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ROZPRAWA PZD
PRZED TRYBUNA¸EM KONSTYTUCYJNYM
28 czerwca br. Trybuna∏ Konstytucyjny rozpatrzy∏ wniosek Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego, który w 2010 r. podwa˝y∏ konstytucyjne zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych. Po
szeÊciu godzinach rozpatrywania wniosku s´dziowie TK spraw´
uznali za dostatecznie wyjaÊnionà, jednak nie og∏osili wyroku w tej
sprawie. Zapad∏ on dopiero 11 lipca br.
Dzia∏kowcy zostali przed bramà TK
Na rozpraw´ do TK (28 czerwca) przyjechali dzia∏kowcy z ca∏ej
Polski. Niestety czeÊç z nich nie zosta∏a wpuszczona na sal´ rozpraw, mimo tego, ˝e wiele miejsc pozosta∏o pustych. Mimo setek
kilometrów, które dzia∏kowcy pokonali, by dojechaç do Warszawy
i ca∏onocnej podró˝y zmuszeni byli oglàdaç relacj´ transmitowanà przez Internet.
Przebieg rozprawy w TK
Jako pierwszy do g∏osu zosta∏ dopuszczony przedstawiciel
Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego dr Mateusz Pilich z Biura
Studiów i Analiz Sàdu Najwy˝szego, który zg∏osi∏ g∏´bokà zmian´
pierwotnego wniosku, wywo∏ujàc tym wielkie oburzenie wszystkich uczestników rozprawy. Zmiana polega∏a na cofni´ciu ˝àdania
uchylenia trzech przepisów ustawy o ROD oraz doprecyzowaniu
zarzutów, które nie do koƒca by∏y jasno sformu∏owane.
Nast´pnie g∏os zabrali: zast´pca Prokuratora Generalnego Robert Hernant, oraz Prokurator Prokuratury Generalnej Andrzej
Stankowski. W imieniu Sejmu stanowisko w sprawie przedstawili
pos∏owie: Lidia Staroƒ, Andrzej Dera, Stanis∏aw Pi´ta. Nast´pnie
s´dziowie Trybuna∏u Konstytucyjnego zadawali pytania wezwanym do udzia∏u w rozprawie. Polski Zwiàzek Dzia∏kowców reprezentowali radcy prawni KR PZD: Bart∏omiej Piech i Tomasz Terlecki. Rozprawie przewodniczy∏ wiceprezes TK Stanis∏aw Biernat,
a sprawozdawcà by∏ prezes TK Andrzej Rzepliƒski.
Zarówno przed og∏oszeniem wyroku TK oraz w dniu jego upublicznienia Krajowa Rada PZD zorganizowa∏a dwie konferencje
prasowe, które odbi∏y si´ du˝ym echem w mediach.
(mz)

WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO
Wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego otworzy∏ drzwi do likwidacji
ogrodów dzia∏kowych. Zakwestionowano bowiem 24 artyku∏y
ustawy o ROD, które po 18 miesiàcach stracà moc prawnà. Do tego czasu Sejm powinien opracowaç treÊç nowej ustawy.
Trybuna∏ wyda∏ wyrok w pe∏nym sk∏adzie. Zdanie odr´bne zg∏osili dwaj s´dziowie: Andrzej Wróbel I Marek Kotlinowski. Po wyg∏oszeniu uzasadnienia zdaƒ odr´bnych dzia∏kowcy klaskali, zaÊ gdy
s´dziowie TK wychodzili na sali rozlega∏y si´ okrzyki „haƒba! haƒba!”. W ten sposób dzia∏kowcy wyrazili swój stosunek do podj´tej
przez s´dziów decyzji, której negatywne skutki odczujà wszyscy,
bez wyjàtku, cz∏onkowie PZD. Pomimo niekorzystnego wyroku TK
dzia∏kowcy nie tracà nadziei. W pismach, które nap∏ywajà do Krajowej Rady PZD deklarujà, ˝e do koƒca b´dà bronili ruchu dzia∏kowego.
(mz)

CO STRACILI DZIA¸KOWCY?
Niewàtpliwie wyrok TK oznacza jedno – dotychczasowe prawa
dzia∏kowców zosta∏y nieodwracalnie utracone, a przysz∏oÊç dzia∏kowców zale˝y od ewentualnej ustawy, którà uchwali Sejm.
Przede wszystkim bezpoÊrednim skutkiem wyroku TK ma byç
rozwiàzanie Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców. Oznacza to, ˝e automatycznie wygasnà wszystkie prawa, jakie dzisiaj Zwiàzkowi
przys∏ugujà do gruntów. Prawa do gruntów, wolne od obcià˝eƒ,
wrócà do gmin lub Skarbu Paƒstwa. W takiej sytuacji dzia∏kowcy
b´dà musieli od nowa ubiegaç si´ o tytu∏ prawny do swojej dzia∏ki. Bez uchylonych przez Trybuna∏ przepisów, nie b´dzie mo˝liwoÊci nabycia tych praw na dotychczasowych zasadach, czyli nieodp∏atnie. Ponadto – z chwilà wejÊcia w ˝ycie wyroku – wygasnà przys∏ugujàce obecnie prawa dzia∏kowca do dzia∏ki. Wyniknie to

z uchylenia art. 14 ustawy o ROD. Przepis ten odnosi si´ wprost do
praw, jakie posiada dzia∏kowiec. Tak wi´c prawa, które dzisiaj dzia∏kowiec mo˝e ujawniç w ksi´dze wieczystej, wygasnà.
Warto zaznaczyç tak˝e, ˝e po wyroku TK likwidacja ogrodu b´dzie du˝o ∏atwiejsza, gdy˝ arbitralnie zadecyduje o tym w∏aÊciciel
gruntu. Trybuna∏ uzna∏, ˝e ustawodawca nie mo˝e kr´powaç gminy w tym zakresie zgodà dzia∏kowców. Ponadto, wbrew twierdzeniom niektórych, dzia∏kowców dotknà równie˝ konsekwencje
uchylenia zwolnienia od podatków za tereny ROD przys∏ugujàcego dotychczas PZD. Ka˝dy, kto myÊli logicznie, wie, ˝e PZD, czyli
ogrody, utrzymujà si´ wy∏àcznie ze sk∏adek dzia∏kowców. Je˝eli
wi´c ogród b´dzie mia∏ p∏aciç podatki, to ekonomiczny ci´˝ar tej
sytuacji poniosà dzia∏kowcy. Trybuna∏ Konstytucyjny wskaza∏ tak˝e
na koniecznoÊç zastosowania wobec dzia∏kowców umowy dzier˝awy. Co wi´c dzier˝awa b´dzie oznacza∏a dla dzia∏kowców? Po
pierwsze, koniecznoÊç zawarcia umowy, na której warunki musi si´
zgodziç (a wr´cz je okreÊliç) gmina. Bo to gmina, jako w∏aÊciciel
gruntu – co podkreÊla∏ Trybuna∏ – ma mieç wp∏yw na zasady korzystania z jej w∏asnoÊci. Po drugie zaÊ, zgodnie z prawem za dzier˝aw´ trzeba p∏aciç, przy czym zasadniczo sà to stawki okreÊlane
przy uwzgl´dnieniu wartoÊci rynkowej terenu. Po trzecie wreszcie,
umowa dzier˝awy jest zawierana najcz´Êciej na czas okreÊlony lub
mo˝na jà wypowiedzieç. Dotàd czas korzystania z dzia∏ki nie by∏
ograniczony, a dopuszczalnoÊç jej likwidacji by∏a wyjàtkiem i zawsze wiàza∏a si´ z mo˝liwoÊcià przejÊcia na nowy teren. Po wyroku TK gwarancji takich ju˝ nie b´dzie.
(red)

ZDANIA ODR¢BNE DO WYROKU TRYBUNA¸U
KONSTYTUCYJNEGO
Zdania odr´bne do wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodnoÊci z Konstytucjà ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych zg∏osi∏o dwóch s´dziów – Marek Kotlinowski i
Andrzej Wróbel. W swoich wystàpieniach przedstawili zasadnicze
motywy, którymi kierowali si´, podejmujàc takà decyzj´.
Marek Kotlinowski zaznaczy∏, i˝ sk∏adajàc swoje zdanie odr´bne, kierowa∏ si´ zasadà primum non nocere – po pierwsze nie
szkodziç, podkreÊlajàc tym samym, jak trudny do osiàgni´cia jest
kompromis mi´dzy pe∏nymi nadziei i obaw cz∏onkami PZD a zarzutami wobec ustawy o ROD sformu∏owanymi przez Pierwszego
Prezesa Sàdu Najwy˝szego. – Moim zdaniem ustawa chroni cel
niezarobkowy realizowany mi´dzypokoleniowo, z naciskiem na
mi´dzypokoleniowo, i stawia na stra˝y tej idei Polski Zwiàzek
Dzia∏kowców – powiedzia∏ s´dzia Kotlinowski, dodajàc, ˝e ustawa nie tylko chroni u˝ytki zielone w miastach, ale tak˝e wyra˝a
ide´, ˝e nie wszystko jest na sprzeda˝ oraz zabezpiecza prawa
osób uprawiajàcych ogrody i zapewnia na ich rzecz realizacj´ celów socjalnych. – W mojej ocenie jest za ma∏o czasu na uchwalenie nowych przepisów – podkreÊli∏, wyra˝ajàc swoje obawy
w przypadku niezrealizowania na czas wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego, co mo˝e przynieÊç katastrofalne skutki, zw∏aszcza
w sferze stosunków w∏asnoÊciowych.
– U podstaw rozstrzygni´cia TK w niniejszej sprawie leg∏o, moim zdaniem, b∏´dne przekonanie o statusie prawnym PZD, które
zawa˝y∏o na tym rozstrzygni´ciu – stwierdzi∏ s´dzia Andrzej Wróbel, dodajàc, ˝e dla niego nie ma ˝adnych wàtpliwoÊci, ˝e PZD
jest realizujàcym cele spo∏eczne zrzeszeniem u˝ytkowników
dzia∏ek, którzy stajà si´ jego cz∏onkami na zasadzie dobrowolnoÊci. Ponadto zaznaczy∏, ˝e prawo polskie nie zabrania tworzenia
innych organizacji zrzeszajàcych dzia∏kowców, do których ka˝dy
mo˝e przystàpiç. W swoim zdaniu odr´bnym s´dzia Wróbel
oznajmi∏, ˝e brak jest jakichkolwiek konstytucyjnych przes∏anek
do wydania orzeczenia tak dalece ingerujàcego w konstytucyjne
prawa stowarzyszenia zrzeszajàcego tak wielu cz∏onków, a niektóre uprawnienia PZD, interpretowane przez niektórych jako
przejaw rzekomego monopolu, s∏u˝à w istocie ochronie praw
dzia∏kowców i zachowaniu nienaruszonej struktury ogrodów
dzia∏kowych, których istnienie, samo w sobie, nie zosta∏o zakwestionowane przez Trybuna∏ Konstytucyjny.
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STANOWISKO PREZYDIUM KR PZD
BezpoÊrednio po og∏oszeniu wyrokuTK w sprawie ustawy
o ROD Prezydium KR PZD przyj´∏o stanowisko.
Prezydium uzna∏o, ˝e prawo do obrony przed bezstronnym sàdem jest fundamentem paƒstwa prawa. Dzia∏kowcom tego prawa
odmówiono. W post´powaniu przed Trybuna∏em Konstytucyjnym
˝aden z uczestników nie broni∏ praw dzia∏kowców. Zwiàzkowi, który jako jedyny by∏ gotów to robiç, udzia∏ w rozprawie ograniczono
do odpowiedzi na pytania, bez mo˝liwoÊci zaprezentowania ca∏oÊci argumentacji. WàtpliwoÊci budzi równie˝ sama rozprawa
przed Trybuna∏em. Do reprezentowania Sejmu oddelegowano
pos∏ów od lat zwalczajàcych ustaw´, którà – przynajmniej teoretycznie – powinni broniç, jako dorobku Sejmu. Tysiàce listów od
dzia∏kowców do Marsza∏ek Sejmu o wyznaczenie obroƒcy swych
praw, zaowocowa∏o do∏àczeniem do reprezentantów pos∏anki Lidii Staroƒ. Pos∏anki zawieszonej swego czasu w prawach cz∏onka
Klubu PO za atak na ustaw´ o ROD – najwyraêniej wówczas by∏
przedwczesny. W ten sposób, zamiast obroƒców praw dzia∏kowców, przed Trybuna∏em zasiedli ich oskar˝yciele. Osobnà kwestià
jest poziom merytoryczny wystàpieƒ pos∏ów. Pomimo dwóch lat
na przygotowanie do rozprawy nie znali podstawowych zapisów
ustawy. Bulwersujàcy jest te˝ fakt, ˝e do udzia∏u w rozprawie dopuszczeni zostali cz∏onkowie stowarzyszeƒ dzia∏kowców.
Zdaniem cz∏onków Prezydium KR PZD sytuacja, w jakiej obecnie znajdujà si´ dzia∏kowcy ka˝e postawiç pytanie, dlaczego do
niej dosz∏o? Przebieg rozprawy przed TK nie da∏ na nie odpowiedzi. Dlatego te˝ wielu z dzia∏kowców komentujàc spraw´ stwierdzi∏o – „gdy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi … o grunty ogrodów”. Ich obiekcje spot´gowa∏a nadzwyczajna aktywnoÊci w mediach Êrodowisk deweloperskich oraz niektórych kancelarii prawnych, specjalizujàcych si´ w obs∏udze transakcji na rynku nieruchomoÊci. Ich nag∏ego zainteresowania sprawà ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych nie jest zapewne przypadkowe. Nie
trzeba byç wyjàtkowo spostrzegawczym aby zrozumieç, kto najbardziej liczy∏ na uchylenie ustawy chroniàcej dzia∏kowców.
Cz∏onkowie Prezydium zwrócili si´ do S´dziów Trybuna∏u Konstytucyjnego, którzy b´dà jeszcze sporzàdzali pisemne uzasadnienie orzeczenia, by mieli na uwadze, ˝e zawarte w nim wskazówki mogà mieç olbrzymie znaczenie dla praw zwyk∏ego dzia∏kowca.
(mz)

ZWIÑZEK B¢DZIE BRONI¸ DZIA¸KOWCÓW
W Êwietle wyroku, który zosta∏ wydany przez Trybuna∏ Konstytucyjny w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych,
chcielibyÊmy zapewniç, ˝e Zwiàzek zrobi wszystko, co w jego mocy, ˝eby dzia∏kowcom nie sta∏a si´ krzywda. Dopóki b´dzie istnia∏a ogólnopolska organizacja dzia∏kowców, b´dzie podejmowa∏a
wszelkie Êrodki s∏u˝àce zabezpieczeniu praw swoich cz∏onków.
Wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego otwiera mo˝liwoÊç likwidacji
ogrodów dzia∏kowych, a wszelkie zagro˝enia, które niejednokrotnie sygnalizowaliÊmy, stajà si´ aktualne. Bez ochrony gwarantowanej przez ustaw´ przeciwstawienie si´ próbom likwidacji ogrodów b´dzie du˝o trudniejsze. Dlatego wa˝ne jest, ˝eby dzia∏kowcy wspólnie podj´li wysi∏ek obrony ogrodów dzia∏kowych, poniewa˝ teraz mo˝emy liczyç tylko na siebie.
Wkrótce nasza ustawa nie b´dzie ju˝ broniç naszych dzia∏ek.
DziÊ dzia∏kowcy zostali pozbawieni pewnoÊci ochrony swoich
praw.
W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zjednoczyç
swoje si∏y i broniç tego, co stanowi dla nas tak wielkà wartoÊç
– naszych ogrodów dzia∏kowych. W szczególnoÊci podejmiemy
prób´ przygotowania obywatelskiego projektu ustawy, o co ju˝
dzisiaj apelujà indywidualni dzia∏kowcy w mailach. W debacie parlamentarnej nie mo˝e bowiem zabraknàç naszych argumentów.
Argumentów, które p∏ynà z ponad 100 lat naszych doÊwiadczeƒ,
a zw∏aszcza ostatnich 20 lat, kiedy zamiast rozwojem ogrodów
musieliÊmy zajmowaç si´ obronà ich bytu.
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