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Ostatnia szansa na poparcie
projektu obywatelskiego!

Działkowcy 
krytycznie 
o projekcie PO

5 lutego br. upływa termin na złożenie w Sejmie list z podpisami 
pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. Jednak wszystkie 
podpisy powinny trafi ć do Komitetu z wyprzedzeniem, tj. do koń-
ca stycznia. Listy należy przesyłać na adres: Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD ul. Bobrowiecka 1; 00-
728 Warszawa. We wcześniejszym terminie można je również do-
starczyć do punktów regionalnych, których adresy zamieszone są 
na www.ocalmyogrody.pl, w zakładce „Tu zbieramy podpisy”. 

Związek 
i działkowcy 
złożyli skargi
do Strasburga

2 stycznia br. Krajowa Rada PZD 
złożyła do Europejskiego Trybu-
nału Praw Człowieka w Stras-

burgu skargę na orzeczenie Trybuna-
łu Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 
r., które podważyło najważniejsze 
zapisy ustawy o ROD. W skardze PZD 
zarzuca orzeczeniu naruszenie Euro-
pejskiej Konwencji Praw Człowieka, 
m.in. pogwałcenie zasady autonomii 
zrzeszeń przez państwo, poprzez fak-
tyczną likwidację zrzeszenia. Efektem 
likwidacji ma być również wygaśnię-
cie wszystkich praw majątkowych 
Związku – w tym praw do gruntów, 
które mają przypaść gminom lub 
Skarbowi Państwa – co stanowi przy-
kład niedopuszczalnej nacjonalizacji. 
Jednocześnie Związek zaznaczył, że 
naruszono jego prawo do sądu. Mimo 
drastycznych skutków wyroku dla or-
ganizacji – nie przyznano PZD statusu 
uczestnika postępowania, a więc nie 
miał możności obrony swych praw, 
ani odwołania się od orzeczenia, któ-
re faktycznie pozbawia Związek bytu 
prawnego. Skargi w podobnym tonie 
skierowało do Strasburga kilkudzisię-
ciu działkowców. Pełna treść skargi 
PZD opublikowana została w Biulety-
nie Informacyjnym nr 1/2013 oraz na 
www.pzd.pl

Po ujawnieniu założeń do projektu 
ustawy o ogrodach działkowych, 
opracowanych przez zespół posłów 
PO pod kierunkiem Stanisława 
Huskowskiego, wśród działkowców 
zawrzało. Z całej Polski  do KR PZD 
napływają w tej sprawie krytycz-
ne listy i stanowiska. Taka reakcja 
działkowców nie może dziwić, sko-
ro posłowie PO proponują m.in.:

 odebranie dzisiejszych praw do 
terenów ROD

 tymczasowość każdego ogrodu 
 czynsze ustalone wg komercyj-

nej wartości gruntu
 podatki za altany
 wykreślenie zasady, że majątek 

na działce stanowi własność dział-
kowca

 ograniczenie sposobu korzysta-
nia z działki

 obowiązek zmniejszenia (prze-
budowy) altan do 20 m²

 nacjonalizację majątku PZD
 brak realnej ochrony ogrodów 

przed likwidacją
 podporządkowanie ogrodów 

gminom.
Założenia zespołu posła S. Huskow-
skiego opublikowane są w Biule-
tynie Informacyjnym 13/2012. oraz 
na www.pzd.pl, gdzie zamiesz-
czwono również listy działkowców 
w tej sprawie.

Nadzwyczajne 
walne zebrania 
w sprawie ustawy
W styczniu br. w całej Polsce odbyło 
się kilkaset nadzwyczajnych walnych 
zebrań informacyjnych. Ich celem było 
zapoznanie działkowców z obywatel-
skim projektem ustawy o ROD i zbiera-
nie podpisów. Działkowcy zostali także 
zapoznani z projektami ustaw SP, SLD 
i założeniami PO. Na zebraniach przy-
jęto wiele stanowisk, w tym: w spra-
wie obywatelskiego projektu ustawy 

o ROD, oraz propozycji PO i Solidarnej 
Polski, a także dalszego funkcjonowa-
nia PZD. 

Walne zebrania 
sprawozdawcze w 2013r.
Zgodnie ze Statutem PZD do końca 
kwietnia we wszystkich ROD 
powinny odbyć się walne zebrania 
sprawozdawcze. Niewątpliwie w br., 
obok kwestii sprawozdawczych, 
tematem będzie również sytuacja 
ogrodów po orzeczeniu TK. Na 

zebrania warto zaprosić posłów 
i polityków samorządowych. 
Najpóźniej w maju 2013 r. Sejm 
rozpocznie obrady nad obywatelskim 
projektem ustawy o ROD. Dlatego 
powinniśmy jak najliczniej stawić 
się na walne zebranie i czynnie 
uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. 
Nawet jeżeli posłowie nie wszędzie 
nas odwiedzą, to listy i stanowiska 
jakie możemy wspólnie przyjąć 
w ogrodach i przesłać do Sejmu, 
premiera i posłów, powinny być 
głosem słyszanym w Sejmie. 

Co dalej z projektem?

Po złożeniu projektu ustawy 
z podpisami w Sejmie, naj-
później w ciągu trzech miesię-

cy powinno odbyć się jego pierw-
sze czytanie – debata plenarna, 
z udziałem reprezentantów komi-
tetu zakończona głosowaniem. Ze-
branie podpisów to dopiero pierw-
szy etap walki o nową ustawę dla 
działkowców. Jeszcze ważniejsze 
jest pozyskanie dla projektu jak naj-
większej ilości zwolenników w Sej-
mie. Dlatego już dziś trwają spotka-
nia działkowców z posłami, do biur 
poselskich oraz Marszałek Sejmu 
wysłane są setki listów i petycji. 
Szczególne znaczenie będzie miało 
podejmowanie tego tematu na wal-
nych zebraniach w ogrodach. Warto 
zaprosić na nie parlamentarzystów, 
aby mieli okazję osobiście poznać 
oczekiwania działkowców. 
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MAMY JUŻ PONAD 
500 TYSIĘCY 
PODPISÓW 

I ZBIERAMY DALEJ

Na dzień 16 stycznia br. pod 

projektem obywatelskim wid-

niało ponad 500 000 podpi-

sów. Już 5 – krotnie przekro-

czyliśmy wymogi formalne. 

Jednak akcję zakończymy do-

piero 31 stycznia. Wykazanie 

jak największego społecznego 

poparcia dla inicjatywy oby-

watelskiej zwiększa bowiem 

jej szanse w Sejmie. Do same-

go końca zbierajmy podpisy 

wśród przyjaciół i znajomych. 

21 stycznia 2014 r. 
nie musi oznacza końca
ogrodów działkowych!
Przypominamy, że po wyroku TK, 
Sejm do 21 stycznia 2014r. musi 
uchwalić nową ustawę dla ogrodów. 
W przeciwnym wypadku prawa na-
szych rodzin do działek wygasną, 
a ogrody pozostaną bez jakiego-
kolwiek zarządzania. Wbrew temu, 
co próbują wmówić społeczeństwu 
niektórzy politycy, nowa ustawa nie 
musi oznaczać masowej likwidacji 
ogrodów, nakładania na nie czyn-
szów, podatków i innych obciążeń, 
na które przeciętnego działkowca 
nie będzie stać. Trybunał nie narzu-
cił takich rozwiązań. Idea ogrodów 
dostępnych dla najuboższych może 
być ocalona.

Dowodzi tego obywatelski pro-
jekt ustawy o ROD. Realizuje on 
wszystkie wytyczne Trybunału, bez 
uszczerbku dla praw działkowców. 
Zróbmy wszystko, by Sejm uchwa-
lił nową ustawę, która zabezpieczy 
prawa naszych rodzin. Przekonajmy 
posłów do obywatelskiego projektu 
ustawy o ROD! 

Spotkania z posłami
Przedstawiciele ogrodów odbywają 
spotkania z posłami wszystkich partii 
politycznych. Zdecydowana większość 
parlamentarzystów wyraża swoje po-
parcie dla obywatelskiego projektu 
ustawy o ROD, liczni złożyli pod nim 
swój podpis. Równocześnie jednak 
wielu posłów (zwłaszcza z PO) zapo-
wiada, że gdy projekt trafi  do Sejmu, 
o tym jak zagłosują zadecyduje praw-
dopodobnie dyscyplina klubowa. Nie 
ukrywają, że manifestacja społeczne-
go poparcia dla projektu może być ar-
gumentem, który umocni ich pozycję 
podczas dyskusji w klubie. 

Dlatego - działkowcy do piór 
i komputerów! Piszcie listy i e-maile 
do władz Sejmu i klubów oraz indy-
widualnych posłów. Pomóżmy na-
szym przyjaciołom w Sejmie!

Samorządowcy 
popierają istnienie 
ogrodów działkowych
Działkowcy szukają poparcia dla oby-
watelskiej inicjatywy także wśród sa-
morządowców. Wielu prezydentów, 
burmistrzów i radnych miast podpi-
sało już listę poparcia dla projektu. 
Liczni swoje poparcie wyrazili także 
w pismach do Marszałek Sejmu Ewy 
Kopacz. Prawdziwi samorządowcy 
dostrzegają w działkowcach partne-
rów do rozmów i współpracy przy 
tworzeniu lepszych warunków życia 
dla społeczności lokalnych.

SLD po stronie działkowców
Podczas spotkania z przedstawicielami PZD i Komitetu Inicjatywy Oby-
watelskiej szef SLD Leszek Miller zapowiedział, że jego partia podejmie 
wszelkie możliwe działania, by projekt obywatelski stał się prawem. Za-
pewnił, że SLD w pełni popiera inicjatywę obywatelską i będzie głoso-
wał za jej przyjęciem w Sejmie.  Zdaniem L. Millera niezwykle ważne jest 
zebranie jak największej liczby podpisów pod projektem. Dlatego SLD 
ma wspierać działkowców również w tych działaniach. 

List KR PZD do premiera 
i klubów parlamentarnych
KR PZD skierowała listy do premie-
ra Donalda Tuska oraz przewodni-
czących klubów parlamentarnych, 
w których  odniosła się do założeń 
projektu ustawy działkowej autor-
stwa zespołu posłów PO kierowa-
nego przez posła S. Huskowskiego. 
Przywołując opinie działkowców 
KR zaznaczyła, że projekt ten jest 
przyjmowany w ogrodach niezwy-
kle krytycznie, gdyż oznacza koniec 
większości ogrodów oraz radykal-
ne pogorszenie sytuacji nielicznych 
działkowców, którzy przetrwaliby 
taką „reformę”.  Jednocześnie KR 
PZD wyraziła nadzieję, że posło-
wie po zapoznaniu się z projek-
tem obywatelskim, zechcą udzielić 
mu swego poparcia. Projekt ten, 
powszechnie akceptowany przez 
działkowców, spełnia bowiem 
wszystkie wymogi TK, respektu-
jąc jednocześnie prawa nabyte 
działkowców i gwarantując dalsze 
istnienie ogrodów w Polsce. Listy 
dostępne są na www.pzd.pl.

Opracowanie: Magda Zaliwskawięcej na www.pzd.pl


