
ROZ PRA WA PZD 
PRZED TRY BU NA ̧ EM KON STY TU CYJ NYM

28 czerw ca br. Try bu na∏ Kon sty tu cyj ny roz pa trzy∏ wnio sek Pierw -
sze go Pre ze sa Sà du Naj wy˝ sze go, któ ry w 2010 r. pod wa ̋ y∏ kon -
sty tu cyj ne za pi sy usta wy o ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych. Po
sze Êciu go dzi nach roz pa try wa nia wnio sku s´ dzio wie TK spra w´
uzna li za do sta tecz nie wy ja Ênio nà, jed nak nie og∏o si li wy ro ku w tej
spra wie. Za pad∏ on do pie ro 11 lip ca br. 

Dzia∏ kow cy zo sta li przed bra mà TK
Na roz pra w´ do TK (28 czerw ca) przy je cha li dzia∏ kow cy z ca ∏ej

Pol ski. Nie ste ty czeÊç z nich nie zo sta ∏a wpusz czo na na sa l´ roz -
praw, mi mo te go, ˝e wie le miejsc po zo sta ∏o pu stych. Mi mo se tek
ki lo me trów, któ re dzia∏ kow cy po ko na li, by do je chaç do War sza wy
i ca ∏o noc nej po dró ̋ y zmu sze ni by li oglà daç re la cj´ trans mi to wa -
nà przez In ter net. 

Prze bieg roz pra wy w TK
Ja ko pierw szy do g∏o su zo sta∏ do pusz czo ny przed sta wi ciel

Pierw sze go Pre ze sa Sà du Naj wy˝ sze go dr Ma te usz Pi lich z Biu ra
Stu diów i Ana liz Sà du Naj wy˝ sze go, któ ry zg∏o si∏ g∏´ bo kà zmia n´
pierwotnego wnio sku, wy wo ∏u jàc tym wiel kie obu rze nie wszyst -
kich uczest ni ków roz pra wy. Zmia na po le ga ∏a na cof ni´ ciu ˝à da nia
uchy le nia trzech prze pi sów usta wy o ROD oraz do pre cy zo wa niu
za rzu tów, któ re nie do koƒ ca by ∏y ja sno sfor mu ∏o wa ne. 

Na st´p nie g∏os za bra li: za st´p ca Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go Ro -
bert Her nant, oraz Pro ku ra tor Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej An drzej
Stan kow ski. W imie niu Sej mu sta no wi sko w spra wie przed sta wi li
po s∏o wie: Li dia Sta roƒ, An drzej De ra, Sta ni s∏aw Pi´ ta. Na st´p nie
s´ dzio wie Try bu na ∏u Kon sty tu cyj ne go za da wa li py ta nia we zwa -
nym do udzia ∏u w roz pra wie. Pol ski Zwià zek Dzia∏ kow ców re pre -
zen to wa li rad cy praw ni KR PZD: Bar t∏o miej Piech i To masz Ter lec -
ki. Roz pra wie prze wod ni czy∏ wi ce pre zes TK Sta ni s∏aw Bier nat, 
a spra woz daw cà by∏ pre zes TK An drzej Rze pliƒ ski.

Za rów no przed og∏o sze niem wy ro ku TK oraz w dniu je go upu -
blicz nie nia Kra jo wa Ra da PZD zor ga ni zo wa ∏a dwie kon fe ren cje
pra so we, któ re od bi ∏y si´ du ̋ ym echem w me diach.              (mz)

WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO
Wy rok Try bu na ∏u Kon sty tu cyj ne go otwo rzy∏ drzwi do li kwi da cji

ogro dów dzia∏ ko wych. Za kwe stio no wa no bo wiem 24 ar ty ku ∏y
usta wy o ROD, któ re po 18 mie sià cach stra cà moc praw nà. Do te -
go cza su Sejm po wi nien opra co waç treÊç no wej usta wy. 

Try bu na∏ wy da∏ wy rok w pe∏ nym sk∏a dzie. Zda nie od r´b ne zg∏o -
si li dwaj s´ dzio wie: An drzej Wró bel I Ma rek Ko tli now ski. Po wy g∏o -
sze niu uza sad nie nia zdaƒ od r´b nych dzia∏ kow cy kla ska li, zaÊ gdy
s´ dzio wie TK wy cho dzi li na sa li roz le ga ∏y si´ okrzy ki „haƒ ba! haƒ -
ba!”. W ten spo sób dzia∏ kow cy wy ra zi li swój sto su nek do pod j´ tej
przez s´ dziów de cy zji, któ rej ne ga tyw ne skut ki od czu jà wszy scy,
bez wy jàt ku, cz∏on ko wie PZD. Po mi mo nie ko rzyst ne go wy ro ku TK
dzia∏ kow cy nie tra cà na dziei. W pi smach, któ re na p∏y wa jà do Kra -
jo wej Ra dy PZD de kla ru jà, ˝e do koƒ ca b´ dà bro ni li ru chu dzia∏ -
ko we go.                                                                               (mz)

CO STRACILI DZIA¸KOWCY?
Nie wàt pli wie wy rok TK ozna cza jed no – do tych cza so we pra wa

dzia∏ kow ców zo sta ∏y nie od wra cal nie utra co ne, a przy sz∏oÊç dzia∏ -
kow ców za le ̋ y od ewen tu al nej usta wy, któ rà uchwa li Sejm. 

Przede wszyst kim bez po Êred nim skut kiem wy ro ku TK ma byç
roz wià za nie Pol skie go Zwiàz ku Dzia∏ kow ców. Ozna cza to, ˝e au -
to ma tycz nie wy ga snà wszyst kie pra wa, ja kie dzi siaj Zwiàz ko wi
przy s∏u gu jà do grun tów. Pra wa do grun tów, wol ne od ob cià ̋ eƒ,
wró cà do gmin lub Skar bu Paƒ stwa. W ta kiej sy tu acji dzia∏ kow cy
b´ dà mu sie li od no wa ubie gaç si´ o ty tu∏ praw ny do swo jej dzia∏ -
ki. Bez uchy lo nych przez Try bu na∏ prze pi sów, nie b´ dzie mo˝ li wo -
Êci na by cia tych praw na do tych cza so wych za sa dach, czy li nie od -
p∏at nie. Po nad to – z chwi là wej Êcia w ˝y cie wy ro ku – wy ga snà przy -
s∏u gu jà ce obec nie pra wa dzia∏ kow ca do dzia∏ ki. Wy nik nie to 

STANOWISKO PREZYDIUM KR PZD
Bez po Êred nio po og∏o sze niu wy ro kuTK w spra wie usta wy 

o ROD Pre zy dium KR PZD przy j´ ∏o sta no wi sko.

Pre zy dium uzna ∏o, ˝e pra wo do obro ny przed bez stron nym sà -
dem jest fun da men tem paƒ stwa pra wa. Dzia∏ kow com te go pra wa
od mó wio no. W po st´ po wa niu przed Try bu na ∏em Kon sty tu cyj nym
˝a den z uczest ni ków nie bro ni∏ praw dzia∏ kow ców. Zwiàz ko wi, któ -
ry ja ko je dy ny by∏ go tów to ro biç, udzia∏ w roz pra wie ogra ni czo no
do od po wie dzi na py ta nia, bez mo˝ li wo Êci za pre zen to wa nia ca ∏o -
Êci ar gu men ta cji. Wàt pli wo Êci bu dzi rów nie˝ sa ma roz pra wa
przed Try bu na ∏em.  Do re pre zen to wa nia Sej mu od de le go wa no
po s∏ów od lat zwal cza jà cych usta w´, któ rà – przy naj mniej teo re -
tycz nie – po win ni bro niç, ja ko do rob ku Sej mu. Ty sià ce li stów od
dzia∏ kow ców do Mar sza ∏ek Sej mu o wy zna cze nie obroƒ cy swych
praw, za owo co wa ∏o do ∏à cze niem do re pre zen tan tów po s∏an ki Li -
dii Sta roƒ. Po s∏an ki za wie szo nej swe go cza su w pra wach cz∏on ka
Klu bu PO za atak na usta w´ o ROD – naj wy raê niej wów czas by∏
przed wcze sny. W ten spo sób, za miast obroƒ ców praw dzia∏ kow -
ców, przed Try bu na ∏em za sie dli ich oskar ̋ y cie le. Osob nà kwe stià
jest po ziom me ry to rycz ny wy stà pieƒ po s∏ów. Po mi mo dwóch lat
na przy go to wa nie do roz pra wy nie zna li pod sta wo wych za pi sów
usta wy. Bul wer su jà cy jest te˝ fakt, ˝e do udzia ∏u w roz pra wie do -
pusz cze ni zo sta li cz∏on ko wie sto wa rzy szeƒ dzia∏ kow ców.

Zda niem cz∏on ków Pre zy dium KR PZD sy tu acja, w ja kiej obec -
nie znaj du jà si´ dzia∏ kow cy ka ̋ e po sta wiç py ta nie, dla cze go do
niej do sz∏o? Prze bieg roz pra wy przed TK nie da∏ na nie od po wie -
dzi. Dla te go te˝ wie lu z dzia∏ kow ców ko men tu jàc spra w´ stwier -
dzi ∏o – „gdy nie wia do mo, o co cho dzi, to cho dzi … o grun ty ogro -
dów”. Ich obiek cje spo t´ go wa ∏a nad zwy czaj na ak tyw no Êci w me -
diach Êro do wisk de we lo per skich oraz nie któ rych kan ce la rii praw -
nych, spe cja li zu jà cych si´ w ob s∏u dze trans ak cji na ryn ku nie ru -
cho mo Êci. Ich na g∏e go za in te re so wa nia spra wà usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dzia∏ ko wych nie jest za pew ne przy pad ko we. Nie
trze ba byç wy jàt ko wo spo strze gaw czym aby zro zu mieç, kto naj -
bar dziej li czy∏ na uchy le nie usta wy chro nià cej dzia∏ kow ców. 

Cz∏on ko wie Pre zy dium zwró ci li si´ do S´ dziów Try bu na ∏u Kon -
sty tu cyj ne go, któ rzy b´ dà jesz cze spo rzà dza li pi sem ne uza sad -
nie nie orze cze nia, by mie li na uwa dze, ˝e  za war te w nim wska -
zów ki mo gà mieç ol brzy mie zna cze nie dla praw zwy k∏e go dzia∏ -
kow ca.                                                                                 (mz)

ZWIÑZEK B¢DZIE BRONI¸ DZIA¸KOWCÓW
W Êwie tle wy ro ku, któ ry zo sta∏ wy da ny przez Try bu na∏ Kon sty tu -

cyj ny w spra wie usta wy o ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych,
chcie li by Êmy za pew niç, ˝e Zwià zek zro bi wszyst ko, co w je go mo -
cy, ˝e by dzia∏ kow com nie sta ∏a si´ krzyw da. Do pó ki b´ dzie ist nia -
∏a ogól no pol ska or ga ni za cja dzia∏ kow ców, b´ dzie po dej mo wa ∏a
wszel kie Êrod ki s∏u ̋ à ce za bez pie cze niu praw swo ich cz∏on ków.

Wy rok Try bu na ∏u Kon sty tu cyj ne go otwie ra mo˝ li woÊç li kwi da cji
ogro dów dzia∏ ko wych, a wszel kie za gro ̋ e nia, któ re nie jed no krot -
nie sy gna li zo wa li Êmy, sta jà si´ ak tu al ne. Bez ochro ny gwa ran to -
wa nej przez usta w´ prze ciw sta wie nie si´ pró bom li kwi da cji ogro -
dów b´ dzie du ̋ o trud niej sze. Dla te go wa˝ ne jest, ˝e by dzia∏ kow -
cy wspól nie pod j´ li wy si ∏ek obro ny ogro dów dzia∏ ko wych, po nie -
wa˝ te raz mo ̋ e my li czyç tyl ko na sie bie. 

Wkrót ce na sza usta wa nie b´ dzie ju˝ bro niç na szych dzia ∏ek.
DziÊ dzia∏ kow cy zo sta li po zba wie ni pew no Êci ochro ny swo ich
praw.

W tej sy tu acji nie po zo sta je nam nic in ne go, jak tyl ko zjed no czyç
swo je si ∏y i bro niç te go, co sta no wi dla nas tak wiel kà war toÊç 
– na szych ogro dów dzia∏ ko wych. W szcze gól no Êci po dej mie my
pró b´ przy go to wa nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy, o co ju˝
dzi siaj ape lu jà in dy wi du al ni dzia∏ kow cy w ma ilach. W de ba cie par -
la men tar nej nie mo ̋ e bo wiem za brak nàç na szych ar gu men tów.
Ar gu men tów, któ re p∏y nà z po nad 100 lat na szych do Êwiad czeƒ,
a zw∏asz cza ostat nich 20 lat, kie dy za miast roz wo jem ogro dów
mu sie li Êmy zaj mo waç si´ obro nà ich by tu.
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z uchy le nia art. 14 usta wy o ROD. Prze pis ten od no si si´ wprost do
praw, ja kie po sia da dzia∏ ko wiec. Tak wi´c pra wa, któ re dzi siaj dzia∏ -
ko wiec mo ̋ e ujaw niç w ksi´ dze wie czy stej, wy ga snà.

War to za zna czyç tak ̋ e, ˝e po wy ro ku TK li kwi da cja ogro du b´ -
dzie du ̋ o ∏a twiej sza, gdy˝ ar bi tral nie za de cy du je o tym w∏a Êci ciel
grun tu. Try bu na∏ uzna∏, ˝e usta wo daw ca nie mo ̋ e kr´ po waç gmi -
ny w tym za kre sie zgo dà dzia∏ kow ców. Po nad to, wbrew twier dze -
niom nie któ rych, dzia∏ kow ców do tknà rów nie˝ kon se kwen cje
uchy le nia zwol nie nia od po dat ków za te re ny ROD przy s∏u gu jà ce -
go do tych czas PZD. Ka˝ dy, kto my Êli lo gicz nie, wie, ˝e PZD, czy li
ogro dy, utrzy mu jà si´ wy ∏àcz nie ze sk∏a dek dzia∏ kow ców. Je ̋ e li
wi´c ogród b´ dzie mia∏ p∏a ciç po dat ki, to eko no micz ny ci´ ̋ ar tej
sy tu acji po nio sà dzia∏ kow cy. Try bu na∏ Kon sty tu cyj ny wska za∏ tak ̋ e
na ko niecz noÊç za sto so wa nia wo bec dzia∏ kow ców umo wy dzier -
˝a wy. Co wi´c dzier ̋ a wa b´ dzie ozna cza ∏a dla dzia∏ kow ców? Po
pierw sze, ko niecz noÊç za war cia umo wy, na któ rej wa run ki mu si si´
zgo dziç (a wr´cz je okre Êliç) gmi na. Bo to gmi na, ja ko w∏a Êci ciel
grun tu – co pod kre Êla∏ Try bu na∏ – ma mieç wp∏yw na za sa dy ko rzy -
sta nia z jej w∏a sno Êci. Po dru gie zaÊ, zgod nie z pra wem za dzier -
˝a w´ trze ba p∏a ciç, przy czym za sad ni czo sà to staw ki okre Êla ne
przy uwzgl´d nie niu war to Êci ryn ko wej te re nu.  Po trze cie wresz cie,
umo wa dzier ̋ a wy jest za wie ra na naj cz´ Êciej na czas okre Êlo ny lub
mo˝ na jà wy po wie dzieç. Do tàd czas ko rzy sta nia z dzia∏ ki nie by∏
ogra ni czo ny, a do pusz czal noÊç jej li kwi da cji by ∏a wy jàt kiem i za -
wsze wià za ∏a si´ z mo˝ li wo Êcià przej Êcia na no wy te ren. Po wy ro -
ku TK gwa ran cji ta kich ju˝ nie b´ dzie.                                     (red)

ZDANIA ODR¢BNE DO WYROKU TRYBUNA¸U
KONSTYTUCYJNEGO

Zda nia od r´b ne do wy ro ku Try bu na ∏u Kon sty tu cyj ne go w spra -
wie zba da nia zgod no Êci z Kon sty tu cjà usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dzia∏ ko wych zg∏o si ∏o dwóch s´ dziów – Ma rek Ko tli now ski i
An drzej Wró bel. W swo ich wy stà pie niach przed sta wi li za sad ni cze
mo ty wy, któ ry mi kie ro wa li si´, po dej mu jàc ta kà de cy zj´. 

Ma rek Ko tli now ski za zna czy∏, i˝ sk∏a da jàc swo je zda nie od r´b -
ne, kie ro wa∏ si´ za sa dà pri mum non no ce re – po pierw sze nie
szko dziç, pod kre Êla jàc tym sa mym, jak trud ny do osià gni´ cia jest
kom pro mis mi´ dzy pe∏ ny mi na dziei i obaw cz∏on ka mi PZD a za -
rzu ta mi wo bec usta wy o ROD sfor mu ∏o wa ny mi przez Pierw sze go
Pre ze sa Sà du Naj wy˝ sze go. – Mo im zda niem usta wa chro ni cel
nie za rob ko wy re ali zo wa ny mi´ dzy po ko le nio wo, z na ci skiem na
mi´ dzy po ko le nio wo, i sta wia na stra ̋ y tej idei Pol ski Zwià zek
Dzia∏ kow ców – po wie dzia∏ s´ dzia Ko tli now ski, do da jàc, ˝e usta -
wa nie tyl ko chro ni u˝yt ki zie lo ne w mia stach, ale tak ̋ e wy ra ̋ a
ide´, ˝e nie wszyst ko jest na sprze da˝ oraz za bez pie cza pra wa
osób upra wia jà cych ogro dy i za pew nia na ich rzecz re ali za cj´ ce -
lów so cjal nych. – W mo jej oce nie jest za ma ∏o cza su na uchwa -
le nie no wych prze pi sów – pod kre Êli∏, wy ra ̋ a jàc swo je oba wy 
w przy pad ku nie zre ali zo wa nia na czas wy ro ku Try bu na ∏u Kon sty -
tu cyj ne go, co mo ̋ e przy nieÊç ka ta stro fal ne skut ki, zw∏asz cza 
w sfe rze sto sun ków w∏a sno Êcio wych. 

– U pod staw roz strzy gni´ cia TK w ni niej szej spra wie le g∏o, mo -
im zda niem, b∏´d ne prze ko na nie o sta tu sie praw nym PZD, któ re
za wa ̋ y ∏o na tym roz strzy gni´ ciu – stwier dzi∏ s´ dzia An drzej Wró -
bel, do da jàc, ˝e dla nie go nie ma ˝ad nych wàt pli wo Êci, ˝e PZD
jest re ali zu jà cym ce le spo ∏ecz ne zrze sze niem u˝yt kow ni ków
dzia ∏ek, któ rzy sta jà si´ je go cz∏on ka mi na za sa dzie do bro wol no -
Êci. Po nad to za zna czy∏, ˝e pra wo pol skie nie za bra nia two rze nia
in nych or ga ni za cji zrze sza jà cych dzia∏ kow ców, do któ rych ka˝ dy
mo ̋ e przy stà piç. W swo im zda niu od r´b nym s´ dzia Wró bel
oznaj mi∏, ˝e brak jest ja kich kol wiek kon sty tu cyj nych prze s∏a nek
do wy da nia orze cze nia tak da le ce in ge ru jà ce go w kon sty tu cyj ne
pra wa sto wa rzy sze nia zrze sza jà ce go tak wie lu cz∏on ków, a nie -
któ re upraw nie nia PZD, in ter pre to wa ne przez nie któ rych ja ko
prze jaw rze ko me go mo no po lu, s∏u ̋ à w isto cie ochro nie praw
dzia∏ kow ców i za cho wa niu nie na ru szo nej struk tu ry ogro dów
dzia∏ ko wych, któ rych ist nie nie, sa mo w so bie, nie zo sta ∏o za kwe -
stio no wa ne przez Try bu na∏ Konstytucyjny.


