
TRY BU NA¸ KON STY TU CYJ NY OG¸O SI¸ 
PI SEM NE UZA SAD NIE NIE WY RO KU

W dniu 28 sierp nia br. na stro nie Try bu na∏u Kon sty tu cyj ne go uka -
za∏o si´ pi sem ne uza sad nie nie s´dziów TK do orze cze nia z dnia 11
lip ca 2012 ro ku. W opu bli ko wa nym do ku men cie znaj dujà si´ tak˝e
zda nia odr´bne do wy ro ku dwóch s´dziów. S´dzio wie Ma rek Ko tli -
now ski i An drzej Wró bel wy ra zi li swój zde cy do wa ny sprze ciw wo -
bec orze cze nia, a zw∏asz cza wo bec de cy zji do tyczàcych Pol skie go
Zwiàzku Dzia∏kow ców. Na uwag´ zas∏ugu je w szcze gól noÊci uza -
sad nie nie prof. An drze ja Wró bla, któ ry w spo sób do bit ny wy ka za∏
licz ne b∏´dy me to do lo gicz ne, któ re to wa rzy szy∏y wy da ne mu orze -
cze niu po zo sta∏ych s´dziów Try bu na∏u, a tak˝e pe∏ne sprzecz noÊci
uza sad nie nie nie któ rych uchy lo nych prze pi sów. Choç s´dzio wie
pró bujà wmó wiç dzia∏kow com i spo∏eczeƒstwu, ˝e wy rok ten nie
ude rzy w dzia∏kow ców, w rze czy wi stoÊci jest zu pe∏nie ina czej. De -
cy zja S´dziów TK, uznajàca 24 ar ty ku∏y usta wy za nie zgod ne z Kon -
sty tucjà RP spo wo do wa∏a ogrom ne szko dy, a skut ki tej de cy zji
b´dà od czu wal ne w naj bli˝szym cza sie jesz cze bar dziej. Try bu na∏
od ro czy∏ bo wiem wejÊcie w ̋ ycie swo je go roz strzy gni´cia o 18 mie -
si´cy, ce lem ewen tu al ne go uchwa le nia przez Sejm no wych prze pi -
sów, to jed no czeÊnie nie wy klu czy∏, ˝e do te go nie doj dzie. 

Skut ki wy ro ku to:
– przede wszyst kim roz wiàza nie Pol skie go Zwiàzku Dzia∏kow ców,

któ ry od wie lu lat sku tecz nie bro ni∏ praw dzia∏kow ców
– wy gaÊni´cie przys∏ugujàcych obec nie praw dzia∏kow ca do

dzia∏ki – 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

– pod porzàdko wa nie ogro dów gmi nom i Skar bo wi Paƒstwa
– mo˝li woÊç li kwi da cji ogro du na ce le ko mer cyj ne bez py ta nia 

o zgod´ dzia∏kow ców
– po zba wie nie gwa ran cji uzy ska nia od szko do wa nia za majàtek 

w przy pad ku li kwi da cji ogro du
– do dat ko we ob cià˝enia fi nan so we – dzia∏kow cy b´dà mu sie li

p∏aciç po dat ki za dzia∏k´ i al tan´ oraz czynsz dzier˝aw ny do gmi ny
– nie pew noÊç ju tra – cza so wy cha rak ter ogro dów
Pi sem ne uza sad nie nie po twier dza je dy nie to, co dzia∏kow cy wie -

dzie li ju˝ 11 lip ca br. – wy da ne orze cze nie jest przede wszyst kim po -
li tycz nym wy ro kiem na spo∏ecznà or ga ni zacj´ dzia∏kow ców.      AH

NAD ZWY CZAJ NY KRA JO WY ZJAZD DE LE GA TÓW PZD
Zgod nie z uchwa∏à podj´tà przez Kra jowà Rad´ 28 sierp nia br.

Nad zwy czaj ny X Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD odb´dzie si´ 
6 paêdzier ni ka 2012 r. Zmia na ter mi nu zwo∏ania Zjaz du, któ ry pier -
wot nie by∏ za pla no wa ny na 15 wrzeÊnia br. spo wo do wa na jest opu -
bli ko wa niem 17 dni po ter mi nie pi sem ne go uza sad nie nia wy ro ku
Try bu na∏u Kon sty tu cyj ne go.

Zwo∏anie Nad zwy czaj ne go Zjaz du, w któ rym wezmà udzia∏ de le -
ga ci wy bra ni na kon fe ren cjach okr´go wych, ma na ce lu do ko na nie
oce ny obec nej sy tu acji dzia∏kow ców, ogro dów i PZD po wsta∏ej 
w wy ni ku wy ro ku Try bu na∏u Kon sty tu cyj ne go, a tak˝e okreÊle nie za -
kre su dzia∏aƒ, ja kie w zwiàzku z za ist nia∏à sy tu acjà zo stanà podj´te
przez PZD, ˝eby za bez pie czyç przysz∏oÊç ogro dów. Jed nym z tych
dzia∏aƒ jest opra co wa nie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro -
dach dzia∏ko wych uwzgl´dniajàce go wy rok TK.                         AG

KON FE REN CJE PRZED ZJAZ DO WE
Wy da rze nia, ja kie mia∏y miej sce w ostat nim cza sie zwiàza ne z wy -

ro kiem Try bu na∏u Kon sty tu cyj ne go w spra wie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dzia∏ko wych z 2005 ro ku, spra wi∏y, ˝e Kra jo wa Ra da PZD
podj´∏a de cyzj´ o zwo∏aniu Nad zwy czaj ne go X Kra jo we go Zjaz du
De le ga tów PZD. W zwiàzku z tym w sierp niu w ca∏ej Pol sce od by -
wa∏y si´ przed zjaz do we Kon fe ren cje Okr´go we PZD. Uczest ni czy li w
nich pre ze si ro dzin nych ogro dów dzia∏ko wych, cz∏on ko wie Okr´go -
we go Zarzàdu PZD, okr´go wych ko mi sji re wi zyj nych, okr´go wych

Kry tycz ne sta no wi sko w spra wie ini cja ty wy SP zaj´∏a Kra jo wa Ra da,
w po dob ny spo sób oce niajà jà dzia∏kow cy, któ rzy po twier dzajà to 
w licz nych li stach wy sy∏anych do KR PZD. Zach´ca my do za po zna -
nia si´ z ich treÊcià na na szej stro nie in ter ne to wej (www.pzd.pl)        MZ

KON FE REN CJA NA UKO WA W ZU RI CHU
W dniach 24–25 sierp nia 2012 r. w Szwaj ca rii, w Zu ri chu od by∏a

si´ Kon fe ren cja na uko wa, któ rej te ma tem prze wod nim by∏o „Po ka -
za nie si∏y i s∏aboÊci ogrod nic twa dzia∏ko we go”. Kon fe ren cja zgro -
ma dzi∏a przed sta wi cie li z na ro do wych zwiàzków dzia∏kow ców z kra -
jów Unii Eu ro pej skiej zrze szo nych w Mi´dzy na ro do wym Biu rze, 
a tak˝e przed sta wi cie li ró˝nych okr´gów Zwiàzku Szwaj car skie go.
Na kon fe rencj´ przy by li m.in. re pre zen tan ci Zwiàzków Dzia∏kow ców
z Nie miec, Luk sem bur ga, Da nii, Wiel kiej Bry ta nii, Fran cji, Bel gii, Ho -
lan dii i Au strii. Pol ski Zwiàzek re pre zen to wa∏a de le ga cja, któ rej prze -
wod ni czy∏ pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki. Obec ni by li tak˝e pre -
zes OZ we Wroc∏awiu Ja nusz Mosz kow ski i pre zes OZ w Po zna niu
Zdzis∏aw Âli wa.                                                                          AH

TRWAJÑ PRA CE NAD PRO JEK TEM 
USTA WY OBY WA TEL SKIEJ

W Kra jo wej Ra dzie PZD trwajà in ten syw ne pra ce nad opra co wa -
niem oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dzia∏ko wych, któ -
ry uwzgl´dnia∏ b´dzie treÊç wy ro ku Try bu na∏u, ale tak˝e pra wa
dzia∏kow ców, do ro bek ogro dów i tra dy cyj ne war toÊci ru chu ogrod -
nic twa dzia∏ko we go. Pro jekt b´dzie efek tem pra cy spe cjal nie po -
wo∏ane go ze spo∏u, któ ry wa˝nym punk tem od nie sie nia uczy ni∏ pro -
po zy cje roz wiàzaƒ zg∏asza ne przez dzia∏kow ców. Pro jekt zo sta nie
w ca∏oÊci przed sta wio ny pod czas Nad zwy czaj ne go X Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów PZD, a nast´pnie zo sta nie pod da ny pu blicz nej
de ba cie.  Ka˝dy dzia∏ko wiec b´dzie móg∏ od daç swój g∏os po par -
cia. Za pew nia my, ˝e na sza ini cja ty wa ma na ce lu za cho wa nie jak
naj wi´kszej licz by praw dzia∏kow ców.                                        MZ

SPALANIE NA DZIAŁKACH
W myÊl re gu la mi nu ROD obo wiàzu je ca∏ko wi ty za kaz wy pa la nia

traw na te re nie ogro du i dzia∏ek oraz spa la nia wszel kich od pa dów
(np. pa pie ru, pla sti ków, liÊci). Wyjàtko wo spa laç mo˝na tyl ko po -
chodzàce z dzia∏ki cz´Êci roÊlin po ra˝one przez cho ro by 
i szkod ni ki. Ta kie go spa la nia nie mo˝na jed nak wy ko ny waç 
w ciàgu dnia w okre sie od 1 ma ja do 30 wrzeÊnia. Nie ste ty,
wbrew obo wiàzujàcym prze pi som re gu la mi nu ROD i re gu la cjom
pra wa paƒstwo we go, nie któ rzy dzia∏kow cy dla w∏asnej wy go dy
upar cie spa lajà na swo ich dzia∏kach od pa dy or ga nicz ne, a nie kie -
dy i ko mu nal ne. Po nad to stoi to w sprzecz noÊci z przyÊwie cajàcy -
mi ru cho wi dzia∏ko we mu za sa da mi dba∏oÊci o Êro do wi sko na tu -
ral ne i przysz∏oÊç! ECH

88% PO LA KÓW UWA˚A, ˚E W MIA STACH 
JEST MIEJ SCE NA DZIA¸KI – WY NI KA Z BA DA NIA CBOS
Cen trum Ba da nia Opi nii Spo∏ecz nej opu bli ko wa∏o ba da nia na te -

mat po strze ga nia ogro dów dzia∏ko wych przez spo∏eczeƒstwo. Wy -
ni ka z nich, ˝e wi´kszoÊç Po la ków uwa˝a, ˝e w mia stach jest miej -
sce dla ro dzin nych ogro dów dzia∏ko wych. Te go zda nia jest 88 proc.
ba da nych, 8 proc. uwa˝a, ˝e te ren dzia∏ek na le˝y za go spo da ro waç
ina czej, a 4 proc. nie ma opi nii. 29 proc. an kie to wa nych za de kla ro -
wa∏o, ˝e majà dzia∏k´ na te re nie ro dzin nych ogro dów dzia∏ko wych,
al bo takà dzia∏k´ ma ktoÊ z naj bli˝szej ro dzi ny. An kie to wa ni, któ rzy
ko rzy stajà z dzia∏ek, jesz cze bar dziej ni˝ ogó∏ ba da nych po pie rajà
obec noÊç dzia∏ek w mia stach. 93 proc. z nich uwa˝a, ˝e dzia∏ki 
w mia stach po win ny ist nieç, a tyl ko 5 proc. jest zda nia, ˝e te ren ten
na le˝y za go spo da ro waç ina czej. Ba da nie prze pro wa dzo no w
dniach 14-22 sierp nia na re pre zen ta tyw nej pró bie lo so wej do -
ros∏ych miesz kaƒców Pol ski, liczàcej 1011 osób. Wi´cej in for ma cji
na te mat ba da nia mo˝na zna leêç na stro nie www.pzd.pl.             MZ
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ko mi sji roz jem czych, a tak˝e przed sta wi cie le Kra jo wej Ra dy PZD.
Pod czas Kon fe ren cji pa da∏y ró˝ne po stu la ty i pro po zy cje od -
noszàce si´ do przysz∏oÊci Zwiàzku, a tak˝e wy bie ra no de le ga tów
na Nad zwy czaj ny X Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD w War sza wie.          

AH

OB RA DO WA¸O ZGRO MA DZE NIE OGÓL NE 
MI¢DZY NA RO DO WE GO ZWIÑZKU DZIA¸KOW CÓW

W dniu 23 sierp nia br. w Zu ry chu ob ra do wa∏o zgro ma dze nie
Ogól ne Biu ra Mi´dzy na ro do we go Ogro dów Dzia∏ko wych i Ro dzin -
nych z sie dzibà w Luk sem bur gu. Pod czas spo tka nia przed sta wio -
ne zo sta∏y spra woz da nia Na ro do wych Zwiàzków z ich dzia∏al noÊci,
omó wio no pro ble my, z ja ki mi si´ zma gajà oraz usta lo no kie run ki
dzia∏aƒ, ja kie war to podjàç w ce lu obro ny ogro dów. Szcze gól ne
za in te re so wa nie wzbu dzi∏a ak tu al na sy tu acja pol skich ogro dów.
Uczest ni cy po sie dze nia wy ra zi li swo je za sko cze nie wo bec wy ro ku
Try bu na∏u Kon sty tu cyj ne go i skut ków, ja kie nie sie on dla dzia∏kow -
ców. Uzna li, ˝e nies∏usznie pod wa˝one i za kwe stio no wa ne zo sta∏y
naj wa˝niej sze pra wa pol skich dzia∏kow ców. Pre zy den ci z ca∏ej Eu -
ro py sy tu acj´ w pol skich ogro dach prze ciw sta wi li sy tu acji ogro -
dów w swo ich kra jach, gdzie mogà one li czyç na wspar cie sa -
morzàdów i paƒstwa.

Na za koƒcze nie Zgro ma dze nie przyj´∏o List otwar ty do w∏adz
Rzecz po spo li tej, w któ rym wy ra zi∏o swój nie po kój spo wo do wa ny
pró ba mi ogra ni cze nia praw pol skich dzia∏kow ców oraz za ku sa mi
ich li kwi da cji. Zgro ma dze nie zwró ci∏o si´ do w∏adz RP z proÊbà 
o podj´cie dzia∏aƒ, skut kujàcych usta no wie niem roz wiàzaƒ praw -
nych, za pew niajàcych na le˝ytà ochron´ praw dzia∏kow ców. List
skie ro wa ny zo sta∏ do Pre zy den ta RP Bro nis∏awa Ko mo row skie go,
Mar sza∏ek Sej mu Ewy Ko pacz, Pre mie ra Do nal da Tu ska, Mar -
sza∏ka Se na tu Bog da na Bo ru se wi cza, Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -
skich Ire ny Li po wicz oraz Mi ni stra Trans por tu, Bu dow nic twa i Go -
spo dar ki Mor skiej S∏awo mi ra No wa ka. List pod pi sa∏o kie row nic two
Mi´dzy na ro do we go Biu ra Ogro dów Dzia∏ko wych i Ro dzin nych
oraz Pre zy den ci z Eu ro py. Pe∏na treÊç Li stu opu bli ko wa na zo sta∏a
w BI (nr 9/2012), paêdzier ni ko wym nu me rze „dzia∏kow ca” oraz na
stro nie in ter ne to wej KR PZD (www.pzd.pl)                                 MZ

DZIA¸KOW CY KRY TYCZ NIE 
O PRO JEK CIE SO LI DAR NEJ POL SKI

Pierwszà pro po zycj´ stwo rze nia no wej usta wy o ogro dach
dzia∏ko wych z∏o˝yli do Sej mu pos∏owie So li dar nej Pol ski. Pro po zy -
cja SP to jed nak nic in ne go jak od grze ba na z szu fla dy i zmo dy fi ko -
wa na ini cja ty wa usta wo daw cza, którà po se∏ An drzej De ra pre zen -
to wa∏ 3 la ta te mu, b´dàc pos∏em PiS. Pro jekt ten ów cze sny Sejm
od rzu ci∏ w pierw szym czy ta niu, a dzia∏kow cy po wszech nie skry ty -
ko wa li. 

Ini cja ty wa So li dar nej Pol ski nie za bez pie cza w ˝aden spo sób in -
te re sów dzia∏kow ców – nie prze wi du je te˝ przy wró ce nia przy wi le ju
po dat ko we go, któ ry zo sta∏ uchy lo ny wy ro kiem Try bu na∏u Kon sty -
tu cyj ne go. Dla dzia∏kow ców ozna cza to no we ob cià˝enia fi nan so -
we z ty tu∏u p∏ace nia po dat ku rol ne go lub od nie ru cho moÊci. Bioràc
pod uwag´ staw ki ryn ko we, po da tek ten mo˝e wy nieÊç bli sko 400
z∏ rocz nie. Pro jekt no wej usta wy dzia∏ko wej par tii An drze ja De ry nie
wspo mi na tak˝e o ewen tu al nej op∏acie za u˝yt ko wa nie wie czy ste
grun tu. Tam gdzie grun ty sà naj dro˝sze, a wi´c przede wszyst kim
w du˝ych mia stach, mo˝e ona ude rzyç dzia∏kow ców po kie sze ni.
Pra wo u˝yt ko wa nia dzia∏ki mia∏oby byç ogra ni czo nym pra wem
rze czo wym. Na to miast o dal szym ist nie niu ogro dów majà de cy do -
waç gmi ny. Przed sta wi cie le sa morzàdu te ry to rial ne go b´dà mo gli
zli kwi do waç ogro dy i po zba wiç u˝yt kow ni ków dzia∏ek bez py ta nia
ich o zda nie. So li dar na Pol ska nie wi dzi pro ble mu w tym, ˝e gmi ny
b´dà mog∏y ma so wo li kwi do waç ogro dy prze zna czajàc te re ny zie -
lo ne pod ko mercj´ i bu dow nic two.


