ko wie: (pod pi sy nie czy tel ne

Pa ni (...) - użyt kow nik dział ki nr (...) w Ro dzin nym Ogro -
dzie Dział ko wym „...” w (...) – po da niem skie ro wa nym do
Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD zwró -
ci ła się z proś bą o zło że nie 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 PZD w (...) z dnia (...),
utrzy mu ją ce w mo cy uchwa łę za rzą du ROD po zba wia ją cą
Ją człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej
uwzględ ni ła po da nie i na pod sta wie § 162 ust. l sta tu tu
PZD wnio sła skar gę do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej do
roz po zna nia w try bie nad zwy czaj nym.

Roz po zna jąc skar gę Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza usta -
li ła i zwa ży ła co na stę pu je: skar ga w try bie nad zwy czaj -
nym wnie sio na przez Prze wod ni czą cą KKR znaj du je
uza sad nie nie.

Z do ku men ta cji roz jem czej zgro ma dzo nej w spra wie
wy ni ka, że za rząd ROD „...” w (...) uchwa łą (de cy zją) 
z dnia (...) po zba wił (...) człon ko stwa Związ ku i pra wa
użyt ko wa nia dział ki. W uza sad nie niu uchwa ły za rząd
ROD stwier dził, że dział ka nie jest użyt ko wa na zgod nie
po sta no wie nia mi Sta tu tu PZD i Re gu la mi nu ROD.

W związ ku z od wo ła niem się od przed mio to wej uchwa -
ły przez (...)ko mi sja roz jem cza ROD orze cze niem z dnia
(...) od da li ła od wo ła nie. (...) za skar ży ła orze cze nie ko mi -

sji ROD. Roz po zna jąc od wo ła nie Okrę go wa Ko mi sja
Roz jem cza w (...)orze cze niem z dnia (...) od da li ła od wo -
ła nie i utrzy ma ła w mo cy orze cze nie ko mi sji roz jem czej
ROD, a tym sa mym utrzy ma ła w mo cy skar żo ną uchwa -
łę za rzą du ROD.

Prze cho dząc do oce ny pra wi dło wo ści po stę po wa nia ko -
mi sji roz jem czych l i II in stan cji oraz za rzą du ROD przy
po dej mo wa niu skar żo nej uchwa ły na le ży wska zać, że aby
uchwa ła za rzą du ROD oraz orze cze nia wy da ne w po stę po -
wa niu roz jem czym by ły praw nie sku tecz ne, mu szą być za -
cho wa ne obo wią zu ją ce w Związ ku prze pi sy pro ce du ral ne.

Szcze gó ło wa ana li za zgro ma dzo ne go w spra wie ma te -
ria łu do wo do we go – w oce nie KKR – da je pod sta wy do
stwier dze nia, że za rów no za rząd ROD „(...)” w (...), jak
rów nież obie in stan cje roz jem cze (ko mi sja roz jem cza
ROD i OKR) w spo sób ra żą cy na ru szy ły prze pi sy pro ce -
du ry związ ko wej, sta no wiąc tym sa mym o bez sku tecz no -
ści skar żo nej uchwa ły.

Do ko nu jąc oce ny zgod no ści z pra wem po stę po wa nia
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej przy roz po zna wa niu spra -
wy w po stę po wa niu od wo ław czym, na le ży stwier dzić, ze
OKR ra żą co na ru szy ła § 41 ust. 3 re gu la mi nu po stę po wa -
nia ko mi sji roz jem czych PZD wzy wa jąc na po sie dze nie od -
wo ław cze prze wod ni czą ce go ko mi sji roz jem czej ROD,
któ ry brał udział w wy da niu orze cze nia za skar żo ne go przez

169



(...) Nad to, jak za sad nie wska zu je Prze wod ni czą ca Kra jo -
wej Ko mi sji Roz jem czej, OKR, mi mo obo wiąz ku wy ni ka -
ją ce go z § 43 ust. 2 re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji
roz jem czej PZD, nie do ko na ła oce ny pra wi dło wo ści po stę -
po wa nia i orze ka nia ko mi sji roz jem czej ROD przy roz po -
zna wa niu od wo ła nia (...) od uchwa ły za rzą du ROD
po zba wia ją cej człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia
dział ki, uzna jąc za pra wi dło wo prze pro wa dzo ne po stę po -
wa nie roz jem cze w sy tu acji, gdy ko mi sja roz jem cza ROD
ra żą co na ru szy ła § 18 ust. 2 i § 19 cy to wa ne go re gu la mi nu
po stę po wa nia, al bo wiem nie spo rzą dzi ła wy ma ga ne go pro -
to kó łu z po sie dze nia ze spo łu orze ka ją ce go, unie moż li wia -
jąc tym sa mym oce nę prze bie gu czyn no ści, a w szcze-
gól no ści oce nę wy ja śnień i ewen tu al nych wnio sków uczest -
ni ków po sie dze nia.

W oce nie ze spo łu orze ka ją ce go KKR wy wo dy za war te
w skar dze nad zwy czaj nej, wnie sio nej przez Prze wod ni czą -
cą KKR, do ty czą ce bez sku tecz no ści skar żo nej uchwa ły za -
rzą du ROD – znaj du ją uza sad nie nie. Ani ko mi sja roz jem cza
ROD, ani też Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza w po stę po -
wa niu od wo ław czym, nie zwró ci ły uwa gi na brak wy ma ga -
ne go § 40 Re gu la mi nu ROD pro to kó łu z po sie dze nia

za rzą du ROD, na któ rym zo sta ła pod ję ta uchwa ła o po zba -
wie niu (...) człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki. Brak
przed mio to we go pro to kó łu unie moż li wia usta le nie czy za -
in te re so wa na (...) bra ła udział w po sie dze niu za rzą du ROD
i czy umoż li wio no jej zło że nie wy ja śnień zgod nie z wy mo -
ga mi okre ślo ny mi w § 25 w związ ku z § 36 sta tu tu PZD.
Brak rów nież wy ma ga ne go § 25 sta tu tu PZD do wo du sku -
tecz ne go za wia do mie nia skar żą cej o ter mi nie po sie dze nia
za rzą du ROD, na któ rym jej spra wa by ła rozpatry-
wa na, w ce lu umoż li wie nia zło że nia wy ja śnień przed pod -
ję ciem uchwa ły po zba wia ją cej człon ko stwa Związ ku i pra -
wa użyt ko wa nia dział ki.

Wska zu jąc na po wyż sze ra żą ce na ru sze nia obo wią zu ją -
cej pro ce du ry związ ko wej, sta no wią cej o bez sku tecz no -
ści tak skar żo nej uchwa ły za rzą du ROD jak też i orze czeń
wy da nych w po stę po wa niu roz jem czym l i II in stan cji,
Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza na pod sta wie § 57 ust 3 lit.
b Re gu la mi nu Po stę po wa nia Ko mi sji Roz jeczych orze kła
jak w sen ten cji orze cze nia.

Przy po now nym roz po zna niu spra wy za rząd ROD wi -
nien wziąć pod uwa gę wska za nia za war te w przed mio to -
wym uza sad nie niu.

Prze wod ni czą ca Ze spo łu Orze ka ją ce go
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD

/-/ Mgr Zo fia Pa de rew ska

Sygn. akt KKR – 12/10

ORZECZENIE
w imieniu

Krajowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców

Krajowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku Działkowców w Warszawie w składzie następującym:
Przewodniczący: Józef Pisarski
Członkowie: Józef Pietrzak

Szymon Zygmunt Marczewski
Zofia Maria Mróz
Jan Kaczmarzyk

Protokolant: Zofia Maria Mróz

Po roz po rzą dze niu w dniu 4 li sto pa da 2010 skar gi Prze -
wod ni czą ce go 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. ………… w

spra wie po zba wie nia człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt -
ko wa nia dzia łek.

Na pod sta wie: § 57 pkt. 3 lit. b re gu la mi nu po stę po wa nia
ko mi sji roz jem czych Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

ORZEKA

1. Uwzględ nia skar gę i uchy la orze cze nie Okrę go wej
Ko mi sji Roz jem czej w ……… z dnia ………. 

2. Utrzy ma nie w mo cy orze cze nia Ko mi sji Roz jem czej
ROD „…………”

3. Utrzy mu je w mo cy uchwa łę Za rzą du ROD „…….” 
w spra wie po zba wie nia ………… człon ko stwa Związ ku
i pra wa użyt ko wa nia dzia łek ……….

Prze wod ni czą cy: (pod pis nie czy tel ny)
Człon ko wie: (pod pi sy nie czy tel ne
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Za rząd ROD „Woj ska Pol skie go” w ……….. zło żył po -
da nie o wnie sie nie skar gi w try bie nad zwy czaj nym do
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej, na orze cze nie Okrę go wej
Ko mi sji Roz jem czej PZD w ……….. z dnia …….., uchy -
la ją ce orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej ROD im. „………”
oraz Uchwa łę Za rzą du ROD z ……… po zba wia ją cą
………. Człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dzia -
łek nr. ……............

Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej dzia ła -
jąc, na pod sta wie § 162 ust.1 Sta tu tu PZD, uwzględ ni ła
po da nie Za rzą du ROD i wnio sła skar gę 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 OKR. 

Roz pa tru jąc skar gę wnie sio ną przez Prze wod ni czą cą
KKR, Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza usta li ła i zwa ży ła co
na stę pu je: skar ga jest w peł ni uza sad nio na. 

Z ana li zy do ku men ta cji z ca ło ści po stę po wa nia roz jem -
cze go wy ni ka nie zbi cie, że przy roz strzy ga niu spo ru w po -
stę po wa niu od wo ław czym Okrę go wa Ko mi sja Roz jem-
cza w ……… w ra żą cy spo sób na ru szy ła pro ce du rę za -
war tą w § 41 ust. 2 i § 43 ust. 1 i 2 re gu la mi nu po stę po -
wa nia ko mi sji roz jem czych PZD. Nie zo sta ły bo wiem
za bez pie czo ne do wo dy o sku tecz nym za wia do mie niu
stron na po sie dze nie OKR (brak zwro tek w do ku men tach
spra wy), nie zo stał rów nież spo rzą dzo ny pro to kół z po -
sie dze nia ze spo łu orze ka ją ce go OKR, któ ry wi nien za wie -
rać in for ma cję o obec no ści stron oraz in for ma cję o ich
wy słu cha niu i treść ich wy ja śnień. Brak po wyż szych do -
wo dów sta no wi o nie waż no ści po stę po wa nia od wo ław -
cze go. Na le ży rów nież wska zać, że uza sad nie nie za skar-
żo ne go orze cze nia OKR z …………….. zo sta ło prze pi sa -
ne z wcze śniej sze go uza sad nie nia orze cze nia z …………
i w ża den spo sób nie od no si się do uchwa ły Za rzą du ROD
z ………. bę dą cej przed mio tem spo ru.  

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD w ……… nie do -
ko na ła rów nież oce ny me ry to rycz nej spo ru, jak rów nież
do wo dów wska zu ją cych na po rzu ce nie dzia łek nr.
……….  Do wo da mi, któ re zo sta ły po mi nię te w oce nie są

pro to ko ły kon tro li dzia łek do ko na nej przez ko mi sję po -
rząd ko wą ROD jak rów nież pro to kół z lu stra cji do ko na nej
przez spe cja li stów ogrod nic twa Okrę go we go za rzą du
P Z D
w ………. . pro to ko ły te po twier dzi ły to tal ne za nie dba nie
dzia łek i ich po rzu ce nie. Te przy czy ny by ły pod sta wą pod -
ję cia przez Za rząd ROD uchwa ły po zba wia ją cej
……………. Człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia
dzia łek, jed nak że OKR w Ko sza li nie nie do ko na ła ich
oce ny. Za nie dba nie dzia łek ….. i …… i ich po rzu ce nie
po twier dzi ło rów nież orze cze nie ko mi sji Roz jem czej
ROD z ………., mo cą któ re go zo sta ła utrzy ma na uchwa -
ła Za rzą du ROD, jak rów nież po twier dził to Okrę go wy
Za rząd PZD w …………  w pi śmie z dnia ……….. 

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD nie uwzględ ni ła
rów nież fak tu, że z po wo du za nie dba nia upra wy dzia łek
Pa ni ……… by ła wcze śniej kil ka krot nie ka ra na ka ra mi
po rząd ko wy mi, ka ry te jed nak oka za ły się nie sku tecz ne. 

Za rząd ROD po dej mu jąc uchwa łę ……….. z ………. 
o po zba wie niu człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia
obu dzia łek speł nił wszel kie wa run ki prze wi dzia ne w Sta -
tu cie PZD oraz re gu la mi nie ROD, al bo wiem sku tecz nie
za wia do mił ……….. o ter mi nie po sie dze nia Za rzą du (wy -
móg okre ślo ny w § 25 ust.1 Sta tu tu PZD), zo stał spo rzą -
dzo ny pro to kół z po sie dze nia za rzą du (wy móg § 40 ust. 1
re gu la mi nu ROD ) jak rów nież zo sta ła szcze gó ło wo uza -
sad nio na pod ję ta uchwa ła. Nad to, uchwa ła zo sta ła do rę -
czo na za in te re so wa nej zgod nie z wy mo ga mi § 26 ust. 2
Sta tu tu PZD. Nie obec ność Pa ni …….na po sie dze niu za -
rzą du ROD w dniu ……., na któ rym zo sta ła pod ję ta
uchwa ła nr. …….z ………., w sy tu acji gdy zo sta ła sku -
tecz nie za wia do mio na o ter mi nie po sie dze nia – nie mo że
mieć wpły wu na sku tecz ność pod ję tej uchwa ły. 

Ma jąc na uwa dze po wyż sze wzglę dy Kra jo wa Ko mi sja
Roz jem cza PZD uwzględ ni ła skar gę wnie sio ną w try bie
nad zwy czaj nym i w opar ciu o § 57 ust. 3 Re gu la mi nu Po -
stę po wa nia Ko mi sji Roz jem czych PZD uchy li ła skar żo -
ne orze cze nie OKR utrzy mu jąc jed no cze śnie w mo cy
orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej ROD z dnia ……… oraz
uchwa łę Za rzą du ROD z dnia ……… i ………..orze kła
jak w sen ten cji orze cze nia. 

Prze wod ni czą cy Ze spo łu Orze ka ją ce go
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej Pol skie go Związ ku

Dział kow ców
/-/ Jó zef Pi sar ski

UZASADNIENIE
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Na pod sta wie: § 57 pkt. 3 lit. b re gu la mi nu po stę po wa -
nia ko mi sji roz jem czych Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców.

1. Uwzględ nia skar gę i uchy la za skar żo ne orze cze nie
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w ……… z dnia

……… sygn. akt: ………….
2. Uma rza po stę po wa nie w spra wie, al bo wiem przed -

miot spra wy nie pod le ga roz po zna niu w try bie roz jem -
czym

Prze wod ni czą cy: (pod pis nie czy tel ny)
Człon ko wie: (pod pi sy nie czy tel ne

UZASADNIENIE

3. Spra wę prze ka zu je do roz pa trze nia Pre zy den to wi
Okrę go we go Za rzą du PZD w ……....................................

Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia ła jąc na
pod sta wie § 162 ust.1 sta tu tu PZD, uwzględ nił po da nie
Pa na ……….i wniósł skar gę w try bie nad zwy czaj nym do
Ko mi sji Roz jem czej na pra wo moc ne orze cze nie Okrę go -
wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w ……… z dnia
……….uwzględ nia ją ce od wo ła nie by łej żo ny skar żą ce go
Pa ni ………i uchy la ją ce uchwa łę za rzą du ROD „………”
w ………. Mo cą któ rej zo sta ła skre ślo na z li sty człon ków
PZD, zaś dział kę nr. ……. Przy zna no skar żą ce mu Pa nu
…………

Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza uzna ła za uza sad nio ną
skar gę wnie sio ną w try bie nad zwy czaj nym przez Pre ze sa
PZD.

Z tre ści do ku men ta cji zgro ma dzo nej w spra wie wy ni -
ka, że za rząd ROD „……..” w ……… uchwa łą z dnia
…….. skre ślił z li sty człon ków PZD Pa nią ……… 

W związ ku z za skar że niem przed mio to wej uchwa ły, za -
rząd ROD od wo ła nie wnie sio ne przez ……….. prze ka zał
do roz pa trze nia Okrę go we mu Za rzą do wi PZD w ……….
W kon se kwen cji, prze ka za na spra wa zo sta ła roz po zna na
przez Okrę go wą Ko mi sję Roz jem czą w ………… któ ra
po sta no wie niem z dnia …… uwzględ ni ła od wo ła nie ……

i uchy li ła skar żo ną uchwa łę za rzą du ROD, uma rza jąc po -
stę po wa nie w spra wie. Uchy la jąc przed mio to wą uchwa łę
Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza w uza sad nie niu po sta no -
wie nia uzna ła ………na dal użyt kow nicz ką dział ki nr
………, zaś wska zu jąc na na ru sze nie § 33 i 34 sta tu tu
PZD za pro po no wa ła za rzą do wi ROD przy zna nie Pa nu
………in nej dział ki do użyt ko wa nia. 

Ze spół Orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
zga dza się w ca łej roz cią gło ści z wy wo da mi Pre ze sa PZD
za war ty mi w skar dze nad zwy czaj nej wska zu ją cy mi, że
Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza w ………, roz po zna jąc
przed mio to wą spra wę, na ru szy ła i to w spo sób ra żą cy tak
prze pi sy pro ce du ral ne jak i ma te rial ne obo wią zu ją ce w
PZD. Zgod nie bo wiem z § 35 ust. 2 sta tu tu PZD wła ści -
wym do roz po zna nia od wo ła nia od uchwa ły za rzą du ROD
o skre śle niu z li sty człon ków Związ ku jest Pre zy dium
Okrę go we go Za rzą du, a nie Okrę go wa Ko mi sja Roz jem -
cza. Za tem, roz po zna nie przed mio to wej spra wy przez
Okrę go wą Ko mi sję Roz jem czą, ja ko or gan nie kom pe tent -
ny, sta no wi o bez sku tecz no ści skar żo ne go po sta no wie nia
(orze cze nia) i uza sad nia je go uchy le nie. Nad to, na uwa gę
za słu gu ją błęd ne wy wo dy i ar gu men ta cja OKR, za war ta w
uza sad nie niu po sta no wie nia, po wo łu ją ca się na § 33 i 34

ORZEKA

Sygn. akt KKR – 29/10

ORZECZENIE
w imieniu

Krajowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców

Krajowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku Działkowców w Warszawie w składzie następującym:
Przewodniczący: Olga Ochrymiuk
Członkowie: Tadeusz Mańko

Jan Kaczmarzyk
Zofia Maria Mróz
Jerzy Ryszard Grajek

Protokolant: Zofia Maria Mróz

Po roz po rzą dze niu w dniu ……………..  skar gi Pre ze -
sa Kra jo wej Ra dy PZD na pra wo moc ne orze cze nie Okrę -
go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w ……….. z dnia
………. sygn. akt. ………… w spra wie : uchy la ją cej

uchwa łę za rzą du ROD „……….” w ……….. z dnia
……… mo cą któ rej przy zna no …………pra wo użyt ko -
wa nia dział ki nr. ………..

172



173

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w dniach 28–29 li sto pa da 2010 ro ku od by ła 
w War sza wie ko lej ne, pla no wa ne po sie dze nie w peł nym
skła dzie.

W pierw szej czę ści po sie dze nia w dniu 28.11.2010 ro -
ku Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD do ko na ła omó wie -
nia wy ni ków prze pro wa dzo nych kon tro li w Okrę go wym
Za rzą dzie PZD w Byd gosz czy, Okrę go wym Za rzą dzie
Ma zo wiec kim PZD w War sza wie w za kre sie sta nu re ali -
za cji od twa rza ne go ROD „Ry nia”, Okrę go wym Za rzą dzie
Ma ło pol skim PZD w Kra ko wie, Okrę go wym Za rzą dzie
PZD To ruń sko -Wło cław skim w za kre sie sy tu acji ROD
do tknię tych po wo dzią, Okrę go wym Za rzą dzie PZD 
w Go rzo wie Wlkp. oraz w ROD: „Za ga je” w El blą gu,
„Siar ko pol” w Tar no brze gu, „Ry nia” w Ry ni, „Fi skus” w
Kra ko wie i „Ma jo we l” w Prza sny szu. Po nad to do ko na no
omó wie nia wy ni ków kon tro li prze pro wa dzo nych w Okrę -
go wych Ko mi sjach Re wi zyj nych PZD w Kra ko wie i Go -
rzo wie Wlkp.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD oma wia ła za da nia sta -
tu to we, wy ni ka ją ce z przy go to wań do IX Kra jo we go Zjaz -
du De le ga tów PZD w 2011 ro ku oraz pod ję ła Uchwa łę 
nr 2 /2010 w spra wie za twier dze nia pla nu pra cy w 2011 r.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD do ko nu jąc omó wie -
nia wy ni ków kon tro li w Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej
PZD w Go rzo wie Wlkp. pod ję ła Uchwa łę nr 3/2010 o od -
wo ła niu ze skła du jej człon ka i Prze wod ni czą ce go.

Pod ję ła tak że de cy zję o wdro że niu Wy tycz nych do pra -
cy Ko mi sji Re wi zyj nych PZD na 2011 rok i prze ka za nie
ich na na ra dzie z Prze wod ni czą cy mi Okrę go wych Ko mi -
sji Re wi zyj nych PZD od by wa nej w dniach 29-30 li sto pa -
da 2010 ro ku w War sza wie. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na

PZD oma wia ła rów nież za gad nie nia zwią za ne z wy ko ny -
wa niem kon tro li przez jej człon ków i wy ni ka ją cych z nich
obo wiąz ków. W dru giej czę ści po sie dze nia w dniu
29.11.2010 r., człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej
PZD do ko na li oce ny ak tyw no ści pio nu re wi zyj ne go
Związ ku w obro nie Usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku 
w kon tek ście za gro żeń wy ni ka ją cych ze zło żo ne go przez
by łe go Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go wnio sku o uzna nie Usta wy o ROD
z 2005 ro ku za nie kon sty tu cyj ną. W dys ku sji stwier dza no,
że ak tyw ność w obro nie usta wy nie któ rych Okrę go wych
Ko mi sji Re wi zyj nych PZD jest nie wy star cza ją ca.

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD skie ro -
wa li list do Mar szał ka Sej mu RP Grze go rza Sche ty ny w
spra wie po wo ła nia po sła PiS do re pre zen to wa nia Sej mu w
spra wie na szej Usta wy o ROD w Try bu na le Kon sty tu cyj -
nym z proś bą o po now ne prze ana li zo wa nie spra wy i pod -
ję cie sta no wi ska gwa ran tu ją ce go da le ko idą cy obiek ty-
wizm. Pod li stem pod pi sa li się wszy scy człon ko wie bio -
rą cy udział w po sie dze niu. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na
PZD po sta no wi ła przed sta wić na na ra dzie z udzia łem
Prze wod ni czą cych lub przed sta wi cie li Okrę go wych Ko -
mi sji Re wi zyj nych PZD pro jekt Li stu w spra wie wnio sku
by łe go I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go kwe stio nu ją ce go kon sty tu cyj ność Usta wy 
o ROD. Pod li stem skie ro wa nym do obec ne go Pierw sze -
go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go Sta ni sła wa Dą brow skie go
swo je pod pi sy zło ży li wszy scy człon ko wie na czel ne go or -
ga nu kon tro l ne go Związ ku.

Ko lej ne po sie dze nie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
po sta no wio no od być w I kwar ta le 2011 ro ku.

Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej 
/-/ Ma ria Fojt

XI. Z PRAC KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej

sta tu tu PZD. Przed mio to we prze pi sy do ty czą bo wiem
skre śle nia z li sty człon ków PZD i okre śla ją w spo sób ja -
sny i pre cy zyj ny tryb po stę po wa nia w sy tu acji roz wo du
mał żon ków do tych czas bę dą cy mi człon ka mi PZD i po -
sia da ją cy mi pra wo użyt ko wa nia dział ki. Na le ży przy tym
pod kre ślić, że w myśl cyt. prze pi sów skre śle nie z li sty
człon ków PZD po wo du je wy ga śnię cie pra wa użyt ko wa -
nia dział ki, a nie po zba wie nie człon ko stwa PZD w związ -

ku z ra żą cym na ru sze niem przez człon ka PZD prze pi sów
pra wa obo wią zu ją ce go w PZD (§ 36 sta tu tu PZD), roz po -
zna nie któ re go jest w ge stii ko mi sji roz jem czej. 

Z tych też wzglę dów Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza PZD
uwzględ ni ła skar gę wnie sio ną w try bie nad zwy czaj nym 
i na za sa dzie § 57 ust. 2 i 3 re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi -
sji roz jem czych PZD orze kła jak w sen ten cji orze cze nia. 

Prze wod ni czą ca Ze spo łu Orze ka ją ce go
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD

/-/ Mgr Ol ga Ochry miuk

War sza wa, 6 grud nia 2010 r.
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War sza wa, 6 grud nia 2010 r.

2. Narada Przewoniczàcych Okr´gowych Komisji Rewizyjnych

W dniach 29-30 li sto pa da 2010 ro ku w War sza wie, od -
by ła się ko lej na, pla no wa na ra da zor ga ni zo wa na przez
Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną PZD dla Prze wod ni czą cych
Okrę go wych Ko mi sji Re wi zyj nych PZD z 26 Okrę gów.

Go ściem na ra dy w dniu 29 li sto pa da 2010 ro ku był Pre -
zes Kra jo wej Ra dy PZD Eu ge niusz Kon drac ki, któ ry przy -
bli żył uczest ni kom ak tu al ną sy tu ację dział kow ców, Ogro -
dów i Związ ku w świe tle wy stą pie nia by łe go Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go za skar ża ją ce go ca łą Usta wę o ROD z 2005 ro ku uzna -
jąc ją za nie kon sty tu cyj ną. Omó wił tak że dzia łal ność
po dej mo wa ną w tym za kre sie przez Pre zy dium i Kra jo wą
Ra dę PZD. Do ko nał rów nież omó wie nia ra por tu NIK do -
ty czą ce go ogro dów i Związ ku oraz wy ni ka ją cych z nie go
wnio sków dla wszyst kich or ga nów sta tu to wych Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Re fe ro wa niem po szcze gól nych
blo ków te ma tycz nych zaj mo wa li się pra cow ni cy Biu ra Kra -
jo wej Ra dy PZD:

– Kie row nik Wy dzia łu Pre zy dial ne go Ma rek Pyt ka
szcze gó ło wo omó wił skar gi wpły wa ją ce do Kra jo wej Ra -
dy PZD zwra ca jąc uwa gę, że gros z nich ni gdy nie po win -
ny tra fić aż do jed nost ki kra jo wej, gdy by sta tu to we or ga ny
Ogro dów i Okrę gów od po wied nio re ago wa ły na nie i od -
po wia da ły skar żą cym się bez zbęd nej zwło ki,

– Głów na Księ go wa KR PZD Mi ro sła wa Marks za po -
zna ła uczest ni ków na ra dy z pro po zy cja mi skład ki człon -
kow skiej na 2011 rok przed sta wio ne przez Okrę go we
Za rzą dy oraz omó wi ła al ter na tyw ne w tym za kre sie ana -
li zy opra co wa ne przez Kra jo wą Ra dę PZD. Przed sta wi ła
rów nież za ło że nia do kom pu te ro we go pro gra mu fi nan so -
wo -księ go we go dla ROD i po dzię ko wa ła Okrę go wym
Ko mi sjom Re wi zyj nym PZD za prze sła ne oce ny i pro po -
zy cje w tym za kre sie. Do ko na ła po nad to omó wie nia ro li
pio nu re wi zyj ne go Związ ku w ba da niu spra woz dań fi nan -
so wych jed no stek or ga ni za cyj nych PZD za 2010 rok, któ -
re bę dą do ko ny wa ne w pierw szych mie sią cach 2011 r.,

– Kie row nik Wy dzia łu Go spo dar ki Grun ta mi Ma rio la
Ko by liń ska szcze gó ło wo i przy stęp nie omó wi ła funk cjo -
no wa nie i wy ko rzy sta nie Fun du szu Roz wo ju i Fun du szu
Sa mo po mo co we go przez jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD.
Przed sta wi ła za sa dy udzie la nia i roz li cza nia otrzy my wa -
nych do ta cji i po ży czek oraz istot ną ro lę, ja ką ma do speł -
nie nia w tym za kre sie pion re wi zyj ny Związ ku. Po nad to
do ko na ła oce ny wnio sków z ROD w spra wie skut ków po -
wo dzi w in fra struk tu rze ogro dów i udzie la nych przez Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD do ta cji z kon ta „Po wódź
2010” oraz po in for mo wa ła, że wy dat ko wa nie środ ków 
z te go kon ta pod le ga szcze gó ło wej kon tro li spra wo wa nej
przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną PZD. Do ko na ła po -
nad to omó wie nia funk cjo no wa nia elek tro nicz ne go Re je -
stru ROD oraz re ali za cję Uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej

Ra dy PZD przez Okrę go we Za rzą dy PZD.
Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD i kie -

row ni cy Ze spo łów Kon tro l nych prze ka za li uczest ni kom na -
ra dy szcze gó ło we in for ma cje z prze pro wa dzo nych kon tro li
w ROD, OZ PZD i Okrę go wych Ko mi sjach Re wi zyj nych
PZD przed sta wia jąc wnio ski z nich wy ni ka ją ce. Wszyst kie
pro to ko ły z kon tro li wraz z wnio ska mi z nich wy ni ka ją cy -
mi Prze wod ni czą ca kie ro wa ła do Pre ze sa Kra jo wej Ra dy
PZD ce lem pod ję cia okre ślo nych dzia łań wy ni ka ją cych 
z prze pi sów związ ko wych. Prze wod ni czą ca od nio sła się
rów nież do skarg i za ża leń wpły wa ją cych od człon ków
Związ ku do Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD stwier dza -
jąc, że po sta wa nie któ rych Za rzą dów ROD, Ko mi sji Re wi -
zyj nych ROD, Okrę go wych Za rzą dów PZD i Okrę go wych
Ko mi sji Re wi zyj nych PZD w wy ja śnia niu skarg win na ulec
zde cy do wa nej po pra wie, bo wiem skut ki za nie cha nia sta tu -
to wych dzia łań są szko dli we dla Związ ku.

Omó wi ła pro ble ma ty kę zwią za ną z ba da niem spra woz -
dań fi nan so wych ROD, OZ PZD i KR PZD za 2010 rok
oraz pre li mi na rzy na 2011 rok przez or ga ny pio nu re wi zyj -
ne go Związ ku. Zwró ci ła się do uczest ni ków na ra dy, aby
otrzy ma ne Wy tycz ne do pra cy Ko mi sji Re wi zyj nych Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców na 2011 rok zo sta ły w peł -
ni zre ali zo wa ne.

Po nad to omó wi ła za da nia Ko mi sji Re wi zyj nych ROD w
przy go to wa niu i prze pro wa dza niu w przy szłym ro ku Wal -
nych Ze brań Spra woz daw czych ROD. Prze wod ni czą cym
i przed sta wi cie lom Okrę go wych Ko mi sji Re wi zyj nych
PZD przy po mnia ła o obo wiąz kach zwią za nych z przy szło -
rocz ny mi Okrę go wy mi Zjaz da mi De le ga tów PZD. Od nio -
sła się tak że do pro wa dzo nych przez Okrę go we Ko mi sje
Re wi zyj ne PZD szko leń dla Ko mi sji Re wi zyj nych ROD po
za koń czo nej w tym ro ku kam pa nii spra woz daw czo -wy bor -
czej w Ogro dach. Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj -
nej PZD do ko na li rów nież omó wie nia za dań Ko mi sji
Re wi zyj nych PZD i wy ko ny wa nia przez nie sta tu to wej
dzia łal no ści w zgod no ści z prze pi sa mi obo wią zu ją ce go pra -
wa we wnątrz związ ko we go.

Uczest ni cy na ra dy w me ry to rycz nej dys ku sji od nie śli
się do na stę pu ją cych te ma tów:

– re al ne go za gro że nia li kwi da cji ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce w wy ni ku zło żo nych w Try bu na le
Kon sty tu cyj nym wnio sków skie ro wa nych przez by łe go
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go,

– wnio sków i usta leń Naj wyż szej Izby Kon tro li opu bli -
ko wa nych w „In for ma cji o wy ni kach kon tro li za pew nie -
nia wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia
ro dzin nych ogro dów dział ko wych”,

– pro gra mu dzia łań pio nu re wi zyj ne go w obro nie usta -
wy, ogro dów, dział kow ców i Związ ku.

Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej 
/-/ Ma ria Fojt



175

W 2011 ro ku koń czy się ka den cja władz sta tu to wych w
Okrę go wych Za rzą dach PZD i od by wać się bę dą Okrę go -
we Zjaz dy De le ga tów. Rów nież w 2011 ro ku w Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych od by wać się bę dą Wal ne
Ze bra nia Spra woz daw cze.

VIII Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, któ ry od był się w 9 grud nia 2007 ro ku
przy jął pro gram PZD na ka den cją 2007–2011, w któ rym
to wska za no na waż ną i od po wie dzial ną ro lę ko mi sji re wi -
zyj nych w Związ ku. Uchwa ła zo bo wią za ła ko mi sje do
pro wa dze nia kon tro li i ba dań fi nan so wych we wszyst kich
or ga nach Związ ku zgod nie ze Sta tu tem PZD.

Ko mi sje Re wi zyj ne bę dą ce nie za leż nym, od or ga nów
za rzą dza ją cych i roz jem czych, or ga nem kon tro li we -
wnętrz nej Związ ku ma ją sta tu to wy obo wią zek spraw dza -
nia jak or ga ny za rzą dza ją ce wszyst kich szcze bli or ga ni -
za cyj nych go spo da ru ją fun du sza mi związ ko wy mi, prze -
strze ga ją w co dzien nej dzia łal no ści prze pi sy sta tu tu PZD
a przede wszyst kim jak dba ją o in te re sy dział kow ców, ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych i Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Ko mi sje Re wi zyj ne w swo jej pra cy mu szą prze strze gać
i dzia łać zgod nie z kom pe ten cja mi okre ślo ny mi w Sta tu -
cie PZD i Re gu la mi nem Kon tro li Ko mi sji Re wi zyj nych
PZD wpro wa dzo nym uchwa łą nr 1/II/2006 Kra jo wej Ko -
mi sji Re wi zyj nej PZD z dnia 15 li sto pa da 2006 ro ku.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD zwra ca się do Okrę -
go wych Ko mi sji Re wi zyj nych PZD o:

1) przy go to wa nie szcze gó ło we go pro gra mu dzia ła nia na
2011 rok i je go przy ję cie na po sie dze niu ko mi sji w peł -
nym skła dzie,

2) do ko na nie ba da nia spra woz da nia fi nan so we go Okrę -
go we go Za rzą du PZD na dzień 31 grud nia 2010 r. skła -
da ją ce go się z:

– bi lan su,
– ra chun ku zy sku i strat,
– spra woz da nia z fun du szu oświa to we go,
– spra woz da nia z fun du szu roz wo ju ROD,
– in for ma cji do dat ko wej,
– czę ści opi so wej do spra woz da nia.
3) do ko na nie ba da nia pro jek tu pre li mi na rza fi nan so we -

go Okrę go we go Za rzą du PZD na 2011 rok i wy da nie do
nie go opi nii oraz do pro jek tów pre li mi na rzy fi nan so wych
fun du szu oświa to we go i fun du szu roz wo ju ROD na 
2011 rok.

4) do ko na nie oce ny rocz nej dzia łal no ści sta tu to wej
Okrę go we go Za rzą du PZD w 2010 ro ku i w okre sie mi ja -
ją cej ka den cji z uwzględ nie niem zwłasz cza:

– go spo dar ki grun ta mi i sta nu praw ne go grun tów ROD,
– li kwi da cji ROD zgod nie z prze pi sa mi związ ko wy mi i

przy ję ty mi pro ce du ra mi w Związ ku,
– skarg i za ża leń,
– kon tak ty OZ PZD z ROD,
– oce na re ali za cji pla nu pra cy OZ PZD,
– funk cjo no wa nie OZ PZD zgod nie z § 123 Sta tu tu PZD,
– wy ko rzy sta nie Fun du szu Roz wo ju i Fun du szu Oświa -

to we go.
Zwra ca my się do Ko mi sji Re wi zyj nych Ro dzin nych

Ogro dów Dział ko wych o:
1) zba da nie bi lan su ro dzin ne go ogro du dzia ło we go za

2010 rok. Bi lans mu si być przy ję ty uchwa łą przez Za rząd
ROD. Z ba da nia bi lan su ko mi sja spo rzą dza pro to kół, w
któ rym stwier dza po praw ność je go spo rzą dze nia zgod nie
z prze pi sa mi usta wy o ra chun ko wo ści, Za kła do wym Pla -
nem Kont PZD i uchwa ła mi Związ ku.

2) zba da nie pro jek tu pre li mi na rza ROD na 2011 rok,
oraz pro jek tów pre li mi na rzy fun du szu oświa to we go ROD
i fun du szu roz wo ju ROD na 2011 rok i wy da nie opi nii.

3) zba da nie dzia łal no ści Za rzą du ROD w za kre sie za -
go spo da ro wa nia ogro du i dzia łek, w tym bu dow nic twa
po nadnor ma tyw ne go i za miesz ki wa nia.

4) zba da nie in we sty cji i re mon tów pro wa dzo nych w ROD.
5) zba da nie re ali za cji pro gra mu oświa to we go, w tym

szko le nie no wych człon ków PZD oraz oce na pra cy Spo -
łecz nej Służ by In struk tor skiej.

6) przy go to wa nie spra woz da nia z dzia łal no ści Ko mi sji
Re wi zyj nej za 2010 rok.

7) skie ro wa nie do Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze -
go ROD wnio sków wy ni ka ją cych z dzia łal no ści Za rzą du
ROD w 2010 ro ku ce lem ich za twier dze nia.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest ma so wą i w peł ni de -
mo kra tycz ną or ga ni za cją spo łecz ną. W oce nie re ali za cji
za dań sta tu to wych Związ ku ogrom ne zna cze nie ma dzia -
łal ność Ko mi sji Re wi zyj nych, któ ra mu si być zgod na 
z prze pi sa mi Sta tu tu PZD.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD zwra ca się do Ko mi -
sji Re wi zyj nych wszyst kich szcze bli o za cho wa nie po -
praw no ści w dzia ła niu i wy peł nia niu swo ich obo wiąz ków
zgod nie ze Sta tu tem PZD.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

3. Wy tycz ne do pra cy Ko mi sji Re wi zyj nych Pol skie go Zwiàz ku Dział kow ców 
na 2011 r.

War sza wa, dnia 29 li sto pa da 2010 r.
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Sto su jąc me to dy in ży nie rii ge ne tycz nej dą ży się do uzy -
ska nia trzech głów nych ro dza jów cech ro ślin upraw nych,
są to:

– Od por ność na her bi cy dy – cho dzi o to, by uczy nić ro -
śli ny bar dziej od por ny mi na środ ki chwa sto bój cze;

– Od por ność na stres, np. nie wraż li wość na su szę, zim -
no, cho ro by i szkod ni ki;

– Uzy ska nie szcze gól nych wła ści wo ści, któ re za pew nią
uzy ski wa nym plo nom więk szą war tość han dlo wą.

Za sto so wa nia te mo gą mieć jed nak szko dli we skut ki:
Uza leż nie nie od sto so wa nia wzra sta ją cych da wek che -

micz nych środ ków ochro ny ro ślin
Du ża część środ ków zwią za nych z za sto so wa nia mi in -

ży nie rii ge ne tycz nej w rol nic twie, prze zna cza na jest na
zwięk sza nie od por no ści na her bi cy dy. Głów ną przy czy ną

za in te re so wa nia tą dzie dzi ną jest fakt, że pro du cen ci wi -
dzą tu moż li wość osią gnię cia nie mal na tych mia sto wych
zy sków.

Nie ma obec nie już wąt pli wo ści, że ko rzy sta nie z od -
mian ro ślin od por nych na her bi cy dy utrwa li uza leż nie nie
od ener go chłon nych me tod upra wy ro li, przy któ rych nie -
zbęd ne jest sto so wa nie che micz nych środ ków ochro ny ro -
ślin. Stra te gie te nie usu wa ją przy czyn, po wo du ją cych
roz prze strze nia nie się chwa stów – sto so wa nie mo no kul tur
(prak ty ka wie lo let nie go upra wia nia ro śli ny jed ne go ga -
tun ku na tym sa mym, du żym ob sza rze) po zwa la chwa -
stom na przy ję cie się.

Zwią za ny z upra wa mi GMO wzrost zu ży cia her bi cy -
dów jak i pe sty cy dów sze ro ko spek tral nych two rzy ste -
ryl ne eko sys te my, któ re nie ma ją szans na dłu go trwa łe

Za gro że nia wy ni ka ją ce z za sto so wa nia Or ga ni zmów Mo dy fi ko wa nych Ge ne tycz nie i ich wpływ 
na róż no rod ność bio lo gicz ną

W dniach 22–23 paź dzier ni ka w Zbicz nie k. Brod ni cy od -
by ła się ko lej na, II Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja i Warsz -
ta ty „Mi sja: Bio róż no rod ność 2010”. By ła to kon ty nu acja
kon fe ren cji o tej sa mej te ma ty ce zor ga ni zo wa nej w ubie -
głym ro ku w Ba chot ku.  Głów nym ce lem kon fe ren cji 
i warsz ta tów jest in te gra cja śro do wisk na uko wych i prak ty -
ków zaj mu ją cych się rol ni czą róż no rod no ścią bio lo gicz ną
w na szym kra ju. Waż nym aspek tem jest tak że wy mia na do -
świad czeń z po dob ny mi in sty tu cja mi z za gra ni cy.

Sto wa rzy sze nie „Dla Daw nych Od mian i Ras” – głów -
ny or ga ni za tor kon fe ren cji – jest do bro wol nym, sa mo rząd -
nym zrze sze niem osób pry wat nych oraz człon ków in nych
or ga ni za cji zaj mu ją cych się bio róż no rod no ścią w rol nic -
twie. Ce la mi Sto wa rzy sze nia są m.in.: ochro na i upo -
wszech nie nie daw nych od mian ro ślin upraw nych i ras
zwie rząt, roz sze rze nie wie dzy na te mat bio róż no rod no ści
oraz zrów no wa żo ne go i eko lo gicz ne go rol nic twa, ochro -
na dzie dzic twa przy rod ni cze go oraz śro do wi ska ży cia 
i zdro wia lu dzi, pro wa dze nie i po pu la ry za cja ba dań na uko -
wych do ty czą cych daw nych od mian ro ślin i ras zwie rząt.

Do za pre zen to wa nia swo ich do świad czeń w za kre sie bio -
róż no rod no ści za pro szo ne zo sta ły oso by z in sty tu tów na -
uko wych oraz or ga ni za cji po za rzą do wych, któ re są spe c-
ja li sta mi w tej dzie dzi nie. Na wy kła dach omó wio ne zo sta -
ły m.in. za sa dy pro wa dze nia upraw eko lo gicz nych, wa lo ry
od żyw cze daw nych od mian ja bło ni, za gro że nia wy ni ka ją -
ce z za sto so wa nia or ga ni zmów mo dy fi ko wa nych ge ne tycz -
nie oraz pre zen to wa ne przez za gra nicz nych go ści for my

ochro ny bio róż no rod no ści na Wę grzech oraz ochro nę bio -
róż no rod no ści po przez agro tu ry sty kę na Ło twie.

W trak cie kon fe ren cji od by ły się tak że warsz ta ty po -
świę co ne omó wie niu pod staw za gad nień zwią za nych 
z rol nic twem eko lo gicz ny mi i agro bio róż no rod no ścią, pro -
mo cji bio róż no rod no ści oraz na wią za niu sie ci współ pra cy
po mię dzy or ga ni za cja mi. Z naj waż niej szych wnio sków
opra co wa nych pod czas warsz ta tów moż na wy mie nić:

– po trze bę więk sze go wspar cia dla daw nych od mian 
w upra wach eko lo gicz nych;

– zwięk sze nie moż li wo ści wy mia ny ma te ria łu siew ne -
go po mię dzy go spo dar stwa mi eko lo gicz ny mi;

– ogra ni cze nie wy mo gów biu ro kra tycz nych w sto sun ku
do go spo darstw eko lo gicz nych;

– stwo rze nie prze pi sów bar dziej przy ja znych bio róż no -
rod no ści w upra wach eko lo gicz nych.

Kwe stie oma wia ne na kon fe ren cji są nie zwy kle istot ne
i wciąż ak tu al ne rów nież w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Bio róż no rod ność jest ich in te gral nym ele men tem 
i sta no wią one jej prze bo ga tą osto ję, szcze gól nie cen ną 
w wa run kach du żych aglo me ra cji miej skich, w któ rych
ży we eko sys te my są zwy kle moc no ogra ni czo ne, ubo gie
i nie sta bil ne. Bio róż no rod ność w ogro dach dział ko wych
jest na tu ral nym skar bem, wciąż nie do koń ca po zna nym,
któ ry na le ży ba dać, chro nić i roz wi jać z ko rzy ścią dla spo -
łe czeń stwa oraz przy szłych po ko leń. Ma to szcze gól ny
wy miar w obec nym, 2010 ro ku, ogło szo nym przez ONZ
ro kiem bio róż no rod no ści.

XII. BIORÓ˚NORODNOÂå

Mi sja: Bio róż no rod ność 2010
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prze trwa nie (nie są zrów no wa żo ne). Za nie czysz cze nie ge -
ne tycz ne zwięk sza pre sję rol nic twa na śro do wi sko i do -
pro wa dza do znisz cze nia ro dzi mych za so bów ge ne tycz -
nych rze pa ku i owa dów za py la ją cych.

Ro śli ny uod por nio ne na her bi cy dy bę dą sa me stwa rzać
pro ble my eko lo gicz ne:

– Sa me mo gą stać się chwa sta mi;
– Chwa sty, któ re są od por ne na her bi cy dy, mo gą ewo lu -

ować w ta ki sam spo sób, jak wy ewo lu owa ły np. „su per -
sz czu ry”, od por ne na tru ci zny sto so wa ne prze ciw gry -
zo niom, a bak te rie uod por ni ły się na an ty bio ty ki (zja wi sko
„su per bak te rii” – ang. „su per bug”). Na przy kład w Sta -
nach Zjed no czo nych już 55 ga tun ków ro ślin sa mo ist nie
uod por ni ło się na her bi cy dy z gru py tria zyn;

- Po przez py łek, ro śli ny mo gą prze ka zy wać swo je „ob -
ce” ge ny de cy du ją ce o nie wraż li wo ści na her bi cy dy, in -
nym ro śli nom. Bę dzie to sprzy jać po ja wia niu się od por-
no ści na her bi cy dy, co bę dzie wy ma ga ło two rze nia środ -
ków chwa sto bój czych no wej ge ne ra cji. W ten spo sób uza -
leż nie nie od po wo du ją cych za nie czysz cze nie śro do wi ska
środ ków ochro ny ro ślin bę dzie się utrwa lać.

W Au stra lii już obec nie sa mo ist na od por ność nie któ rych
ro ślin na dzia ła nie her bi cy dów wy stę pu je na więk szą ska -
lę niż w któ rym kol wiek z in nych kra jów – głów nych pro -
du cen tów zbo ża na świe cie. W prak ty ce ozna cza to, iż
raj gras (Ar r he na the rum) – naj po spo lit szy chwast Au stra -
lii, jest obec nie uod por nio ny na roz ma ite her bi cy dy na ob -
sza rze 40% po wierzch ni upraw rol nych te go kra ju.
We dług nie daw nych do nie sień pra so wych, ba da cze z Au -
stra lii od kry li na tu ral ny, nie pod da ny za bie gom in ży nie rii
ge ne tycz nej raj gras, któ ry jest nie wraż li wy na dzia ła nie
sze ro ko sto so wa ne go her bi cy du gli fo sat. Je den z far me -
rów w pół noc nej czę ści sta nu Vic to ria zna lazł na swo im
po lu rocz ny raj gras, któ ry był spry ski wa ny Ro un du pem
(jed na z nazw han dlo wych gli fo sa tu). Far mer za uwa żył, że
na jed nym po lu chwa sty nie re ago wa ły już na ten her bi cyd
już po za le d wie 10 opry skach w cią gu ostat nich 15 lat 
– raj gras sa mo ist nie uod por nił się na gli fo sat. 

Wi ru sy o więk szej zja dli wo ści
Wia do mo, że ro śli na, któ ra za wie ra ge ny pew ne go wi -

ru sa, mo że być od por na na po wo do wa ne przez nie go in -
fek cje. W re zul ta cie ucze ni wpro wa dzi li ge ny wi ru sów do
wie lu róż nych ro ślin, w tym po mi do rów i ziem nia ków.

Pod da ne ma ni pu la cjom ge ne tycz nym upra wy od por ne
na dzia ła nie wi ru sów mo gą po wo do wać roz wój no wych
ro dza jów wi ru sów ro ślin po przez ty po wą re kom bi na cję
DNA. Na ukow cy wy ka za li, że ge ny wi ru sów wsz cze pio -
ne do ko mó rek ro śli ny mo gą zo stać prze nie sio ne do ma -
te ria łu ge ne tycz ne go in nych wi ru sów, z któ ry mi ze tkną
się te ro śli ny. Mo że to pro wa dzić do przy pad ko we go two -
rze nia zu peł nie no wych, mo że na wet jesz cze bar dziej zło -
śli wych, wi ru sów ro ślin.

In ne po ten cjal ne za gro że nie zwią za ne z ro śli na mi uod -
por nio ny mi na dzia ła nie wi ru sów to moż li wość ich do dat -
ko wej prze wa gi w kon ku ren cji z kla sycz ny mi ro śli na mi.

Mo gło by to po zwo lić tym ro śli nom na zdo mi no wa nie
oko licz nych eko sys te mów. Te go ty pu mo dy fi ka cja ge ne -
tycz na mo gła by po zwo lić  na obej ście na tu ral nych me cha -
ni zmów ogra ni cza ją cych ich roz prze strze nia nie się, któ re
do tej po ry po wstrzy my wa ły je przed prze do sta wa niem
się do in nych eko sys te mów.

Co wię cej, ja ko że od por ność na wi ru sy opie ra się na
jed nym ge nie, ist nie je du że praw do po do bień stwo, że wi -
ru sy te szyb ko na uczą się ob cho dzić ten me cha nizm opo -
ru i zno wu za czną nisz czyć ro śli nę.

An ty bio tyk, sto so wa ny ja ko mar ker, a trwa ła od por -
ność na an ty bio ty ki

Ba da nia na uko we wy ka za ły, że prze nie sie nie ob ce go
ge nu mo że od by wać się w kie run ku od ro ślin do mi kro or -
ga ni zmów. Ma to bar dzo po waż ne kon se kwen cje dla pro -
du ko wa nych w la bo ra to riach ge nów od po wie dzial nych za
od por ność na an ty bio tyk i dla wszel kich in nych ge nów
ob cych. W związ ku z tym nie moż na wy klu czyć prze nie -
sie nia ge nów z GMO do bak te rii cho ro bo twór czych, wy -
stę pu ją cych w je li cie gru bym czło wie ka.

Mo że to do pro wa dzić do sy tu acji, w któ rej an ty bio ty ki,
sto so wa ne po wszech nie w le cze niu ja kiejś cho ro by bak te -
ryj nej, prze sta ną być sku tecz ne. Na przy kład je śli an ty bio -
tyk, na któ ry uod par niać ma da ny gen, sto su je się jed no-
cze śnie w le cze niu lu dzi i zwie rząt, jak to ma miej sce np. 
w przy pad ku am pi cy li ny, ist nie je moż li wość, że gen od por -
no ści na am pi cy li nę prze nie sie się z ro ślin na mi kro or ga ni -
zmy obec ne w ukła dzie po kar mo wym czło wie ka, co spra -
wia, że ra tu ją cy ży cie np. w przy pad ku SEP SY an ty bio tyk
w le cze niu bę dzie zu peł nie nie sku tecz ny.

In de pen dent Scien ce Pa nel ogło sił w 2003 ro ku, iż wie -
le do świad czeń po lo wych w ostat nich la tach wy ka za ło ob -
ni że nie plo nów upraw trans ge nicz nych soi i rze pa ku od 5
do 10 % w sto sun ku do tra dy cyj nych od mian tych ro ślin.
Do ty czy to tak że trans ge nicz nych bu ra ków cu kro wych.
Na ukow cy wy ja śnia ją, że przy czy ną ob ni że nia się plo nów
jest brak usta bi li zo wa nia ge ne tycz ne go w GMO. Me cha -
nizm obron ny ge nów ro dzi mych po wo du je osła bie nie lub
in ak ty wa cję ge nów ob cych.

Od por ność na bio lo gicz ne środ ki ochro ny ro ślin
Nie wol no za po mi nać o tym, że dą żąc do uzy ska nia od -

por nych na szkod ni ki ro ślin, two rzy się or ga ni zmy, któ re
po sia da ją zdol ność pro du ko wa nia swo ich wła snych pe -
sty cy dów.

Po wszech nie prze no si się do ro ślin upraw nych gen bak -
te rii Ba cil lus thu ri gen sis (Bt), od po wie dzial ny za pro duk -
cję tok syn, co ma na ce lu za opa trze nie je we wła sny,
„wbu do wa ny” śro dek owa do bój czy. Jed nak tok sy na ta
mo że być szko dli wa tak że dla tych owa dów, dla któ rych
nie by ła prze zna czo na, zwłasz cza je śli gen prze nie sio ny
zo sta nie na ro śli ny ro sną ce dzi ko. Mo że ona tak że sprzy -
jać wy two rze niu się u owa dów od por no ści na tę tok sy nę.
Wów czas tok sy na Bt prze sta nie być sku tecz na.

W po ło wie lat dzie więć dzie sią tych ze spół Dr Árpáda
Pusz ta ia ze Szko cji stwier dził, że mo dy fi ko wa ne ge ne -
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tycz nie ziem nia ki szko dzi ły nie tyl ko mszy com (do cze go
zo sta ły za pro jek to wa ne), ale tak że wie lu in nym or ga ni -
zmom, w tym po ży tecz nym owa dom, jak bie dron ka dwu -
krop ka, któ ra w na tu rze kon tro lu je po pu la cje mszyc. Co
jesz cze bar dziej nie po ko ją ce, die ta opar ta na mo dy fi ko -
wa nych ziem nia kach ha mo wa ła wzrost szczu rów la bo ra -
to ryj nych. Zwłasz cza je śli ba zo wa ły na niej przez dłuż szy
czas, za bu rza ła pra wi dło wy roz wój klu czo wych or ga nów
we wnętrz nych i osła bia ła układ od por no ścio wy.

Pod su mo wa nie
Omó wio no tu za le d wie kil ka spo śród za gro żeń, ja kie

nio są ze so bą ro śli ny upraw ne pod da ne ma ni pu la cjom ge -
ne tycz nym. Wzor co wym roz wią za niem, je że li cho dzi 

o zrów no wa żo ny roz wój, jest rol nic two eko lo gicz ne, któ -
re funk cjo nu je w har mo nii z eko sys te mem. Ten ro dzaj rol -
nic twa, zgod ny z za ło że nia mi zrów no wa żo ne go roz wo ju,
eli mi nu je pro blem chwa stów w spo sób na tu ral ny, po przez
sto so wa nie upraw mie sza nych (jed no cze sną upra wę kil -
ku róż nych ro ślin) oraz czę sty pło do zmian.

Wie le pro duk tów za sto so wa nia in ży nie rii ge ne tycz nej
w rol nic twie, ta kich jak ro śli ny od por ne na her bi cy dy czy
na owa dy, nie tyl ko nie przy czy nia się do sto so wa nia za -
sad zrów no wa żo ne go roz wo ju w prak ty ce i za pew nie nia
wy so kich plo nów na dłuż szą me tę, ale wręcz pod wa ża
pod sta wy rol nic twa eko lo gicz ne go. 

Zna cze nie i war tość od żyw cza ja błek sta rych od mian – wy ni ki ba dań

In ten sy fi ka cja i roz wój no wo cze snych me tod upra wy 
w dru giej po ło wie XX wie ku przy czy ni ły się do gwał tow -
ne go roz wo ju sa dow nic twa wiel ko to wa ro we go. Bar dzo
czę sto zna ne i lu bia ne od mia ny ja bło ni wy stę pu ją ce jesz -
cze do nie daw na w do mo wych sa dach zo sta ły za stą pio ne
in ny mi, bar dziej plen ny mi czy o wy bit nie wy róż nia ją cych
się wa lo rach sma ko wych.

Wa lo ry od żyw cze ja błek
Jabł ka są owo ca mi bo ga ty mi w licz ne związ ki o cha rak -

te rze an ty ok sy da cyj nym. Za wie ra ją fla wo no le (głów nie
kwer ce ty nę), an to cy ja ny, kwa sy fe no lo we (kwas chlo ro -
ge no wy) oraz wi ta mi nę C. Zgod nie z za le ce nia mi ży wie -
nio wy mi po win no się spo ży wać 1–2 jabł ka dzien nie.
Kon su men ci bar dzo czę sto po szu ku ją sta rych od mian ja -
błek. Zna ne z dzie ciń stwa sta re od mia ny ja błek mo gą
mieć wyż sze war to ści od żyw cze, mo gą rów nież za wie rać
wię cej związ ków o cha rak te rze an ty ok sy da cyj nym.

Wal ka o bio róż no rod ność – ko lek cje sta rych od mian
Zgod nie z po sta no wie nia mi Kon wen cji o Róż no rod no -

ści Bio lo gicz nej, we wszyst kich pań stwach pro wa dzo ne
są pro gra my ochro ny ro ślin, tak że drzew owo co wych. Po -
wszech nie sto so wa ną for mą za cho wa nia od mian upraw -
nych drzew owo co wych jest ko lek cja pro wa dzo na w
po sta ci sa du.

W 1975 r. w Sta cji Ochro ny Ro ślin Sa dow ni czych 
w Bru gii (Bel gia) stwo rzo no ko lek cję po nad 1450 sta rych
od mian ja bło ni, grusz i śliw. Zgro ma dzo ny ma te riał obej -
mu je ory gi nal ne, daw no za po mnia ne od mia ny bel gij skie
spo ty ka ne już w chwi li obec nej w ama tor skiej upra wie.
Pod sta wo wy ma te riał ho dow la ny zo stał zgro ma dzo ny 
z licz nych sta rych ko lek cji upra wo wych i z pry wat nych
go spo darstw. Oka za ło się, że kon su men ci bar dzo chwa lą
so bie sta re od mia ny ja błek i dla te go pro du cen ci za czę li
wpro wa dzać sta re od mia ny do no wo cze snych sa dów.

W ro ku 1979 r. w Bor de aux (Fran cja) stwo rzo no Eko -
mu zeum, w ko lek cji któ re go zna la zło się po nad 150 lo -
kal nych od mian ja bło ni, 50 od mian grusz oraz kil ka in-

nych ga tun ków owo co wych cha rak te ry stycz nych dla wy -
bra nych re gio nów Fran cji. Wie le z nich zo sta ło opi sa nych
przez bo ta ni ków już w ubie głych stu le ciach. Jed no cze -
śnie, wy stę pu ją ce kło po ty z ochro ną drzew przed cho ro ba -
mi i szkod ni ka mi po cią ga ją tam za so bą po trze bę sta łej
ob ser wa cji drzew i dal sze in ten syw ne ba da nia za cho wa -
nych sta rych od mian.

W Pol sce ba da nia nad za cho wa niem sta rych od mian ja -
bło ni pro wa dzo ne są w kil ku ośrod kach na uko wych, 
a mię dzy in ny mi w Ogro dzie Bo ta nicz nym Pol skiej Aka -
de mii Na uk w Po wsi nie. Od 1987 r. zgro ma dzo no tam po -
nad 250 sta rych, już za po mnia nych od mian ja bło ni.
Po ło wa od mian po cho dzi ła z In sty tu tu Sa dow nic twa 
i Kwia ciar stwa w Skier nie wi cach, Ośrod ka Drez den –Pi -
litz w Niem czech oraz Ośrod ka Uj fe her te na Wę grzech.
Po zo sta ła część ma te ria łu po cho dzi z pry wat nych sa dów
z ca łe go kra ju. Ca ła ko lek cje zaj mu je po nad 0,7 ha, a każ -
da od mian jest re pre zen to wa na przez 2 drze wa. Co ro ku
pro wa dzi się in ten syw ne ob ser wa cje drzew: start we ge ta -
cji, kwit nie nie, owo co wa nie.

Wal ka o bio róż no rod ność – ochro na in si tu
Nie wy star czy jed nak utrzy my wa nie wszyst kich od mian

w jed nym miej scu, np. w ogro dzie bo ta nicz nym lub in sty -
tu cie sa dow nic twa, bar dzo waż ne jest za cho wa nie sta rych,
hi sto rycz nych od mian tam, gdzie by ły upra wia ne, na miej -
scu, czy li „in si tu”. W Eu ro pie te go ty pu pra ce pro wa dzi
się już od pra wie 30 lat. W ostat nich la tach w Pol sce rów -
nież są po dej mo wa ne ini cja ty wy ochro ny za so bów ge no -
wych sta rych ro ślin upraw nych, w tym rów nież drzew
owo co wych „in si tu”. 

Naj wcze śniej pro blem ten zo stał pod ję ty przez Park
Kra jo bra zo wy Do li ny Dol nej Wi sły, gdzie od 1995 ro ku
re ali zo wa ny jest pro jekt „Ochro na in si tu\ex si tu sta rych
od mian drzew owo co wych oraz przy wra ca nie tra dy cyj -
nych me tod prze twór stwa”. Prze pro wa dzo no in wen ta ry -
za cję sta rych sa dów w wie lu miej sco wo ściach po ło żo nych
w gra ni cach Par ku, np. Ko zie lec, Grucz no, To po li nek,
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Chryst ko wo, Strzel ce Dol ne i in nych. We wsi Chryst ko wo
za ło żo no szkół kę pod kła dek i ko lek cję czter dzie stu od -
mian wy stę pu ją cych w sa dach na tym te re nie. Za rów no
pra cow ni cy Par ku Kra jo bra zo we go, jak i człon ko wie To -
wa rzy stwa Przy ja ciół Dol nej Wi sły bar dzo ak tyw nie po -
pu la ry zu ją wie dzę z tej dzie dzi ny wśród miej sco wych
go spo da rzy, mło dzie ży szkol nej, tu ry stów od wie dza ją -
cych Do li nę Wi sły. Zor ga ni zo wa no dwu krot nie spe cjal ne
szko le nia z za kre su sa dow nic twa i szkół kar stwa, w dru ku
jest po rad nik ochro ny sta rych od mian drzew owo co wych.

Po dob ne ini cja ty wy pod ję ła fun da cja „So li dar ni Plus”
w Wan dzi nie w wo je wódz twie za chod nio -po mor skim
przy ośrod ku „Eko - Szko ła ży cia”, gdzie za ło żo no szkół -
kę i pod ję to pro duk cję wła snych drze wek, a pra cow ni cy 
i pa cjen ci ośrod ka uczest ni czą w szko le niach.

Na te re nie Brod nic kie go Par ku Kra jo bra zo we go (woj.
ku jaw sko -po mor skie) po wsta ły szkół ki w dwóch miej sco -
wo ściach: Po krzy do wie i Ko niu, gdzie za ło żo no ko lek cje,
a w przy szło ści sa dzon ki bę dą roz pro wa dza ne wśród miej -
sco wych go spo da rzy, głów nie rol ni ków eko lo gicz nych 
i pro wa dzą cych dzia łal ność agro tu ry stycz ną.

Pra ce nad ochro ną róż no rod no ści w rol nic twie roz po -
czę to rów nież w Wi gier skim Par ku Na ro do wym i w Par -
ku Kra jo bra zo wym Wznie sień Łódz kich. Z ini cja ty wy
Spo łecz ne go In sty tu tu Eko lo gicz ne go roz po czę to w 2003 r.
re ali za cję pro jek tu z za kre su ochro ny róż no rod no ści w rol -
nic twie na Kur piach, w wo je wódz twie ma zo wiec kim.
Pro jekt ma na ce lu re in tro duk cję i od two rze nie ro dzi mych
ras zwie rząt i lo kal nych od mian ro ślin w go spo dar stwach
eko lo gicz nych, uru cho mie nie lo kal ne go prze twór stwa,
pod no sze nie świa do mo ści eko lo gicz nej na wsi i roz wój
lo kal nych spo łecz no ści.

Po dob ne pro jek ty są re ali zo wa ne tak że przez in ne or ga -
ni za cje po za rzą do we, np. Fun da cja „Bar ka” w Chu dop -
czy cach k. Po zna nia, To wa rzy stwo Krze wie nia Tra dy cji
Re gio nal nych w Biesz cza dach, Dol no ślą ska Fun da cja
Eko ro zwo ju w do li nie rze ki Ba ry czy, Lu bu ski Klub Przy -
rod ni ków, czy re sty tu cja sta rych od mian ja bło ni na te re nie
Brod nic kie go Par ku Kra jo bra zo we go w ra mach pro jek tu
SI MO CA.

Sta re od mia ny drzew owo co wych - dla cze go war to
pie lę gno wać tra dy cję?

– Wy two rze nie zdro wej żyw no ści wy ma ga czę sto po wro -
tu do tra dy cyj nych me tod upra wy, gdzie naj le piej spraw -
dza ją się ro dzi me od mia ny ro ślin Jest to jed no cze śnie
al ter na ty wa dla nie wiel kich go spo darstw wiej skich, dla któ -
rych du żą szan są roz wo ju jest rol nic two eko lo gicz ne.

– Sta re od mia ny drzew, ge ne ral nie cha rak te ry zu ją ce się
ma łą wraż li wo ścią na cho ro by, pra wie nie wy ma ga ją
ochro ny che micz nej.

– Tra dy cyj ny sad do star cza owo ców o nie po wta rzal nych
i róż no rod nych sma kach.

– Sta re od mia ny są do brze za akli ma ty zo wa ne, od por ne na
prze ma rza nie oraz sto sun ko wo ma ło wraż li we na cho ro by.

– Wy so ko pien ne sa dy przy do mo we zło żo ne ze sta rych

od mian na da ją cha rak te ry stycz ne go, pięk ne go wy glą du
za gro dzie i ca łej wsi, two rząc spe cy ficz ny kra jo braz kul -
tu ro wy.

– Ze sta ry mi od mia na mi drzew owo co wych zwią za ne
są tra dy cyj ne me to dy prze twór stwa.

– Pie lę gna cja ist nie ją cych i sa dze nie mło dych drzew są
je dy nym spo so bem za cho wa nia za so bów ge no wych sta -
rych od mian drzew owo co wych.

– Tra dy cyj ny eks ten syw ny sad jest „pe łen ży cia”, sta no -
wiąc osto je dla wie lu ga tun ków ro ślin i zwie rząt (róż no rod -
ność bio lo gicz na). Li kwi da cja sa du ozna cza wy gi nię cie
or ga ni zmów, dla któ rych jest on miej scem ży cia.

– Wy stę po wa nie licz nych cho rób w sa dach to wa ro wych,
szcze gól nie mącz nia ka ja bło ni oraz par cha ja bło ni skło -
ni ło ho dow ców do po szu ki wa nia ośrod ków od por no ści
ge no wej, gdyż dal sza in ten sy fi ka cja ochro ny che micz nej
jest za gro że niem nie tyl ko dla czło wie ka, ale rów nież dla
śro do wi ska. Sta re od mia ny drzew owo co wych mo gą być
cen nym źró dłem ge nów od por no ści na te cho ro by. 

– Owo ce sta rych od mian ja bło ni po sia da ją du że wa lo ry
sma ko we i od żyw cze w po rów na niu do no wych od mian
to wa ro wych. 

– W ba da niach na uko wych prze pro wa dzo nych w Wiel -
kiej Bry ta nii po twier dzo no wyż szą za war tość su chej ma -
sy oraz wy bra nych skład ni ków mi ne ral nych (Mg, Fe, Cu,
Na, K, P) w owo cach sta rych od mian.

– Jabł ka sta rych od mian cha rak te ry zu ją się wy so ką za -
war to ścią związ ków an ty ok sy da cyj nych ta kich jak fe no -
le, an to cy ja ny, wi ta mi na C, a tak że cu krów (ogó łem i
re du ku ją cych).

– Rów nież oce na cech sen so rycz nych (smak, wy gląd,
za pach) wy pa dła ko rzyst niej dla sta rych od mian w po rów -
na niu do no wych od mian to wa ro wych.

Opi sy wy bra nych sta rych od mian
Ma li no wa obe rlandz ka (po pu lar na ma li nów ka)
Od mia na ze zwi sa ją cy mi pę da mi. Owo cu je co rocz nie,

dość ob fi cie. Od mia na śred nio wraż li wa na mróz, dość od -
por na na cho ro by. Owo ce są śred nie i du że. Ma ją wy dłu -
żo ny, że bro wa ny kształt, pur pu ro wą, błysz czą cą skór kę 
i prze bar wio ny na ró żo wo miąższ o ma li no wym sma ku.
Doj rza łość zbior czą owo ce osią ga ją w koń cu wrze śnia,
spo żyw czą w koń cu paź dzier ni ka. Du że owo ce moż na
prze cho wy wać naj wy żej przez li sto pad, śred niej wiel ko -
ści do stycz nia.

An to nów ka śmie tan ko wa (Pół to ra fun tów ka)
Od mia na ro syj ska zna le zio na w 1888 ro ku Drze wo ro -

śnie bar dzo sil nie, two rząc sze ro ką, ku li stą ko ro nę. Owo -
ce bar dzo du że, ku li ste. Znacz nie więk sze niż An to nów ka
zwy kła. Skór ka cien ka, de li kat na, żół to bia ła. Miąższ bia -
ły, lek ko aro ma tycz ny, wy raź nie kwa sko wy, bar dzo
smacz ny. Ze wzglę du na smak zna ko mi cie na da ję się na
dże my, kom po ty, susz. Od mia na wy trzy ma ła na mróz, od -
por na na cho ro by.

Gra fsz ty nek inf lanc ki
Od mia na je sien na. Po cho dzi z kra jów nad bał tyc kich. 
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Se mi na rium na te mat rol nic twa eko lo gicz ne go

W pierw szych la tach drze wo ro śnie sła bo. Two rzy ko ro -
nę o ga łę ziach lek ko zwi sa ją cych, za gęsz czo ną. Kwit nie
dość wcze śnie. Kwia ty są wy trzy ma łe na wio sen ne przy -
mroz ki. Po sia da śred nie owo ce, o cien kiej, zie lo no żół tej
skór ce po kry tej lek kim, bia ła wym na lo tem, z ru mień cem
in ten syw nym, pur pu ro wo -kar mi no wym, w po sta ci licz -
nych smu żek i pa sków. Miąższ jest kre mo wo -bia ły, lek ko
kwa sko wa ty, aro ma tycz ny, orzeź wia ją cy i smacz ny. Przy
skór ce mo że być lek ko ró żo wy. Doj rze wa ją pod ko niec
sierp nia lub na po cząt ku wrze śnia, Od mian wy trzy ma ła
na cho ro by, szkod ni ki i mróz. 

Kron sel ska
Od mia na wcze sno je sien na. Zna le zio na w 1869 r. we

Fran cji. Po sia da owo ce z zie lo no żół tą skór ką, po kry tą sła -
bym ró żo wa wym, roz my tym ru mień cem. Miąższ jest kre -
mo wy, so czy sty, kwa śno -słod ki, smacz ny, o przy jem nym,
nie po wta rzal nym aro ma cie. Owo ce doj rze wa ją na po cząt -
ku wrze śnia. Drze wa ro sną sil nie two rząc ku li ste ko ro ny
z pę da mi lek ko prze wie sza ją cy mi się. Jest wy trzy ma ła na
mróz, ale wraż li wa na par cha.

We al thy
Sta ra od mia na ame ry kań ska o bar dzo du żej wy trzy ma -

ło ści na mróz. Dość od por na na parch ja bło ni i bar dzo od -
por na na mącz nia ka. W okres owo co wa nia wcho dzi
wcze śnie, owo cu je ob fi cie, drze wo ro śnie sła bo. Owo ce
zbie ra się w pierw szej de ka dzie wrze śnia, bar dzo do brze
się prze cho wu ją. Owo ce śred niej wiel ko ści, o skór ce cien -
kiej, gład kiej, błysz czą cej. Miąższ bar dzo so czy sty. Da ją
du żo so ku słod kie go so ku o mio do wym ko lo rze.

Bo iken
Nie miec ka od mia na zi mo wa. Owo ce śred nio du że, ku -

li sto stoż ko wa te, o żół ta wo zie lo nej, gład kiej i lek ko tłu stej
skór ce, cza sem z ró żo wym ru mień cem. Miąższ jest bia ły,
zwię zły, do syć kwa śny. Ide al na od mia na na prze two ry.
Owo ce doj rze wa ją w dru giej po ło wie paź dzier ni ka. Prze -
cho wu ją się do ma ja. W owo co wa nie wcho dzi wcze śnie,
owo cu je ob fi cie, na wet na lek kich gle bach. Od mia na śred -
nio wy trzy ma ła na mróz oraz śred nio wraż li wa na parch i
mącz niak.

Ksią żę Al brecht Pru ski
Od mia na nie miec ka. Drze wo ro śnie nie zbyt sil nie.

Wcze śnie wcho dzi w owo co wa nie. Owo cu je ob fi cie. Od -
mia na bar dzo od por na na cho ro by i do sta tecz nie wy trzy -
ma ła na mróz. Owo ce du że lub śred niej wiel ko ści,

wy rów na ne co do kształ tu i wiel ko ści. Skór ka gład ka, zie -
lon ka wo żół ta, z ciem no czer wo nym, roz my to prąż ko wa -
nym ru mień cem. Miąższ zie lon ka wo żół ty, kwa sko wa ty,
aro ma tycz ny, kru chy, smacz ny. Owo ce doj rze wa ją w po -
ło wie wrze śnia. Do spo ży cia na da ją się od paź dzier ni ka
do grud nia. Do sko na ła od mia na ama tor ska, gdyż nie wy -
ma ga opry sków prze ciw par cho wi.

Kok sa po ma rań czo wa
Od mia na an giel ska, zna na już w XIX wie ku. Drze wo po -

cząt ko wo ro śnie dość sil nie, po tem w mia rę wzra sta nia plo -
nów je go wzrost ma le je. Dość wcze śnie wcho dzi w
owo co wa nie. Owo cu je umiar ko wa nie. Wy ma ga gle by ży -
znej, do sta tecz nie wil got nej. Drze wa są wraż li we na mróz,
ale dość od por ne na parch. Owo ce są śred niej wiel ko ści.
Skór ka gru ba, su cha, ma to wa, zie lo na z żół ta wym od cie -
niem, po kry ta mie dzia no -po ma rań czo wym ru mień cem, z
licz ny mi pa ska mi i smuż ka mi. Miąższ wy bit nie smacz ny,
kre mo wo -zie lo ny, kru chy, drob no ziar ni sty, so czy sty, aro -
ma tycz ny, z grusz ko wym po sma kiem. Owo ce doj rze wa ją w
koń cu wrze śnia, do kon sump cji na da ją się mie siąc póź niej.

Kosz te la
Od mia na je sien na, pol skie go po cho dze nia. Jed no z naj -

bar dziej lu bia nych ja błek de se ro wych ze wzglę du na spe -
cy ficz ny, bar dzo słod ki smak. Bar dzo od por na na mróz i
cho ro by. Owo ce są śred niej wiel ko ści. Ich skór ka jest
moc na, zie lo na, w mia rę doj rze wa nia sta je się słom ko wo -
żół ta. Doj rze wa ją w po ło wie wrze śnia. W chłod ni mo gą
prze cho wać się do grud nia.

Po rów na nie war to ści od żyw czej sta rych i no wych
od mian ja bło ni – wnio ski

Sta re od mia ny ja bło ni ma ją ogrom ne wa lo ry śro do wi -
sko we.  Drze wa sta rych od mian do brze ro sną i owo cu ją
bez che micz nej ochro ny - są bar dziej od por ne na cho ro by,
szkod ni ki i mróz.

Jabł ka sta rych od mian wy ka zu ją wy so ką war tość od -
żyw czą, za wie ra ją wię cej związ ków o cha rak te rze an ty -
ok sy da cyj nym (fla wo no le, wi ta mi na C, an to cy ja ny). Sta re
od mia ny ma ją wy so ką za war tość su chej ma sy. W ana li zie
sen so rycz nej sta re od mia ny ja bło ni w po rów na niu do no -
wych od mian ja bło ni uzy sku ją wyż sze oce ny, cha rak te ry -
zu ją się bar dziej in ten syw nym sma kiem, któ ry zwy kle
oce nia ny jest wy żej niż owo ców no wych od mian.

Na le ży pro pa go wać pie lę gna cję sta rych sa dów ja bło nio -
wych oraz sa dze nie no wych sa dów sta rych od mian.

Sławomir Milewski
redakcja„ działkowca”

W dniu 3 grud nia 2010 r. w Szko le Głów nej Go spo dar -
stwa Wiej skie go w War sza wie od by ło się se mi na rium na -
uko we pn. „Roz wój rol nic twa eko lo gicz ne go w ra mach

Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich (PROW) na la -
ta 2007–2013”. Se mi na rium zor ga ni zo wa ne zo sta ło przez
„Sto wa rzy sze nie Fo rum Rol nic twa Eko lo gicz ne go im.
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Mie czy sła wa Gór ne go”. Jed ny mi z głów nych ce lów dzia -
łal no ści Fo rum jest pro pa go wa nie eko lo gicz nych me tod
upra wy oraz in te gra cja śro do wi ska zwią za ne go z rol nic -
twem eko lo gicz nym.

Pro gram Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich jest in stru men -
tem re ali za cji po li ty ki Unii Eu ro pej skiej wska zu ją cej m.in.
na po trze bę uczy nie nia go spo dar ki UE kon ku ren cyj ną,
opar tą na wie dzy i dba ją cą o ja kość żyw no ści i śro do wi -
ska przy rod ni cze go. Pro gram ten ofe ru je wspar cie na in -
we sty cje w rol nic twie i prze twór stwie, m.in. na roz wój
eko lo gicz nych me tod go spo da ro wa nia oraz na przed się -
wzię cia chro nią ce na tu ral ne śro do wi sko i wa lo ry wiej skie -
go kra jo bra zu.

W trak cie se mi na rium omó wio no wie le za gad nień zwią -
za nych z rol nic twem eko lo gicz nym.

Dr Do ro ta Me te ra z „Bio ek spert sp. z o.o.” przed sta wi -
ła „Pro ble my z wdra ża niem nie któ rych roz po rzą dzeń Ra -
dy Unii Eu ro pej skiej do ty czą cych upraw eko lo gicz nych”.
Pod kre śli ła m.in. wy stę po wa nie zbyt ma łe go asor ty men -
tu od mian ro ślin dla po trzeb rol nic twa eko lo gicz ne go, ni -
ski po ziom wie dzy n.t. ochro ny na tu ral nych wro gów
szkod ni ków, ogra ni czo ną do stęp ność sku tecz nych, eko lo -
gicz nych pro duk tów do zwal cza nia szkod ni ków i cho rób.

Dr Je rzy Szy mo na z „Eko gwa ran cja PTRE Sp. z o.o.”
omó wił „Wspól no to we i kra jo we sys te my wy twa rza nia 
i kon tro li pro duk cji eko lo gicz nej ja ko je den z ele men tów
re ali za cji ce lów PROW”. Każ dy pod miot go spo dar czy w
za kre sie pro duk cji eko lo gicz nej pod le ga przy naj mniej raz
w ro ku kon tro li ze stro ny upo waż nio nej jed nost ki cer ty fi -
ku ją cej na zgod ność z wy mo ga mi roz po rzą dzeń Ra dy Eu -
ro py. Kon tro li pod le ga ją wszyst kie eta py pro duk cji „od
po la do sto łu” i po le ga ona m.in. na po bie ra niu i ba da niu
pró bek pro duk tów eko lo gicz nych pod wzglę dem za war to -
ści po zo sta ło ści nie do zwo lo nych w rol nic twie eko lo gicz -
nym sub stan cji.

Dr inż. Krzysz tof Joń czyk z In sty tu tu Upra wy Na wo że -
nia i Gle bo znaw stwa (IUNG) w Pu ła wach scha rak te ry zo -
wał „Po ziom roz wo ju rol nic twa eko lo gicz ne go w Pol sce
w ra mach PROW”. W pod su mo wa niu przed sta wił m.in.
na stę pu ją ce wnio ski: W ostat nim 10-le ciu po wierzch nia
upraw rol nych wy ko rzy sty wa nych przez go spo dar stwa
eko lo gicz ne na świe cie wzro sła trzy krot nie, przy czym 
w Pol sce w la tach 2004-2008 po wierzch nia upraw rol nych
i licz ba go spo darstw EKO zwięk szy ły się 4-krot nie; Ana -

li za tren dów roz wo ju rol nic twa eko lo gicz ne go w uję ciu
świa to wym oraz eu ro pej skim wska zu je na po ten cjal ne
moż li wo ści je go dal sze go roz wo ju w Pol sce.

„Naj waż niej sze pro ble my rol nic twa eko lo gicz ne go do
roz wią za nia przez na ukę – z punk tu wi dze nia han dlow -
ców, prze twór ców, rol ni ków i do rad ców eko lo gicz nych”
by ły te ma tem wy stą pie nia dr hab. Ewy Rem biał kow skiej,
oraz dr inż. Re na ty Ka zi mier czak z SGGW. Głów ne pro -
ble my zwią za ne z eko lo gicz ną pro duk cją to m.in. wy so kie
ce ny i nie ter mi no wość do staw pro duk tów, ni ski po ziom
świa do mo ści mar ki pro duk tu eko lo gicz ne go, nie do bór in -
for ma cji n.t. sku tecz nych me tod kon tro li szkod ni ków i za -
chwasz cze nia, ma ła opła cal ność pro duk cji, skom pli ko -
wa ne pro ce du ry for mal ne.

Dr Ja ro sław Sta len ga z In sty tu tu Upra wy Na wo że nia i
Gle bo znaw stwa (IUNG) w Pu ła wach przed sta wił te mat
„Bio róż no rod ność w rol nic twie eko lo gicz nym” w któ rym
m.in. na przy kła dzie po pu la cji ro ślin, or ga ni zmów gle bo -
wych, pta ków, ssa ków, owa dów, wy ka zał zde cy do wa nie
ko rzyst niej szy wpływ rol nic twa eko lo gicz ne go na bio róż -
no rod ność w po rów na niu do rol nic twa kon wen cjo nal ne -
go. Ja ko przy czy nę ta kie go po zy tyw ne go wpły wu wy mie -
nił bio róż no rod no ścio we ele men ty rol nic twa eko lo gicz -
ne go ta kie jak: wie lo kie run ko wość upraw, zróż ni co wa ny
pło do zmian, nie sto so wa nie syn te tycz nych na wo zów mi -
ne ral nych i che micz nych pe sty cy dów, bo ga ta in fra struk tu -
ra eko lo gicz na (za drze wie nia, za krza cze nia, mie dze,
oczka wod ne itp.).

W świe tle po wyż szych usta leń moż na stwier dzić, że rol -
nic two eko lo gicz ne na bie ra obec nie na świe cie co raz więk -
sze go zna cze nia ja ko źró dło zdro wej, nie ska żo nej żyw no ści
na ryn ku zdo mi no wa nym przez pro duk ty kon wen cjo nal ne
za wie ra ją ce czę sto wie le do dat ków che micz nych, po zo sta -
ło ści pe sty cy dów czy do dat ków GMO. Te ma ty rol nic twa
eko lo gicz ne go po dej mo wa ne są w co raz szer szym za kre -
sie na po zio mie Eu ro pej skim przez Ra dę Eu ro py, 
a w kra ju m.in. przez Mi ni ster stwo Rol nic twa i Roz wo ju
Wsi oraz wie le in sty tu cji na uko wych i spo łecz nych.

War to na tym tle pod kre ślić, że ogro dy dział ko we dys -
po nu ją ogrom nym po ten cja łem bio róż no rod no ści i ma ją
wy jąt ko we wa run ki aby pro wa dzić upra wy eko lo gicz ne
na wła sne po trze by. Sprzy jać te mu mo gą do dat ko wo eko -
lo gicz ne me to dy upra wy po pu la ry zo wa ne m.in. przez
służ by szko le nio we PZD oraz mie sięcz nik „dział ko wiec”.

Sła wo mir Mi lew ski
re dak cja „dział kow ca”
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My działkowcy ludzie młodzi 
Walczyć będziemy o ogrody 
Niech nam żyje druga młodość
Bo przyroda życia doda 
Refren
Hej, hej, hej działkowcy
brońmy naszych wspólnych włości
Związek zawsze nam pomoże
i rozwiąże to co może

Nie marchewka nie sałata,
lecz działkowców Związek splata.
Wspólnie siły połączymy
i ustawę obronimy,

Refren
Hej. hej, hej ........

Walczyć o nią jest potrzeba
bo bez Związku działek, działek nie ma
Pan Kondracki człowiek prawy
dzielnie walczy o ustawy,
nie zważając na przeszkody
dojdzie zawsze do ugody.

Refren.Hęj,hej,hej ........
Członkowie Zarządu Ogr. im. Obrońców Poczty

Polskiej w Gdańsku

XIII. WIERSZE

W obronie Ustawy

Dawno temu, gdy nikt nie śmiał mówić mi „stary”, 
Rajcom o kupnie ziemi nie dawałem wiary. 
Którzy swoją gadką spokój u nie dawali, 
„Kup działkę, kup działkę” - tak molestowali.

Więc gdy osiem lat temu pole nabywałem, 
Dokładnie poprzedniczce się przysłuchiwałem.
Jak z łezką w oku skrawek gruntu mi oddaje,
Gdyż przy uprawie roli rady już nie daje.

Przez czterdzieści lat z hakiem ja tu przyjeżdżałam, 
Swoje wspaniałe hobby tu zaspokajałam. 
Trzeba też panu wiedzieć ja pierwsza tu byłam,
Ze swymi znajomymi działki te dzieliłam.

Pamiętani dziś dokładnie jak studnię kopałam
I z wielkim wyrzeczeniem szopkę budowałam.
Z ulgą w sercu to wszystko tobie przekazuję, 
W kolejny etap życia ze smutkiem startuję.

Dzieci moje dawno się usamodzielniły, 
Mimo szczerych chęci, ja już nie mam siły. 
Kiedyś gdy byłam młoda to były trzy ary, 
Teraz wydaje mi się, że są to hektary.

Ręce bolą, a nogi takie ociężałe, 
Policzki pomarszczone, włosy tylko białe. 
Człowiek z musu na innych bardziej liczyć może, 
I na tą jesień życia ćwiczyć się w pokorze.

A gdy zamknę swe oczy otrzymam ogrody, 
Będą bujne, kwitnące, bez nawozu wody.
Takie miejsce po śmierci sobie wymarzyłam.
Na tą ziemską namiastkę chętnie przychodziłam.

Poczułem, że połowę życia tu spędziła, 
Przez ten okres ta ziemia radością jej była. 
Wtedy też wyraziłem prośbę w jednym zdaniu,
Boże zechciej dopomóc w tym nowym wyzwaniu.

Bym potrafił uczynić tu azyl spokoju,
Dla rodzinki, przyjaciół po codziennym znoju.
Cieszę się gdy w radosne oczy się wpatruję,
Tak jak cieszy się buszmen, gdy pokarm znajduje.

Wtenczas, gdy pani uwag cierpliwie słuchałem, 
Dopiero tak na prawdę wszystko zrozumiałem. 
Że za lat kilkanaście to samo mnie czeka, 
Jak młodzi już zastąpią starego człowieka.

Obym przez ten czas życia sobie nie zmarnował,
Wierności ideałom młodzieńczym dochował.
O nich właśnie rodzice ciągle mi trąbili, 
By zawsze na mój widok ludzie się cieszyli.

Gdy mój sąsiad nie radzi już sobie z chwastami, 
Wspomagam pułkownika swoimi siłami.
Dziś się razem cieszymy i będziem się śmieli, 
Gdy Stwórca kiedyś obok działki nam przydzieli.

Konieczna Zmiana
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Teraz trawnik wykaszam, kwiaty pielęgnuję, 
Jestem pełen szacunku, sam się przekonuję. 
Do ludzi, którzy co dzień ręcznie to robili, 
W pocie czoła i trudach rodzinkę żywili.

A gdy jabłoń wymarznie, dzik wszędzie poryje, 
Wtedy siadam i płaczę lub złości nie kryję.

Jednak nic to nie znaczy i oko raduje, 
Gdy na wiosnę zasiane nasionko kiełkuje.

Działko, tyś moja ucieczka i moje natchnienie, 
Także w chwilach kryzysu ducha ukojenie. 
W mych żyłach ta radosna wciąż muzyka płynie, 
Działko wieże, jak dobrze być w Waszej Rodzinie!

/-/ Tadeusz Kulis
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dr. H. legutowska, dr J. Szymona, J. Wiland

Wszyst ko o pla no wa niu i za kła da niu ogro du wrzo so wi sko we go,
czy li zło żo ne go z ro ślin, któ re łą czy jed na ce cha – przy sto so wa nie do
gleb o kwa śnym lub bar dzo kwa śnym pod ło żu.

Prze gląd naj waż niej szych ro ślin po le ca nych do te go ty pu ogro du.
Szcze gó ło we pro jek ty ogro dów wrzo so wi sko wych: nad wo dą, 

w cie niu, ozdob ny przez ca ły rok, no wo cze sny, na tu ra li stycz ny i wie -
le in nych.

Wia do mo ści na te mat pie lę gna cji ro ślin wrzo so wa tych w cią gu ca -
łe go ro ku, a tak że omó wie nie pro ble mów z ja ki mi mo że się spo tkać
wła ści ciel ogro du wrzo so wi sko we go.

For mat B -5, opra wa kle jo na, 80 stron, kre da
Ce na: 20,90 zł

Co ozna cza po ję cie styl ogro du? Ja ki styl ogro du wy brać? Ru sty -
kal ny, ja poń ski, for mal ny, na tu ra li stycz ny, śród ziem no mor ski, an giel -
ski a mo że no wo cze sny?

Szu kasz in spi ra cji?
Po trze bu jesz po my słów i wska zó wek?
W tej książ ce znaj dziesz pro jek ty współ cze snych ogro dów czer pią -

ce wzor ce z róż nych sty lów sztu ki ogro do wej.
Do ko nu jąc wy bo ru sty lu ogro do we go na le ży pa mię tać, aby je go

kom po zy cja współ gra ła z do mem i oto cze niem.
For mat B -5, opra wa kle jo na, 72 stro ny, kre da

Ce na: 24,10 zł

A w nim wia do mo ści na te mat:
Jak wy ko rzy stać rytm na tu ry zwią za ny z fa za mi Księ ży ca w bio dy na micz nej upra wie

dział ki?
Kie dy siać i sa dzić ro śli ny, aby ich plo ny by ły do rod ne i naj wyż szej ja ko ści?
Prak tycz ne po ra dy prac ogrod ni czych na każ dy mie siąc i dzień ro ku!
Zna ny sta łym Czy tel ni kom przej rzy sty układ. Ka len da rium na każ dy dzień ro ku.

Prak tycz ne po ra dy i wska zów ki eko lo gicz ne. Go dzi ny wscho dów i za cho dów Słoń ca.
Zna ki zo dia ku Księ ży ca. Go dzi ny trwa nia dni owo co wych, ko rze nio wych, kwia to wych
i li ścio wych. Czas sa dze nia, czy li okre sem szcze gól nie wspo ma ga ją cy wzrost ro ślin.

Naj dłu żej wy da wa ny na ryn ku księ gar skim!
Pol ski ka len darz bio dy na micz ny!

For mat A -5, opra wa kle jo na, 80 stron, kre da.
Ce na 7,60 zł


