KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIÑZKU DZIAŁKOWCÓW

DZIA¸KOWCY!
11 lipca 2012 roku Trybuna∏ Konstytucyjny uchyli∏ 24 zapisy
ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych.
Co wyrok TK oznacza dla dzia∏kowców?
– Utrat´ prawa gwarantujàcego bezczynszowe korzystanie z dzia∏ki
– Pozbawienie gwarancji uzyskania odszkodowaƒ za majàtek
w przypadku likwidacji ogrodu
– Podporzàdkowanie ogrodów gminom
– Podatki za dzia∏k´ i altan´ oraz czynsz dzier˝awny
– DopuszczalnoÊç przymusowej likwidacji ogrodów na cele komercyjne
– NiepewnoÊç jutra – czasowy charakter ogrodów
– Rozbicie ogólnopolskiego ruchu dzia∏kowego
– Likwidacj´ Zwiàzku, który od ponad 30 lat skutecznie broni∏
dzia∏kowców i chroni∏ ogrody.

Zapisy ustawy wygasnà najpóêniej za 18 miesi´cy!
Musimy zadbaç o naszà przysz∏oÊç!
Razem mo˝emy jeszcze obroniç nasze ogrody i dzia∏ki!

Razem mo˝emy wywalczyç nowà ustaw´!

Dzia∏kowców pozbawiono najwa˝niejszych praw!
Dzia∏kowcy tracà prawa do dzia∏ek
Rozwiàzanie PZD oznacza wygaÊni´cie prawa u˝ytkowania wieczystego oraz u˝ytkowania do gruntów ogrodów, jakie obecnie przys∏ugujà Zwiàzkowi. Dotychczasowe prawa dzia∏kowców by∏y oparte na prawach PZD i chronione sàdownie. Gdy wygasnà prawa PZD,
wygasnà wi´c prawa dzia∏kowców. O tym nikt nie mówi, ale koniec PZD to koniec praw
dzia∏kowców. Aby pozostaç na dzia∏ce ka˝dy b´dzie musia∏ nabyç nowe prawo. Jakie? Trybuna∏ wskaza∏ na dzier˝aw´

Op∏aty z tytu∏u dzier˝awy i podatków
Wed∏ug Trybuna∏u dzia∏kowcy powinni staç si´ dzier˝awcami. Oznacza to czynsze, których wysokoÊç okreÊla w∏aÊciciel, czyli gmina. To nie koniec nowych wydatków. Uchylono
zwolnienie ogrodów z podatków. Jedyne pieniàdze w ogrodach, to Êrodki zebrane od dzia∏kowców. Je˝eli wi´c ogród p∏aci podatek, to w efekcie p∏aci go dzia∏kowiec. Prawdopodobnie w nowej ustawie podatki obejmà równie˝ altany. Podatek od gruntu wynosi
0,43 z∏/m2, za dzia∏k´ o powierzchni 500 m2 zap∏acimy ponad 200 z∏. Do tego dochodzà podatki za tereny wspólne. Podatek od altan wynosi 7,36 z∏ za ka˝dy m2 jej powierzchni u˝ytkowej. Za wi´ksze altany podatek wyniesie nawet 500 z∏. Podatki trafià do gminy i tam
zostanà. Dotychczasowe op∏aty na utrzymanie ogrodu, jak za wod´, remonty infrastruktury itd. nie zniknà.

Uw∏aszczenie gmin na majàtku ogrodu
Uchylenie art. 15 ustawy powoduje, ˝e infrastruktura trwale zwiàzana z gruntem stanie si´ w∏asnoÊcià w∏aÊciciela gruntu – gminy. Dzia∏kowiec, oprócz czynszu dzier˝awnego
za dzia∏k´ b´dzie p∏aci∏ gminie za korzystanie z „jej” infrastruktury. Sieç elektrycznà, wodociàg, hydroforni´, dom dzia∏kowca dzia∏kowcy wybudowali za w∏asne pieniàdze. Najdalej za 18 miesi´cy stanà si´ w∏asnoÊcià gminy i za korzystanie z nich trzeba b´dzie p∏aciç.

Przymusowe likwidacje ogrodów na dowolny cel komercyjny
Nie bez przyczyny w mediach uaktywnili si´ „eksperci” do spraw ogrodów dzia∏kowych
ze Êrodowisk deweloperów, poÊredników nieruchomoÊci i kancelarii prawnych zajmujàcych si´ roszczeniami do gruntów. Nawet nie kryjà swojego zadowolenia, ˝e ju˝ niebawem b´dà dysponowaç gruntami ogrodów. Oni wiedzà najlepiej, kto jest prawdziwym
wygranym po wyroku Trybuna∏u uchylajàcym ustaw´ o ROD. Na krzywdzie miliona dzia∏kowców skorzystajà wàskie grupy rzeczywistych beneficjentów orzeczenia.

NiepewnoÊç jutra – czasowy charakter praw dzia∏kowców
Trybuna∏ postuluje wprowadzenie umów dzier˝awy dla dzia∏kowców. Poza czynszem,
dla dzia∏kowca ma jeszcze jednà wad´. Zawierane sà na czas okreÊlony lub mo˝na je wypowiedzieç w ka˝dej chwili. Dotàd czas korzystania z dzia∏ki nie by∏ ograniczony, a jej likwidacja by∏a wyjàtkiem i zawsze wiàza∏a si´ z mo˝liwoÊcià przejÊcia do odbudowywanego

ogrodu. Po wyroku TK o likwidacji przesàdzi jednostronnà decyzjà gmina. Zniknie te˝
obowiàzek odtworzenia ogrodu, a o odszkodowanie za majàtek na dzia∏ce b´dzie musia∏
wystaraç si´ ka˝dy z dzia∏kowców osobno. Pokrzywdzony po odszkodowanie do sàdu b´dzie musia∏ iÊç sam.

Dlaczego rozbito ogólnopolski ruch dzia∏kowców
Wyrok TK skutkuje likwidacjà ogólnopolskiego ruchu dzia∏kowego. Majàc ogólnokrajowà, niezale˝nà i samorzàdnà organizacj´, milion dzia∏kowców (z rodzinami ok. 4 000
000 obywateli) tworzy∏o silny ruch spo∏eczny, z którego g∏osem si´ liczono. Dzi´ki temu
skutecznie bronili swych ogrodów. W jednej organizacji dzia∏kowcy, choç niezamo˝ni, stanowili przeciwwag´ dla wp∏ywów nielicznych, ale bogatych Êrodowisk gospodarczych. Dlatego tak wa˝ne by∏o zniszczenie organizacji. „Elitom” przeszkadza∏a tak liczna grupa
obywateli zdolna do samoorganizacji i obrony. Zintegrowani mogliÊmy skutecznie sprzeciwiç si´ ograniczeniu naszych praw. Dlatego wszelkimi sposobami próbowano rozbiç t´
jednoÊç. Dlatego czyniono wszystko, by rozbiç ogólnopolski ruch, którego instytucjonalnà formà jest w∏aÊnie Polski Zwiàzek Dzia∏kowców. Zwiàzek, który przez ostatnie 20 lat
uniemo˝liwia∏ wyrzucanie dzia∏kowców z ogrodów, za co tak bardzo by∏ i jest zwalczany.

Likwidacja Zwiàzku – co oznacza w ogrodzie
Nag∏e rozbicie struktury PZD spowoduje, ˝e ka˝dy z dzia∏kowców zostanie pozostawiony sam sobie. Zniesione zostanà wszelkie struktury zarzàdzania – równie˝ na szczeblu
ogrodowym. Nikt nie b´dzie uprawniony do zarzàdzania ogrodem jako ca∏oÊcià. Wygasajà prawa do terenów ogrodu. Wszystko musi byç regulowane od nowa. Dzia∏kowcy pozbawieni reprezentacji muszà to robiç indywidualnie, a gminy majà praktycznie wolna r´k´
w narzucaniu warunków.

DZIA¸KOWCY
Nasze sprawy sà nadal w naszych r´kach!
Dopóki jesteÊmy razem, w∏adza musi si´ z nami liczyç.
Wspólnie zadbajmy o naszà przysz∏oÊç!

Zwracamy si´ do wszystkich dzia∏kowców o przesy∏anie propozycji do obywatelskiego
projektu ustawy o ogrodach dzia∏kowych. Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e propozycje te
muszà uwzgl´dniaç wyrok TK. Pos∏u˝à do opracowania projektu, który poddamy publicznej debacie, aby jako projekt obywatelski zyska∏ jak najwi´ksze poparcie wÊród
dzia∏kowców i w spo∏eczeƒstwie.

Propozycje do projektu prosimy kierowaç na adres:
Krajowa Rada PZD
00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 1
mail: projektustawy@pzd.pl fax: 22 101-34-60

Dzia∏kowcy, jesteÊmy z Wami!
Zapewniamy, ˝e Zwiàzek zrobi wszystko, ˝eby dzia∏kowcom nie sta∏a si´ krzywda.
Dopóki b´dzie istnia∏a ogólnopolska organizacja, podejmie wszelkie Êrodki s∏u˝àce zabezpieczeniu praw swoich cz∏onków. Wyrok Trybuna∏u otwiera mo˝liwoÊç likwidacji ogrodów.
Zagro˝enia, które sygnalizowaliÊmy, sta∏y si´ aktualne. Bez ochrony udzielonej przez
ustaw´ przeciwstawienie si´ im b´dzie niemo˝liwe. Dlatego wa˝ne jest, aby ka˝dy
dzia∏kowiec w∏àczy∏ si´ w dzia∏anie na rzecz nowej ustawy. Ustawy, która sprawi, ˝e ogrody
nadal b´dà dost´pne dla ka˝dego, nawet mniej zamo˝nego. Ustawy, która pokrzy˝uje
plany tym, którzy ju˝ liczà pieniàdze, jakie majà zarobiç na krzywdzie miliona polskich
rodzin.
Mo˝emy liczyç tylko na siebie. Dopóki jesteÊmy razem mamy wp∏yw na to, jaka b´dzie
nasza przysz∏oÊç. Gdy nas rozbijà, o naszej przysz∏oÊci zadecydujà bez nas. Nie pozostaje
nam nic innego, jak tylko zjednoczyç swoje si∏y. Musimy zrobiç wszystko by broniç tego,
co stanowi tak wielkà wartoÊç – naszych ogrodów.
Krajowa Rada
Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców

Po co dzia∏kowcom PZD?
– Zwiàzek od ponad 30 lat skutecznie broni ogrodów i dzia∏kowców
– Zwiàzek dba o istnienie i rozwój ogrodów
– Zwiàzek zapewnia silnà i skutecznà reprezentacj´
interesów dzia∏kowców
– Zwiàzek zapewnia bezpieczeƒstwo ogrodom
– dzi´ki Zwiàzkowi z dzia∏kowcami liczono si´ tak bardzo, ˝e aby
pozbawiç ich praw, ich przeciwnicy musieli skorzystaç z pomocy
Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego i Trybuna∏u Konstytucyjnego

Razem mogliÊmy osiàgnàç prawie wszystko
– gdy damy si´ rozbiç zrobià z nami
wszystko co chcà!

