
Jak wy glą da ły po sie dze nia pod ko mi sji nad zwy czaj nej?
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Zgodnie z obiet ni cą, po mi mo wie lu per tur ba cji i po li -
tycz nych prze py cha nek po mię dzy człon ka mi pod ko mi sji,
po sło wie wraz z koń cem lip ca, jesz cze przed sej mo wy mi
wa ka cja mi, za koń czy li pra ce nad no wą usta wą dział ko -
wą. Te raz przy go to wa ny pro jekt wraz ze spra woz da niem
tra fi do dwóch Ko mi sji In fra struk tu ry i Sa mo rzą du Te ry -
to rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej. Czy dział kow cy mo gą

być za do wo le ni? To się do pie ro oka że, bo wie le nie zbęd -
nych za pi sów, któ re mia ły przy sto so wać prze pi sy do wy -
ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, zo sta ło po pro stu
wy kre ślo nych z usta wy. Wpro wa dzo no wie le zmian, nie -
któ re ar ty ku ły cał ko wi cie wy kre ślo no. Kon struk cja wie lu
wpro wa dzo nych po pra wek jest ta ka, że jed ne prze czą dru -
gim. Czy o to wła śnie cho dzi ło dział kow com?

Po cząt ki wy glą da ły tak…

9 ma ja br. pod czas wspól ne go po sie dze nia dwóch Ko -
mi sji In fra struk tu ry oraz Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Po -
li ty ki Re gio nal nej pod ję to de cy zję o utwo rze niu
pod ko mi sji nad zwy czaj nej, któ ra mia ła za jąć się przy go -
to wa niem no wej usta wy o ogro dach dział ko wych. Dzień
póź niej zde cy do wa no, że two rzyć ją bę dą po sło wie: An -
drzej Ka nia, Ma rek Ła piń ski, Ha li na Roz pon dek, Ka ta -
rzy na Ma tu sik -Li piec, Adam Ży liń ski, To masz Smo larz,
Kry sty na Si biń ska (PO);  Bar tosz Kow nac ki, Woj ciech
Zu bow ski, Grze gorz Schre iber, Ste fan Strzał kow ski (PiS);
Piotr Zgo rzel ski (PSL) , Da riusz Ce zar Dzia dzio (RP);
Zby szek Za bo row ski (SLD); Ja ro sław Ża czek (SP). Jed -
nak na ko lej ne po sie dze nie pod ko mi sji po sło wie ka za li
cze kać dział kow com ko lej ny mie siąc. Do pie ro 11 czerw -
ca po sło wie po ja wi li się w ROD „Ra ko wiec” na pierw -
szym po sie dze niu pod ko mi sji. Wy da wa ło się, że pra ce
ru szą z ko py ta. Tym cza sem… po sło wie PO za ję li się emo -
cjo nal ną dys ku sją na te mat wy bo ru skła du Pre zy dium
pod ko mi sji. Na szyb kie roz po czę cie prac nad no wą usta -
wą na le gał przede wszyst kim prze wod ni czą cy Pod ko mi -
sji Bar tosz Kow nac ki, a tak że po zo sta li po sło wie opo zy cji.
Nie ste ty po sło wie PO ze wszech miar sta ra li się te pra ce

opóź nić. Naj pierw PO po in for mo wa ła, że Sta ni sław Hu -
skow ski nie mo że być już wnio sko daw cą pro jek tu PO,
gdyż otrzy mał no mi na cję na se kre ta rza sta nu w Mi ni ster -
stwie Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji, co wy klu cza je go dal szy
udział w pro ce do wa niu pro jek tu PO (o czym wie dzie li du -
żo wcze śniej i mie li czas na to, by wnio sko daw cę zmie -
nić), po czym za ję li się ko men to wa niem i na rze ka niem,
że ob ra dy Pod ko mi sji nie po win ny od by wać się w ogro -
dzie, a w sej mie. „Bry lo wa ła” zwłasz cza po słan ka Si biń -
ska, któ rej wy raź nie prze szka dza ła obec ność dział kow ców
chcą cych ob ser wo wać, jak po sło wie de cy du ją o ich lo -
sach.  Tym cza sem dział kow cy by li zde gu sto wa ni, tym co
sły szą. Cha os, prze cią ga ją ce się dys ku sje i nie po chleb ne
ko men ta rze wzglę dem ogro du, któ ry go ścił po słów, jak 
i sa mych dział kow ców przy słu chu ją cych się ob ra dom, po -
wo do wa ły, że po ja wia ły się py ta nia o to, czy po słom PO na
pew no cho dzi o to, by zdą żyć z uchwa le niem usta wy przed
stycz niem 2014 r. Tak po wol ne, że by nie po wie dzieć blo ko -
wa ne pra ce pod ko mi sji, a tak że po sta wa po słów PO lan su -
ją cych swój nisz czy ciel ski dla ogro dów pro jekt, spra wi ła, że
dział kow cy nie usta wa li w wy sy ła niu ty się cy li stów, sta no -
wisk i ape li do Pre mie ra Do nal da Tu ska. 

15 czerw ca Pre zes Ra dy Mi ni strów spo tkał się z dział -
kow ca mi w ROD Wa szyng to na w War sza wie. Pre mier ja -
sno wy ra ził wów czas swo je in ten cje, iż nie chce na si łę
uszczę śli wiać dział kow ców, że nie prze szka dza mu ist nie -
nie PZD, a wo kół pro jek tu oby wa tel skie go jest moż li wy
kom pro mis i to ten wła śnie pro jekt po wi nien być wio dą -
cy w dal szych pra cach pod ko mi sji. Ko lej ne po sie dze nie
w dniu 18 czerw ca br. po ka za ło, że choć po sło wie PO są

świa do mi słów pre mie ra, to wo lą je in ter pre to wać po swo -
je mu. Świad czy o tym ostra re ak cja na pro po zy cję po sła
Zbysz ka Za bo row skie go (SLD), któ ry od no sząc się do
obiet nic Pre mie ra, za pro po no wał PO wy co fa nie pro jek tu
i sku pie nie prac me ry to rycz nych nad pro jek tem oby wa -
tel skim. Kry sty na Si biń ska pro te sto wa ła wów czas mó -
wiąc: „nie je ste śmy skłon ni wy co fy wać na sze go pro jek tu”.
Chwi lę póź niej ata ko wa ła dział kow ców, że wy sy ła ją do

Pro jekt oby wa tel ski wio dą cy w pra cach Pod ko mi sji
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niej li sty, mó wiąc: „że oby wa te li się nie boi i bę dzie da lej
kry ty ko wać ta kie dzia ła nia”. Jed nak po mi mo tych dys ku -
sji wnio sek zgło szo ny przez po sła Pio tra Zgo rzel skie go
(PSL), by pro jekt oby wa tel ski był wio dą cy w dal szych
pra cach pod ko mi sji, zo stał przy ję ty jed no gło śnie. Prze -
wod ni czą cy pod ko mi sji Bar tosz Kow nac ki chciał, by ko -

lej ne po sie dze nie od by ło się jak naj szyb ciej. Tym cza sem
po słan ka PO Kry sty na Si biń ska zło ży ła wnio sek w imie -
niu klu bu PO o od ro cze nie tych ob rad. Był w tym jed nak
pe wien ukry ty i do brze prze my śla ny za mysł, któ re go
szcze gó ły po zna li śmy do pie ro pa rę ty go dni póź niej. 

Po li tycz ne prze py chan ki waż niej sze od dział kow ców

Te go sa me go dnia w którym od by wa ło się po sie dze nie
pod ko mi sji, po sło wie PO pod pi sa li wnio sek o od wo ła nie
prze wod ni czą ce go pod ko mi sji Bar to sza Kow nac kie go.
Jed nak że wnio sek ten do ko mi sji wpły nął za le d wie dzień
przed da tą wy zna czo ną na ko lej ne po sie dze nie. To zaś
spo wo do wa ło ko lej ne prze py chan ki po li tycz ne, a w efek -
cie opóź nie nie w dal szych pra cach. 17 lip ca br. pod czas
ob rad pod ko mi sji po sło wie PO wraz z po słem So li dar nej
Pol ski wspól nie do ko nu jąc zmia ny na sta no wi sku prze -
wod ni czą ce go, prze ję li pra ce nad no wą usta wą, co de fac -
to za de cy do wa ło o osta tecz nym kształ cie te go pro jek tu. –
Plat for ma Oby wa tel ska i So li dar na Pol ska do ko nu jąc
zmian, wspól nie prze ję ły peł ną od po wie dzial ność i zo bo -
wią za ły się do szyb kie go za koń cze nia prac w ta ki spo sób,
by osta tecz ne prze pi sy by ły uzgod nio ne w pod ko mi sji mię -
dzy wszyst ki mi człon ka mi, uzgod nio ne z przed sta wi cie la -
mi Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej, jak rów nież nie
bę dą bu dzi ły kon tro wer sji i za strze żeń Try bu na łu Kon sty -

tu cyj ne go – wy ja śniał po seł Ma rek Ła piń ski (PO). Tym -
cza sem tuż po od wo ła niu prze wod ni czą ce go no wo po wo -
ła na prze wod ni czą ca Kry sty na Si biń ska z PO orze kła, że
po sło wie po trze bu ją cza su na przy go to wa nie swo ich po -
pra wek do pro jek tu oby wa tel skie go. Jak słusz nie za uwa -
żył Bar tosz Kow nac ki (PiS), po sło wie PO mie li aż 3
mie sią ce, by na to po sie dze nie przy go to wać swo je po -
praw ki, a jed nak nie zdą ży li te go zro bić. Za iście za dzi -
wia ją ce. Tym cza sem na gle obu dze ni wzię li się do pra cy i
w cią gu za le d wie jed ne go wie czo ra po wsta ły po praw ki
po słów PO, a któ re w dal szych pra cach pod ko mi sji przyj -
mo wa ne by ły nie mal że bez re flek syj nie. Po nad to war to za -
uwa żyć, że w Sej mie wciąż le ży nie wy co fa ny pro jekt
usta wy dział ko wej po słów PO, któ ry za wie ra zu peł nie in -
ne re gu la cje. Ko nia z rzę dem te mu, kto wie o co w tym
wszyst kim cho dzi. Czyż by do łu ją ce son da że par tii rzą dzą -
cej spra wi ły, że po glą dy PO zmie nia ją się z dnia na dzień,
jak cho rą giew ka.

Dwa mie sią ce od po wo ła nia pod ko mi sji pra ce ru szy ły

Pod czas na stęp ne go po sie dze nia pod ko mi sji dnia 19 lip -
ca br. omó wio no i prze ana li zo wa no za le d wie roz dział
pierw szy i znaj du ją ce się w nim 9 ar ty ku łów, pod czas gdy
pro jekt oby wa tel ski li czy 5 roz dzia łów i 77 ar ty ku łów.
Tem po pra cy wska zy wa ło na to, że po sło wie mo gą mieć
pro blem z za pla no wa nym na ko niec lip ca za koń cze niem
prac me ry to rycz nych. Pod czas ko lej ne go po sie dze nia da -
ło się za uwa żyć, że prze bieg po sie dze nia jest dość sche -
ma tycz ny. Po praw ki zgła sza ne przez Plat for mę Oby wa-
tel ską w więk szej czę ści przyj mo wa ne by ły nie mal że w
ca ło ści gło sa mi po słów Plat for my i So li dar nej Pol ski. Na -
wet je śli bu dzi ły one za strze że nia przed sta wi cie li Ko mi te -

tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej,  a tak że opo zy cji, w ja kiej
zna leź li się po sło wie Da riusz Dzia dzio z Ini cja ty wy Dia -
lo gu, po seł Zby szek Za bo row ski z SLD oraz po sło wie
PiS, za zwy czaj nie by ły bra ne pod uwa gę. Dział kow cy
mie li na dzie ję, że tak waż na dla kil ku mi lio no wej rze szy
spo łe czeń stwa spra wa spra wi, że po li ty cy bę dą dą ży li do
osią gnię cia kom pro mi su i har mo nij nej współ pra cy, gdzie
nie ma miej sca na ani mo zje i uprze dze nia. To by ły jed nak
próż ne na dzie je. Pod czas dru gie go dnia ob rad me ry to rycz -
nych da ło się za uwa żyć, że po sło wie czu jąc od dech ze ga -
ra na ple cach przy spie szy li pra ce. W cią gu 6 go dzin pra cy
uda ło się omó wić 16 ar ty ku łów. 

Czy to jesz cze jest pro jekt oby wa tel ski?

Po każ dym po sie dze niu Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej Sej -
mu pro jekt oby wa tel ski sta wał się co raz mniej oby wa tel -
skim, a bar dziej pro jek tem Plat for my Oby wa tel skiej.
Kon se kwent nie wy kre śla ne by ły z nie go i zmie nia ne waż -
ne i istot ne z punk tu funk cjo no wa nia ogro dów i za cho wa -
nia idei ogrod nic twa dział ko we go za pi sy. Na nie wie le

zda wa ły się dys ku sje po prze dza ją ce gło so wa nie, bo i tak
za każ dym ra zem prze cho dzi ła ta po praw ka, za któ rą opo -
wia da li się po sło wie PO i SP two rzą cy więk szość. Ze stro -
ny PO ak tyw nie udzie la li się wy łącz nie: prze wod ni czą ca
Pod ko mi sji Kry sty na Si biń ska, To masz Smo larz, któ ry
przed sta wiał po praw ki pro po no wa ne przez KP PO, a tak -
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że po seł Ma rek Ła piń ski. Po seł Ja ro sław Ża czek z So li -
dar nej Pol ski ogra ni czał się je dy nie do pod no sze nia rę ki 
w gło so wa niu i czy ta niu pro po zy cji przy go to wa nych
przez SP. Ak tyw nie udzie lał się jed nak je go par tyj ny ko -
le ga – An drzej De ra. Jed nak że ko ali cja za war ta z PO spra -
wi ła, że pod czas gło so wa nia przed sta wi ciel So li dar nej
Pol ski gło so wał za przy ję ciem pro po zy cji PO.

Pod czas po sie dze nia pod ko mi sji w dniu 23 lip ca br.
człon ko wie Pod ko mi sji więk szo ścią two rzo ną przez PO
wspól nie z SP prze gło so wa li wy kre śle nie z pro jek tu oby -
wa tel skie go aż 4 ar ty ku łów. Znie chę ce ni ta kim ob ro tem
spra wy po sło wie mniej szo ści za czę li opusz czać ob ra dy
Pod ko mi sji, wska zu jąc, że ja ka kol wiek dys ku sja to fik cja,
bo wiem gło so wa nie za wsze prze bie ga w ten sam spo sób
i mniej szość nie ma moż li wo ści za blo ko wa nia ja kiej kol -
wiek po praw ki PO, na wet je śli jest ona wąt pli wej ja ko ści
me ry to rycz nej. Plat for ma Oby wa tel ska pró bo wa ła się bro -
nić mó wiąc, że nie ma więk szo ści. Ten sam po seł, któ ry
mó wił pod czas po sie dze nia, gdzie zmie nio no Prze wod ni -
czą ce go Pod ko mi sji, że od te raz PO wspól nie z SP przej -
mu ją pra ce w Pod ko mi sji (Ma rek Ła piń ski), tym ra zem
mó wił o tym, ja ko by PO nie mia ło więk szo ści w Pod ko -
mi sji, za po mi na jąc i po mniej sza jąc zu peł nie ro lę So li dar -
nej Pol ski. – To po win na być pra ca me ry to rycz na
– zwró cił uwa gę po seł Zu bow ski. – Po dział miejsc, któ re
zo sta ły przy zna ne w Pod ko mi sji jest nie rów ny. Aryt me ty -
ka wska zu je na to, że wspól nie PO i SP mo gą prze gło so -
wać wszyst ko co chcą, co tez uczy ni ły nie jed no krot nie 
– za uwa żył po seł PiS.

Nie ina czej by ło pod czas ostat nie go po sie dze nia Pod -
ko mi sji Nad zwy czaj nej w dniu 26 lip ca br., któ re za koń -
czy ło jej pra ce. Pod czas po sie dze nia punk tem za pal nym
stał się wnio sek po sła Mar ka Ła piń skie go (PO), któ ry za -
pro po no wał, by po praw ki je go klu bu, do ty czą ce  or ga ni -
za cji dział kow ców zo sta ły przy ję te bez dys ku sji me ry-
to rycz nej. Swo je mu par tyj ne mu ko le dze wtó ro wa ła prze -
wod ni czą ca pod ko mi sji po słan ka Kry sty na Si biń ska, któ -

ra stwier dzi ła, że jest to do bra pro po zy cja, bo dys ku sji do
tej po ry od by ło się już bar dzo wie le.

- Pa ni za cho wa nie bu dzi du że za strze że nia. Ja ko prze -
wod ni czą ca ma pa ni więk sze przy wi le je, ale też spo czy wa
na pa ni więk sza od po wie dzial ność – re ago wał na za cho -
wa nie po słan ki Si biń skiej Woj ciech Zu bow ski. Po raz  ko -
lej ny po sło wie PO nie ba cząc na dys ku sję i wska zy wa ne
pro ble my, ja kie po wo du ją ich roz wią za nia jed nym pod -
nie sie niem rę ki, w po śpie chu, przy du żym za mie sza niu ja -
kie pa no wa ło na sa li, przy ję li po praw ki swo jej par tii. - To
co się sta ło jest nie do pusz cza ne. Pań stwo po przez to gło -
so wa nie zlek ce wa ży li mi lion oby wa te li, któ rzy pod pi sa li
się pod pro jek tem oby wa tel skim oraz za pi sa mi za war ty mi
w tym roz dzia le. Jed nym pod nie sie niem rę ki wy wró ci li
Pań stwo ten roz dział do gó ry no ga mi. Pro szę przy jąć nasz
pro test w imie niu osób, któ re pod pi sa ły się pod pro jek tem
– mó wił do po słów peł no moc nik Ko mi te tu mec. To masz
Ter lec ki. Me ce nas Bar tło miej Piech do dał, że to co się sta -
ło unie moż li wi ło przed sta wi cie lom Ko mi te tu zgło sze nie
po pra wek. Po sło wie PO jed nak nie za bar dzo prze ję li się
uwa ga mi przed sta wi cie li dział kow ców, a prze wod ni czą ca
pod ko mi sji Kry sty na Si biń ska stwier dzi ła, że dzię ki szyb -
kie mu przy ję ciu prze pi sów przej ścio wych pra ce Ko mi sji
znacz nie przy spie szy ły i ko mi sja jest  w swo ich pra cach o
wie le da lej. Oli wy do ognia do lał tak że fakt, że po sło wie,
któ rzy mie li spo tkać się jesz cze raz, by przy jąć spra woz -
da nie z prac  pod ko mi sji po sta no wi li przy jąć je pod czas
bie żą ce go po sie dze nia. – Zwra cam się z proś bą, aby śmy
mo gli spo tkać się po now nie, kie dy już do sta nie my na pi -
śmie wszyst kie po praw ki wpro wa dzo ne do pro jek tu oby -
wa tel skie go. Dziś by ło ich bar dzo du żo i po trze bu je my
cza su na ich prze ana li zo wa nie. Do pie ro wte dy po win ni -
śmy gło so wać – mó wił po seł Zby szek Za bo row ski (SLD).
Rów nież i ta pro po zy cja zo sta ła zlek ce wa żo na przez Plat -
for mę, któ ra  więk szo ścią gło sów przy ję ła spra woz da nie
koń cząc tym sa mym pra ce nad pro jek tem oby wa tel skim.

Nie sprzy ja ją ca at mos fe ra pra cy

Pod czas wszyst kich po sie dzeń Pod ko mi sji wy raź nie za -
ry so wał się tak że nie przy ja zny sto su nek Biu ra Le gi sla cyj -
ne go Sej mu (BLS) do pro jek tu oby wa tel skie go. W opi nii
człon ków Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej i po słów
opo zy cji, BLS zde cy do wa nie wy cho dzi ło po za wła sną ro -
lę i nie jed no krot nie wno si ło o zmia ny w klu czo wych ar ty -
ku łach. - Tym cza sem ro lą BLS  nie jest wcho dze nie 
w me ry to rycz ne aspek ty pro jek tu i po praw ki, ale tyl ko pro -
po no wa nie sfor mu ło wań o na tu rze for mal nej – uwa ża mec.
To masz Ter lec ki. – At mos fe ra pra cy by ła dla nas nie ko -
rzyst na i świa do mie wy wo ły wa na przez nie któ rych po słów.
W tych wa run kach pra co wa ło się dość trud no. Nie bra no
pod uwa gę pro po zy cji Ko mi te tu i to czą cych się dys ku sji.

To co się uda ło osią gnąć w Pod ko mi sji w tych wa run kach
to du ży suk ces – mó wił Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki.
– Jesz cze nie po tra fi my so bie wy obra zić co w prak ty ce te
wszyst kie prze pi sy bę dą zna czy ły – pod kre ślał Pre zes za -
zna cza jąc, że peł no moc ni cy Ko mi te tu zro bi li wszyst ko co
moż na, by bro nić za pi sów pro jek tu oby wa tel skie go. – Wy -
ni kiem prac pod ko mi sji jest pro jekt, któ ry znacz nie od bie -
ga od te go, pod któ rym pod pi sy wa li się dział kow cy
– mó wił peł no moc nik Ko mi te tu mec. Bar tło miej Piech po
za koń cze niu prac pod ko mi sji nad no wą usta wa dział ko wą.
Wy ra ził na dzie ję, że więk szość wpro wa dzo nych w po śpie -
chu i bez re flek syj nie zmian zo sta nie od rzu co na przez ko -
mi sje, do któ rej te raz tra fi pro jekt oby wa tel ski. 

AH
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Usta wa re gu lu je za sa dy za kła da nia, funk cjo no wa nia 
i li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych, pra wa 

I. PROJEKT USTAWY

USTAWA
z dnia …….. 2013 r.

o rodzinnych ogrodach działkowych

Do ce nia jąc po zy tyw ną ro lę ogrod nic twa dział ko we go,
bę dą ce go dzie dzi ną ży cia spo łecz ne go, przy czy nia ją cą się
do za spa ka ja nia so cjal nych, wy po czyn ko wych i re kre acyj -
nych po trzeb spo łe czeń stwa, a zwłasz cza ro dzin z dzieć -
mi, eme ry tów, ren ci stów i nie peł no spraw nych, po przez
kształ to wa nie wa run ków dla pro wa dze nia ak tyw ne go i

zdro we go try bu ży cia oraz ochro ny śro do wi ska i przy ro -
dy, uzna je się za ko niecz ne za pew nie nie dal sze go ist nie -
nia i roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych, ja ko
sta łych ele men tów in fra struk tu ry gmin, któ re po win ny być
uwzględ nia ne w pro ce sie ich roz wo ju dla do bra obec ne go
i przy szłych po ko leń.

Roz dział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 

i obo wiąz ki dział kow ców, za sa dy ich zrze sza nia się oraz
za da nia or ga ni za cji dział kow ców.

Art. 2. 

Ile kroć w usta wie jest mo wa o: 
1) dział kow cu – na le ży przez to ro zu mieć oso bę fi -

zycz ną upraw nio ną do ko rzy sta nia z dział ki w ro -
dzin nym ogro dzie dział ko wym na pod sta wie pra wa
do dział ki;

2) dział ce – na le ży przez to ro zu mieć pod sta wo wą
jed nost kę prze strzen ną ro dzin ne go ogro du dział ko -
we go, któ rej po wierzch nia nie mo że prze kra czać

500 m², słu żą cą za spo ka ja niu po trzeb dział kow ca 
i je go ro dzi ny w za kre sie pro wa dze nia upraw
ogrod ni czych, wy po czyn ku i re kre acji;

3) pra wie do dział ki – na le ży przez to ro zu mieć usta -
no wio ny zgod nie z usta wą ty tuł praw ny upraw nia -
ją cy do ko rzy sta nia z dział ki;

4) ro dzin nym ogro dzie dział ko wym – na le ży przez to



5

ro zu mieć wy dzie lo ny ob szar lub ob sza ry prze zna -
czo ne na ce le ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
skła da ją ce się z dzia łek i te re nu ogól ne go, słu żą ce
do wspól ne go ko rzy sta nia przez dział kow ców, wy -
po sa żo ne w in fra struk tu rę ogro do wą;

5) sto wa rzy sze niu ogro do wym – na le ży przez to ro -
zu mieć sto wa rzy sze nie w ro zu mie niu usta wy z dnia
7 kwiet nia 1989 r. – Pra wo o sto wa rzy sze niach (Dz.
U. z 2001 r. Nr 97, poz. 855, z późn. zm.1)) po wo -
ła ne wy łącz nie w ce lu za kła da nia i pro wa dze nia ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych;

6) re gu la mi nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go – na -
le ży przez to ro zu mieć obo wią zu ją ce na te re nie ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go prze pi sy okre śla ją ce
szcze gó ło we za sa dy za go spo da ro wa nia i ko rzy sta -
nia z dział ki oraz funk cjo no wa nia i za go spo da ro -
wa nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go, a tak że
za sa dy ko rzy sta nia z te re nu ogól ne go i in fra struk -
tu ry ogro do wej;

7) oso bie bli skiej – na le ży przez to ro zu mieć mał żon -
ka dział kow ca, je go zstęp nych, wstęp nych, ro dzeń -
stwo, dzie ci ro dzeń stwa oraz oso by po zo sta ją ce z
dział kow cem w sto sun ku przy spo so bie nia;

8) in fra struk tu rze ogro do wej – na le ży przez to ro zu -
mieć bu dyn ki i bu dow le, ogro dze nia, ale je i dro gi
ogro do we, pla ce za baw, świe tli ce, hy dro for nie, sie -
ci wo do cią go we i ener ge tycz ne oraz in ne urzą dze -
nia znaj du ją ce się na te re nie ro dzin ne go ogro du
dział ko we go prze zna czo ne do wspól ne go uży wa -
nia przez oso by ko rzy sta ją ce z dzia łek oraz słu żą -
ce do za pew nie nia pra wi dło we go funk cjo no wa nia
ro dzin ne go ogro du dział ko we go, o ile nie wcho dzą
w skład przed się bior stwa;

9) opła tach ogro do wych – na le ży przez to ro zu mieć
po no szo ne przez dział kow ca opła ty wy ni ka ją ce 
z uczest nic twa w po kry wa niu kosz tów funk cjo no -
wa nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go, a w szcze -
gól no ści zwią za ne z za rzą dza niem, utrzy ma niem
te re nu ogól ne go i in fra struk tu ry ogro do wej;

10) li kwi da cji ro dzin ne go ogro du dział ko we go – na -
le ży przez to ro zu mieć zby cie lub wy ga śnię cie
praw przy słu gu ją cych sto wa rzy sze niu ogro do we -
mu do nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez ro dzin ny
ogród dział ko wy lub je go część oraz wy da nie tej
nie ru cho mo ści przez sto wa rzy sze nie ogro do we.

Art. 3. 

Art. 4.

1) za spo ka ja nie wy po czyn ko wych i re kre acyj nych po -
trzeb spo łe czeń stwa po przez umoż li wia nie pro wa -
dze nia upraw ogrod ni czych; 

2) po pra wa wa run ków so cjal nych człon ków spo łecz -
no ści lo kal nych;

3) po moc ro dzi nom i oso bom w trud nej sy tu acji ży -
cio wej oraz wy rów ny wa nie ich szans;

4) in te gra cja wie lo po ko le nio wej ro dzi ny, wy cho wa -
nie dzie ci w zdro wych wa run kach oraz za cho wa -
nie ak tyw no ści i zdro wia eme ry tów i ren ci stów; 

5) in te gra cja spo łecz na osób w wie ku eme ry tal nym
oraz nie peł no spraw nych;

6) przy wra ca nie spo łecz no ści i przy ro dzie te re nów
zde gra do wa nych; 

7) ochro na śro do wi ska i przy ro dy;
8) od dzia ły wa nie na po pra wę wa run ków eko lo gicz -

nych w gmi nach, 
9) kształ to wa nie zdro we go oto cze nia czło wie ka,
10) two rze nie wa run ków do udo stęp nia nia te re nów

zie lo nych dla spo łecz no ści lo kal nych.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r.

Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654. 

Pod sta wo wy mi ce la mi ro dzin ne go ogro du dział ko we go, zwa ne go da lej „ROD”, są: 

Ro dzin ne ogro dy dział ko we są urzą dze nia mi uży tecz -
no ści pu blicz nej, słu żą cy mi za spo ka ja niu wy po czyn ko -
wych, re kre acyj nych i in nych po trzeb so cjal nych
człon ków spo łecz no ści lo kal nych po przez za pew nie nie im

po wszech ne go do stę pu do ROD oraz dzia łek da ją cych
moż li wość pro wa dze nia upraw ogrod ni czych na wła sne
po trze by, a tak że pod nie sie nie stan dar dów eko lo gicz nych
oto cze nia.
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ROD sta no wią te re ny zie lo ne i pod le ga ją ochro nie prze -
wi dzia nej w prze pi sach o ochro nie grun tów rol nych i le -

śnych, a tak że w prze pi sach do ty czą cych ochro ny przy ro -
dy i ochro ny śro do wi ska.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

1. Or ga ny ad mi ni stra cji rzą do wej i jed no stek sa mo -
rzą du te ry to rial ne go two rzą wa run ki dla roz wo ju
ROD.

2. Jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go mo gą otrzy my -
wać do ta cje ce lo we z bu dże tu pań stwa na re ali za cję
ce lów okre ślo nych w ust. 1.

Ist nie nie i roz wój ro dzin nych ogro dów dział ko wych po -
win ny uwzględ niać miej sco we pla ny za go spo da ro wa nia

prze strzen ne go.

Roz dział 2
Za kła da nie i funk cjo no wa nie ROD

ROD za kła da ne są na grun tach sta no wią cych wła sność
Skar bu Pań stwa, jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go i in -

nych pod mio tów.

1. Na wnio sek sto wa rzy sze nia ogro do we go ra da gmi -
ny mo że, w dro dze uchwa ły, utwo rzyć ROD w od -
nie sie niu do grun tów sta no wią cych wła sność
gmi ny.

2. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 1, okre śla w szcze -
gól no ści kry te ria i spo sób wy ło nie nia sto wa rzy sze -
nia ogro do we go, z któ rym zo sta nie za war ta

umo wa, o któ rej mo wa w art. 10 ust. 1.
3. W od nie sie niu do grun tów sta no wią cych wła sność

Skar bu Pań stwa kom pe ten cję, o któ rej mo wa w ust.
1, wy ko nu je wła ści wy sta ro sta w dro dze za rzą dze -
nia, po uzy ska niu zgo dy wo je wo dy. Prze pis ust. 2
sto su je się od po wied nio.

Grun ty sta no wią ce wła sność Skar bu Pań stwa lub jed -
no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go mo gą być w dro dze umo -
wy sprze da wa ne, od da wa ne w nie od płat ne lub od płat ne
użyt ko wa nie na czas nie ozna czo ny lub użyt ko wa nie wie -
czy ste sto wa rzy sze niom ogro do wym z prze zna cze niem na

za kła da nie i pro wa dze nie ROD – w try bie okre ślo nym 
w usta wie z dnia 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru -
cho mo ścia mi (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn.
zm.2)).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043,

Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135,

poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529. 
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1. Grun ty prze zna czo ne pod no wo two rzo ne i od twa -
rza ne ROD po win ny być zre kul ty wo wa ne i zme -
lio ro wa ne przez wła ści cie la grun tu.

2. Gmi na obo wią za na jest do do pro wa dze nia do ROD
dróg do jaz do wych, ener gii elek trycz nej, za opa trze -
nia w wo dę oraz uwzględ nie nia w or ga ni za cji ko -

mu ni ka cji pu blicz nej po trzeb ROD.
3. W dro dze umo wy po mię dzy gmi ną a sto wa rzy sze -

niem ogro do wym, obo wiąz ki opi sa ne w ust. 2, mo -
gą być prze ję te przez sto wa rzy sze nie ogro do we. W
ta kim przy pad ku umo wa okre śla tryb wza jem nych
roz li czeń.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr

19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321

i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz.

509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117,

poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i

857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz.

984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959,

Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz.

935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz.

1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075, z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037 oraz

z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 85, poz. 458 i Nr 230, poz. 1370. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr

135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377 oraz z 2012 r. poz. 472, 951 i 1256.

1. ROD pro wa dzo ny jest przez jed no sto wa rzy sze nie
ogro do we.

2. Po dział grun tu na te ren ogól ny i dział ki, bu do wa in -
fra struk tu ry ogro do wej oraz za go spo da ro wa nie
ROD na le ży do sto wa rzy sze nia ogro do we go.

3. In fra struk tu ra ogro do wa sta no wi wła sność sto wa -
rzy sze nia ogro do we go, z za strze że niem art. 49 § 1
usta wy z dnia 23 kwiet nia 1964 r. – Ko deks cy wil -
ny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3)).

Na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania
oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej

działalności zarobkowej.

1. Na terenie działki nie może znajdować się altana,
której powierzchnia zabudowy przekracza
powierzchnię określoną w art. 29 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.4)). 

2. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie
działki wybudowano lub rozbudowano altanę lub

inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa,
stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do
właściwego organu administracji publicznej. 

3. Naruszenie stwierdzone przez właściwy organ
administracji publicznej stanowi podstawę do
rozwiązania umowy w trybie określonym w art. 37
ust. 3.
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1. Sto wa rzy sze nie ogro do we uchwa la re gu la min
ROD, zwa ny da lej „re gu la mi nem”. 

2. Re gu la min obo wią zu je wszyst kich prze by wa ją cych

na ob sza rze ROD. 
3. Sto wa rzy sze nie ogro do we spra wu je nad zór nad

prze strze ga niem re gu la mi nu.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76,

poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r.

poz. 7, 73 i 165. 

1. Utrzy ma nie po rząd ku i czy sto ści na le ży do: 
1) sto wa rzy sze nia ogro do we go – w od nie sie niu do

te re nu ogól ne go ROD;
2) dział kow ca – w od nie sie niu do je go dział ki;
3) wła ści wej gmi ny – w od nie sie niu do te re nów

przy le ga ją cych do ROD, chy ba że obo wią zek ten
na mo cy prze pi sów szcze gól nych cią ży na oso -

bach fi -zycz nych, jed nost kach or ga ni za cyj nych
lub oso bach praw nych in nych niż sto wa rzy sze nie
ogro do we.

2. Do sto wa rzy sze nia ogro do we go na le ży za pew nie -
nie zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych po wsta łych
na te re nie ROD.

1. Usu nię cie drzew lub krze wów z te re nów ogól nych
ROD lub dział ki na stę pu je na za sa dach okre ślo nych
w prze pi sach art. 83–85 usta wy z dnia 16 kwiet nia
2004 r. o ochro nie przy ro dy (Dz. U z 2009 r. Nr
151, poz. 1220, z późn. zm.5)).

2. Ze zwo le nie na usu nię cie drzew lub krze wów znaj -

du ją cych się w ROD wy da wa ne jest na wnio sek:
1) sto wa rzy sze nia ogro do we go – w przy pad ku za mia -

ru usu nię cia drze wa lub krze wu z te re nu ogól ne go
ROD;

2) dział kow ca – w przy pad ku za mia ru usu nię cia drze -
wa lub krze wu z te re nu dział ki.

Do likwidacji ROD lub jego części na cel publiczny w
rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, stosuje się przepisy tej ustawy

dotyczące wywłaszczenia z uwzględnieniem warunków
określonych w art. 21–24.

Roz dział 3
Likwidacja ROD

1. W przypadku, gdy prawa do nieruchomości, na
której znajduje się ROD, zostały nabyte przez
stowarzyszenie ogrodowe odpłatnie, likwidacja
ROD możliwa jest wyłącznie na cel publiczny w
rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami.

2. W przy pad ku, gdy pra wa do nie ru cho mo ści, na któ -
rej znaj du je się ROD, zo sta ły na by te przez sto wa -

rzy sze nie ogro do we nie od płat nie, wła ści ciel nie ru -
cho mo ści mo że zgło sić do sto wa rzy sze nia ogro do -
we go wnio sek o li kwi da cję ROD, o ile
funk cjo no wa nie ROD jest sprzecz ne z za pi sa mi
obo wią zu ją ce go pla nu za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go obej mu ją ce go tę nie ru cho mość. Zgła -
sza jąc wnio sek wła ści ciel jest obo wią za ny
przed sta wić pro po zy cję za war cia umo wy nie ru cho -
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mo ści za mien nej od po wia da ją cej wa run kom okre -
ślo nym w art. 21 pkt 1 lub wy ka za nia oko licz no -
ści, o któ rych mo wa w art. 24 ust. 3, oraz
przed sta wić pro po zy cję po ro zu mie nia gwa ran tu ją -
ce go re ali za cję obo wiąz ków okre ślo nych w art. 21
pkt 2 i 3 oraz art. 22.

3. W przy pad ku za ist nie nia prze sła nek, o któ rych mo -
wa w art. 24 ust. 3, przed sta wia jąc pro po zy cję umo -
wy, o któ rej mo wa w ust. 2, wła ści ciel jest
zwol nio ny z obo wiąz ku wska za nia nie ru cho mo ści
za mien nej.

4. W przy pad ku od mo wy za war cia umo wy, o któ rej
mo wa w ust. 2, wła ści ciel mo że wy to czyć po wódz -
two o uzna nie od mo wy za bez za sad ną, w ter mi nie
6 mie się cy od otrzy ma nia od mo wy. Roz pa tru jąc
spra wę sąd ba da zgod ność pro po no wa nej umo wy
z prze pi sa mi usta wy. Orze cze nie są du stwier dza ją -
ce bez pod staw ność od mo wy za stę pu je oświad cze -
nie w przed mio cie zgo dy na li kwi da cję. 

5. Zgo dę na li kwi da cję ROD w przy pad ku, o któ rym
mo wa w ust. 2, mu si wy ra zić 2/3 dział kow ców li -
kwi do wa ne go ROD.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

Li kwi da cja ROD mo że mieć miej sce w okre sie od dnia
1 li sto pa da do dnia 31 mar ca; li kwi da cja w in nym ter mi -

nie mo że mieć miej sce je dy nie w wy jąt ko wych, szcze gól -
nie uza sad nio nych przy pad kach. 

Pod miot li kwi du ją cy obo wią za ny jest do:
1) za pew nie nia nie ru cho mo ści za mien nej o ure gu lo -

wa nej sy tu acji praw nej, nie mniej szej od powierz -
ch ni li kwi do wa ne go ROD, w miej scu odpowied-
nim do po trzeb i funk cjo no wa nia no we go ROD;

2) za ło że nia no we go ROD i od two rze nia urzą dzeń i
bu dyn ków od po wia da ją cych ro dza jem urzą dze -

niom i bu dyn kom li kwi do wa ne go ROD;
3) usta no wie nia na rzecz sto wa rzy sze nia ogro do we go

ty tu łu praw ne go do nie ru cho mo ści za mien nej od -
po wia da ją ce go ty tu ło wi praw ne mu, któ ry po sia da -
ło ono do nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez
li kwi do wa ny ROD. 

1. Pod miot li kwi du ją cy obo wią za ny jest wy pła cić:
1) dział kow com – od szko do wa nie za skład ni ki ma -

jąt ko we znaj du ją ce się na dział kach, a sta no wią -
ce ich wła sność;

2) sto wa rzy sze niu ogro do we mu – od szko do wa nie,
we dług kosz tów od two rze nia, za skład ni ki ma -
jąt ko we sta no wią ce je go wła sność, a nie pod le -
ga ją ce od two rze niu.

2. Usta le nie wy so ko ści od szko do wań na stę pu je po
uzy ska niu opi nii rze czo znaw cy ma jąt ko we go w

for mie ope ra tu sza cun ko we go. Kosz ty spo rzą dze -
nia opi nii po no si pod miot li kwi du ją cy.

3. Pod miot li kwi du ją cy zo bo wią za ny jest zre kom pen -
so wać kosz ty i stra ty po nie sio ne przez sto wa rzy -
sze nie ogro do we w związ ku z li kwi da cją.

4. W przy pad ku li kwi da cji ROD po za okre sem, o któ -
rym mo wa w art. 20, dział kow com przy słu gu je od
pod mio tu li kwi du ją ce go do dat ko we od szko do wa -
nie w wy so ko ści war to ści prze wi dy wa nych plo -
nów; ust. 2 sto su je się od po wied nio.

Wy da nie przez sto wa rzy sze nie ogro do we nie ru cho mo -
ści zaj mo wa nej przez li kwi do wa ny ROD na stę pu je po

speł nie niu przez pod miot li kwi du ją cy wa run ków, o któ -
rych mo wa w art. 21 i 22.

1. Do li kwi da cji czę ści ROD prze pi sy art. 19–23 sto -
su je się od po wied nio.

2. W przy pad ku li kwi da cji czę ści ROD obej mu ją cej
nie wię cej niż 10% je go po wierzch ni i nie wię cej
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niż 10 dzia łek, za zgo dą sto wa rzy sze nia ogro do we -
go pro wa dzą ce go ten ROD, w miej sce re ali za cji
obo wiąz ków, o któ rych mo wa w art. 21, pod miot
li kwi du ją cy mo że wy pła cić na rzecz te go sto wa rzy -
sze nia kwo tę od szko do wa nia sta no wią cą rów no -
war tość sza cun ko wych kosz tów tych obo wiąz ków.

3. W przy pad ku, gdy w ROD ob ję tym czę ścio wą li -

kwi da cją licz ba dzia łek, do któ rych dział ko wiec nie
po sia da ty tu łu praw ne go, na te re nie nie pod le ga ją -
cym li kwi da cji jest co naj mniej rów na licz bie dzia -
łek na czę ści ma ją cej ulec li kwi da cji, zgo da o któ rej
mo wa w ust. 2 nie jest wy ma ga na.

4. Do usta le nia wy so ko ści od szko do wa nia okre ślo ne go
w ust. 2 sto su je się od po wied nio prze pis art. 22 ust. 2.

Art. 25.

1. W przy pad ku li kwi da cji ROD lub je go czę ści, w ce -
lu re ali za cji rosz cze nia oso by trze ciej do nie ru cho -
mo ści zaj mo wa nej przez ROD w opar ciu o ty tuł
praw ny przy słu gu ją cy sto wa rzy sze niu ogro do we -
mu, obo wią zek wy pła ty od szko do wań, o któ rych
mo wa w art. 22 ust. 1, cią ży na pod mio cie, któ ry
był wła ści cie lem nie ru cho mo ści w chwi li na by wa -
nia do niej ty tu łu praw ne go przez sto wa rzy sze nie
ogro do we. 

2.W przy pad ku li kwi da cji ROD z przy czyn wska za -
nych w ust. 1, nie sto su je się prze pi su art. 21. 

3. Rosz cze nie o wy pła tę od szko do wań, o któ rych mo -
wa w ust. 1, przedaw nia się w ter mi nie 3 lat od
chwi li wy da nia nie ru cho mo ści na rzecz upraw nio -
nej oso by trze ciej. 

4. W przy pad ku, gdy li kwi da cja czę ści ROD, z przy -
czy ny wska za nej w ust. 1, po wo du je, że in na część
ROD nie na da je się do pra wi dło we go wy ko rzy sta -
nia na do tych cza so we ce le, pod miot zo bo wią za ny
do wy pła ty od szko do wań jest obo wią za ny, na
wnio sek sto wa rzy sze nia ogro do we go, do li kwi da -
cji tej czę ści ROD na za sa dach ogól nych.

Art. 26.

1. W przy pad ku li kwi da cji ROD lub je go czę ści w
związ ku ze zwro tem wy własz czo nej nie ru cho mo ści
na pod sta wie usta wy z dnia 21 sierp nia 1997 r. o
go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi, obo wią za nym do
od two rze nia ogro du i wy pła ty od szko do wa nia jest
pod miot bę dą cy wła ści cie lem nie ru cho mo ści w
dniu orze ka nia o zwro cie. 

2. Do li kwi da cji ROD lub je go czę ści, o któ rych mo -

wa ust. 1, sto su je się od po wied nio art. 21 oraz art.
22 ust. 1 i 2. Upraw nie nie do od two rze nia oraz do
od szko do wa nia nie przy słu gu je za na sa dze nia,
urzą dze nia i obiek ty wy ko na ne nie zgod nie z pra -
wem.

3. Prze pi sy po wyż sze sto su je się w przy pad ku, gdy do
ROD lub je go czę ści ob ję tej li kwi da cją sto wa rzy -
sze niu ogro do we mu przy słu gi wał ty tuł praw ny.

Art. 27.

Roz dział 4
Działkowcy

1. Dział ko wiec ko rzy sta z dział ki na pod sta wie pra wa
do dział ki usta no wio ne go przez sto wa rzy sze nie
ogro do we.

2. Usta no wie nie pra wa do dział ki na stę pu je na pod -
sta wie umo wy dzier ża wy dział ko wej. 

3. Umo wa, o któ rej mo wa w ust. 2, za wie ra na jest po -
mię dzy sto wa rzy sze niem ogro do wym a oso bą fi -
zycz ną. Umo wa mo że być rów nież za war ta z

mał żon kiem dział kow ca, je że li żą da usta no wie nia
pra wa do dział ki wspól nie ze swo im współ mał żon -
kiem. Umo wa nie mo że być za war ta w ce lu usta no -
wie nia pra wa do wię cej niż jed nej dział ki.

4. Przy usta no wie niu pra wa do dział ki, o któ rym mo -
wa w ust. 1, uwzględ nia się w szcze gól no ści usta -
wo we funk cje ROD i dział ki, a tak że miej sce
za miesz ka nia oso by ubie ga ją cej się o dział kę.
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1. Przez umo wę dzier ża wy dział ko wej sto wa rzy sze nie
ogro do we zo bo wią zu je się od dać dział kow co wi
dział kę na czas nie ozna czo ny do uży wa nia i po bie -
ra nia z niej po żyt ków, a dział ko wiec zo bo wią zu je się
uży wać dział kę zgod nie z jej prze zna cze niem, prze -
strze gać re gu la mi nu oraz uisz czać opła ty ogro do we.

2. Umo wa, o któ rej mo wa w ust. 1, mo że okre ślać wy -
so kość czyn szu al bo spo sób usta le nia wy so ko ści
czyn szu oraz ter min je go płat no ści, wy łącz nie w
przy pad ku gdy sto wa rzy sze nie ogro do we jest zo -
bo wią za ne do uisz cza nia na rzecz wła ści cie la grun -
tu opłat z ty tu łu użyt ko wa nia al bo użyt ko wa nia
wie czy ste go nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez
ROD.

3. Umo wę, o któ rej mo wa w ust. 1, za wie ra się w for -
mie pi sem nej pod ry go rem nie waż no ści.

4. Prze no sze nie praw i obo wiąz ków z dzier ża wy
dział ko wej oraz prze cho dze nie tych praw i obo -
wiąz ków po śmier ci dział kow ca na stę pu je na za sa -
dach okre ślo nych w ni niej szym roz dzia le. 

5. Na wnio sek dział kow ca, dzier ża wa dział ko wa pod -
le ga ujaw nie niu w księ dze wie czy stej.

6. Do dzier ża wy dział ko wej sto su je się od po wied nio
prze pi sy usta wy z dnia 23 kwiet nia 1964 r. – Ko -
deks cy wil ny do ty czą ce dzier ża wy. 

7. Do ochro ny dzier ża wy dział ko wej sto su je się od -
po wied nio prze pi sy o ochro nie wła sno ści.

Art. 28.

Art. 29.

Art. 30.

Art. 31.

Art. 32.

1. Je że li nie ru cho mość, na któ rej zlo ka li zo wa na jest
dział ka, sta no wi wła sność, sto wa rzy sze nia ogro do -
we go al bo zo sta ła mu od da na w użyt ko wa nie wie -
czy ste, na pi sem ny wnio sek dział kow ca, sto wa-
rzy sze nie ogro do we w ter mi nie 6 mie się cy od da ty
otrzy ma nia wnio sku usta na wia nie od płat nie na je -
go rzecz od po wied nio pra wo wła sno ści al bo użyt -
ko wa nia wie czy ste go dział ki wraz z udzia łem w
czę ściach wspól nych ROD, na któ rym po ło żo na
jest dział ka.

2. Do za rzą du czę ścią wspól ną ROD sto su je się od -
po wied nio prze pi sy o współ wła sno ści. 

3. Prze pi sy art. 28 ust. 2 i 4 sto su je się od po wied nio.
4. Wy na gro dze nie no ta riu sza za ogół czyn no ści no ta -

rial nych do ko na nych przy za wie ra niu umo wy, o
któ rej mo wa w ust. 1, oraz kosz ty są do we w po stę -
po wa niu wie czy stok się go wym ob cią ża ją dział kow -
ca, na rzecz któ re go usta no wio no pra wo wła sno ści
al bo użyt ko wa nia wie czy ste go dział ki.

Na za sa dach okre ślo nych w sta tu cie, sto wa rzy sze nie
ogro do we mo że od dać dział kę w bez płat ne uży wa nie in -
sty tu cjom pro wa dzą cym dzia łal ność spo łecz ną, oświa to -

wą, kul tu ral ną, wy cho waw czą, re ha bi li ta cyj ną, do bro -
czyn ną lub opie ki spo łecz nej. 

1. Dział ko wiec ma pra wo za go spo da ro wać dział kę i
wy po sa żyć ją w od po wied nie obiek ty i urzą dze nia
zgod nie z usta wą oraz re gu la mi nem.

2. Na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty znaj du ją ce się na
dział ce, wy ko na ne lub na by te ze środ ków fi nan so -
wych dział kow ca, sta no wią je go wła sność. 

Dział ko wiec jest upraw nio ny do ko rzy sta nia z te re nu
ogól ne go ROD oraz in fra struk tu ry ogro do wej zgod nie z

ich prze zna cze niem i na za sa dach okre ślo nych w re gu la -
mi nie.
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Dział ko wiec po no si wy dat ki zwią za ne z utrzy ma niem
je go dział ki, jest obo wią za ny utrzy my wać swo ją dział kę w
na le ży tym sta nie i prze strze gać po rząd ku ogro do we go w
spo sób okre ślo ny w re gu la mi nie, uisz czać opła ty ogro do -

we, a tak że ko rzy stać z te re nu ogól ne go i in fra struk tu ry
ogro do wej w spo sób nie utrud nia ją cy ko rzy sta nia przez
in nych dział kow ców oraz współ dzia łać z ni mi w ochro nie
wspól ne go do bra.

Art. 33.

Art. 34.

1. Dział ko wiec jest obo wią za ny uczest ni czyć w po -
kry wa niu kosz tów funk cjo no wa nia ROD w czę -
ściach przy pa da ją cych na je go dział kę, przez
uisz cza nie opłat ogro do wych. Za sa dy usta la nia 
i uisz cza nia opłat ogro do wych okre śla sta tut sto wa -
rzy sze nia ogro do we go.

2. Na kosz ty funk cjo no wa nia ROD skła da ją się 
w szcze gól no ści:
1) wy dat ki na in we sty cje, re mon ty i bie żą cą kon -

ser wa cję in fra struk tu ry ogro do wej;
2) opła ty za do sta wę ener gii elek trycz nej i ciepl nej,

ga zu i wo dy, w czę ści do ty czą cej te re nu ogól ne -
go i in fra struk tu ry ogro do wej;

3) ubez pie cze nia, po dat ki i in ne opła ty pu blicz no -

praw ne; 
4) wy dat ki na utrzy ma nie po rząd ku i czy sto ści;
5) wy dat ki zwią za ne z za rzą dza niem ROD.

3. Raz w ro ku, nie póź niej niż do dnia 1 lip ca, sto wa -
rzy sze nie ogro do we przed sta wia dział kow com in -
for ma cję fi nan so wą do ty czą cą pro wa dze nia ROD
za po przed ni rok.

4. In for ma cja, o któ rej mo wa w ust. 3, za wie ra wpły -
wy i wy dat ki pro wa dzo ne go ROD w po dzia le na
źró dła po cho dze nia i wy dat ko wa ne ce le, a tak że ze -
sta wie nie środ ków wpła ca nych przez dział kow ców
w po dzia le na po zy cje okre ślo ne w ust. 2. In for ma -
cja jest udo stęp nia na w spo sób umoż li wia ją cy każ -
de mu dział kow co wi za po zna nie się z nią.

Art. 35.

Art. 36.

1. O zmia nie wy so ko ści opłat ogro do wych sto wa rzy -
sze nie ogro do we jest obo wią za ne za wia do mić
dział kow ców, w spo sób okre ślo ny w re gu la mi nie,
co naj mniej 14 dni przed upły wem ter mi nu do wno -
sze nia opłat ogro do wych, nie póź niej jed nak niż do
koń ca mie sią ca po prze dza ją ce go ten ter min. 

2. W cią gu 2 mie się cy od dnia za wia do mie nia, o któ -
rym mo wa w ust. 1, dział ko wiec mo że za kwe stio -

no wać pod wyż kę opłat ogro do wych, wno sząc do
są du po wódz two o usta le nie, że pod wyż ka jest nie -
za sad na al bo jest za sad na lecz w in nej wy so ko ści.

3. W przy pad ku, o któ rym mo wa w ust. 2, dział ko -
wiec jest obo wią za ny uisz czać opła ty ogro do we w
do tych cza so wej wy so ko ści do dnia upra wo moc nie -
nia się orze cze nia są du koń czą ce go po stę po wa nie
w spra wie. 

1) roz wią za nia umo wy za zgo dą obu stron al bo wy -
po wie dze nia umo wy przez jed ną ze stron;

2) śmier ci dział kow ca, o ile usta wa nie sta no wi ina -
czej;

3) li kwi da cji ROD lub je go czę ści, na któ rej znaj du je
się dział ka;

4) w in nych przy pad kach prze wi dzia nych w usta wie. 

Art. 37.

1. Wy po wie dze nie po win no być do ko na ne na pi śmie
pod ry go rem nie waż no ści. Wy po wie dze nie zło żo -
ne przez sto wa rzy sze nie ogro do we po win no okre -
ślać przy czy nę uza sad nia ją cą wy po wie dze nie.

2. Dział ko wiec mo że wy po wie dzieć umo wę w każ -

dym cza sie, nie póź niej niż na mie siąc na przód, na
ko niec mie sią ca ka len da rzo we go, je że li stro ny nie
osią gnę ły po ro zu mie nia co do wa run ków i ter mi nu
roz wią za nia umo wy.

3. Sto wa rzy sze nie ogro do we mo że wy po wie dzieć

Pra wo do dział ki, o któ rym mo wa w art. 27 ust.2, wy ga sa z chwi lą:
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umo wę, nie póź niej niż na mie siąc na przód, na ko -
niec mie sią ca ka len da rzo we go, je że li dział ko wiec:
1) po mi mo pi sem ne go upo mnie nia na dal uży wa

dział ki lub al ta ny w spo sób sprzecz ny z usta wą
lub re gu la mi nem, nisz czy in fra struk tu rę ogro do -
wą al bo wy kra cza w spo sób ra żą cy lub upo rczy -
wy prze ciw ko po rząd ko wi ogro do we mu,
czy niąc uciąż li wym ko rzy sta nie z in nych dzia -
łek lub

2) jest w zwło ce z za pła tą opłat ogro do wych lub in -
nych na leż no ści na rzecz sto wa rzy sze nia ogro -
do we go za ko rzy sta nie z dział ki co naj mniej
przez 6 mie się cy po mi mo uprze dze nia go na pi -
śmie o za mia rze wy po wie dze nia umo wy i wy -
zna cze nia do dat ko we go, mie sięcz ne go ter mi nu
do za pła ty za le głych i bie żą cych na leż no ści, lub

3) od dał dział kę lub jej część oso bie trze ciej do płat -
ne go lub bez płat ne go uży wa nia.

Art. 38.

1. Dział ko wiec mo że wnieść po wódz two o uzna nie
wy po wie dze nia umo wy za bez sku tecz ne al bo o
przy wró ce nie pra wa do dział ki na po przed nich wa -
run kach w cią gu 30 dni od do rę cze nia pi sma wy po -
wia da ją ce go umo wę.

2. W ra zie usta le nia, że wy po wie dze nie umo wy na -
stą pi ło z na ru sze niem prze pi sów usta wy, sąd orze -
ka o bez sku tecz no ści wy po wie dze nia, a je że li
umo wa ule gła już roz wią za niu – o przy wró ce niu
pra wa do dział ki na po przed nich wa run kach.

Art. 39.

1. W ra zie śmier ci jed ne go z mał żon ków pra wo do
dział ki, któ re przy słu gi wa ło oboj gu mał żon kom,
przy pa da dru gie mu mał żon ko wi. Je że li mał żo nek
nie po sia dał pra wa do dział ki, mo że w ter mi nie 6
mie się cy od dnia śmier ci współ mał żon ka zło żyć
oświad cze nie wo li o wstą pie niu w sto su nek praw -
ny wy ni ka ją cy z te go pra wa, pod ry go rem wy ga -
śnię cia pra wa do dział ki.

2. Z chwi lą wy ga śnię cia pra wa do dział ki w na stęp -
stwie nie do ko na nia czyn no ści, o któ rej mo wa w
ust. 1, rosz cze nie o usta no wie nie pra wa do dział ki
po zmar łym przy słu gu je in nym oso bom bli skim.
Rosz cze nie to wy ga sa w ter mi nie 3 mie się cy od
dnia po wsta nia. Usta no wie nie pra wa do dział ki nie

mo że na stą pić przed upły wem ter mi nu wy ga śnię cia
rosz cze nia.

3. W przy pad ku zgło sze nia się kil ku upraw nio nych, o
usta no wie niu pra wa do dział ki roz strzy ga sąd w po -
stę po wa niu nie pro ce so wym, bio rąc pod uwa gę w
szcze gól no ści oko licz ność, czy oso ba upraw nio na na
pod sta wie ust. 2, ko rzy sta ła z dział ki ze zmar łym.

4. W ra zie śmier ci dział kow ca nie po zo sta ją ce go w
związ ku mał żeń skim, ust. 2 i 3 sto su je się od po -
wied nio, z tym że rosz cze nie wy ga sa w ter mi nie 6
mie się cy od dnia śmier ci dział kow ca. 

5. Prze pi sy ust. 1–4 nie na ru sza ją upraw nień spad ko -
bier ców do dzie dzi cze nia praw ma jąt ko wych wy ni -
ka ją cych z wła sno ści, o któ rej mo wa w art. 31 ust 2. 

Art. 40.

Art. 41.

W przy pad ku wy ga śnię cia pra wa do dział ki w związ ku z
li kwi da cją ROD lub je go czę ści na wa run kach okre ślo nych
w art. 21 lub art. 24 ust. 3, dział kow co wi przy słu gu je pra -

wo do dział ki za mien nej pod wa run kiem zgło sze nia do sto -
wa rzy sze nia ogro do we go od po wied nie go żą da nia na pi -
śmie naj póź niej w ter mi nie 3 mie się cy od li kwi da cji ROD.

1. Dział ko wiec w dro dze umo wy mo że prze nieść pra -
wa i obo wiąz ki wy ni ka ją ce z pra wa do dział ki, o
któ rym mo wa w art. 27 ust. 2, na rzecz oso by fi -
zycz nej (prze nie sie nie praw do dział ki). Umo wę
za wie ra się w for mie pi sem nej pod ry go rem nie -

waż no ści.
2. W ra zie prze nie sie nia pra wa do dział ki wa run ki za -

pła ty i wy so kość wy na gro dze nia, o któ rym mo wa
w ust. 1, okre śla umo wa po mię dzy stro na mi.
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1. W ra zie roz wią za nia umo wy dzier ża wy dział ko wej,
dział kow co wi przy słu gu je wy na gro dze nie za znaj -
du ją ce się na dział ce na sa dze nia, urzą dze nia i
obiek ty sta no wią ce je go wła sność. Wy na gro dze nie
nie przy słu gu je za na sa dze nia, urzą dze nia i obiek -
ty nie zgod ne z prze pi sa mi ustaw.

2. W ra zie roz wią za nia umo wy dzier ża wy dział ko wej
w przy pad ku okre ślo nym w art. 37 ust. 3, wa run ki
za pła ty i wy so kość wy na gro dze nia, o któ rym mo -
wa w ust. 1, usta la się w dro dze po ro zu mie nia po -
mię dzy sto wa rzy sze niem ogro do wym i dział -
kow cem.

Art. 42.

Art. 43.

Art. 45.

Sta tut sto wa rzy sze nia mo że okre ślać tryb po stę po wa -
nia po jed naw cze go przed ko mi sją roz jem czą sto wa rzy -
sze nia ogro do we go. Po ste po wa nie po jed naw cze mo że być
wszczę te na wnio sek dział kow ca lub sto wa rzy sze nia ogro -

do we go. Wszczę cie po stę po wa nia po jed naw cze go nie
mo że być wa run kiem do cho dze nia rosz czeń przed są dem
po wszech nym.

Art. 44.

Art. 46.

Roz dział 5
Organizacje działkowców

1. Dział kow cy lub oso by za in te re so wa ne za war ciem
umo wy dzier ża wy dział ko wej mo gą zrze szać się w
sto wa rzy sze niach ogro do wych w ce lu za kła da nia i
pro wa dze nia ROD oraz obro ny swo ich in te re sów i

re pre zen ta cji.
2. Do sto wa rzy szeń ogro do wych sto su je się od po -

wied nio prze pi sy usta wy z dnia 7 kwiet nia 1989 r.
– Pra wo o sto wa rzy sze niach.

1) pro pa go wa nie idei ogrod nic twa dział ko we go w
spo łe czeń stwie, a szcze gól nie wszech stron ne go
zna cze nia ROD dla ro dzin dział kow ców i miesz -
kań ców miast oraz ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia
grun tów miej skich;

2) dzia ła nie na rzecz wszech stron ne go roz wo ju ogrod -
nic twa dział ko we go;

3) za kła da nie i za go spo da ro wy wa nie ROD;
4) usta na wia nie praw do dzia łek;
5) wszech stron ne dzia ła nie na rzecz ochro ny przy ro -

dy i śro do wi ska;

6) or ga ni zo wa nie i udzie la nie po mo cy oraz po rad nic -
twa w za go spo da ro wa niu dzia łek i pro wa dze niu
upraw ogrod ni czych;

7) pro pa go wa nie wie dzy ogrod ni czej, zwłasz cza po -
przez szko le nia i pro wa dze nie dzia łal no ści wy daw -
ni czej;

8) pro wa dze nie dzia łal no ści spo łecz nej, wy cho waw -
czej, wy po czyn ko wej, re kre acyj nej i in nej na rzecz
osób ko rzy sta ją cych z dzia łek, ich ro dzin oraz spo -
łecz no ści lo kal nych.

Do za dań sto wa rzy szeń ogro do wych na le ży w szcze gól no ści:

1) wła ści wy or gan do do ko ny wa nia czyn no ści praw -
nych zwią za nych z usta na wia niem i wy ga śnię ciem

pra wa do dział ki;
2) tryb uchwa la nia re gu la mi nu oraz do ko ny wa nia w

Sta tut sto wa rzy sze nia ogro do we go okre śla w szcze gól no ści:



15

nim zmian;
3) za sa dy usta la nia i uisz cza nia opłat ogro do wych;
4) za sa dy od da wa nia dział ki w bez płat ne uży wa nie in -

sty tu cjom okre ślo nym w art. 30;
5) spo sób pro wa dze nia re je stru dzia łek.

Art. 47.

Roz dział 6
Przepisy przejściowe

Sto wa rzy sze nie ogro do we nie mo że od mó wić przy ję -
cia w po czet człon ków dział kow ca ma ją ce go pra wo do

dział ki w ROD pro wa dzo nym przez to sto wa rzy sze nie, je -
że li dział ko wiec od po wia da wy ma ga niom sta tu tu. 

Art. 48.

Wy stą pie nie ze sto wa rzy sze nia ogro do we go nie mo że
po wo do wać ja kich kol wiek ujem nych na stępstw dla dział -

kow ca, a w szcze gól no ści nie mo że sta no wić pod sta wy do
roz wią za nia umo wy. 

Art. 49.

1. Sto wa rzy sze nie ogro do we pro wa dzi re jestr dzia łek.
Re jestr obej mu je in for ma cje do ty czą ce po wierzch ni
dział ki, nu me ru po rząd ko we go dział ki, oso by lub

osób ma ją cych pra wo do dział ki i ro dza ju te go pra wa.
2. Spo sób pro wa dze nia re je stru, o któ rym mo wa w

ust. 1, okre śla sta tut. 

Art. 50.

1. W ce lu wspie ra nia idei i roz wo ju ogrod nic twa dział -
ko we go oraz obro ny wspól nych in te re sów, sto wa -
rzy sze nia ogro do we, w licz bie co naj mniej trzech,
mo gą two rzyć związ ki dział ko we. 

2. Człon ka mi wspie ra ją cy mi związ ku dział ko we go
mo gą być in ne oso by praw ne, któ re re ali zu ją ce le,

o któ rych mo wa w ust. 1.
3. Związ ki dział ko we two rzo ne są w for mie związ ku

sto wa rzy szeń.
4. Szcze gó ło we za da nia związ ków dział ko wych oraz

spo sób ich re ali za cji okre śla ją sta tu ty tych związ -
ków.

Art. 51.

1. Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy:
1) Pol ski Zwią zek Dział kow ców, dzia ła ją cy na

pod sta wie usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. Nr 169, poz.
1419, z późn. zm.), sta je się sto wa rzy sze niem
ogro do wym w ro zu mie niu ni niej szej usta wy;

2) jed nost ki or ga ni za cyj ne Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, w ro zu mie niu usta wy z dnia 8 lip -
ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
sta ją się jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi sto wa rzy -
sze nia ogro do we go, o któ rym mo wa w pkt 1;

3) pra wa i obo wiąz ki, w tym zo bo wią za nia i na leż -
no ści, Pol skie go Związ ku Dział kow ców sta ją się
pra wa mi i obo wiąz ka mi oraz zo bo wią za nia mi i
na leż no ścia mi sto wa rzy sze nia ogro do we go, o
któ rym mo wa w pkt 1.

2. Do cza su uchwa le nia sta tu tu sto wa rzy sze nia ogro -
do we go, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 1, sto wa rzy -
sze nie to dzia ła na pod sta wie sta tu tu Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, w za kre sie w ja kim je go
po sta no wie nia nie po zo sta ją w sprzecz no ści z po -
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wszech nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi.
3. Do cza su wy bo ru or ga nów sto wa rzy sze nia ogro do -

we go, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 1:
1) or ga ny sa mo rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców, dzia ła ją ce na pod sta wie usta wy z dnia 8 lip ca
2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, po -
cho dzą ce z wy bo rów, wy ko nu ją w od nie sie niu do
sto wa rzy sze nia ogro do we go, o któ rym mo wa w

ust. 1 pkt 1, oraz je go jed no stek or ga ni za cyj nych
czyn no ści okre ślo ne w sta tu cie Pol skie go Związ ku
Dział kow ców; 

2) człon ko wie or ga nów sa mo rzą du Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, o któ rych mo wa w pkt 1, peł nią
obo wiąz ki okre ślo ne w sta tu cie Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Art. 52.

Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy:
1) ro dzin ne ogro dy dział ko we, o któ rych mo wa w

usta wie z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, sta ją się ro dzin ny mi ogro da mi
dział ko wy mi w ro zu mie niu ni niej szej usta wy;

2) pra wo uży wa nia dział ki i po bie ra nia z niej po żyt ków

(użyt ko wa nie dział ki) usta no wio ne na pod sta wie art.
14 ust. 1 usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, prze kształ ca się w pra wo do
dział ki w ro zu mie niu ni niej szej usta wy, usta na wia ne
w dro dze umo wy dzier ża wy dział ko wej.

Art. 53.

1. Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy człon ko -
wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w ro zu mie -
niu usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych:
1) sta ją się dział kow ca mi w ro zu mie niu ni niej szej

usta wy – z dniem jej wej ścia w ży cie;
2) za cho wu ją człon ko stwo w sto wa rzy sze niu ogro -

do wym, o któ rym mo wa w art. 51 ust. 1 pkt 1, je -
że li w ter mi nie pię ciu mie się cy od dnia wej ścia
w ży cie usta wy zło ży li oświad cze nie wo li o po -

zo sta niu w tym sto wa rzy sze niu.
2. Po pię ciu mie sią cach od dnia wej ścia w ży cie usta -

wy wal ne ze bra nie, ja ko or gan sta no wią cy w ro -
dzin nym ogro dzie dział ko wym po dej mu je w
od nie sie niu do sto wa rzy sze nia ogro do we go, o któ -
rym mo wa w art. 51 ust. 1 pkt 1, oraz je go jed no -
stek or ga ni za cyj nych czyn no ści okre ślo ne w
sta tu cie Pol skie go Związ ku Dział kow ców al bo w
sta tu cie sto wa rzy sze nia ogro do we go, o któ rym mo -
wa w art. 51 ust. 1 pkt 1, je że li zo stał uchwa lo ny.

Art. 54.

Art. 55.

1. W ter mi nie 12 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie ni -
niej szej usta wy sto wa rzy sze nie ogro do we, o któ -
rym mo wa w art. 51 ust. 1 pkt 1, uchwa la sta tut
od po wia da ją cy wy mo gom ni niej szej usta wy oraz
usta wy z dnia 7 kwiet nia 1989 r. – Pra wo o sto wa -
rzy sze niach. Sta tut jest uchwa la ny od po wied nio na
za sa dach okre ślo nych w sta tu cie Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców.

2. W ter mi nie 14 dni od dnia uchwa le nia sta tu tu sto -

wa rzy sze nie ogro do we skła da do są du re je stro we -
go wnio sek o zmia nę wpi su w Kra jo wym Re je strze
Są do wym wraz ze sta tu tem.

3. Sto wa rzy sze nie ogro do we, o któ rym mo wa w art.
51 ust. 1 pkt 1, w ter mi nie dwóch mie się cy od dnia
zmia ny wpi su w Kra jo wym Re je strze Są do wym,
prze pro wa dza wy bo ry do or ga nów te go sto wa rzy -
sze nia, w try bie prze wi dzia nym w tym sta tu cie.

1. W ter mi nie 6 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie usta -
wy, za rzą dy w ro dzin nych ogro dach dział ko wych
zwo łu ją ze bra nia wszyst kich dział kow ców, o któ -
rych mo wa w art. 53 ust. 1 pkt 1, ko rzy sta ją cych z

dzia łek po ło żo nych na te re nie te go ogro du, w ce lu
prze pro wa dze nia gło so wa nia w spra wie wy bo ru
sto wa rzy sze nia ogro do we go, któ re bę dzie pro wa -
dzi ło ro dzin ny ogród dział ko wy.
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2. O ter mi nie ze bra nia dział kow ców, o któ rym mo wa
w ust. 1, za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go
za wia da mia dział kow ców za po mo cą li stów po le -
co nych lub prze sy łek nada nych pocz tą ku rier ską,
wy sła nych co naj mniej dwa ty go dnie przed ter mi -

nem te go ze bra nia, do wszyst kich dział kow ców ko -
rzy sta ją cych z dzia łek po ło żo nych na te re nie te go
ogro du. W za wia do mie niu po da je się cel zwo ły wa -
ne go ze bra nia.

Art. 56.

1. Ze bra nie dział kow ców, o któ rym mo wa w art. 55
ust. 1, w dro dze gło so wa nia, po dej mu je de cy zję o:
1) po zo sta wie niu ro dzin ne go ogro du dział ko we go,

ja ko jed nost ki or ga ni za cyj nej sto wa rzy sze nia
ogro do we go, o któ rym mo wa w art. 51 ust. 1 pkt
1, i po wie rze niu mu pro wa dze nia te go ogro du,
al bo

2) wy od ręb nie niu ro dzin ne go ogro du dział ko we go
ze sto wa rzy sze nia ogro do we go, o któ rym mo wa

w art. 51 ust. 1 pkt 1, i po wo ła niu no we go sto wa -
rzy sze nia ogro do we go, któ re przej mie pro wa -
dze nie te go ogro du.

2. De cy zja ze bra nia dział kow ców po dej mo wa na jest
w gło so wa niu jaw nym, bez względ ną więk szo ścią
gło sów w obec no ści co naj mniej po ło wy licz by
dział kow ców, o któ rych mo wa w art. 53 ust. 1 pkt
1, ko rzy sta ją cych z dzia łek po ło żo nych na te re nie
ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

Art. 57.

1. W przy pad ku pod ję cia de cy zji, o któ rej mo wa w
art. 56 ust. 1 pkt 2, bez po śred nio po gło so wa niu,
dział kow cy uchwa la ją sta tut sto wa rzy sze nia ogro -
do we go i wy bie ra ją ko mi tet za ło ży ciel ski, zgod nie
z wy ma ga nia mi usta wy z dnia 7 kwiet nia 1989 r. –
Pra wo o sto wa rzy sze niach.

2. Na ze bra niu dział kow ców, o któ rym mo wa w art.
55 ust. 1, bez po śred nio po gło so wa niu, za rząd ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go prze ka zu je ko mi te -
to wi za ło ży ciel skie mu do ku men ty świad czą ce o
speł nie niu wy mo gów, o któ rych mo wa w art. 55
ust. 2, oraz pro to kół gło so wa nia.

Art. 58.

Art. 59.

1. W przy pad ku nie pod ję cia de cy zji, o któ rej mo wa w
art. 56 ust. 1 pkt 1 al bo 2, za rząd prze pro wa dza ze -
bra nie w dru gim ter mi nie, nie póź niej jed nak niż w
ter mi nie mie sią ca od dnia ze bra nia, o któ rym mo -
wa w art. 55 ust. 1.

2. Do zwo ła nia ze bra nia dział kow ców, o któ rym mo -
wa w ust. 1 i pod ję cia de cy zji, o któ rej mo wa w art.

55 ust. 1 sto su je się art. 55 ust. 2 i art. 56, z wy jąt -
kiem okre ślo nym w ust. 3.

3. De cy zja, o któ rej mo wa w art. 55 ust. 1, po dej mo -
wa na jest więk szo ścią 2/3 gło sów w obec no ści co
naj mniej 3/10 licz by dział kow ców, o któ rych mo wa
w art. 53 ust. 1 pkt 1, ko rzy sta ją cych z dzia łek po ło -
żo nych na te re nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

1. Do za ło że nia sto wa rzy sze nia, o któ rym mo wa w
art. 54 ust. 1 pkt 2, sto su je się prze pi sy usta wy z
dnia 7 kwiet nia 1989 r. – Pra wo o sto wa rzy sze -
niach, z uwzględ nie niem ust. 2.

2. Wy stę pu jąc z wnio skiem o re je stra cję sto wa rzy sze -
nia ogro do we go po wo ła ne go na pod sta wie uchwa ły
o wy od ręb nie niu ROD, ko mi tet za ło ży ciel ski, po za
wy mo ga mi prze wi dzia ny mi usta wą z dnia 7 kwiet -
nia 1989 r. – Pra wo o sto wa rzy sze niach, zo bo wią za -
ny jest wy ka zać speł nie nie wy mo gów, o któ rych

mo wa w art. 55 ust.2 i art. 56 ust. 2 lub w art. 58.
3. Z chwi lą na by cia oso bo wo ści praw nej przez sto wa -

rzy sze nie ogro do we, o któ rym mo wa w ust. 1, sta je
się ono na stęp cą praw nym sto wa rzy sze nia ogro do -
we go, o któ rym mo wa w art. 51 ust. 1, w za kre sie
praw i obo wiąz ków te re no wej jed nost ki or ga ni za -
cyj nej, któ rej do ty czy ła uchwa ła o wy od ręb nie niu
ROD. Na stęp stwo praw ne obej mu je w szcze gól no -
ści pra wa do nie ru cho mo ści, zaj mo wa nej przez
ROD, wła sność in fra struk tu ry ogro do wej oraz środ -
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ki na ra chun kach ban ko wych pro wa dzo nych dla te -
re no wej jed nost ki or ga ni za cyj nej. 

4. Po sta no wie nie o re je stra cji sto wa rzy sze nia ogro do -

we go, o któ rym mo wa w ust. 1, sta no wi pod sta wę
do do ko ny wa nia zmian w księ gach wie czy stych w
za kre sie wska za nym w ust. 2 

Art. 60.

1. W przy pad ku nie pod ję cia de cy zji, o któ rej mo wa w
art. 56 ust. 1 pkt 1 al bo 2, na po now nie zwo ła nym
ze bra niu dział kow ców, ro dzin ny ogród dział ko wy
po zo sta je jed nost ką or ga ni za cyj ną sto wa rzy sze nia
ogro do we go, o któ rym mo wa w art. 51 ust. 1 pkt 1,
któ re pro wa dzi ten ogród na za sa dach okre ślo nych
w ni niej szej usta wie.

2. Dział kow cy, o któ rych mo wa w art. 53 ust. 1 pkt 1,
ko rzy sta ją cy z dzia łek po ło żo nych na te re nie ROD,

w licz bie sta no wią cej co naj mniej 1/10 licz by dział -
kow ców ko rzy sta ją cych z dzia łek po ło żo nych na
te re nie te go ogro du, mo gą zło żyć wnio sek o zwo -
ła nie ze bra nia dział kow ców, o któ rym mo wa w art.
55 ust. 1. Prze pi sy art. 55-59 sto su je się.

3. Za rząd ROD ma obo wią zek zwo łać ze bra nie, o któ -
rym mo wa w ust. 2 w ter mi nie nie dłuż szym niż 12
mie się cy od dnia zło że nia wnio sku.

Art. 61.

1.W sto sun ku do ROD, zlo ka li zo wa ne go na nie ru cho -
mo ści sta no wią cej wła sność Skar bu Pań stwa lub
jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go i zaj mo wa nej
przez ROD, a do któ rej sto wa rzy sze nie ogro do we
pro wa dzą ce ROD nie mo że wy ka zać ty tu łu praw -
ne go upraw nia ją ce go do wła da nia nie ru cho mo ścią
w ter mi nie 24 mie się cy od wej ścia w ży cie usta wy
mo że wy dać de cy zję o li kwi da cji ROD. 

2. W przy pad ku li kwi da cji ROD na pod sta wie de cy -
zji, o któ rej mo wa w ust. 1, wła ści ciel nie ru cho mo -
ści jest zo bo wią za ny wy pła cić dział kow com oraz

sto wa rzy sze niu ogro do we mu od szko do wa nie
zgod nie z usta wą z dnia 21 sierp nia 1997 r. o go spo -
dar ce nie ru cho mo ścia mi (Dz.U.2010.102.651 z
późn. zm).

3. W przy pad ku za nie cha nia wy da nia de cy zji, o któ -
rej mo wa w ust. 1, z upły wem 24 mie się cy od dnia
wej ścia w ży cie usta wy, sto wa rzy sze nie ogro do we
pro wa dzą ce ROD na by wa pra wo użyt ko wa nia – w
ro zu mie niu usta wy z dnia 23 kwiet nia 1964 r. – Ko -
deks cy wil ny – do nie ru cho mo ści zaj mo wa nej
przez ten ROD.

Art. 62.

1. Wy da wa nie de cy zji, o któ rej mo wa w art. 61 ust.1,
jest wy łą czo ne, je że li w dniu wej ścia w ży cie usta -
wy ROD speł nia przy naj mniej je den z wa run ków:
1) funk cjo no wa nie ROD na nie ru cho mo ści jest

zgod ne z za pi sa mi miej sco we go pla nu za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go;

2) ROD funk cjo nu je na nie ru cho mo ści co naj mniej
30 lat, a na by cie wła sno ści nie ru cho mo ści przez
Skarb Pań stwa na stą pi ło w związ ku z za kła da -
niem ROD lub funk cjo no wał on na nie ru cho mo -
ści w mo men cie na by wa nia wła sno ści
nie ru cho mo ści przez Skarb Pań stwa;

3) ROD funk cjo nu je na nie ru cho mo ści co naj mniej
30 lat, a ko mu na li za cja nie ru cho mo ści na stą pi ła
w związ ku z funk cjo no wa niem na niej ROD;

4) nie ru cho mość za ję ta jest przez ROD, któ ry po -
sia dał usta lo ną lo ka li za cję w chwi li wej ścia w
ży cie usta wy z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra cow ni -
czych ogro dach dział ko wych ( Dz.U. z 1996 r.
Nr 85, poz.390, późn. zm.), lub na pod sta wie art.
11 ust. 3 lub art. 33 tej że usta wy stał się ogro dem
sta łym.

2. W przy pad ku ROD speł nia ją ce go je den z wa run -
ków, wska za nych w ust. 1, sto wa rzy sze nie ogro do -
we pro wa dzą ce ten ROD, z dniem wej ścia w ży cie
usta wy, na by wa pra wo użyt ko wa nia – w ro zu mie -
niu usta wy z dnia 23 kwiet nia 1964 r. – Ko deks cy -
wil ny - do nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez ten
ROD.
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1. Do po stę po wań wszczę tych i nie za koń czo nych do
dnia wej ścia w ży cie usta wy, w za kre sie rosz czeń
do nie ru cho mo ści za ję tych przez ROD sto su je się
art. 25.

2. Do po stę po wań wszczę tych i nie za koń czo nych do
dnia wej ścia w ży cie usta wy, w za kre sie zwro tu nie -
ru cho mo ści za ję tych przez ROD sto su je się art. 26.

Art. 63.

Art. 64.

Po sta no wie nia art. 61 i 62 sto su je się od po wied nio do czę ści ROD.

Roz dział 7
Przepisy przejściowe

Art. 65.

Art. 66.

W usta wie z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych ogro -
dach dział ko wych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390, z
późn. zm.6)) w art. 11 ust. 3 otrzy mu je brzmie nie:

„3. W bra ku de cy zji, o któ rej mo wa w ust. 2, cza so -
wy ro dzin ny ogród dział ko wy sta je się ogro dem
sta łym, a nie ru cho mość za ję ta przez ten ogród prze -

cho dzi w nie od płat ne użyt ko wa nie w ro zu mie niu
usta wy z dnia 23 kwiet nia 1964 r. – Ko deks cy wil -
ny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.7)) na rzecz
sto wa rzy sze nia ogro do we go pro wa dzą ce go ro dzin -
ny ogród dział ko wy.”.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.

Nr 86, poz. 965, z 2000 r. Nr 50, poz. 581, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 oraz z 2005

r. Nr 169, poz. 1419.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19,

poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i

Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509,

z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz.

751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857,

Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i

Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr

162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935

i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz.

1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075, z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037 oraz

z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 85, poz. 458 i Nr 230, poz. 1370. 

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825,

z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475. 

W usta wie z dnia 15 li sto pa da 1984 r. o po dat ku rol nym
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.8)) w art. 12
w ust. 2 pkt 6 otrzy mu je brzie nie: 

„6) sto wa rzy sze nie ogro do we oraz dział kow ców bę -
dą cych wła ści cie la mi al bo użyt kow ni ka mi wie czy -

sty mi w ro zu mie niu usta wy z dnia … o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych (Dz. U. Nr …, poz. ….) z
ty tu łu użyt ko wa nia i użyt ko wa nia wie czy ste go
grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych.”.
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W usta wie z dnia 12 stycz nia 1991 r. o po dat kach i opła -
tach lo kal nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn.
zm.9)) wpro wa dza się na stę pu ją ce zmia ny:

1) w art. 2 ust. 2 otrzy mu je brzmie nie: 
„2. Opo dat ko wa niu po dat kiem od nie ru cho mo ści nie

pod le ga ją użyt ki rol ne, grun ty za drze wio ne i za -
krze wio ne na użyt kach rol nych lub la sy oraz grun -
ty za ję te przez ro dzin ne ogro dy dział ko we.”;

2) w art. 7 w ust. 2:
a) pkt 6 otrzy mu je brzmie nie:

„6) sto wa rzy sze nie ogro do we w ro zu mie niu usta wy
z dnia … o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
(Dz. U. Nr …, poz. ….);”,

b) do da je się pkt 6a w brzmie niu:
6a) dział kow ców od grun tów sta no wią cych ich

dział kę.”.

Art. 67.

Art. 68.

Art. 69.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781,

Nr 178, poz. 1059, Nr 205, poz. 1202 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1010, 1342, 1448 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21. 

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r.

Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967 i Nr 157, poz. 1241 oraz

z 2011 r. Nr 163, poz. 981. 

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043,

Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135,

poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529. 

W usta wie z dnia 15 lu te go 1992 r. o po dat ku do cho do -
wym od osób praw nych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397,
z późn. zm.10)) w art. 40 w ust. 2 pkt 8 otrzy mu je brzmie nie:

„8) usta wy z dnia ….. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych (Dz. U. Nr …, poz. ….).”.

W usta wie z dnia 3 lu te go 1995 r. o ochro nie grun tów
rol nych i le śnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z
późn. zm.11)) w art. 2 w ust. 1 pkt 6 otrzy mu je brzmie nie: 

„6) ro dzin nych ogro dów dział ko wych i ogro dów bo -
ta nicz nych.”.

Art. 70.

Art. 71.

W usta wie z dnia 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie -
ru cho mo ścia mi (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn.
zm.12)) wpro wa dza się na stę pu ją ce zmia ny:

1) w art. 37 ust. 4a otrzy mu je brzmie nie:
„4a. Umo wy użyt ko wa nia, naj mu lub dzier ża wy na

czas ozna czo ny dłuż szy niż 3 la ta lub na czas
nie ozna czo ny za wie ra się w dro dze bez prze tar -
go wej, je że li użyt kow ni kiem, na jem cą lub dzier -
żaw cą nie ru cho mo ści jest or ga ni za cja po żyt ku

pu blicz ne go lub użyt kow ni kiem nie ru cho mo ści
jest sto wa rzy sze nie ogro do we w ro zu mie niu
usta wy z dnia … o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych (Dz. U. Nr …, poz. ….).”;

2) w art. 68 ust. 1 pkt 3 otrzy mu je brzmie nie:
„3) sto wa rzy sze niom ogro do wym w ro zu mie niu

usta wy z dnia …. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych (Dz. U. Nr …, poz. ….) z prze zna cze -
niem na ro dzin ne ogro dy dział ko we;”.

Art. 71.

W usta wie z dnia 9 wrze śnia 2000 r. o po dat ku od czyn -
no ści cy wil no praw nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz.
649, Nr 149, poz. 996 i Nr 229, poz. 1496) w art. 2 do da -
je się pkt 7 w brzmie niu:

„7) czyn no ści cy wil no praw ne, któ rych stro ną jest
dział ko wiec al bo sto wa rzy sze nie ogro do we w ro -
zu mie niu usta wy z dnia … 2013 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.”.
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W usta wie z dnia 10 kwiet nia 2003 r. o szcze gól nych
za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie
dróg pu blicz nych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z
późn. zm.13)) wpro wa dza się na stę pu ją ce zmia ny:

1) art. 11j otrzy mu je brzmie nie:
„Art. 11j. Do nie ru cho mo ści sta no wią cych ro dzin -

ne ogro dy dział ko we ob ję tych de cy zją o ze zwo -
le niu na re ali za cję in we sty cji dro go wej nie
sto su je się art. 18–24 usta wy z dnia … . o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. Nr…,
poz….).”;

2) w art. 18 ust. 1g otrzy mu je brzmie nie:
„1g. W przy pad ku gdy de cy zja o ze zwo le niu na re -

ali za cję in we sty cji dro go wej do ty czy ro dzin nych
ogro dów dział ko wych usta no wio nych zgod nie z
usta wą z dnia ….. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych pod miot, w któ re go in te re sie na stą pi li -

kwi da cja ro dzin ne go ogro du dział ko we go lub je -
go czę ści, zo bo wią za ny jest:

1) wy pła cić dział kow com – od szko do wa nie za
sta no wią ce ich wła sność na sa dze nia, urzą dze -
nia i obiek ty znaj du ją ce się na dział kach;

2) wy pła cić sto wa rzy sze niu ogro do we mu – od -
szko do wa nie za sta no wią ce je go wła sność urzą -
dze nia, bu dyn ki i bu dow le ro dzin ne go ogro du
dział ko we go prze zna czo ne do wspól ne go ko -
rzy sta nia przez użyt ku ją cych dział ki i słu żą ce
do za pew nie nia funk cjo no wa nia ogro du;

3) za pew nić grun ty za stęp cze na od two rze nie ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go.”;

3) w art. 18 po ust. 1g do da je się ust. 1 h w brzmie niu:
„1h. Obo wiąz ki wy ni ka ją ce z ust. 1g usta la ne są w de -

cy zji wy da nej przez or gan, o któ rym mo wa w art.
12 ust. 4a.”.

Art. 72.

Art. 73.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 72, poz. 620, z 2012

r. poz. 472, 549 i 951 oraz z 2013 r. poz. 118. 

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1016 i Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 92,

poz. 531, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 163, poz. 981 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 1101 oraz z 2013 r. poz. 429.

W usta wie z dnia 28 lip ca 2006 r. o kosz tach są do wych
w spra wach cy wil nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594,
z późn. zm.14)) w art. 96 do da je się pkt 13 w brzmie niu:

„13) sto wa rzy sze nie ogro do we – w spra wach, o któ -
rych mo wa w art. 10 usta wy z dnia …. 2013 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych.”.

Art. 74.

W usta wie z dnia 8 lip ca 2010 r. o szcze gól nych za sa -
dach przy go to wa nia do re ali za cji in we sty cji w za kre sie bu -
dow li prze ciw po wo dzio wych (Dz. U. Nr 143, poz. 963 oraz
z 2012 r. poz. 951) wpro wa dza się na stę pu ją ce zmia ny:

1) art. 18 otrzy mu je brzmie nie:
„Art. 18. Do nie ru cho mo ści sta no wią cych ro dzin ne

ogro dy dział ko we ob ję tych de cy zją o po zwo le -
niu na re ali za cję in we sty cji nie sto su je się art.
18–24 usta wy z dnia …. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych (Dz. U. Nr…, poz….).”;

2) w art. 21 ust. 10 otrzy mu je brzmie nie:
„10. W przy pad ku, gdy de cy zja o po zwo le niu na

re ali za cję in we sty cji do ty czy ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych usta no wio nych zgod nie z usta -
wą z dnia …. o ro dzin nych ogro dach

dział ko wych pod miot, w któ re go in te re sie na stą -
pi li kwi da cja ro dzin ne go ogro du dział ko we go
lub je go czę ści, zo bo wią za ny jest:

1) wy pła cić dział kow com – od szko do wa nie za
sta no wią ce ich wła sność na sa dze nia, urzą dze -
nia i obiek ty znaj du ją ce się na dział kach;

2) wy pła cić sto wa rzy sze niu ogro do we mu – od -
szko do wa nie za sta no wią ce je go wła sność
urzą dze nia, bu dyn ki i bu dow le ro dzin ne go
ogro du dział ko we go prze zna czo ne do wspól -
ne go ko rzy sta nia przez użyt ku ją cych dział ki i
słu żą ce do za pew nie nia funk cjo no wa nia ogro -
du;

3) za pew nić nie ru cho mo ści za mien ne na od two -
rze nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go.”.
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W usta wie z dnia 29 czerw ca 2011 r. o przy go to wa niu
i re ali za cji in we sty cji w za kre sie obiek tów ener ge ty ki ją -
dro wej oraz in we sty cji to wa rzy szą cych (Dz. U. Nr 135,
poz. 789) wpro wa dza się na stę pu ją ce zmia ny:

1) art. 21 otrzy mu je brzmie nie:
„Art. 21. Do nie ru cho mo ści sta no wią cych ro dzin ne

ogro dy dział ko we ob ję tych de cy zją o usta le niu
in we sty cji w za kre sie bu do wy obiek tu ener ge ty -
ki ją dro wej nie sto su je się art. 18–24 usta wy z
dnia … o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
(Dz. U. Nr…, poz….).”;

2) w art. 27 ust. 10 otrzy mu je brzmie nie:
„10. W przy pad ku gdy de cy zja o usta le niu lo ka li za -

cji in we sty cji w za kre sie bu do wy obiek tu ener -
ge ty ki ją dro wej do ty czy ro dzin nych ogro dów
dział ko wych usta no wio nych zgod nie z usta wą z
dnia …. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych in -
we stor, w któ re go in te re sie na stą pi li kwi da cja ro -

dzin ne go ogro du dział ko we go lub je go czę ści,
jest zo bo wią za ny:
1) wy pła cić dział kow com – od szko do wa nie za

sta no wią ce ich wła sność na sa dze nia, urzą dze -
nia i obiek ty znaj du ją ce się na dział kach;

2) wy pła cić sto wa rzy sze niu ogro do we mu – od -
szko do wa nie za sta no wią ce je go wła sność
urzą dze nia, bu dyn ki i bu dow le ro dzin ne go
ogro du dział ko we go prze zna czo ne do wspól -
ne go ko rzy sta nia przez użyt ku ją cych dział ki i
słu żą ce do za pew nie nia funk cjo no wa nia ogro -
du;

3) za pew nić nie ru cho mo ści za mien ne na od two -
rze nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go.”;

3) w art. 27 po ust. 10 do da je się ust. 10 a w brzmie -
niu:
„10a. Do obo wiąz ków wy ni ka ją cych z ust. 10, 

ust. 2 sto su je się od po wied nio.”. 

Art. 75.

Art. 76.

Art. 77.

Tra ci moc usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, z wy jąt kiem art. 27 ust. 1. 

Usta wa wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia 2014 r.

Oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych w art. 45 nor mo wał kwe stię prze no sze nia
praw do dział ki. Pro po no wa no w nim, aby prze no sze nie
praw i obo wiąz ków wy ni ka ją cych z po szcze gól nych
umów by ło uza leż nio ne od za twier dze nia przez sto wa rzy -
sze nie ogro do we. Sto wa rzy sze nie ogro do we mia ło by dwa

mie sią ce na pod ję cie de cy zji w tym wzglę dzie. Je że li 
w tym cza sie nie pod ję ło by żad nej de cy zji, wów czas umo -
wa o prze nie sie nie praw do dział ki uwa ża na by ła by za za -
ak cep to wa ną. Sto wa rzy sze nie ogro do we mo gło by
od mó wić za twier dze nia ta kiej umo wy, uza sad nia jąc swą
de cy zję tyl ko waż ny mi po wo da mi. Od mo wa ta mo gła by

II. STANOWISKA KRAJOWEJ RADY PZD

STANOWISKO
Krajowej RadyPolskiego Związku Działkowców

z dnia 24 lip ca 2013 r.
w spra wie po praw ki Klu bu Par la men tar ne go Plat for my Oby wa tel skiej do oby wa tel skie go 

pro jek tu usta wy o ROD do ty czą cej nie kon tro lo wa ne go ob ro tu dział ka mi
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być za skar żo na do są du, któ re go orze cze nie o bez pod -
staw no ści od mo wy za stę po wa ło by za twier dze nie prze nie -
sie nia praw do dział ki.

Tak za pro po no wa ne roz wią za nie wy ni ka ło z ko niecz -
no ści kon tro li te go ob ro tu, aby za pew nić pra wi dło wość
funk cjo no wa nia ogro du. Nie ste ty nie uzy ska ło ono po par -
cia wśród po słów Plat for my Oby wa tel skiej, cho ciaż ma
ono wie lo let nią tra dy cję i do tej po ry funk cjo no wa ło bez
za rzu tów. Pod czas prac Pod ko mi sji po sło wie Platformy
Obywatelskiej zgło si li po praw kę, aby prze nie sie nie praw
i obo wiąz ków wy ni ka ją cych z pra wa do dział ki na stę po -
wa ło na pod sta wie umo wy w for mie pi sem nej, lecz bez
obo wiąz ku wy stę po wa nia dział kow ca o zgo dę sto wa rzy -
sze nia pro wa dzą ce go ogród.

Skut ki ta kie go roz wią za nia bę dą ka ta stro fal ne dla
ogro dów dział ko wych. Brak kon tro li sto wa rzy szeń ogro -
do wych nad tym, ko mu jest po wie rza na dział ka w ROD
spo wo du je ni czym nie ogra ni czo ny ob rót dział ka mi. 
Dział ki bę dą przej mo wa ne przez oso by, któ re nie ko -
niecz ne bę dą za in te re so wa ne ko rzy sta niem z nich zgod -
nie z prze zna cze niem. Na te re nach Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych po wsta ną osie dla miesz ka nio we, cen -
tra han dlo we oraz przed się bior stwa nie ma ją ce nic wspól -
ne go z ogrod nic twem dział ko wym. Bez nad zo ru sto-
wa rzy sze nia ogro do we go każ dy bę dzie na dział ce mógł
ro bić to, co chce.

Ko lej nym skut kiem po praw ki PO bę dzie przej mo wa nie
dzia łek przez oso by bo ga te kosz tem bied nych, eme ry tów
i ren ci stów, a tak że ro dzin z dzieć mi, któ re mie sią ca mi
ocze ku ją na dział ki. Wraz z ogra ni cze niem wpły wu sto wa -
rzy sze nia ogro do we go na wy bór no we go dział kow ca dyk -
tat przej mie ce na i me cha ni zmy wol ne go ryn ku. Dział ki
nie bę dą dla naj bar dziej po trze bu ją cych, lecz dla naj bo -
gat szych, któ rzy za pła cą za nie naj wyż szą ce nę. Dział ki
w ROD stra cą rów nież swo ją funk cję, któ rą jest za spo ka -
ja nie po trzeb so cjal nych i sta ną się do brem luk su so wym,
ma so wo sku po wa nym przez ma jęt ną część spo łe czeń stwa
dla róż nych ce lów. Dział ki tra fią w rę ce biz ne su, a ruch
dział ko wy zo sta nie sko mer cja li zo wa ny.

In nym pro ble mem bę dzie to, że dział ki prze sta ną słu -
żyć człon kom spo łecz no ści lo kal nych. Bez nad zo ru sto -
wa rzy sze nia ogro do we go, dział ki bę dą mo gły być przej-
mo wa ne przez oso by spo za da nej miej sco wo ści. W szcze -
gól no ści pro blem ten bę dzie do ty czył ogro dów po ło żo -
nych w bar dzo atrak cyj nych miej sco wo ściach, zwłasz cza
tu ry stycz nych. Przy kła do wo, miesz kań cy Po mo rza i Ma -
zur mo gą nie mieć prak tycz nie żad nych szans użyt ko wać
dział ki w ROD w swo ich miej sco wo ściach, gdyż ich ce -
nę prze bi ją oso by z in nych re gio nów kra ju dys po nu ją ce
więk szą su mą pie nię dzy. Mo że to rów nież wy wo łać kon -
flik ty z sa mo rzą da mi, któ re bę dą nie za do wo lo ne, że ich
te re ny słu żą oso bom nie bę dą cym ich miesz kań ca mi. Jak

w tej sy tu acji, ma ją się rów nież obro nić zwol nie nia 
z po dat ków i opłat dla dział kow ców?

Nie bę dzie żad nych re al nych me cha ni zmów za po bie ga -
ją cych ko ma sa cji dzia łek. W jed nym ROD kil ka lub kil ka -
na ście dzia łek bę dzie mo gło być w rę ku jed nej oso by bądź
in sty tu cji, któ ra z cza sem mo że dą żyć do wy łą cze nia te go
te re nu z ogro du dział ko we go. To ro dzi wąt pli wość, ko mu
tak na praw dę słu ży ta pro po zy cja. Czy fak tycz nie po słom
Platformy Obywatelskiej za le ży na ist nie niu ROD, czy
mo że chcą „tyl ny mi drzwia mi” do pro wa dzić do li kwi da -
cji ogro dów?

Brak kon tro li sto wa rzy sze nia ogro do we go nad ob ro tem
dział ka mi z pew no ścią spo wo du je cha os i anar chię 
w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Sto wa rzy sze nia
ogro do we bę dą mia ły pro blem z za rzą dza niem ogro dem,
je że li nie bę dą mia ły wie dzy, kto jest ak tu al nym użyt kow -
ni kiem dział ki. Ano ni mo wość dział kow ców utrud ni kon -
takt, jak rów nież eg ze kwo wa nie opłat np. za me dia 
i pra wi dło we go za go spo da ro wa nia dzia łek. Sto wa rzy sze -
nie ogro do we bę dzie mia ło rów nież utrud nio ną współ pra -
cę z or ga na mi pu blicz ny mi. W ja ki spo sób sto wa rzy sze nie
mia ło by za wia do mić nad zór bu dow la ny o po nadnor ma -
tyw nej al ta nie, nie zna jąc da nych oso bo wych dział kow ca
ła mią ce go pra wo? Nie bę dzie rów nież wie dzia ło ko mu ma
zwró cić uwa gę, że za go spo da ro wał dział kę nie zgod nie z
re gu la mi nem ogro du. To mo że po wo do wać kon flik ty spo -
łecz ne i ne ga tyw ne na stro je wśród po zo sta łych dział kow -
ców, nie za do wo lo nych z na ru szeń tych prze pi sów. 

W ta kiej sy tu acji, nikt we wła dzach sto wa rzy sze nia
ogro do we go nie bę dzie chciał po no sić od po wie dzial no ści
za za rzą dza nie i za go spo da ro wa nie ogro du.

Re asu mu jąc, po praw ka Platformy Obywatelskiej wpro -
wa dzo na do oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD sta -
no wi to tal ne za prze cze nie do tych cza so wej prak ty ki
ma ją cej miej sce w ogro dach. Wy łą cze nie zgo dy sto wa -
rzy sze nia ogro do we go na prze nie sie nie praw do dział ki
na no wą oso bę sta no wi lek ce wa że nie wo li pra wie mi lio -
na dział kow ców, któ rzy pod pi sa li się pod pro jek tem oby -
wa tel skim. Brak ja kie go kol wiek nad zo ru nad ob ro tem
dział ka mi wy wo ła wie le ne ga tyw nych skut ków, a w kon -
se kwen cji mo że do pro wa dzić do upad ku ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce. Dział ki w ROD bę dą przej -
mo wa ne przez gmi ny i sprze da wa ne na ce le de we lo per -
skie i ko mer cyj ne oraz sta ną się ła ko mym ką skiem dla
tych, któ rzy bę dą chcie li na nich za miesz kać lub pro wa -
dzić dzia łal ność go spo dar czą.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców z uwa -
gi na po wyż sze ne ga tyw ne skut ki dla dział kow ców i ogro -
dów dział ko wych ape lu je do Sej mu RP o usu nię cie
zmia ny za pro po no wa nej przez po słów PO do oby wa tel -
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skie go pro jek tu usta wy o ROD, któ ra unie moż li wia ja ką -
kol wiek kon tro lę nad ob ro tem dział ka mi. Ogro dy dział -

ko we są ostat nim miej scem, w któ rych za sa dy wol ne go
ryn ku i dyk tat pie nią dza mo gą spraw dzić się w prak ty ce.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 24 lip ca 2013 r.

STANOWISKO
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 24.07.2013 ro ku
w spra wie po pra wek Plat for my Oby wa tel skiej do prze pi sów przej ścio wych w pro jek cie 

oby wa tel skim usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Kra jo wa Ra da PZD, po ana li zie zgło szo nych przez PO
po pra wek do prze pi sów przej ścio wych w pro jek cie oby -
wa tel skim stwier dza, że wspól ną ich ce chą jest cał ko wi ty
brak ro ze zna nia w funk cjo no wa niu ogro dów dział ko wych
al bo za mie rzo na i ce lo wo pro wa dzo na dez or ga ni za cja
funk cjo no wa nia ROD.

Kon struk cja po pra wek jest ta ka, że jed ne prze czą dru -
gim, ale też są sprzecz ne z wo lą i de cy zja mi pod ję ty mi
wcze śniej przez dział kow ców.

Zgod nie z tre ścią po praw ki PO dzi siej si człon ko wie
PZD, któ rzy już raz wy ra zi li wo lę przy stą pie nia do Związ -
ku, ma ją w cią gu 5 mie się cy po twier dzić swo je człon ko -
stwo w sto wa rzy sze niu ogro do wym PZD. Jest to ku rio-
zal na sy tu acja, gdy usta wo daw ca na ka zu je oby wa te lom
po twier dze nie wy ra żo nej wcze śniej wo li przy stą pie nia do
or ga ni za cji spo łecz nej pod groź bą utra ty człon ko stwa 
w tej or ga ni za cji.

We dług PO usta wo daw ca mo że wy ga sić oby wa te lo wi
pra wo człon ko stwa w or ga ni za cji spo łecz nej, któ ra nie
utra ci ła by tu praw ne go, a je dy nie ule ga ją zmia nie pod sta -
wy praw ne jej funk cjo no wa nia. Z or ga ni za cji po wo ła nej
usta wą sta je się ona or ga ni za cją dzia ła ją cą w opar ciu o
usta wę Pra wo o sto wa rzy sze niach. Sa ma or ga ni za cja nie
zmie nia się, ma tyl ko do sto so wać swe funk cjo no wa nie do
roz wią zań praw nych za war tych w tej usta wie. Pro po no -
wa na po praw ka jest przede wszyst kim nie kon sty tu cyj na,
na ru sza bo wiem art. 58 Kon sty tu cji RP, gwa ran tu ją cy
swo bo dę zrze sza nia się. Pro po no wa ny prze pis miał by tyl -
ko wte dy sens, gdy by usta wa nie za wie ra ła prze pi sów

umoż li wia ją cych wy stą pie nie z PZD, a jest to za gwa ran -
to wa ne w pro jek cie oby wa tel skim bez żad nych ne ga tyw -
nych skut ków dla dział kow ca.

Ko lej ne po praw ki do te go roz dzia łu są już cał ko wi cie
nie lo gicz ne z opi sa ną wy żej. Je śli już dział kow cy po twier -
dzą człon ko stwo w sto wa rzy sze niu ogro do wym PZD i ta -
cy dział kow cy sta no wić bę dą więk szość w ogro dzie, to
ja ki jest po wód zmu sza nia ich do zwo ły wa nia wal ne go
ze bra nia w ce lu wy bra nia sto wa rzy sze nia, któ re bę dzie za -
rzą dza ło ogro dem? Po twier dza jąc swe człon ko stwo, już
do ko na li wy bo ru!!! Cze mu więc ma słu żyć po no sze nie
ogrom nych kosz tów za pra sza nia wszyst kich dział kow ców
li stem po le co nym lub pocz tą ku rier ską i to na wet dwa ra -
zy, je śli nie uda się pod jąć sto sow nej de cy zji na pierw -
szym ze bra niu?

Nie jest waż ne to, co już oświad czy li dział kow cy po -
przez po twier dze nie swe go człon ko stwa, tyl ko dą ży się
do cał ko wi te go roz bi cia sa mo dziel nej i sa mo rząd nej or -
ga ni za cji dział kow ców, a bio rąc pod uwa gę in ne po praw -
ki przy ję te przez pod ko mi sję, dą ży się do cał ko wi tej
dez or ga ni za cji funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych.
Cze mu więc ma to słu żyć? Gdzie są de kla ra cje Pre mie ra
o dą że niu do za pew nie nia ist nie nia ogro dów i przede
wszyst kim nie po gor sze nia wa run ków użyt ko wa nia dzia -
łek?  De kla ra cje w ża den spo sób nie po kry wa ją się z fak -
ta mi. Po sło wie PO na po sie dze niach pod ko mi sji wno szą
do pro jek tu oby wa tel skie go swo je roz wią za nia, któ re
zmie nia ją pro jekt oby wa tel ski w je go pa ro dię – w usta wę
au tor stwa PO. To co pro po nu je PO nie ma nic wspól ne go



25

z pro jek tem oby wa tel skim, któ ry po par ło mi lion osób. Ta
gra od bi je się ne ga tyw nie na dział kow cach i ogro dach, a
tym sa mym na ca łym ru chu dział ko wym w Pol sce. Pro po -
no wa ne po praw ki nie słu żą dział kow com i są re al nym za -
gro że niem dla ist nie nia ogro dów dział ko wych.  Świad czą,
że ich au to rzy nie ma ją żad nej wie dzy o re aliach, ja kie pa -
nu ją w ROD, a co za tym idzie o skut kach for so wa nych
prze pi sów. Za pro po no wa ne w prze pi sach przej ścio wych
ter mi ny wie lo krot ne go od by wa nia wal nych ze brań i prze -
pro wa dze nia wy bo rów są nie re al ne do wy ko na nia. Czy
ktoś z au to rów po pra wek wi dział choć je den ogród dział -
ko wy? Czy za po znał się z re alia mi je go funk cjo no wa nia?

Dla te go Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców zwra ca się do Po słów Plat for my Oby wa tel skiej 
– usza nuj cie wo lę mi lio na osób pod pi sa nych pod pro jek -
tem oby wa tel ski mi, nie twórz cie pra wa, któ re w prak ty ce
do pro wa dzi do to tal ne go cha osu w ogro dach. Usza nuj cie
fakt, że pro jekt oby wa tel ski, opra co wa ny w śro do wi sku
dział kow ców zo stał przez nich ma so wo po par ty, a po nie -
waż za wie ra roz wią za nia, któ re nie tyl ko re ali zu ją wy rok
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, ale i uwzględ nia ją po trze by
i re alia, ja kie wy stę pu ją w ogro dach. Dział kow cy nie wąt -
pli wie wie dzą le piej od po li ty ków, ja kie roz wią za nia są
ko rzyst ne dla nich i ich ogro dów.

Kra jo wa Ra da
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, dnia 24 lip ca 2013 r.

W na wią za niu do przy ję tej przez pod ko mi sję tre ści 
art. 32 oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych oraz od by tej w dniu dzi siej szym
kon fe ren cji pra so wej Plat for my Oby wa tel skiej w spra wie
tzw. „uwłasz cze nia dział kow ców”, Kra jo wa Ra da Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców oświad cza, iż nie jest prze ciw -
na sa mej idei uwłasz cze nia dział kow ców. Jed nak że
roz wią za nie prze gło so wa ne w pra cach pod ko mi sji jest nie
do za ak cep to wa nia.

Po wyż sza pro po zy cja Klu bu Plat for my Oby wa tel skiej
wnie sio na zo sta ła dość nie ocze ki wa nie, gdyż po sło wie te -
go ugru po wa nia ni gdy nie wy da wa li się być za in te re so -
wa ni ta kim roz wią za niem. Ni gdy też nie po ja wia ło się ono
w ja kich kol wiek wy po wie dziach czy po my słach przed -
sta wi cie li tej par tii, wręcz prze ciw nie w ubie głych la tach
PO sta now czo wy klu cza ło ta ką moż li wość.

Treść w/w art. 32 do ty czy ROD, do któ rych sto wa rzy -
sze nie ogro do we po sia da ty tuł wła sno ści bądź użyt ko wa -
nia wie czy ste go. W myśl pro po no wa nych roz wią zań
dział ko wiec z ta kie go ogro du miał by pra wo zło żyć pi sem -
ny wnio sek o przy zna nie mu ana lo gicz ne go ty tu łu praw -

ne go do in dy wi du al nej dział ki. Sto wa rzy sze nie ogro do we
w cią gu 6 mie się cy mu sia ło by ta ki wnio sek uwzględ nić,
a po nad to dział ko wiec otrzy my wał by sto sow ny udział 
w czę ściach wspól nych da ne go ogro du. W ustę pie dru gim
uszcze gó ło wio no, iż do za rzą du czę ścią wspól ną ROD
sto su je się od po wied nio prze pi sy o współ wła sno ści.

Nie moż na oprzeć się wra że niu, że utwo rze nie tej pro -
po zy cji to naj zwy klej szy w świe cie po pu lizm bądź po pro -
stu pró ba za blo ko wa nia pro jek tu oby wa tel skie go w sub-
tel ny, lecz sku tecz ny spo sób. Dla cze go? Mo gło by się
prze cież wy da wać, że PO wy cho dzi dział kow com na prze -
ciw, ofe ru jąc wy cze ki wa ne przez spo ry ich pro cent
uwłasz cze nie. Nie ste ty, nic bar dziej myl ne go.

Po pierw sze i zde cy do wa nie naj waż niej sze – po praw ka
ta bu dzi ogrom ne wąt pli wo ści na tu ry kon sty tu cyj nej. Jed -
nym z głów nych za rzu tów wo bec usta wy dział ko wej 
z 2005 r. by ła nad mier na in ge ren cja w sfe rę wła sno ści
wła ści cie li grun tów, na któ rych usy tu owa ne są ogro dy.
Zwró cił na to uwa gę tak że Try bu nał Kon sty tu cyj ny 
w swym orze cze niu o sy gna tu rze 39/00 wska zu jąc, że
uwłasz cze nie pew nej ka te go rii dział kow ców ob ję tych

STANOWISKO
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 24 lip ca 2013 ro ku
w spra wie uwłasz cze nia dział kow ców
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użyt ko wa niem wie czy stym mo gło by pro wa dzić do uzna -
nia ta kie go uwłasz cze nia za nie kon sty tu cyj ne. Zda niem
uczest ni czą ce go w pra cach pod ko mi sji eks per ta kon sty -
tu cjo na li sty dr hab. Woj cie cha Or łow skie go ro dzi to po -
waż ne za gro że nie, że prze pis ten jest nie kon sty tu cyj ny 
i przez nie go no wa usta wa za miast przy nieść bez pie czeń -
stwo i spo kój ogro dom sta nie się po lem wal ki i po wo dem
za skar że nia do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Tym cza sem
po praw ka PO in ge ren cję tę po su wa o wie le da lej, nie od -
płat nie wy własz cza jąc sto wa rzy sze nie ogro do we z je go
wła sno ści lub użyt ko wa nia wie czy ste go. Po twier dza to
art. 21 ust. 2 Kon sty tu cji RP, któ ry sta no wi, iż wy własz -
cze nie moż li we jest je dy nie na ce le pu blicz ne, w do dat ku
za słusz nym od szko do wa niem.

Jak kol wiek więc sa ma idea uwłasz cze nia jest god na roz -
wa że nia, to ist nie je praw do po do bień stwo gra ni czą ce nie -
mal z pew no ścią, iż owa po praw ka w ta kim kształ cie
zo sta nie za kwe stio no wa na przez Pre zy den ta RP, któ ry
prze ka że usta wę do zba da nia jej przez Try bu nał Kon sty -
tu cyj ny pod ką tem kon sty tu cyj no ści. To zaś znacz nie wy -
dłu ży ca ły pro ces le gi sla cyj ny. Zna jąc gra nicz ny ter min
wej ścia w ży cie wy ro ku Try bu na łu, tj. 21 stycz nia 2014 r.
nie mal pew ne jest, że no we prze pi sy re gu lu ją ce funk cjo -
no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych w Pol sce nie
zo sta ną wpro wa dzo ne. W ten spo sób, my dląc dział kow -
com oczy i nę cąc obiet ni ca mi uwłasz cze nia, ce lo wo czy
nie – zmie rza się do za blo ko wa nia wej ścia w ży cie usta -
wy przed wy bi ciem „go dzi ny ze ro”.

Jesz cze trud niej jest wy obra zić so bie sy tu ację, w któ rej
po praw ka zo sta je jed nak przy ję ta przez Sejm, a Pre zy dent
pod pi su je usta wę w ta kim wła śnie kształ cie. Dla ogro dów
ozna cza ło by to dez or ga ni za cję za rzą dza nia i dys funk cyj -
ność ca łe go sys te mu. Jak po go dzić bo wiem dział kow ców
wła ści cie li lub użyt kow ni ków wie czy stych z dział kow ca -
mi użyt ku ją cy mi swe dział ki na pod sta wie umo wy dzier -
ża wy? Jak po go dzić za rzą dza nie czę ścia mi wspól ny mi
przez sto wa rzy sze nie w przy pad ku, gdy dział kow cy -wła -
ści cie le sta ją się współ wła ści cie la mi tych że czę ści z jed -
no cze snym pra wem do za rzą dza nia ni mi? Jak wy móc na
wła ści cie lu dział ki sto so wa nie się do re gu la mi nu ROD,
do za ka zu za miesz ki wa nia i za ka zu pro wa dze nia dzia łal -
no ści go spo dar czej? Co w przy pad ku, gdy ta ki dział ko -
wiec na ru szał by ra żą co za sa dy współ ży cia spo łecz ne go?
Czy sto wa rzy sze nie oraz po zo sta li dział kow cy mie li by ja -
ką kol wiek moż li wość wy wie ra nia na nie go wpły wu w ce -
lu sza no wa nia za sad?

Po dob nych py tań bez od po wie dzi moż na za da wać dzie -

siąt ki, co jest tyl ko po twier dze niem fak tu, że po praw ka
PO w ta kim brzmie niu jest zwy czaj nie nie do pra co wa na,
nie prze my śla na i ode rwa na od sys te mu pra wa, w któ rym
mia ła by ewen tu al nie funk cjo no wać.

Ma ło te go, zda je się że po sło wie PO zu peł nie nie wzię -
li też pod uwa gę bar dzo istot nych prze pi sów usta wy, któ -
re gwa ran tu ją gmi nie pra wo pier wo ku pu użyt ko wa nia
wie czy ste go przy słu gu ją ce go PZD. Nikt nie kwa pi się 
z wy ja śnie niem sto sun ku po praw ki do tych wła śnie prze -
pi sów. W przy pad ku, gdy sto wa rzy sze nie ze chcia ło by
zbyć pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go (w tym przy pad ku
– prze nieść je na dział kow ca), wów czas w ter mi nie mie -
sią ca gmi nie przy słu gu je usta wo we pra wo pier wo ku pu za
je den pro cent war to ści. Dla te go uwłasz cze nie we dług pro -
po zy cji PO jest po zor ne. Dział kow cy w przy pad ku gdy
gmi na dział kę ku pi – naj zwy czaj niej w świe cie zo sta ją 
„z ni czym”. Po wsta je tak że swo isty pa ra doks, iż gmi na
mo że stać się „dział kow cem”, co jest nie do po go dze nia z
przy ję tą wcze śniej de fi ni cją dział kow ca, ja ko oso by fi -
zycz nej.

Na ko niec na le ży tak że do dać, że do pusz cze nie uwłasz -
cze nia dział kow ców w ta kim kształ cie sta no wi za prze cze -
nie idei ogrod nic twa dział ko we go pie lę gno wa nej w na szym
kra ju już od po nad 115 lat. Róż ni co wa nie sta tu su dział kow -
ców prę dzej, czy póź niej wy wo ła kon flik ty i dys har mo nię.
Wpro wa dze nie wła ści cie li na ogro dy do pro wa dzi do za -
mia ny ich w zwy kłe osie dla. By uwłasz cze nie prze pro wa -
dzić – z pew no ścią na le ży naj pierw stwo rzyć do bre, spój ne
i kla row ne prze pi sy pra wa. Wią że się to bo wiem nie tyl ko
ze zmia ną za pi sów usta wy o ROD, ale tak że ze zmia na mi
w ca łym sze re gu in nych ak tów praw nych. Bez te go pro po -
zy cja PO po zo sta je po pu li stycz nym slo ga nem a nie re al ną
pro po zy cją wo bec oby wa te li – dział kow ców. Nie moż na te -
go ro bić w po śpie chu, skła da jąc obiet ni ce bez po kry cia 
w ce lu pod nie sie nia słup ków po pu lar no ści, nie mó wiąc już
o zwy kłym ma mie niu dział kow ców. Wska zać tak że na le ży,
że pro jekt oby wa tel ski był bar dzo sze ro ko kon sul to wa ny
ze śro do wi skiem dział kow ców i na żad nym eta pie tych
kon sul ta cji kwe stia uwłasz cze nia nie by ła pod no szo na. Jest
to do bit nym do wo dem na to, że uwłasz cze nie nie jest dla
dział kow ców spra wą fun da men tal ną.

Bio rąc pod uwa gę po wyż sze, Kra jo wa Ra da Pol skie go
Związ ku Dział kow ców ape lu je o wy co fa nie się z przy ję -
tej przez pod ko mi sję w art. 32 po praw ki, de kla ru jąc jed -
no cze śnie wo lę współ pra cy z par la men ta rzy sta mi przy
two rze niu od ręb nej usta wy w za kre sie uwłasz cze nia dział -
kow ców.

KRAJOWA RADA 
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 24 lip ca 2013 ro ku 
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W dniu 31 lip ca br. od by ło się po sie dze nie Pre zy dium
KR PZD przy udzia le Prze wod ni czą cych Kra jo wej Ko -
mi sji Re wi zyj nej i Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej. Pod -
czas po sie dze nia za po zna no się z pro jek tem usta wy

przy ję tym przez pod ko mi sję. W tej spra wie Pre zy dium
przy ję ło oświed cze nie i po dzię ko wa nie (str. 2 Biu le ty nu)
za wspar cie pro jek tu oby wa tel skie go usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

III. OÂWIADCZENIE PREZYDIUM KR PZD 

OŚWIADCZENIE
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 31 lipca 2013 r.
w spra wie uwłasz cze nia dział kow ców oraz wol ne go ob ro tu dział ka mi za pro po no wa ne go

przez po słów PO

Kra jo wa Ra da pod czas po sie dze nia w dniu 24 lipca br.
prze dys ku to wa ła wszyst kie po praw ki Plat for my Oby wa -
tel skiej, któ re zo sta ły zgło szo ne do oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy o ROD. Swo je po glą dy wy ra zi ła w 3 sta no -
wi skach tj. w spra wie uwłasz cze nia dział kow ców, nie kon -
tro lo wa ne go ob ro tu dział ka mi oraz prze pi sów przej ścio -

wych do ty czą cych po twier dza nia człon ko stwa w Związ -
ku.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD opie ra jąc się na tych
sta no wi skach, jak rów nież bio rąc pod uwa gę sta no wi ska
OZ PZD, za rzą dów ROD i  li sty dział kow ców, oświad -
cza, że:

1. PZD nie jest prze ciw ko uwłasz cze niu dział kow ców.

2. PZD jest za uwłasz cze niem wszyst kich dział kow ców.

3. PZD jest prze ciw ko wol ne mu ob ro to wi dział ka mi.

Pre zy dium KR PZD nie ma żad nych za strze żeń co do
sa mej idei uwłasz cze nia dział kow ców. Jed nak że uzna je,
że nie jest ono moż li we w for mie za pro po no wa nej przez
po słów PO. Przede wszyst kim dla te go, że uwłasz cze nie
dział kow ców nie jest moż li we w sto sun ku do wszyst kich
grun tów ROD. Obej mie  tyl ko 63%  grun tów, bę dą cych 
w użyt ko wa niu wie czy stym bądź we wła sno ści PZD.
Prak tycz nie żad nych szans na uwłasz cze nie nie bę dą mie -
li dział kow cy z du żych miast. W War sza wie, tyl ko 1 na
174 ROD jest w użyt ko wa niu wie czy stym. Po dob nie 
w Ka to wi cach, gdzie dział kow cy z za le d wie 0,005% ROD
bę dą mo gli uwłasz czyć się. W Kra ko wie bę dzie to do ty -
czy ło dział kow ców z 2% ROD, w Lu bli nie – 5% ROD, 
w Ło dzi – 9% ROD, w Po zna niu – 18% ROD, a w
Szczec nie – 19% ROD. Są ta kie mia sta jak Ostro wiec
Świę to krzy ski, Ty chy czy Za brze, gdzie ża den dział ko -
wiec nie bę dzie miał moż li wo ści uwłasz cze nia się.
Uwłasz cze nie nie obej mie za tem wszyst kich dział kow -
ców, a róż ni co wa nie dział kow ców na lep szych i gor -
szych mo że wy wo łać kon flik ty spo łecz ne i cha os 
w ogro dach. 

Po sło wie PO pró bu ją mar gi na li zo wać fakt, iż wła sność
i użyt ko wa nie wie czy ste, któ re ma być prze ka zy wa ne
dział kow com jest obar czo ne wa dą – pra wem pier wo ku pu
przez gmi nę za 1% war to ści grun tu. W prak ty ce ozna cza
to, iż dział kow cy za miast zo stać uwłasz cze ni, mo gą zo -
stać wy własz cze ni przez gmi ny. Trud no bo wiem uwie -
rzyć, że gmi ny ma jąc w miej sco wym pla nie za go spo-
da ro wa nia prze strzen ne go in ne prze zna cze nie ogro du nie
bę dą chcia ły sko rzy stać z pra wa pier wo ku pu, by od sprze -
dać grunt de we lo pe rom lub in nym in we sto rom. 

Po nad to, co jest nie zwy kle istot ne, jak wska zu ją eks per -
ci i kon sty tu cjo na li ści prze pis do ty czą cy uwłasz cze nia jest
nie kon sty tu cyj ny, co mo że do pro wa dzić do te go, że usta -
wa za miast przy nieść bez pie czeń stwo i spo kój ogro dom
sta nie się po lem wal ki i po wo dem za skar że nia do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go. To z ko lei wy dłu ży ca ły pro ces le -
gi sla cyj ny, a w kon se kwen cji mo że do pro wa dzić do nie
uchwa le nia usta wy. Wów czas 21 stycz nia 2014 r. dział -
kow cy zo sta ną je dy nie z ko lej ny mi pu sty mi obiet ni ca mi,
ja kich rząd PO zło żył już dzie siąt ki w cią gu sied miu lat
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spra wo wa nia wła dzy. Czy o to wła śnie nam wszyst kim
cho dzi?

Nic nie mó wi się rów nież o opła tach zwią za nych 
z uwłasz cze niem dział kow ców, po cząw szy od kosz tów
wy dzie le nia geo de zyj ne go dział ki, po wy na gro dze nie dla
no ta riu sza i opła tach zwią za nych z wpi sem pra wa w księ -
dze wie czy stej. Z jed nej stro ny po sło wie Platformy Oby-
watelskiej ma mią dział kow ców uwłasz cze niem, ale z dru -
giej stro ny nie pro po nu ją w usta wie żad nych zwol nień  
w tym za kre sie. Bar dzo za sta na wia ją ce jest rów nież mil -
cze nie po słów PO w za kre sie zwol nie nia z opłat rocz nych 
z ty tu łu użyt ko wa nia wie czy ste go. Za tem nie po win no ni -
ko go dzi wić, je śli oka że się na gle, że dział kow cy bę dą
mu sie li pła cić co rocz ną opła tę w wy so ko ści 3% war to ści
grun tu.

Nie do przy ję cia jest rów nież wpro wa dze nie wol ne go
han dlu dział ka mi w ROD. Do tych cza so wa kon tro la za -
rzą dów ROD nad ob ro tem dział ka mi mia ła na ce lu wy -
łącz nie za pew nie nie pra wi dło we go funk cjo no wa nia
ogro du. Wraz z ogra ni cze niem wpły wu sto wa rzy sze nia
ogro do we go na wy bór no we go dział kow ca dyk tat w ogro -
dach przej mie ce na i me cha ni zmy wol ne go ryn ku. Dział -
ki nie bę dą już dla eme ry tów, ren ci stów, mło dych
mał żeństw z dzieć mi i naj bar dziej po trze bu ją cych, lecz
sta ną się one do brem luk su so wym, ma so wo sku po wa nym
przez naj bo gat szych i wy ko rzy sty wa nym w róż nych ce -
lach. Szyb ko prze sta ną one słu żyć spo łecz no ściom lo kal -
nym, zwłasz cza w bar dzo atrak cyj nych tu ry stycz nie
miej sco wo ściach, na Po mo rzu i Ma zu rach. Bez nad zo ru
sto wa rzy sze nia ogro do we go każ dy bę dzie mógł na dział -
ce ro bić to, co chce. W ta kiej sy tu acji, nikt nie bę dzie

chciał po no sić od po wie dzial no ści za za rzą dza nie ogro dem.
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD stwier dza, że ogro dy

dział ko we prze trwa ły ata ki na Zwią zek i dział kow ców,
dzię ki jed no ści i so li dar no ści spo łecz no ści dział ko wej.
Nie jed no krot nie wy ma ga ło to przed ło że nia in te re sów
ROD nad wła sny mi, in dy wi du al ny mi po trze ba mi. Dla te -
go Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD uwa ża za swój obo -
wią zek po in for mo wać wszyst kich dział kow ców i spo łe-
czeń stwo o skut kach pro po zy cji Platformy Obywatelskiej.
Żad ne po pu li stycz ne ha sła po li ty ków PO nie ukry ją te go,
co jest praw dzi wym ce lem PO, a mia no wi cie – uwol nie -
nie grun tów i li kwi da cja ru chu ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce. Po nad to cał ko wi cie zi gno ro wa no i po mi nię to
ideę, któ ra przez 116-lat to wa rzy szy ła po wsta wa niu i roz -
wo jo wi ogrod nic twa dział ko we go na zie miach pol skich, 
a wiec po moc naj uboż szym. To, co pro po nu je par tia rzą -
dzą ca jest tak że sprzecz ne z eu ro pej ską wi zją ogrod nic -
twa dział ko we go. Ogro dy dział ko we w ca łej Eu ro pie
znaj du ją się na grun tach pu blicz nych przede wszyst kim
po to, by mo gły słu żyć ca łe mu spo łe czeń stwu, w tym naj -
bar dziej po trze bu ją cym. Naj lep szym an ty przy kła dem
wpro wa dza nia in nych re gu la cji praw nych jest Sło wa cja,
gdzie w wy ni ku uwłasz cze nia zli kwi do wa no pra wie po ło -
wę wszyst kich ogro dów. W ich miej scach po wsta ły osie -
dla, skle py i par kin gi. Czy to sa mo chce my zro bić 
z na szy mi ogro da mi?

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD oświad cza, że naj waż -
niej sze w tej spra wie jest jed nak zda nie dział kow ców. To
ich głos jest tu taj de cy du ją cy. Je śli wie rzą oni w obiet ni -
ce uwłasz cze nia skła da ne przez PO i słusz ność li be ra li za -
cji ob ro tu dział ka mi to „zło ży my ROD na oł ta rzu
ofiar nym PO”.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

War sza wa, dnia 31 lip ca 2013 r. 

30 lip ca br. od by ło się po sie dze nie człon ków za ło ży cie -
li Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy
o ROD oraz przed sta wi cie li Ko mi te tu z ca łe go kra ju. Spo -

tka nie mia ło na ce lu omó wie nie pro ce su le gi sla cyj ne go 
i tek stu usta wy, któ ry zo stał opra co wa ny i przy ję ty w pra -
cach sej mo wej pod ko mi sji nad zwy czaj nej.

IV. Z PRAC KOMITETU INICJATYWY
USTAWODAWCZEJ PROJEKTU USTAWY O ROD

1. Człon ko wie Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej dys ku to wa li 
o zmia nach w pro jek cie oby wa tel skim
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Na ko niec sierp nia pla no wa ne jest zwo ła nie po sie dze nia
dwóch Ko mi sji Sej mo wych In fra struk tu ry i Sa mo rzą du
Te ry to rial ne go. Wów czas bę dzie jesz cze moż li wość zgła -
sza nia po pra wek do pro jek tu, któ ry przy go to wa ła Pod ko -
mi sja. W po sie dze niu tym bę dą mo gli uczest ni czyć
człon ko wie Ko mi te tu. – Jest re al na szan sa, że przy mo bi -
li za cji in nych klu bów, mo że my jesz cze coś ura to wać z pro -
jek tu oby wa tel skie go – mó wił mec. Bar tło miej Piech
za zna cza jąc, że w trak cie prac pro jekt oby wa tel ski zo stał
pod da ny da le ko idą cym mo dy fi ka cjom.

Peł no moc ni cy Ko mi te tu przed sta wi li zgro ma dzo nym
zmia ny, ja kie zo sta ły wpro wa dzo ne do pro jek tu oby wa -
tel skie go. Mó wi li też o tym, że prze bieg po sie dzeń wska -
zu je iż – wie dza i zna jo mość pro po nu ją cych po praw ki do
pro jek tu nie za wsze by ły od po wied nie. – Wy klu cza no
pew ne de fi ni cje, po czym na ko lej nym po sie dze niu przy -
wra ca no je ja ko waż ne i istot ne – mó wił mec. To masz Ter -
lec ki. Za zna czył jed nak, że wie le de fi ni cji uda ło się oca lić.
Peł no moc ni cy zwró ci li uwa gę na pew ne pa ra dok sy, któ re
zo sta ły wpro wa dzo ne do pro jek tu, ta kie jak re zy gna cja 
z ogra ni cze nia wie ko we go dot. peł no let no ści, co w prak -
ty ce ozna cza, że tak że dziec ko mo że być dział kow cem. 
– To przy kład po dej ścia dok try nal ne go do spra wy z po mi -
nię ciem za sad prak tycz nych zwią za nych z funk cjo no wa -
niem ogro du – mó wił mec. Ter lec ki.

Zwró co no rów nież uwa gę na nie przy ja zny sto su nek
Biu ra Le gi sla cyj ne go Sej mu (BLS), któ ry  wi docz ny był
pod czas wszyst kich po sie dzeń Pod ko mi sji. W opi nii po -
słów opo zy cji i człon ków Ko mi te tu, BLS zde cy do wa nie
wy cho dzi ło po za wła sną ro lę i nie jed no krot nie wno si ło 
o zmia ny w klu czo wych ar ty ku łach. – Tym cza sem ro lą 
BLS  nie jest wcho dze nie w me ry to rycz ne aspek ty pro jek -
tu i po praw ki, ale tyl ko pro po no wa nie sfor mu ło wań o na -
tu rze for mal nej – wy ja śniał mec. Ter lec ki. Wie lo krot nie
pod kre śla li to tak że po sło wie SLD, PiS, PSL i Ru chu Pa -
li ko ta.

Peł no moc ni cy Ko mi te tu zwró ci li uwa gę, iż wie le wpro -
wa dzo nych przez PO po pra wek mo że słu żyć nad uży ciom.
Tak jest m.in. z wpro wa dze niem nie kon tro lo wa ne go i ko -
mer cyj ne go ob ro tu dział ka mi. – Je śli te za pi sy się utrzy -
ma ją oka że się, że to ce na bę dzie gra ła ro lę w przy pad ku
przej mo wa nia pra wa do dział ki. Kto da wyż szą ce nę, ten
bę dzie miał dział kę. To wy wra ca cha rak ter i isto tę funk cjo -
no wa nia ogro dów dział ko wych – mó wił mec. Bar tło miej
Piech. Pod kre śla no, że spra wa dot. uwłasz cze nia dział -
kow ców jest dziś me dial nie wy ko rzy sty wa na. – Pró bu je
się stwo rzyć wra że nie, ze PZD nie chce uwłasz czyć dział -
kow ców, co jest cał ko wi cie nie zgod ne z praw dą – mó wił
mec. Ter lec ki za zna cza jąc, że co do te go za pi su są spo re
wąt pli wo ści na tu ry kon sty tu cyj nej.

– At mos fe ra pra cy by ła dla nas nie ko rzyst na i świa do -
mie wy wo ły wa na przez nie któ rych po słów. W tych wa run -
kach pra co wa ło się dość trud no. Nie bra no pod uwa gę
pro po zy cji Ko mi te tu i to czą cych się dys ku sji. To co się
uda ło osią gnąć w Pod ko mi sji w tych wa run kach to du ży
suk ces – mó wił Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki. W je -
go opi nii kon se kwen cją wpro wa dzo nych pro po zy cji PO
bę dzie li kwi da cja ogro dów, szcze gól nie tam, gdzie grun -
ty ma ją ja kie kol wiek zna cze nie. – Jesz cze nie po tra fi my
so bie wy obra zić co w prak ty ce te wszyst kie prze pi sy bę dą
zna czy ły – pod kre ślał Pre zes za zna cza jąc, że peł no moc ni -
cy Ko mi te tu zro bi li wszyst ko co moż na, by bro nić za pi -
sów pro jek tu oby wa tel skie go.

W cza sie po sie dze nia od by wa ła się tak że dys ku sja
człon ków Ko mi te tu. Po ja wia ło się wie le py tań na tu ry
praw nej do ty czą ce ar ty ku łów wpro wa dzo nych do usta wy,
oraz ich wpły wie na rze czy wi ste go spo da ro wa nie i funk -
cjo no wa nie ogro dów. Dys ku tan ci pod kre śla li, że trze ba
się bro nić przed tym co Plat for ma chce zro bić z ogro da mi.
Spo ro emo cji wy wo łał te mat uwłasz cze nia. Dys ku to wa no
nad pro ble ma mi, ja kie to mo że ro dzić w związ ku z nie -
kon sty tu cyj no ścią te go prze pi su i pra wem pier wo ku pu
przez gmi nę. – Lu dzie bę dą ku po wa li w do brej wie rze
dział ki że by się uwłasz czyć na po sta wie usta wy. Nie wie -
dzą, że aby je den mógł się uwłasz czyć to kil ku dzie się ciu
dział kow ców trze ba bę dzie ogra ni czyć w ich współ użyt -
ko wa niu – za uwa żył Win cen ty Ku lik. – Lu dzie wi dzą to,
że PO naj pierw wszyst ko chcia ła za brać, a te raz na gle
wszyst ko chce dać. Czę sto pa da ją ta kie sło wa: „Każ de mu
uwie rzy my, ale nie Plat for mie Oby wa tel skiej”. Ten sku tek
me dial ny dot. uwłasz cze nia mo że być chwi lo wy, bo lu dzi
nie da się ma mić i oszu ki wać na dłuż szą me tę – uwa ża Jan
Stań czyk z Kielc. Po raz któ ryś z rzę du PO kom bi nu je 
i chce nas wy pro wa dzić w po le i oszu kać. W Ra do miu ma -
my 4 ogro dy z użyt ko wa niem wie czy stym, a co z po zo sta -
ły mi 38 któ re nie ma ją ty le szczę ścia? – py tał Zyg munt
Kac przak z Ra do mia wzy wa jąc do ma ni fe sta cji ogól no -
kra jo wej. Ko mu po trzeb ne jest uwłasz cze nie? – py tał Sta -
ni sław Za wad ka z War sza wy wska zu jąc, że stan praw ny w
War sza wie ogro dów wska zu je, że tyl ko je den ogród mógł -
by my śleć o uwłasz cze niu, ale tyl ko przy za ło że niu,  że
gmi na nie sko rzy sta ła by z pra wa pier wo ku pu tej zie mi.

Za sta na wia no się tak że nad tym, jak do trzeć do po słów
ko mi sji ze swo imi po stu la ta mi. – To nie mo gą być sło wa.
Ma my wie dzę i do świad cze nie, któ re mo że my wy ko rzy stać
– uwa ża Sta ni sław Za wad ka. – Ra zem z dział kow ca mi by -
łam na spo tka niu u po słan ki Ka ta rzy ny Ma tu sik -Li piec.
Tłu ma czy li śmy o tym, co dzia ło się na Sło wa cji, kie dy
wpro wa dzo no uwłasz cze nie. To są fak ty, a po słan ka PO
nie tyl ko nie chcia ła ich przy jąć i przed sta wić na po sie -
dze niu Pod ko mi sji, ale pod czas prac pod ko mi sji cią gle ba -
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wi ła się swo ją ko mór ką – za uwa ży ła Ha li na Kmie ciak 
z Kra ko wa ko men tu jąc po sta wę nie któ rych po słów w
Pod ko mi sji. – Sko ro Pre mier tak za pra sza na spo tka nia
do sie bie, to mo że trze ba ko lej ny raz z te go sko rzy stać?
Mo że to od nie sie jesz cze ja kiś sku tek, by do trzeć do człon -
ków Ko mi sji i po słów PO, bo in dy wi du al ne spo tka nia 
z człon ka mi Ko mi sji zmie rza ją do ni kąd – pod su mo wał Jan
Stań czyk. Uczest ni cy spo tka nia pod kre śla li, że ten pro jekt
ma szan se być jesz cze bar dziej oby wa tel ski, ale trze ba da -
lej wal czyć zde cy do wa nie w Sej mie z po par ciem ca łe go
Związ ku, okrę gów i za rzą dów ROD. – Wal ka trwa i trze -
ba ją kon ty nu ować mó wiąc gło śno o pro pa gan dzie sto so -
wa nej wzglę dem dział kow ców w me diach i pro sto wać to.
Dział kow cy są oma mie ni i są w szo ku, kie dy wy ja śnia się
im te wszyst kie za wi ło ści. Trze ba tę wie dze prze ka zy wać
im we wszel ki moż li wy spo sób, po przez stro ny in ter ne to -
we i me dia - pro po no wał Je rzy Kar piń ski z Wro cła wia.

– Za na mi stoi mi lion oby wa te li, któ rzy po par li ten pro -
jekt. Mu si my mó wić o na szych za strze że niach i ja sno prze -
ka zać to dział kow com i człon kom ko mi sji. Dział kow cy

wie dzą na dal nie wie le, dla te go wska za ne jest do tar cie do
lu dzi i prze ka za nie im peł nej i praw dzi wej in for ma cji, by
nie da li się zwa rio wać ty mi nie praw dzi wy mi ar ty ku ła mi
w ga ze tach – mó wił Zdzi sław Śli wa z Po zna nia. Po dob ną
opi nię wy ra zi ła Bar ba ra Ko kot z Byd gosz czy mó wiąc:
Trze ba ob na żyć tę per fi dię w wy ko na niu PO wy ko rzy stu -
jąc wszyst kie do stęp ne moż li wo ści . 

Uczest ni cy spo tka nia wy ra zi li sło wa uzna nia dla peł no -
moc ni ków, któ rzy pod czas po sie dzeń Pod ko mi sji wy ka za -
li się du żą wie dzą i umie jęt no ścią prze ko ny wa nia do
swo ich ar gu men tów.

Po nad to przy ję to dwa sta no wi ska przy go to wa ne przez
człon ków za ło ży cie li Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw -
czej:

– oświad cze nie ws. prze bie gu prac sej mo wej pod ko mi -
sji nad zwy czaj nej po wo ła nej do opra co wa nia no we go pro -
jek tu usta wy o ROD,

– sta no wi sko ws. wy ni ków prac pod ko mi sji nad zwy -
czaj nej po wo ła nej do opra co wa nia no we go pro jek tu usta -
wy o ROD.

AH

2. Sta no wi sko Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o ROD 
w spra wie za koƒ czo nych prac Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej w spra wie wy ni ków 
prac Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej po wo ła nej do opra co wa nia no we go pro jek tu
usta wy o ROD

STANOWISKO
Człon ków -Za ło ży cie li Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej

Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
w spra wie zmian wpro wa dzo nych do oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD przez 

po słów Plat for my Oby wa tel skiej i So li dar nej Pol ski

26 lip ca br. za koń czy ła pra ce pod ko mi sja sej mo wa roz -
pa tru ją ca oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych. Upo waż nia to człon ków za ło ży cie li
Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy 
o ROD do oce ny efek tów do tych cza so we go po stę po wa nia
le gi sla cyj ne go.

Wy zna czo ny przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny 18–mie -
sięcz ny ter min na uchwa le nia no wej usta wy – jak po ka za -
ła rze czy wi stość – był bar dzo krót ki. Upły nę ło z nie go
po nad 12 mie się cy, a wej ście w ży cie no wej usta wy wy -
da je się być na dal mgli stą per spek ty wą.  Nie wąt pli wie
wpływ na to mia ła po sta wa po słów PO, któ rzy naj pierw
zwal cza li pro jekt oby wa tel ski, a na stęp nie – po zor nie de -
kla ru jąc po par cie - wpro wa dzi li do nie go zmia ny wy pa -
cza ją ce je go sens. Zmia ny for so wa ne przez PO stwo rzy ły
rów nież ry zy ko, że Pre zy dent za rzu ci no wej usta wie nie -
kon sty tu cyj ność i od mó wi jej pod pi sa nia, przez co ter min
wy zna czo ny przez Try bu nał nie zo sta nie do cho wa ny. 

Po dej mu jąc de cy zję o roz po czę ciu trud nej pro ce du ry

oby wa tel skiej ścież ki le gi sla cyj nej dział kow cy uzna li, że
naj le piej wie dzą, ja kie roz wią za nia są dla nich ko rzyst ne
i za bez pie czą ich pra wa. Opra co wa ny w ich śro do wi sku
pro jekt spo tkał się z ogrom nym po par ciem spo łecz nym.
Bli sko mi lion pod pi sów dział kow ców i sym pa ty ków
ogro dów dział ko wych da ło na dzie ję, iż cie szą ca się ol -
brzy mim po par ciem spo łecz nym ini cja ty wa sta nie się pra -
wem.

Nie ste ty każ dy kto śle dził prze bieg prac pod ko mi sji,
dys ku sję, a czę sto ni ko mu nie po trzeb ne prze py chan ki, 
z dnia na dzień po czął tra cić na dzie ję. Co dzien no ścią by -
ły spo ry pro ce du ral ne i per so nal ne, kłót nie po li tycz ne 
i zgła sza nie zmia ny bez ana li zy ich skut ków dla ca ło ści
pro jek tu. W efek cie głos mi lio na oby wa te li zo stał po mi -
nię ty, by nie po wie dzieć zlek ce wa żo ny. Po rów nu jąc tekst
pro jek tu oby wa tel skie go, z tek stem prze for so wa nym 
w pod ko mi sji przez po słów PO i So li dar nej Pol ski, na le -
ży stwier dzić, że po li ty ka, któ ra wtar gnę ła do ogro dów
dział ko wych, mo że za siać tam spu sto sze nie. 
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Treść pro jek tu oby wa tel skie go mo że być mo dy fi ko wa -
na przez Sejm. Nie mniej, nie ak cep tu je my zmian bu rzą -
cych isto tę ini cja ty wy po par tej przez oby wa te li. Trud no
bo wiem wów czas mó wić o gło sie oby wa te li. Do ka ta lo gu
zmian, któ re spo wo do wa ły za bu rze nie fun da men tów pro -
jek tu oby wa tel skie go, za li czyć na le ży przede wszyst kim
no we za pi sy art. 32 i wpro wa dzo ną tam kon struk cję pseu -
do „uwłasz cze nia” ogra ni czo nej gru py dział kow ców, swo -
iste „okro je nie” art. 45 oraz grun tow ne zmia ny prze pi sów
przej ścio wych – art. 59 i ko lej ne pro jek tu.

Za pro po no wa na przez PO kon struk cja art. 32 jest w na -
szej oce nie przy kła dem po pu li zmu i ma mie nia dział kow -
ców nie re al ną wi zją na by cia użyt ko wa nia wie czy ste go lub
wła sno ści grun tu. Stwo rzo na na po trze by spa da ją cych
son da ży PO, nie sie za so bą po waż ne nie bez pie czeń stwo.
Jej sy gna li zo wa na przez eks per tów nie kon sty tu cyj ność
oraz moż li wość za blo ko wa nia „uwłasz cze nia” przez gmi -
nę, dzię ki pra wu pier wo ku pu za 1% war to ści, bu dzą uza -
sad nio ne oba wy o fak tycz ne in ten cje po li ty ków PO. Czy
nie cho dzi ło o krót ko okre so we pod nie sie nie no to wań PO,
a w dal szej per spek ty wie stwo rze nie pre tek stu do skie ro -
wa nia usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go? Jak ina czej
wy tłu ma czyć sta now czą od mo wę PO dla – zło żo nej przez
przed sta wi cie li Ko mi te tu – pro po zy cji wy pra co wa nia od -
ręb nej usta wy „uwłasz cze nio wej”, dzię ki cze mu od pa da -
ło ry zy ko wej ścia w ży cie wy ro ku Try bu na łu z ca ły mi
ne ga tyw ny mi dla dział kow ców kon se kwen cja mi? Py ta nie
to jest za sad ne zwłasz cza, je że li się pa mię ta, iż w Sej mie
na dal spo czy wa pod pi sa ny przez po li ty ków PO pro jekt
za kła da ją cy ode bra nie dział kow com wszel kich praw i na -
cjo na li za cję ich ma jąt ku. Któ ra z pro po zy cji PO jest ak tu -
al na?

Rów nie ne ga tyw nie na le ży oce nić prze for so wa ne przez
PO po praw ki wpro wa dza ją ce swo bo dę w „han dlu” dział -
ka mi. Ni czym nie ogra ni czo ne me cha ni zmy wol no ryn ko -
we w ogro dach dział ko wych przy nieść mo gą je dy nie ich
dez or ga ni za cję. Kie ro wa nie się przy przy dzia le dzia łek
wy łącz nie kry te rium „ce ny”, sku tecz nie nisz czy funk cję
so cjal ną ogro dów. Czy wg PO dział ki ma ją stać się to wa -
rem, na któ ry stać bę dzie wy łącz nie za moż nych, a nie
tych, któ rzy ich naj bar dziej po trze bu ją? 

Do peł nie niem „psu cia” pro jek tu oby wa tel skie go jest
grun tow na zmia na tzw. „prze pi sów przej ścio wych”. Z ra -
cji ran gi i nie ro ze rwal ne go po wią za nia z ca łym pro jek -
tem, ar ty ku ły te win ny być w jak naj mniej szym stop niu
mo dy fi ko wa ne, by nie do pro wa dzić do ich dys funk cyj no -
ści, a tym bar dziej nie kon sty tu cyj no ści. Jak wy ni ka z ana -
liz, po praw ki PO nie są wol ne od tych wad – ogro dom
gro zi pa ra liż. 

Kon struk cja po twier dza nia człon ko stwa przez mi lion

dział kow ców w PZD oraz pra co chłon nych i kosz tow nych
dzia łań nad po dej mo wa niem wy mu szo nej przez usta wę
de cy zji w/s. wy łą cza nia się ogro dów – oprócz obaw, co
do zgod no ści z Kon sty tu cją RP – gwa ran tu ją nie po trzeb -
ne za mie sza nie. 

Pra ce pod ko mi sji nie są koń cem dro gi le gi sla cyj nej.
Nie mniej ze sta wia jąc ich wy ni ki z ana li zą sta no wisk po -
szcze gól nych par tii po li tycz nych – szcze gól nie PO i So li -
dar nej Pol ski – trud no o opty mizm, co do fi nal ne go
kształ tu usta wy. To co naj bar dziej nie po koi, to za rzu ty nie -
kon sty tu cyj no ści sta wia ne wo bec klu czo wych zmian, 
a mia no wi cie „uwłasz cze nia” oraz za gad nień prze pi sów
przej ścio wych (m.in. po twier dza nia człon ko stwa).

Po zo sta wie nie tych re gu la cji pod da je w wąt pli wość re -
al ność wej ścia no wej usta wy w ży cie przed 20 stycz nia
2014 r. Dwu znacz ne kon sty tu cyj nie za pi sy upraw do po -
dab nia ją skie ro wa nie ca łe go pro jek tu usta wy przez Pre -
zy den ta RP do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Dla te go z ca łą
sta now czo ścią stwier dzić na le ży, iż do ko na ne przez po -
słów z PO oraz So li dar nej Pol ski zmia ny w tek ście oby -
wa tel skim mo gą zni we czyć jej naj waż niej szy cel – za bez-
pie cze nie dział kow ców przed skut ka mi „nie kon tro lo wa -
ne go” wej ścia w ży cie wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go. Tym bar dziej dzi wi po sta wa po słów PO oraz SP,
któ rzy od rzu ci li pro po zy cję ure gu lo wa nia „uwłasz cze nia”
dział kow ców w in nej usta wie. Dzię ki ta kie mu roz wią za -
niu unik nę li by ry zy ka za kwe stio no wa nia usta wy chro nią -
cej dział kow ców przed na stęp stwa mi orze cze nia TK.
Jed no cze śnie dzię ki kom plek so we mu ure gu lo wa niu kwe -
stii uwłasz cze nia, unik nę li by za rzu tu po zor no ści tej kon -
cep cji, któ ra w kształ cie za pro po no wa nym przez PO,
fak tycz nie ma szan se ob jąć za le d wie uła mek z mi lio na
pol skich dział kow ców. 

Z po wyż szych wzglę dów Ko mi tet oświad cza, iż zmia -
ny wpro wa dzo ne przez pod ko mi sję do pro jek tu oby wa -
tel skie go nie znaj du ją je go ak cep ta cji. Dla te go ape lu je my
do Sej mu RP o przy wró ce nie, w to ku dal szych prac, pier -
wot nych za ło żeń ini cja ty wy po par tej przez mi lion oby wa -
te li. 

Jed no cze śnie stwier dza my, że od po wie dzial ność za
skut ki mo dy fi ka cji ini cja ty wy oby wa tel skiej, któ re za gra -
ża ją mi lio no wi pol skich ro dzin dział ko wych, spo czy wa w
ca ło ści na po słach PO oraz So li dar nej Pol ski. To po sło wie
tych ugru po wań, kie ru jąc się swy mi par tyj ny mi in te re sa -
mi, nie opar li się po ku sie się gnię cia po po pu li stycz ne ha -
sła i wbrew sta no wi sku Ko mi te tu, wpro wa dzi li do pro-
jek tu oby wa tel skie go zmia ny, któ re mo gą po słu żyć za pre -
tekst do za kwe stio no wa nia usta wy przez Pre zy den ta, 
a tym sa mym, za gro zić pra wom dział kow ców i dal sze mu
funk cjo no wa niu ogro dów dział ko wych w Pol sce. 

Człon ko wie -Za ło ży cie le
Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej

Pro jek tu Usta wy o ROD     War sza wa dn. 30 lip ca 2013 r. 
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Człon ko wie -Za ło ży cie le Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo -
daw czej Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych, re pre zen tu ją cy mi lio no we śro do wi sko pol skich
dział kow ców, wy ra ża ją głę bo ką dez apro ba tę prze bie giem
i wy ni ka mi prac sej mo wej pod ko mi sji, ma ją cej wy pra co -
wać no we prze pi sy do ty czą ce ogro dów dział ko wych. Mi -
mo że pod ko mi sja przy ję ła za ba zę swo ich prac pro jekt
oby wa tel ski – co da wa ło na dzie ję na przy ję cie do brej 
i kom plek so wej re gu la cji zgod nej z wo lą dział kow ców 
– to jed nak zmia ny, ja kie w pro jek cie prze for so wa li po -
sło wie Plat for my Oby wa tel skiej (PO) oraz So li dar nej Pol -
ski (SP), po waż nie na ru szy ły in te gral ność oraz isto tę
pro jek tu.

Pra gnie my przy po mnieć, że za sad ni czą in ten cją Ko mi -
te tu przy two rze niu pro jek tu by ło za rów no do sto so wa nie
no wych prze pi sów do Kon sty tu cji, ale rów nież za bez pie -
cze nie praw dział kow ców, aby za cho wać ich sil ną po zy -
cję, któ ra gwa ran tu je ist nie nie i roz wój ogro dów dział -
ko wych. Przy go to wa ny pro jekt speł nił te za ło że nia, cze -
go do wo dem są po zy tyw ne opi nie uzna nych kon sty tu cjo -
na li stów, a tak że po wszech na ak cep ta cja ze stro ny sa mych
dział kow ców, któ rzy wy ra zi li swo je po par cie po nad 
924 ty sią ca mi pod pi sa mi. 

Tak ma so wa i jed no znacz na ak cep ta cja ze stro ny śro do -
wi ska dział kow ców sta no wi dla Ko mi te tu zo bo wią za nie
do obro ny w pro ce sie le gi sla cyj nym fun da men tów i za ło -
żeń pro jek tu oby wa tel skie go. Nie po zwo li my, aby tak wy -
raź ne sta no wi sko pra wie mi lio na osób zo sta ło sprze -
nie wie rzo ne i słu ży ło wpro wa dze niu re gu la cji na wskroś
od mien nych od tych, któ re uzy ska ły tak ogrom ne po par -
cie. Ko mi tet nie po zwo li na wy ko rzy sta nie ma so wej ini -
cja ty wy oby wa tel skiej do re ali za cji par ty ku lar nych
in te re sów nie któ rych par tii po li tycz nych, któ re dą żą do
osła bie nia ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju.

Z ogrom nym ża lem oświad cza my, że po praw ki prze gło -
so wa ne przez po słów PO i SP istot nie zmie ni ły ob li cze
pro jek tu oby wa tel skie go. Oce nia jąc je go ak tu al ną treść,
trud no nie od nieść wra że nia, ze jest to już in ny do ku ment,
od bie ga ją cy od pier wo wzo ru, nie gwa ran tu ją cy utrzy ma -
nia cha rak te ru i isto ty ogro dów dział ko wych. Uwa ża my,
że przy ta kim kształ cie pro jekt nie ze brał by wy ma ga nej
licz by 100 ty się cy pod pi sów. Prze for so wa ne zmia ny zde -
for mo wa ły pro jekt i wy krzy wi ły sens po szcze gól nych za -

pi sów, wy ra ża ją cych in ten cje au to rów pro jek tu oraz osób,
któ re go po par ły. 

Ja ko Człon ko wie -Za ło ży cie le Ko mi te tu od bie ra my to
ja ko wy raz zlek ce wa że nia nie mal mi lio na oby wa te li, któ -
rych wo la zo sta ła zi gno ro wa na. Je ste śmy w peł ni świa do -
mi, że w to ku prac sej mo wych wszyst kie pro jek ty pod -
le ga ją zmia nom, ale uwa ża my, iż każ da po praw ka po win -
na być po prze dzo na rze czo wą dys ku sją i po par ta me ry to -
rycz ną ar gu men ta cją. Tym cza sem prze bieg po sie dzeń
pod ko mi sji ja skra wo wy ka zał, że me ry to ry ka zo sta ła cał -
ko wi cie wy par ta przez po li ty kę. Zbyt czę sto igno ro wa no
ar gu men ty au to rów pro jek tu oby wa tel skie go w ce lu prze -
pchnię cia wła snych, zu peł nie nie zro zu mia łych, kon cep -
cji, któ re sprze ci wia ją się cha rak te ro wi i za sa dom funk cjo -
no wa nia ogro dów dział ko wych. 

Przy kła dem ta kie go po dej ścia jest zmia na w prze pi sie
do ty czą cym prze no sze nia przez dział kow ca praw do swo -
jej dział ki, cze go efek tem bę dzie nie kon tro lo wa ny i ko -
mer cyj ny ob rót dział ka mi, co mo że wy na tu rzyć funk cjo -
no wa nie wie lu ogro dów dział ko wych. Z ko lei wy raź nie
pro pa gan do wa po praw ka, ma ją ca ja ko by „uwłasz czyć”
dział kow ców jest obar czo na po waż ny mi za strze że nia mi
kon sty tu cyj ny mi, sy gna li zo wa ny mi przez eks per ta pod -
ko mi sji, któ re mo gą w ogó le za blo ko wać no wą usta wę.
Po nad to za pro po no wa ne uwłasz cze nie po mi ja znacz ną
część dział kow ców, zwłasz cza z naj więk szych miast.
Utrzy mu je też swo istą furt kę dla gmin w po sta ci pra wa
pier wo ku pu za 1% war to ści, czy li za nim dział ko wiec się
uwłasz czy gmi na bę dzie mo gła prze jąć pra wo i w ogó le
po zba wić dział kow ca dział ki. Uwłasz cze nie mo że się za -
tem w wie lu przy pad kach skoń czyć zwy kłym wy własz -
cze niem. Ta kie za gro że nia by ły pod no szo ne przez przed-
sta wi cie li Ko mi te tu pod czas pod ko mi sji, jed nak po sło wie
PO i SP je zu peł nie zi gno ro wa li.

Naj więk sze obu rze nie wy wo łu je jed nak prze bieg prac
pod ko mi sji nad klu czo wy mi prze pi sa mi przej ścio wy mi.
Kwe stia naj bar dziej new ral gicz na nie do cze ka ła się żad -
nej me ry to rycz nej dys ku sji, nie po zwo lo no au to rom pro -
jek tu zgło sić ja kich kol wiek po pra wek, lecz prze cię to
wszel ką dys ku sję i po pro stu prze gło so wa no ca ły roz dział
w wer sji zgło szo nej przez PO. W re zul ta cie przy ję to ka ry -
ka tu ral ny sys tem, w któ rym każ dy z nie mal mi lio na dział -
kow ców bę dzie mu siał w cią gu kil ku mie się cy na no wo

3. OÊwiad cze nie ws. pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

OŚWIADCZENIE
Człon ków -Za ło ży cie li Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej

Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
z dnia 30 lip ca 2013 ro ku

w spra wie prze bie gu i wy ni ków prac pod ko mi sji sej mo wej po wo ła nej do roz pa trze nia pro jek tów 
ustaw do ty czą cych ogro dów dział ko wych
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wy peł nić de kla ra cję, je że li nie chce utra cić człon ko stwa
w do tych cza so wej or ga ni za cji.  Mo że to do pro wa dzić do
po zba wie nia praw or ga ni za cyj nych ty się cy oby wa te li
wbrew ich wcze śniej wy ra żo nej wo li, co już sta no wi na -
ru sze nie Kon sty tu cji, co ja sno wy ka zał eks pert pod ko mi -
sji, któ re go po raz ko lej ny zlek ce wa żo no. Po nad to 
w ra mach prze for so wa nych prze pi sów przej ścio wych
zmu sza się każ dy z nie mal 5 ty się cy ogro dów dział ko -
wych do kosz tow ne go zwo ły wa nia ko lej nych wal nych ze -
brań w ce lu po now ne go roz pa try wa nia kwe stii wy od ręb-
nie nia się ze struk tur or ga ni za cji ogól no pol skiej. O ile
dział kow cy mu szą mieć szan sę wy po wie dze nia się w tej
spra wie, to jed nak wpro wa dze nie obo wiąz ku wie lo krot -
ne go roz pa try wa nia tej kwe stii, w szcze gól no ści na każ -
dym ko lej nym wal nym ze bra niu, mo że do pro wa dzić do
bra ku ko niecz nej sta bil no ści or ga ni za cyj nej w ogro dzie.
Stąd przed sta wi cie le Ko mi te tu pro po nu ją, aby kwe stia ta
by ła roz strzy ga na raz na dwa la ta, je że li ta ka bę dzie wo la

sa mych dział kow ców.    
Ma jąc po wyż sze na uwa dze Człon ko wie -Za ło ży cie le

Ko mi te tu, ja ko au to rzy i pro pa ga to rzy pro jek tu oby wa tel -
skie go po par te go po nad 924 ty sią ca mi pod pi sów, wy ra -
ża ją po gląd, że prze bieg i efek ty pra cy pod ko mi sji bu dzą
nasz głę bo ki sprze ciw. Wpro wa dzo ne zmia ny ude rza ją w
za ło że nia pro jek tu, któ ry ma być zgod ny z Kon sty tu cją 
i za cho wać cha rak ter ogro dów ja ko urzą dzeń uży tecz no -
ści pu blicz nej. Dla te go też wzy wa my wszyst kich par la -
men ta rzy stów, a zwłasz cza po słów PO i SP, do od stą pie nie
od for so wa nych zmian, któ re go dzą w in te re sy dział kow -
ców i isto tę ogrod nic twa dział ko we go. Ape lu je my o usza -
no wa nie ma so we go gło su oby wa te li, któ rzy wy raź nie
okre śli li swo ją wo lę w za kre sie kształ tu po par te go przez
sie bie pro jek tu. Dział kow cy wy ra zi li swo je sta no wi sko 
i naj le piej wie dzą, ja kie re gu la cje za bez pie czą ich pra wa
oraz za pew nią ist nie nie i roz wój ogro dów dział ko wych 
w Pol sce.

Człon ko wie -Za ło ży cie le Ko mi te tu Ini cja ty wy 
Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy 

o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wychWar sza wa, dnia 30 lip ca 2013 ro ku

De cy zją pod ko mi sji nad zwy czaj nej z dnia 18 czerw ca
br. z gro na 4 pro jek tów ustaw ma ją cych w przy szło ści re -
gu lo wać funk cjo no wa nie pol skich ogro dów dział ko wych
wy bra no jed no gło śnie za ba zę do dal szych prac oby wa -
tel ską ini cja ty wę usta wo daw czą, pod któ rą swe pod pi sy
zło ży ło bli sko 925 ty się cy oby wa te li.

Przed mio to wa de cy zja da ła na dzie ję, iż głos tak wiel -
kiej rze szy dział kow ców i sym pa ty ków ogrod nic twa
dział ko we go nie zo sta nie po mi nię ty, a roz po czę ta w tym
za kre sie pro ce du ra le gi sla cyj na, za koń czy się po myśl nie
dla nie mal pię ciu ty się cy ROD i mi lio na in dy wi du al nych
użyt kow ni ków.

Swo istym po twier dze niem po wyż sze go by ło od by te 
3 dni wcze śniej spo tka nie Pre mie ra Rzą du z war szaw ski -
mi dział kow ca mi i zło żo ne de kla ra cje po par cia, nie tyl ko

dla sa mej idei ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju,
ale przede wszyst kim wy pra co wa nych w tym śro do wi sku
pro po zy cji no wych za pi sów usta wo wych.

Jak to by wa z obiet ni ca mi i de kla ra cja mi po li tycz ny mi...
By wa róż nie...

Tak też nie ste ty – jak po ka zu ją od by te po sie dze nia pod -
ko mi sji – by ło i tym ra zem...

Przed ło żo ne dnia 18 lip ca br. po praw ki do oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy o ROD ze stro ny klu bów par la -
men tar nych, w zde cy do wa nej więk szo ści nie ce cho wa ły
się nie ste ty za war to ścią me ry to rycz ną, a ich ro lą by ła je -
dy nie ko rek ta za pi sów pro jek tu oby wa tel skie go o cha rak -
te rze le gi sla cyj nym lub re dak cyj nym.

V. ANALIZA I OMÓWIENIE ZMIAN
WPROWADZONYCH PRZEZ PO DO PROJEKTU

1. Czy oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
jest jesz cze pro jek tem oby wa tel skim?
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Do dat ko wą funk cję na le ża ło przy pi sać tym pro po zy -
cjom zmian ja kie skie ro wa ne zo sta ły ze stro ny naj więk -
szej par tii po li tycz nej – Plat for my Oby wa tel skiej.

Ka ta log po pra wek, z uwa gi na ich ilość a przede wszyst -
kim czę sto ra dy kal ną za war tość nie po zwa lał, a dziś moż -
na już nie mal z ca łą pew no ścią stwier dzić, iż nie po zwo lił
na za cho wa nie fun da men tów na ja kich opar to pro jekt oby -
wa tel ski.

Licz ba aż 34 pro po zy cji po pra wek – w więk szo ści prze -
gło so wa nych przez po słów PO – czę sto zmie nia ją cych
isto tę i cha rak ter funk cjo no wa nia pol skie go ogrod nic twa

dział ko we go na płasz czyź nie usta wo wej, po za koń cze niu
po sie dze nia pod ko mi sji w dniu 26 lip ca br., zo bo wią zu je
wręcz do za da nia fun da men tal ne go py ta nia – czy ma my
do czy nie nia jesz cze z pro jek tem oby wa tel skim, czy tez
cał kiem in nym pro jek tem usta wy?

Od po wiedź na tak za da ne py ta nie na le ży po prze dzić
grun tow ną ana li zą i omó wie niem tych pro po zy cji za pi -
sów PO, któ re zo sta ły wpro wa dzo ne do tek stu oby wa tel -
skie go i nie ma ją przy mio tu je dy nie le gi sla cyj ne go czy
czy sto re dak cyj ne go.

Art.2 pro jek tu

Wpro wa dzo ne zmia ny w opra co wa nym słow nicz ku po -
jęć, za bu rzy ły do tych cza so wą spój no ścią przy ję tych kon -
struk cji i form praw nych pro jek tu.

Wy kre śle nie w art. 2 pkt 1 prze słan ki peł no let no ści w
de fi ni cji dział kow ca, wpro wa dza dys funk cyj ność w sa mej
dzia łal no ści ROD. Do pusz cza on po przez tak przy ję tą de -
fi ni cję do sy tu acji, przy zna nia przy mio tu dział kow ca tak -

że oso bom, któ re nie ukoń czy ły 18 lat – nie za kre śla jąc
dol nej gra ni cy wie ku. Łą czy się to nie ro ze rwal nie z pro -
ble ma ty ką cho ciaż by co rocz nych wal nych ze brań w ogro -
dach – udzia łu w ze bra niu i moż li wo ści de cy do wa nia 
w spra wach bie żą ce go funk cjo no wa nia da ne go ROD tak -
że ze stro ny osób nie peł no let nich.

Art.7 pro jek tu

W tre ści te goż ar ty ku łu wy kre ślo no za pis o nad zo rze 
w za kre sie ogrod nic twa dział ko we go ze stro ny mi ni stra
wła ści we go ds. rol nic twa.

Brak przed mio to we go za pi su w pro jek cie usta wy wy -
da je się o ty le nie za sad ny, iż kwe stia nad zor cza – jej brak
w usta wie o ROD z 8 lip ca 2005 r. – pod nie sio na zo sta ła

w wy ro ku TK z 11 lip ca 2012 r. Z uwa gi na po wyż sze,
ure gu lo wa nie kwe stii nad zo ru w no wym pro jek cie usta wy
o ROD po win no zo stać za cho wa ne, mi mo wska za nia or -
ga nu nad zo ru w usta wie o dzia łach ad mi ni stra cji rzą do -
wej czy re gu la cji usta wy pra wo o sto wa rzy sze niach.

Art.10 pro jek tu

Dys ku syj ną w za kre sie moż li wo ści za kła da nia ROD jest
zmia na pod mio tów, któ re mo gły by za ło żyć ogród dział -
ko wy. Do tych cza so wy ka ta log po sze rzo no o tzw. „in ne
pod mio ty”.

Wpro wa dza to sy tu ację, w któ rej oso by fi zycz ne mo gą

two rzyć no we ROD. Po łą cze nie zaś owe go two rze nia
ogro dów z fak tem np. moż li wych zwol nień po dat ko wych
dla ta kich osób w od nie sie niu do grun tu, wy da je się roz -
wią za niem nie do koń ca wła ści wym i słusz nym.

Art.32 ust. 1 i 2 pro jek tu

Jed ną z klu czo wych zmian ja kie zo sta ły wpro wa dzo ne
do pro jek tu oby wa tel skie go po praw ką Klu bu PO jest kwe -
stia tzw. „uwłasz cze nia dział kow ców”.

W sy tu acji kie dy dział ka sta no wi wła sność sto wa rzy -
sze nia ogro do we go lub od da na zo sta ła mu w użyt ko wa nie
wie czy ste, na pi sem ny wnio sek dział kow ca, da ne sto wa -
rzy sze nie obo wią za ne jest do usta no wie nia – zby cia jed -
ne go z dwóch w/w praw na rzecz in dy wi du al ne go wnio s-
ko daw cy – dział kow ca.

W miej scu tym wska zać na le ży, iż roz wią za nie ta kie
obar czo ne jest bar dzo du żym ry zy kiem nie kon sty tu cyj no -
ści, gra ni czą cym nie mal że z pew no ścią.

Wnio sek ta ki moż na wy pro wa dzić cho ciaż by z fak tu ni -
czym nie upraw nio ne go róż ni co wa nia dział kow ców na
dwie ka te go rie po przez kry te rium cał ko wi cie od nich sa -
mych nie za leż ne.

Przed mio to wa kon struk cja „uwłasz cze nia” po mi ja 
w peł ni kwe stię tych użyt kow ni ków dzia łek, któ rzy znaj -
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du ją się na te re nie bę dą cym je dy nie w użyt ko wa niu zwy -
kłym PZD.

Po ten cjal ne na by cie pra wa wła sno ści lub użyt ko wa nia
wie czy ste go dział ki nie da je się w ża den spo sób ra cjo nal -
nie i praw nie po wią zać z kon struk cją pra wa do dział ki 
w po sta ci umo wy dzier ża wy dział ko wej wy ra żo nej 
w art. 30 pro jek tu, któ ry w ta kiej sy tu acji wy klu czał by je -
go za sto so wa nie do dział kow ców z sil niej szym ty tu łem
praw nym – wła sno ści lub użyt ko wa nia wie czy ste go.

Ko lej na wąt pli wość zwią za na z tak wpro wa dzo ną po -
praw ką, wy ni ka z ry zy ka nie kon sty tu cyj no ści po przez na -
ru sze nie pra wa wła sno ści gmin czy sa me go sto wa rzy-
sze nia ogro do we go, wy ni ka ją ce go z art. 21 ust. 1 Kon sty -
tu cji.

Ewen tu al ne uwłasz cze nie dział kow ców po przez na by -
cie przez nich pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go dział ki,
wy łą cza sku tecz nie moż li wość ochro ny przed li kwi da cją
ROD z art. 22 ust. 2. Wska za ne w tym prze pi sie ogra ni -
cze nie w po sta ci prze słan ki za pi sów w m.p.z.p. sta je się
bez przed mio to we z uwa gi na cha rak ter sa me go użyt ko -
wa nia wie czy ste go i ewen tu al ne go ogra ni cze nia te go pra -
wa je dy nie re gu la cja mi usta wy o go spo dar ce nie ru cho -
mo ścia mi a nie usta wą o ROD. 

Dą żąc do za cho wa nia funk cji i ro li ogro dów dział ko -
wych w po wią za niu z wła sno ścią lub użyt ko wa niem wie -
czy stym dział kow ca do in dy wi du al nej dział ki, na le ża ło by
w spo sób bar dzo da le ko idą cy ogra ni czyć oba po wyż sze
pra wa, co z ra cji ich isto ty wy da je się praw nie nie moż li we.

Do bit nym po twier dze niem tak wy pro wa dzo nych wnio -
sków jest wy da ne orze cze nie TK o sygn. 39/00 z dnia
20.02.2002 r., w któ rym Try bu nał stwier dza m. in. iż pró -
ba uwłasz cze nia pew nej ka te go rii dział kow ców pra wem
użyt ko wa nia wie czy ste go pro wa dzi ło by do uzna nia ta kich
re gu la cji praw nych za nie zgod nych z Usta wą za sad ni czą.

Nie spo sób tak że, nie do ko nać ana li zy szans owe go
uwłasz cze nia w ze sta wie niu z za pi sa mi usta wy o go spo -
dar ce nie ru cho mo ścia mi, a w szcze gól no ści zmia ny usta -
wy o POD z 23 czerw ca 1995 r. – art. 2 ust. 5.

Z chwi lą zby cia przez PZD pra wa użyt ko wa nia wie czy -
ste go grun tów, wła ści wej te ry to rial nie gmi nie, przy słu gi -
wać bę dzie usta wo we pra wo pier wo ku pu te goż pra wa za
1% je go ce ny.

Pod po ję ciem „zby cia” zaś ro zu mieć na le ży nie tyl ko
sprze daż pra wa ale tak że każ dą in ną for mę je go prze nie -
sie nia – np. da ro wi zny.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców zo bo wią za ny był by mo -
cą usta wy po wia do mić gmi nę o fak cie zby cia pra wa użyt -
ko wa nia wie czy ste go na rzecz dział kow ca, a wła ści wa

te ry to rial nie gmi na mo gła by w ter mi nie mie sią ca z przy -
słu gu ją ce go jej pra wa pier wo ku pu ta kiej nie ru cho mo ści
sko rzy stać.

Wszel kie zaś pró by za war cia umo wy bez wa run ko wej
w tym za kre sie, po wo do wa ły by jej nie waż ność z mo cy
pra wa.

Po łą cze nie zaś opi sa ne go pra wa pier wo ku pu z czę sto
nie mal 100% wy kre śle niem ROD z m.p.z.p. więk szych
miast, ka że po sta wić py ta nie o ja ką kol wiek szan sę na nie -
sko rzy sta nie przez wła ści cie la te re nu – gmi nę z moż li wo -
ści po wro tu peł ni praw do te re nu na je go rzecz.

Zmo dy fi ko wa nie ust. 2 art. 32 po przez ode sła nie w kwe -
stii za rzą du czę ścią wspól ną ROD do prze pi sów o współ -
wła sno ści w po wią za niu z wcze śniej szym udzia łem dział-
kow ca w tym że ma jąt ku ogro du, zmie rza bez po śred nio do
pa ra li żu or ga ni za cyj ne go. Ma my wów czas do czy nie nia
z peł ną mar gi na li za cją ro li sa me go sto wa rzy sze nia ogro -
do we go w za rzą dza niu ogro dem i je go ma jąt kiem wspól -
nym.

Od ręb ną kwe stią jest, na ile moż na w sy tu acji współ -
wła sno ści, a więc naj sil niej sze go z ko dek so wych ty tu łów
praw nych, ogra ni czać ta ko we pra wo za pi sa mi usta wy 
o ROD w za kre sie de cy do wa nia o roz po rzą dze niu ta kim
pra wem przez wła ści cie la. 

Abs tra hu jąc zaś od kwe stii na tu ry praw nej, stwier dzić
na le ży bez wąt pie nia, iż sa ma pró ba tzw. „wy biór cze go
uwłasz cze nia dział kow ców” sku tecz nie dzie li sa mo śro -
do wi sko, w ża den spo sób nie słu żąc je go in te gra cji i zjed -
no cze niu.

No wa usta wa re gu lu ją ca funk cjo no wa nie ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce, win na czy nić za dość wy ro ko wi
TK z 11 lip ca 2012 r. i stać się bez względ nie pra wem po -
wszech nie obo wią zu ją cym przed dniem 20 stycz nia ro ku
2014. Tyl ko ta ka sy tu acja nie do pro wa dzi do cał ko wi te go
pa ra li żu i wy ga śnię cia wszel kich praw – w tym ma jąt ko -
wych – ro dzin nych ogro dów dział ko wych i po nad mi lio -
na użyt kow ni ków dzia łek.

Świa do me wpro wa dza nie za pi sów o zna mio nach nie -
kon sty tu cyj no ści, po tę gu ję ry zy ko od mo wy pod pi su usta -
wy przez Pre zy den ta RP i skie ro wa nia ca łe go ak tu do
kon tro li Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Z uwa gi zaś na nie -
ogra ni czo ny czas roz pa trze nia ta kie go wnio sku, uznać na -
le ży, iż no wa usta wa nie zdo ła ła by wejść w ży cie w prze-
pi sa nym ter mi nie tj. do 20 stycz nia 2014 r.

Z uwa gi na da le ko idą cą szko dli wość prze gło so wa nej
przez PO po praw ki art. 32, na le ży mieć na dzie ję, iż zo sta -
nie ona wy co fa na na dal szym eta pie prac le gi sla cyj nych.

Art. 45 pro jek tu

Ko lej nym po kwe stii „uwłasz cze nia dział kow ców” fun -
da men tal nym z punk tu wi dze nia ca ło ści re gu la cji pro jek -

tu oby wa tel skie go i je go kom plek so we go uję cia pol skiej
idei ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce jest za gad nie nie
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prze no sze nia praw do dzia łek.
Wie lo let nie do świad cze nia PZD w za kre sie zmian do -

tych cza so wych użyt kow ni ków zna la zły swo je od bi cie w
za pi sach art.45 pro jek tu po przez kla row ną pro ce du rę „wy -
mia ny” dział kow ców na po szcze gól nych dział kach ro -
dzin nych.

Za pro po no wa na ze stro ny Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta -
wo daw czej kon tro la ze stro ny da ne go sto wa rzy sze nia
ogro do we go, speł niać mia ła w swym za my śle ro lę swo -
iste go „stró ża” nad pra wi dło wo ścią ob ro tu pra wa mi i obo -
wiąz ka mi do dzia łek a przede wszyst kim za cho wa niu
funk cji i ro li ROD ja ko obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej
o cha rak te rze so cjal nym.

Nad zór ze stro ny po szcze gól nych sto wa rzy szeń w ża -
den spo sób nie blo ku je prze no sze nia praw do dział ki. Ro -
lą owe go nad zo ru jest je dy nie pie cza nad ta kim ob ro tem,
w któ rym nie po ja wia ją się ele men ty je dy nie ma te ria li -
stycz ne, wol no ryn ko we, gdzie sa ma dział ka sta je się do -

brem je dy nie dla osób za moż nych.
W sy tu acji nie ko rzyst nej dla dział kow ca de cy zji sto wa -

rzy sze nia, po zo sta wio no każ dej ze stron moż li wość są do -
we go do cho dze nia swo ich praw.

Po zba wie nie sto wa rzy sze nia ogro do we go ja kich kol -
wiek me cha ni zmów kon tro l nych, czy ni ten or gan co naj -
wy żej cia łem re je stro wym – pro wa dzą cym wy ka zy zmian
użyt kow ni ków dzia łek. Wpro wa dzo na jed nak ze stro ny
PO po praw ka wy da je się tak że na wet i tę ro lę sta wiać pod
zna kiem za py ta nia.

Prze gło so wa na zmia na art.45 pro wa dzi do za mia ny kry -
te riów so cjal nych na aspek ty czy sto fi nan so we, w za my -
śle któ rych o pra wie do dział ki de cy du je je dy nie
za pro po no wa na ce na.

Wpro wa dzo na zo sta je cał ko wi ta do wol ność te ry to rial na
w ob ję ciu dział ki. Do tych cza so wa za sa da „zwią za nia
przy mio ta mi lo kal nej spo łecz no ści” zo sta ła w peł ni od -
rzu co na.

Art. 48 pro jek tu

Zgod nie z tre ścią pro jek tu oby wa tel skie go, ka ta log praw
i obo wiąz ków dział kow ca w sy tu acji wy stą pie nia spo ru –
kon flik tu mię dzy nim a da nym sto wa rzy sze niem ogro do -
wym, za bez pie czo ny zo stał po przez ewen tu al ne do cho -
dze nie swo ich ra cji na dro dze po stę po wa nia są do we go.

Aby jed nak zna czą co nie zwięk szać i tak już du żej ilo -
ści wno szo nych do pol skich są dów spraw z po wódz twa
cy wil ne go, dro gę są do wą po prze dzo no wcze śniej szym
po stę po wa niem po jed naw czym w ra mach sa me go sto wa -
rzy sze nia. Mia ło to na ce lu ogra ni cze nie ewen tu al nej licz -
by spraw kie ro wa nych na dro gę są do wą.

Wpro wa dzo na po praw ką Plat for my Oby wa tel skiej je -
dy nie fa kul ta tyw ność ta kie go roz wią za nia, spro wa dza je

w prak ty ce nie mal do ran gi prze pi su mar twe go. Moż li -
wość bez po śred nie go do cho dze nia rosz czeń w po stę po -
wa niu są do wym, czy ni pró by po lu bow ne go za koń cze nia
spo ru w ra mach sa me go sto wa rzy sze nia nie po trzeb nym.

Kon se kwen cją wpro wa dzo nej po praw ki jest tak że wy -
kre śle nie art. 54 i 55 pro jek tu.

Tak da le ko po su nię ta mar gi na li za cja ogro do wych or ga -
nów roz jem czych, w sy tu acji wy pra co wa ne go na prze -
strze ni kil ku dzie się ciu lat me cha ni zmów, wy da je się
du żym błę dem w za kre sie funk cjo no wa nia ROD i za pew -
ne bę dzie mieć od czu wal ne skut ki w prak ty ce, w szcze -
gól no ści wzro stu licz by spraw są do wych.

Art. 59 pro jek tu i ko lej ne

Naj istot niej szą z punk tu wi dze nia za bez pie cze nia praw
bli sko pię ciu ty się cy ROD i mi lio na użyt kow ni ków dzia -
łek kwe stią, jest przy ję cie ta kich roz wią zań praw nych,
któ re po pierw sze nie do pro wa dzą do utra ty już słusz nie
na by tych praw – w tym ma jąt ko wych – ogro dów dział ko -
wych i in dy wi du al nych dział kow ców.

Wy cho dząc na prze ciw orze cze niu TK, pro jekt oby wa -
tel ski wpro wa dza za sa dę ewo lu cyj ne go wpro wa dze nia
zmian, w szcze gól no ści w za kre sie przy na leż no ści dział -
kow ców i ogro dów do sto wa rzy sze nia ogro do we go ja kim
stał by się obec ny Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Przy ję ta przez Klub PO po praw ka wy mu sza ją ca de fac -
to po twier dze nie przy na leż no ści do PZD jest swo istym
za prze cze niem sa mej idei zrze sza nia się wy ra żo nej w art.
58 oraz art. 31 ust. 3 Kon sty tu cji. Przyj mu je ona bo wiem

po przez swo ją treść za ło że nie, iż każ dy z po nad mi lio na
obec nych człon ków PZD na był to człon ko stwo przy mu -
so wo i zo stał nie ja ko wcie lo ny w sze re gi człon ków.

Za ło że nie ta kie wy da je się ze wszech miar błęd nym. 
W peł ni za sad nym jest aby umoż li wić de cy do wa nie 
o ewen tu al nej przy na leż no ści, bądź też nie, sa mym za in -
te re so wa nym po przez ich swo bod ne wy ra że nie wo li a nie
przy mus usta wo wy.

Nie ma ab so lut nie żad nych pod staw praw nych uza sad -
nia ją cych we ry fi ka cję przy na leż no ści do or ga ni za cji – sto -
wa rzy sze nia przez usta wo daw cę.

Po twier dze niem po wyż sze go jest cho ciaż by ko men tarz
do Kon sty tu cji RP au tor stwa prof. W. So ko le wi cza, któ ry
w spo sób nie bu dzą cy żad nych wąt pli wo ści wska zu je, iż
ża den pod miot ze wnętrz ny, tak że or gan wła dzy pu blicz -
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nej, nie mo że po zba wić oby wa te la człon ko stwa w da nym
sto wa rzy sze niu.

Re gu la cja o po twier dza niu przy na leż no ści wy da je się
ode rwa na od sa mych za pi sów Kon sty tu cji, a źró dło wnie -
sio nej przez PO po praw ki jest kon se kwen cją je dy nie do -
sto so wa nia pra wa do uza sad nie nia – wy kład ni pra wa 
w wy ro ku TK z 11 lip ca 2012 r.

Do dat ko wo wska zać na le ży, iż za pro po no wa ny ter min
5 – mie sięcz ny jest ter mi nem zbyt krót kim cho ciaż by 
z uwa gi na struk tu rę człon ków obec ne go PZD (oso by 
star sze).

To wła śnie owe oso by po przez ewen tu al ne nie zło że nie
sto sow ne go oświad cze nia w prze pi sa nym wy żej ter mi nie,
tra cą mo cą usta wy człon ko stwo w sto wa rzy sze niu ogro -
do wym. Roz wią za nie ta kie wy da je się po sia dać da le ko
idą ce przy mio ty nie kon sty tu cyj no ści, gdyż wy łą cza człon -
ko stwo w sto wa rzy sze niu po przez nor mę praw ną, a nie
wo lę sa mych człon ków.

Z uwa gi zaś na prze wi dzia ny tryb wy od ręb nia nia się
ROD ze struk tur prze kształ co ne go Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, za sad nym jest wska za nie na zbyt krót ki ter -
min 12 mie się cy, li czo ny od dnia wej ścia w ży cie usta wy
ce lem uchwa le nia no we go sta tu tu. W ra mach te go ter mi -
nu pod nieść na le ży swo iste za wie sze nie cza so we spo wo -
do wa ne pro ce du rą po twier dza nia przez ogro dy dział ko we
funk cjo no wa nia w ra mach prze kształ co ne go PZD i ewen -
tu al ne go wy łą cze nia się ty mi dzia ła nia mi z do tych cza so -
wej przy na leż no ści. Po zo sta je tym sa mym je dy nie
pół rocz ny ter min na opra co wa nie sta tu tu w ra mach sto -
wa rzy sze nia „PZD”.

Przy ję ta zaś po praw ka obej mu ją ca we dług Plat for my
art. 50 ust. 3, mó wią ca o 2 – mie sięcz nym okre sie na prze -
pro wa dze nie wy bo rów do or ga nów te go sto wa rzy sze nia
jest cza sem sza le nie krót kim i nie po zwa la ją cym na prze -
pro wa dze nie ob li ga to ryj nej pro ce du ry wy ło nie nia ko -
niecz nych or ga nów. Wy bo ry ta kie ob ję ły by wszyst kie
szcze bla do tych cza so we go Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, po cząw szy od licz by bli sko 5 ty się cy ROD, okrę gów
i jed nost ki cen tral nej.

Ana li zu jąc zaś ka ta log po pra wek PO wy ra żo ny w przy -
ję tych art. 51–56 wska zać na le ży na cał ko wi cie nie po -
trzeb ną, zło żo ną i kosz tow ną pro ce du rę po dej mo wa nia
de cy zji o przy na leż no ści do obec ne go PZD.

Wy kład nia tych że prze pi sów pro wa dzi do wnio sku, iż
oprócz moż li wych do od by cia dwóch ze brań w przed mio -
cie po zo sta nia w struk tu rach sto wa rzy sze nia PZD, dział -
kow cy zo bo wią za ni by li by do trze cie go z ze brań, tym
ra zem już o cha rak te rze spra woz daw czym z dzia łal no ści
sa me go ogro du, uchwa le nia opłat i za sad funk cjo no wa nia
na da ny rok ka len da rzo wy.

Wska zać na le ży tak że na nie wąt pli we zna czą ce kosz ta
ze brań „wy łą cze nio wych” z uwa gi na ko niecz ność po wia -

da mia nia dział kow ców o ter mi nie ze bra nia li stem po le co -
nym lub prze sył ką ku rier ską.

Za sad nym tak że, jak się wy da je, jest od nie sie nie się do
za sad od by wa nia dru gie go z ze brań w przed mio cie ewen -
tu al ne go wy łą cze nia ze struk tur PZD. Je śli na zwo ła nym
pierw szym ze bra niu, nie uzy ska no wy ma ga ne go qu orum,
po win no się dru gi ter min od być np. po pół go dzin nym cza -
sie ocze ki wa nia. Nie za cho dzi po trze ba po now ne go zwo -
ły wa nia ze bra nia i po no sze nia wspo mnia nych już wy żej
znacz nych kosz tów fi nan so wych w tym za kre sie, w szcze -
gól no ści co do pro ce du ry za pro szeń dział kow ców.

W sy tu acji prze pro wa dze nia pro ce du ry ewen tu al ne go
„wy łą cze nia się” ze struk tur obec ne go Związ ku, za sad -
nym wy da je się wpro wa dze nie ogra ni cze nia cza so we go
co do po now ne go gło so wa nia w kwe stii wy od ręb nia nia
się przez po szcze gól ny ROD.

Za pro po no wa ny w po praw ce PO czas 12 mie się cy jest
zbyt krót kim – nie da je żad nej pew no ści dział kow com 
i sa me mu sto wa rzy sze niu co do struk tur w ja kich funk -
cjo nu ją i pro wa dzić mo że do per ma nent nych prób wy łą -
cze nia ogro du bez me ry to rycz nych prze sła nek, a wy ni ka-
ją cych je dy nie ze skła da ne go wnio sku sta łej, okre ślo nej
gru py dział kow ców, na wet bez po par cia resz ty użyt kow -
ni ków dzia łek.

Okre ślo ny cho ciaż by 24 mie sięcz ny okres ka ren cji na
po now ne po chy le nie się co do wy od ręb nie nia ogro du z
do tych cza so wych struk tur, po zwa la na za cho wa nie sta bil -
no ści funk cjo no wa nia ROD i nie do pusz cza do swo istej
je go dez or ga ni za cji.

Kon se kwen cją przy ję tej po praw ki PO do art. 63 ust. 2
pro jek tu oby wa tel skie go jest re zy gna cja z za sa dy wy pła -
ty od szko do wa nia za ma ją tek li kwi do wa ne go ROD we -
dług za sad wska za nych w „nor mal nym” try bie li kwi da cji,
a mia no wi cie art. 25 pro jek tu ini cja ty wy oby wa tel skiej.
Okre śla on obo wią zek wy pła ty su my od szko do wa nia z
uwzględ nie niem za rów no rze czy wi stej stra ty (dam num
emer gens) jak i utra co nych ko rzy ści (lu crum ces sans).

Ode sła nie pro ce du ry wy pła ty od szko do wa nia do prze pi -
sów usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi z 21 sierp nia
1997 r., po wo du je re al ne zmniej sze nie moż li wej do wy -
pła ty kwo ty je dy nie do rze czy wi stej war to ści znaj du ją ce -
go się na te re nie ma jąt ku dział kow ca oraz ma jąt ku
wspól ne go ROD.

Brak za sa dy usta le nia kwo ty od szko do wa nia za czę ści
wspól ne we dług re gu ły od two rze nio wej, sku tecz nie
umniej sza moż li wo ści od two rze nia ogro du dział ko we go
na no wym te re nie z ra cji zde cy do wa nie niż szej war to ści
od szko do wa nia, a z uwa gi na sto so wa ną przy wy ce nie za -
sa dę war to ści wskaź ni ka amor ty za cji, mo że do pro wa dzić
do usta le nia kwo ty w wy mia rze sym bo licz nym lub na wet
ze ro wym.
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Bio rąc pod uwa gę ca łość przed sta wio nej po wy żej ana -
li zy po pra wek Klu bu PO wnie sio nych do oby wa tel skie -
go pro jek tu usta wy o ROD, trud no jed no znacz nie oce nić
czy do ku ment, pod któ rym swo je pod pi sy zło ży ło bli sko
mi lion oby wa te li, za cho wał swój fun da men tal ny kształt 
i za bez pie cza tym sa mym pra wa pol skich dział kow ców 
i ogro dów dział ko wych.

Przy ję te w pro po zy cjach Plat for my prze pi sy przej ścio -
we, kon struk cja pseu do „uwłasz cze nia” oraz brak nad zo -
ru nad prze no sze niem praw do dzia łek, wy da ją się ty mi
re gu la cja mi, któ re de cy du ją o bra ku moż li wo ści iden ty fi -
ka cji oby wa te li z do ku men tem, pod któ rym wy ra zi li swo -
je po par cie.

Wnie sio ne mo dy fi ka cje ze stro ny naj więk szej z par tii
po li tycz nych przy wspar ciu So li dar nej Pol ski, z ca łą pew -
no ścią nie zmie rza ją do wzmoc nie nia po zy cji praw nej
dział kow ców, ogro dów i sto wa rzy szeń ogro do wych, 
a wręcz prze ciw nie, sta wia ją – z chwi lą ich za cho wa nia
na dal szym eta pie prac le gi sla cyj nych – przy szłość pol -
skie go ogrod nic twa dział ko we go w bar dzo trud nej sy tu -
acji praw nej i funk cjo nal nej.

Moż na na wet za ry zy ko wać stwier dze nie, iż uda ło się
Plat for mie Oby wa tel skiej po sta wić pol skie ogro dy dział -
ko we w sy tu acji, ja ka nie by ła im zna na od po cząt ku okre -
su trans for ma cji.

mgr Jan Stań czyk – praw nik
Czło nek Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej

Pro jek tu Usta wy o ROD
Kiel ce dn. 27.07.2013 r.

2. Czy wła Êci cie lom wy własz czo nych nie ru cho mo Êci ma przy słu gi waç 
wi´k sza ochro na praw na ni˝ dział kow com?

W dniu 26.07.2013 r. na po sie dze niu Pod ko mi sji Nad -
zwy czaj nej od by ła się dys ku sja nad pro ble mem rosz czeń
do grun tów ROD, a w szcze gól no ści spo so bem za bez pie -
cze nia praw ma jąt ko wych dział kow ców w związ ku ze
zwro tem wy własz czo nych nie ru cho mo ści.

W art. 29 oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD za -
pro po no wa no, aby zwrot wy własz czo nej nie ru cho mo ści
od by wał się rów no cze śnie z usta le niem od szko do wa nia
dla dział kow ców za na sa dze nia i na nie sie nia na dział kach.
Od szko do wa nie ta kie wy pła cał by pod miot, bę dą cy wła -
ści cie lem nie ru cho mo ści w dniu jej zwro tu (Gmi na bądź
Skarb Pań stwa). Wy so kość od szko do wa nia oraz oso by
upraw nio ne do je go otrzy ma nia usta la ne by ły by w de cy -
zji wy da wa nej w po stę po wa niu do ty czą cym zwro tu wy -
własz czo nej nie ru cho mo ści. Tak, aby z dniem od zy ska nia
nie ru cho mo ści przez by łych wła ści cie li bądź ich spad ko -
bier ców, dział kow cy mie li za pew nio ne od szko do wa nie za
ich ma ją tek na dział kach.

Pro po zy cja ta nie zo sta ła jed nak przy ję ta. Po sło wie PO
za gło so wa li za jej od rzu ce niem. Na wy nik gło so wa nia 
z pew no ścią ne ga tyw ny wpływ mia ła opi nia Mi ni ster stwa
Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej. Zda -
niem Wi ce mi ni stra – Pio tra Stycz nia, obo wią zek usta le -
nia od szko do wa nia dla dział kow ców w de cy zji do ty czą cej
zwro tu wy własz czo nej nie ru cho mo ści „mo że spo wo do -
wać brak re ali za cji zwro tu nie ru cho mo ści z cza sie ocze ki -
wa nym przez wła ści cie la”. Wi ce mi ni ster przy znał, że
oce na i wy wa że nie in te re sów by łych wła ści cie li i użyt -
kow ni ków dzia łek jest bar dzo trud ne. Uznał jed nak, że 
„z punk tu wi dze nia po czu cia spra wie dli wo ści osób, któ -

rych ma ją tek zo stał uszczu plo ny za sad ne jest, aby naj -
pierw na stę po wał zwrot wy własz czo nych nie ru cho mo ści,
a póź niej by ło wy pła ca ne od szko do wa nie dla dział kow -
ców”. Po nad to, Wi ce mi ni ster pod kre ślił, że na le ży roz róż -
nić pra wo wła sno ści do nie ru cho mo ści od pra wa
wła sno ści do na sa dzeń i na nie sień na dział kach w ROD.
Je go zda niem, czym in nym jest pra wo do nie ru cho mo ści,
a czym in nym pra wo do „w mię dzy cza sie po peł nio nych
in we sty cji”.

Wo bec ta kiej ar gu men ta cji, moc no za pro te sto wał peł -
no moc nik Ko mi te tu Ini cja ty wy Oby wa tel skiej – Bar tło -
miej Piech. Wska zał, że od szko do wa nie ma być wy pła -
ca ne dział kow com za ich wła sność, a nie na kła dy po czy -
nio ne na cu dzym grun cie. Kon sty tu cja RP nie róż ni cu -
je ochro ny praw nej dla wła sno ści nie ru cho mo ści 
i in nej wła sno ści. Wła sność jest chro nio na kon sty tu -
cyj nie nie za leż nie od jej przed mio tu. Nie moż na za tem
wy żej sta wiać praw by łych wła ści cie li nie ru cho mo ści
od praw dział kow ców. Wy ja śnił rów nież, że w mo men -
cie wy da wa nia de cy zji o zwro cie wy własz czo nej nie ru -
cho mość, or gan ad mi ni stra cji i tak jest zo bo wią za ny do
usta le nia war to ści nie ru cho mo ści, pod le ga ją cej zwro to wi.
Zin wen ta ry zo wa nie ma jąt ku dział kow ców, a na stęp nie
zle ce nie je go wy ce ny nie na kła da na ten or gan do dat ko -
wych obo wiąz ków. Te za pi sy usta wy gwa ran tu ją dział -
kow com, że wraz z wy da niem nie ru cho mo ści zo sta nie
usta lo ne przy słu gu ją ce im od szko do wa nie. W szcze gól -
no ści, że prak ty ka czę sto po ka zu je, że po zwro cie nie ru -
cho mo ści jej by łym wła ści cie lom użyt kow ni cy dzia łek
ma ją pro blem z usta le niem war to ści ma jąt ku, któ ry po zo -
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sta wi li na dział kach.
Art. 29 ma ogrom ne zna cze nie dla dział kow ców i ogro -

dów rosz cze nio wych. W szcze gól no ści, że rosz cze nia mi
jest ob ję tych 342 ROD. o po wierzch ni 1 373,9002 ha 
i licz bie dzia łek – 33 073. Du ża licz ba spraw rosz cze nio -
wych zwią za na jest ze zwro tem wy własz czo nych nie -
ru cho mo ści. Dzie je się tak, mi mo, że Zwią zek ni gdy nie
za własz czał cu dzej wła sno ści, lecz był wpro wa dza ny na
grunt w do brej wie rze. Obec nie, błę da mi urzęd ni ków pań -
stwo wych po peł nio nych przy wy własz cza niu nie ru cho -
mo ści sta ra się obar czyć Zwią zek i dział kow ców. Zwią zek
pro wa dzi oko ło ty sią ca po stę po wań są do wych i ad mi ni -
stra cyj nych. Sta ra się brać ak tyw ny udział we wszyst kich
spra wach rosz cze nio wych i bar dzo czę sto jest je dy nym
pod mio tem, któ ry wal czy w obro nie in te re sów dział kow -
ców i ogro dów. Mi mo za an ga żo wa nia PZD, część po stę -
po wań są do wych i ad mi ni stra cyj nych koń czy się nie ko -
rzyst nym wy ro kiem dla Związ ku i dział kow ców, a w kon -
se kwen cji ko niecz no ścią zwro tu grun tu i li kwi da cją czę -
ści lub ca ło ści ROD.

W przy pad ku po stę po wań są do wych i ad mi ni stra cyj -
nych, w któ rych nie uda ło się obro nić grun tu ogro du,
Polski Związek Działkowców za wsze sta rał się po móc
dział kow com w uzy ska niu od szko do wa nia za na sa dze nia
i na nie sie nia na dział kach. Zwią zek po ma ga na każ dym
eta pie po stę po wa nia. W szcze gól no ści, słu ży po mo cą
praw ną i or ga ni za cyj ną w przy go to wa niu pism pro ce so -
wych w po stę po wa niu od wo ław czym, od szko do waw -

czym bądź w po stę po wa niu o zwrot na kła dów po czy nio -
nych na nie ru cho mo ści (po stę po wa nie re gre so we). Dzię -
ki upo ro wi i dzia ła niom praw nym Związ ku uda ło się
uzy skać na rzecz dział kow ców od szko do wa nie cho ciaż -
by w przy pad ku ROD im. „1 Sierp nia” oraz „Sa ska Kę -
pa” w War sza wie, czę ści ROD „Tu wi ma” w Ka li szu
oraz ROD „Ko gu cik” w To ru niu. 

Jest to o ty le waż ne, że w Związ ku nie ma ani fun du szy
ani pod staw praw nych, któ re umoż li wia ły by przy zna nie
dla dział kow ców re kom pen sa ty za utra co ne mie nie 
w związ ku z wy da niem grun tu orze czo nym w po stę po wa -
niu są do wym bądź ad mi ni stra cyj nym. W ta kich sy tu -
acjach je dy ną moż li wo ścią uzy ska nia od szko do wa nia za
ma ją tek na dział kach jest do cho dze nie od szko do wa nia od
Skar bu Pań stwa bądź wła ści cie li nie ru cho mo ści. W tych
po stę po wa niach Zwią zek za wsze sta ra się udzie lać po mo -
cy praw nej swo im człon kom.

Dla te go też Zwią zek bę dzie do koń ca wal czył o za -
cho wa nie art. 29 oby wa tel skie go pro jek tu usta wy 
o ROD, któ ry naj le piej za bez pie cza pra wa ma jąt ko we
dział kow ców w związ ku ze zwro tem wy własz czo nych
nie ru cho mo ści. Bo wiem da je on nie tyl ko gwa ran cję
uzy ska nia od szko do wa nia za utra co ne mie nie, lecz
rów nież przy śpie sza pro ce du rę zmie rza ją cą do je go
wy pła ce nia na rzecz po szcze gól nych użyt kow ni ków
dzia łek. 

przy go to wa ła
Mo ni ka Pil zak
WGG KR PZD

3. Co w rze czy wi sto Êci ozna cza tzw. „uwłasz cze nie dział kow ców” wpro wa dzo ne 
po praw kà PO do oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach 
dział ko wych?

Na jed nym ze swych po sie dzeń Nad zwy czaj na Pod ko -
mi sja przy ję ła po praw kę do oby wa tel skie go pro jek tu usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych za pro po no wa ną
przez Klub PO do ty czą cą tzw. „uwłasz cze nia dział kow -
ców”. Zgod nie z art. 32 ust. 1 pro jek tu:

„Je że li nie ru cho mość, na któ rej zlo ka li zo wa na jest
dział ka, sta no wi wła sność, sto wa rzy sze nia ogro do we go
al bo zo sta ła mu od da na w użyt ko wa nie wie czy ste, na pi -
sem ny wnio sek dział kow ca, sto wa rzy sze nie ogro do we 
w ter mi nie 6 mie się cy od da ty otrzy ma nia wnio sku usta -
na wia nie od płat nie na je go rzecz od po wied nio pra wo
wła sno ści al bo użyt ko wa nia wie czy ste go dział ki wraz 

z udzia łem w czę ściach wspól nych ROD, na któ rym po -
ło żo na jest dział ka.”

Na wstę pie na le ży za zna czyć, iż treść te go ar ty ku łu do -
ty czy tyl ko tych te re nów, do któ rych sto wa rzy sze nie ogro -
do we po sia da ty tuł wła sno ści bądź użyt ko wa nia
wie czy ste go. Za tem nie obej mie on wie lu ogro dów po ło -
żo nych na te re nie kra ju, gdyż PZD po sia da:

• pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go do 27 216,9185 ha,
co sta no wi 63% wszyst kich te re nów, na któ rych funk cjo -
nu ją ro dzin ne ogro dy dział ko we, oraz

• pra wo wła sno ści do 70,3372 ha, co sta no wi za le d wie
0,1% wszyst kich te re nów ROD.
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Zgod nie ze sta nem or ga ni za cyj nym opra co wa nym na
dzień 31.12.2012 r., naj mniej te re nów w użyt ko wa niu
wie czy stym znaj du je się w na stę pu ją cych okrę gach:

• Ślą skim – 15,90% te re nów ROD (639,1400 ha);
• Ma zo wiec kim – 25,08% te re nów ROD (964,637 ha);
• Świę to krzy skim – 30,90% te re nów ROD (254,0267 ha);
• Łódz kim – 36,78% te re nów ROD (762,8500 ha);
• Ma ło pol skim – 38,66% te re nów ROD (578,0695 ha);
• Lu bel skim – 51,84% te re nów ROD (748,2478 ha);
• Szcze ciń skim – 52,77% te re nów ROD (1 364,4400 ha).

Ozna cza to, iż więk szość dział kow ców użyt ku ją cych

dział ki po ło żo ne w ww. okrę gach nie bę dzie mo gło sko -
rzy stać z za pro po no wa nej przez klub PO pro po zy cji.

Jesz cze go rzej wy glą da sy tu acja, gdy przyj rzy my się ro -
dzin nym ogro dom dział ko wym po ło żo nym w du żych
mia stach np. w War sza wie na 174 ROD zaj mu ją cych
po wierzch nię 1 276 ha i 31 279 dzia łek ro dzin nych, tyl -
ko 1 ROD o po wierzch ni 15,97 ha, na któ rym funk cjo -
nu je 466 dzia łek ro dzin nych znaj du je się w użyt ko-
wa niu wie czy stym PZD. Za tem dział kow cy z po zo sta -
łych 173 ROD po ło żo nych na te re nie War sza wy nie ma ją
co li czyć na żad ne uwłasz cze nie.

• Ostro wiec Świę to krzy ski - na 11 ROD o po wierzch -
ni 81 ha i 1 978 dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu
wie czy stym PZD nie znaj du je się ża den ogród dział -
ko wy;

• Ty chy – na 37 ROD o po wierzch ni 140 ha i 4 284 dzia -
łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD nie
ma ani jed ne go ogro du dział ko we go;

• Za brze – na 31 ROD o po wierzch ni 348 ha i 7 648
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
nie ma żad ne go ogro du dział ko we go;

• Cze cho wi ce-Dzie dzi ce - na 9 ROD o po wierzch ni 39
ha i 763 dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy -
stym PZD nie ma żad ne go ogro du dział ko we go;

• Ka to wi ce – na 48 ROD o po wierzch ni 207 ha i 5 381
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 0,95 ha, na któ rych funk cjo nu je 36 dzia -
łek ro dzin nych (co sta no wi 0,005% po wierzch ni ogro -
dów w Ka to wi cach);

• By tom – na 33 ROD o po wierzch ni 269 ha i 6 868
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 3 ha, na któ rych funk cjo nu je 87 dzia łek
ro dzin nych (co sta no wi 1% po wierzch ni ogro dów 
w By to miu);

• So sno wiec – na 30 ROD o po wierzch ni 368 ha i 8 989
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 11 ha na któ rych funk cjo nu je 301 dzia łek
ro dzin nych (co sta no wi 3% po wierzch ni ogro dów 
w So snow cu);

• Mal bork – na 12 ROD o po wierzch ni 140 ha i 3 278
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 8 ha, na któ rych funk cjo nu je 210 dzia łek
ro dzin nych (co sta no wi 6% po wierzch ni ogro dów 
w Mal bor ku);

• Ryb nik – na 10 ROD o po wierzch ni 66 ha i 1 638 dzia -
łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD znaj -
du je się 6 ha, na któ rych funk cjo nu je 151 dzia łek
ro dzin nych (co sta no wi 9% po wierzch ni ogro dów
Ryb ni ku);

• Skar ży sko-Ka mien na – na 5 ROD o po wierzch ni 
23 ha i 723 dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie -
czy stym PZD znaj du je się 5 ha, na któ rych funk cjo nu -
je 200 dzia łek ro dzin nych (co sta no wi 22% po -
wierzch ni ogro dów w Skar ży sko-Ka mien nej);

• Biel sko-Bia ła - na 29 ROD o po wierzch ni 169 ha
i 3 389 dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy -

stym PZD znaj du je się 56 ha na któ rych funk cjo nu je 
1 109 dzia łek ro dzin nych (co sta no wi 33% po wierzch -
ni ogro dów Biel sku-Bia łej);

• Kra ków – na 84 ROD o po wierzch ni 378 ha i 9 378
dział kach ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym
PZD znaj du je się 6,5 ha (co sta no wi 2% po wierzch ni
ogro dów w Kra ko wie);

• Gli wi ce – na 67 ROD o po wierzch ni 398 ha i 9 422
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 21 ha, na któ rych funk cjo nu je 443 dział ki
ro dzin ne (co sta no wi 5% po wierzch ni ogro dów w Gli -
wi cach);

• Lu blin – na 46 ROD o po wierzch ni 414 ha i 10 339
dzia łek ro dzin nych w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 21 ha, na któ rych funk cjo nu je 458 dzia łek
ro dzin nych (co sta no wi 5% po wierzch ni ogro dów 
w Lu bli nie);

• Kiel ce – na 17 ROD o po wierzch ni 347 ha i 7 742 dzia -
łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD znaj -
du je się 22 ha, na któ rych funk cjo nu je 581 dzia łek
ro dzin nych (co sta no wi 6% po wierzch ni ogro dów 
w Kiel cach);

• Płock – na 20 ROD o po wierzch ni 227 ha i 4 449 dzia -
łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD znaj -
du je się 15 ha na któ rych funk cjo nu je 315 dzia łek
ro dzin nych (co sta no wi 7% po wierzch ni ogro dów 
w Płoc ku);

• Łódź – na 102 ROD o po wierzch ni 717 ha i 16 262
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du ją się 64 ha (co sta no wi 9 % po wierzch ni ogro -
dów w Ło dzi);

W in nych du˝ych mia stach jest po dob nie:
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• Ra dom – na 29 ROD o po wierzch ni 247 ha i 4 785
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 25 ha, na któ rych funk cjo nu je 430 dzia łek
ro dzin nych (co sta no wi 10% po wierzch ni ogro dów 
w Ra do miu);

• Po znań – na 89 ROD o po wierzch ni 813 ha i 18 676
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 144 ha, na któ rych funk cjo nu je 3 510 dzia -
łek ro dzin nych (co sta no wi 18% po wierzch ni ogro dów
w Po zna niu);

• Szcze cin – na 86 ROD o po wierzch ni 1159 ha i 24 220
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 221 ha, na któ rych funk cjo nu je 4 709 dzia -
łek ro dzin nych (co sta no wi 19% po wierzch ni ogro dów
w Szcze ci nie);

• Prze myśl – na 23 ROD o po wierzch ni 243 ha i 3 886
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 56 ha, na któ rych funk cjo nu je 1 020 dzia -
łek ro dzin nych (co sta no wi 23% po wierzch ni ogro dów
w Prze my ślu);

• Tar nów - na 15 ROD o po wierzch ni 156 ha i 3 917
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 64 ha, na któ rych funk cjo nu je 1 512 dzia -
łek ro dzin nych (co sta no wi 41% po wierzch ni ogro dów
w Tar no wie);

• No wy Sącz – na 12 ROD o po wierzch ni 79 ha i 1 906
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD

znaj du je się 34 ha, na któ rych funk cjo nu je 759 dzia łek
ro dzin nych (co sta no wi 43% po wierzch ni ogro dów 
w No wym Są czu);

• Wro cław – na 159 ROD o po wierzch ni 1431 ha 
i 36 252 dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy -
stym PZD znaj du je się 787 ha, na któ rych funk cjo nu -
je 20 380 dzia łek ro dzin nych (co sta no wi 55%
po wierzch ni ogro dów we Wro cła wiu);

• Ka lisz – na 33 ROD o po wierzch ni 213 ha i 4 837
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 122 ha na któ rych funk cjo nu je 2 738 dzia -
łek ro dzin nych (co sta no wi 57% po wierzch ni ogro dów
w Ka li szu);

• Gdańsk – na 88 ROD o po wierzch ni 905 ha i 20 236
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 597 ha na któ rych funk cjo nu je 14 084
dzia łek ro dzin nych (co sta no wi 66% po wierzch ni
ogro dów w Gdań sku);

• Gdy nia – na 24 ROD o po wierzch ni 277 ha i 7 199
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 184 ha, na któ rych funk cjo nu je 4 645 dzia -
łek ro dzin nych (co sta no wi 66 % po wierzch ni ogro -
dów w Gdy ni);

• Opo le - na 14 ROD o po wierzch ni 224 ha i 5 555 dzia łek
ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD znaj du je się
155 ha na któ rych funk cjo nu je 3 798 dzia łek ro dzin nych
(co sta no wi 69% po wierzch ni ogro dów w Opo lu);

• Wo dzi sła wiu Ślą skim – na 9 ROD o po wierzch ni 
48 ha i 1 003 dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie -
czy stym PZD znaj du je się 35 ha na któ rych funk cjo nu -
je 771 dzia łek ro dzin nych (co sta no wi 73% po wierz-
ch ni ogro dów Wo dzi sła wiu Ślą skim);

• Kę dzie rzy nie-Koź lu – na 14 ROD o po wierzch ni 
168 ha i 4 052 dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie -
czy stym PZD znaj du je się 126 ha na któ rych funk cjo -
nu je 3 010 dzia łek ro dzin nych (co sta no wi 75%
po wierzch ni ogro dów w Kę dzie rzy nie -Koź lu);

• Sie dl cach – na 9 ROD o po wierzch ni 97 ha i 2 280
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 74 ha na któ rych funk cjo nu je 1 798 dzia -
łek ro dzin nych (co sta no wi 76% po wierzch ni ogro dów
w Sie dl cach);

• Bia łym sto ku – na 29 ROD o po wierzch ni 256 ha 
i 6 682 dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy -
stym PZD znaj du je się 202 ha na któ rych funk cjo nu je
5 292 dzia łek ro dzin nych (co sta no wi 79% po wierzch -
ni ogro dów w Bia łym sto ku);

• Sta ra cho wi cach – na 5 ROD o po wierzch ni 32 ha 
i 1 299 dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy -
stym PZD znaj du je się 26 ha na któ rych funk cjo nu je

682 dzia łek ro dzin nych (co sta no wi 81% po wierzch -
ni ogro dów w Sta ra cho wi cach);

• Ko ni nie - na 15 ROD o po wierzch ni 193 ha i 4 622
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 158 ha na któ rych funk cjo nu je 3 882 dzia -
łek ro dzin nych (co sta no wi 82 % po wierzch ni ogro -
dów w Ko ni nie);

• Rze szo wie – na 26 ROD o po wierzch ni 218 ha i 5 578
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 178 ha na któ rych funk cjo nu je 4 420 dzia -
łek ro dzin nych (co sta no wi 82% po wierzch ni ogro dów
w Rze szo wie);

• Je le niej Gó rze – na 15 ROD o po wierzch ni 224 ha 
i 4 790 dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy -
stym PZD znaj du je się 184 ha na któ rych funk cjo nu je
3 909 dzia łek ro dzin nych (co sta no wi 82% po wierzch -
ni ogro dów w Je le niej Gó rze);

• Cie cha no wie – na 4 ROD o po wierzch ni 42 ha i 946
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 35 ha na któ rych funk cjo nu je 808 dzia łek
ro dzin nych (co sta no wi 83% po wierzch ni ogro dów 
w Cie cha no wie);

• Klucz bor ku – na 4 ROD o po wierzch ni 88 ha i 2 281

Znacz nie le piej wy glàda na to miast sy tu acja ogro dów po ło˝o nych w:
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dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 74 ha na któ rych funk cjo nu je 1 930 dzia -
łek ro dzin nych (co sta no wi 84% po wierzch ni ogro dów
w Klucz bor ku);

• Ko ło brze gu – na 7 ROD o po wierzch ni 128 ha i 2 667
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 113 ha na któ rych funk cjo nu je 2 225 dzia -
łek ro dzin nych (co sta no wi 88% po wierzch ni ogro dów
w Ko ło brze gu);

• Ko sza li nie – na 17 ROD o po wierzch ni 243 ha i 5 274
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 217 ha na któ rych funk cjo nu je 4 567 dzia -
łek ro dzin nych (co sta no wi 89% po wierzch ni ogro dów
w Ko sza li nie);

• Star gar dzie Szcze ciń skim – na 10 ROD o po wierzch -
ni 198 ha i 4 415 dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu
wie czy stym PZD znaj du je się 183 ha na któ rych funk -
cjo nu je 4 046 dzia łek ro dzin nych (co sta no wi 92% po -
wierzch ni ogro dów w Star gar dzie Szcze ciń skim);

• Wał brzy chu – na 20 ROD o po wierzch ni 456 ha 
i 11 583 dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy -
stym PZD znaj du je się 424 ha na któ rych funk cjo nu je
10 913 dzia łek ro dzin nych (co sta no wi 93% po -
wierzch ni ogro dów w Wał brzy chu);

• Su wał kach – na 8 ROD o po wierzch ni 130 ha i 2 621
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 125 ha na któ rych funk cjo nu je 2 546 dzia -
łek ro dzin nych (co sta no wi 96% po wierzch ni ogro dów
w Su wał kach);

• Sta ro gar dzie Gdań skim – na 16 ROD o po wierzch -
ni 89 ha i 2 174 dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu
wie czy stym PZD znaj du je się 86 ha na któ rych funk -
cjo nu je 2 149 dzia łek ro dzin nych (co sta no wi 97% po -
wierzch ni ogro dów w Sta ro gar dzie Gdań skim);

• Kłodz ku – na 5 ROD o po wierzch ni 91 ha i 2 059
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 89 ha na któ rych funk cjo nu je 2 037 dzia -
łek ro dzin nych (co sta no wi 98% po wierzch ni ogro dów
w Kłodz ku);

• Olsz ty nie – na 30 ROD o po wierzch ni 236 ha i 5 650
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 232 ha na któ rych funk cjo nu je 5 550 dzia -
łek ro dzin nych (co sta no wi 98% po wierzch ni ogro dów
w Olsz ty nie);

• Go rzo wie Wlkp. – na 38 ROD o po wierzch ni 342 ha
i 8 595 dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy -
stym PZD znaj du je się 341 ha na któ rych funk cjo nu je
8 588 dzia łek ro dzin nych (co sta no wi 99% po wierzch -
ni ogro dów w Go rzo wie Wlkp.);   

• Le gni cy – na 21 ROD o po wierzch ni 199 ha i 4 456
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 198 ha na któ rych funk cjo nu je 4 429 dzia -
łek ro dzin nych (co sta no wi 99 % po wierzch ni ogro -
dów w Le gni cy);

• Pi le – na 20 ROD o po wierzch ni 205 ha i 5 223 dzia -
łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD znaj -
du je się 203 ha na któ rych funk cjo nu je 5 144 dzia łek
ro dzin nych (co sta no wi 99% po wierzch ni ogro dów 
w Pi le);

• Dzier żo nio wie – na 4 ROD o po wierzch ni 128 ha 
i 3 147 dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy -
stym PZD znaj du je się 127 ha na któ rych funk cjo nu je
3 123 dzia łek ro dzin nych (co sta no wi 99% po wierzch -
ni ogro dów w Dzier żo nio wie);

• Kra snym sta wie – na 4 ROD o po wierzch ni 30 ha 
i 443 dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym
PZD znaj du je się 29 ha na któ rych funk cjo nu je 443
dzia łek ro dzin nych (co sta no wi 99% po wierzch ni
ogro dów w Kra snym sta wie);

• No wym Dwo rze Gdań skim – na 2 ROD o po wierzch -
ni 29 ha i 738 dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie -
czy stym PZD znaj du je się 100% po wierzch ni ogro -
dów;

• Po lko wi cach – na 4 ROD o po wierzch ni 70 ha i 1 489
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 100% po wierzch ni ogro dów;

• Lu bi nie – na 30 ROD o po wierzch ni 322 ha i 7 416
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 100% po wierzch ni ogro dów;

• Miń sku Ma zo wiec kim – na 6 ROD o po wierzch ni 
31 ha i 702 dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy -
stym PZD znaj du je się 100% po wierzch ni ogro dów;

• Miel cu – na 8 ROD o po wierzch ni 125 ha i 3 069 dzia -
łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD znaj -
du je się 100% po wierzch ni ogro dów;

• Tar no brze gu – na 8 ROD o po wierzch ni 108 ha 
i 2 924 dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy -
stym PZD znaj du je się 100% po wierzch ni ogro dów;

• Łom ży – na 5 ROD o po wierzch ni 56 ha i 1 393 dzia -
łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD znaj -
du je się 100% po wierzch ni ogro dów;

• Au gu sto wie – na 3 ROD o po wierzch ni 38 ha i 898
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 100% po wierzch ni ogro dów;

• Za mbro wie – na 7 ROD o po wierzch ni 44 ha i 892
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 100% po wierzch ni ogro dów;

• Eł ku – na 9 ROD o po wierzch ni 112 ha i 2 751 dzia -
łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD znaj -
du je się  100% po wierzch ni ogro dów;

• Trzeb ni cy – na 4 ROD o po wierzch ni 35 ha i 768dzia -
łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD znaj -
du je się 100% po wierzch ni ogro dów;

• Wo ło wie – na 2 ROD o po wierzch ni 43 ha i 1 037
dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym PZD
znaj du je się 100 % po wierzch ni ogro dów;

• Zie lo nej Gó rze – na 24 ROD o po wierzch ni 258 ha i
5 654 dzia łek ro dzin nych, w użyt ko wa niu wie czy stym
PZD znaj du je się 100% po wierzch ni ogro dów;
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Za tem słusz nie Kra jo wa Ra da PZD w swym sta no wi -
sku z dnia 24 lip ca 2013 ro ku w spra wie uwłasz cze nia
dział kow ców za uwa ży ła, iż pro po zy cja PO jest je dy nie
po pu li stycz nym slo ga nem a nie re al ną pro po zy cją dla
dział kow ców, gdyż tak na praw dę wie lu dział kow ców nie
bę dzie mo gła z niej sko rzy stać. W szcze gól no ści omi nie to

dział kow ców, któ rzy użyt ku ją swo je dział ki w du żych
mia stach, gdyż tam naj czę ściej PZD nie po sia da pra wa
użyt ko wa nia wie czy ste go do grun tów. Jest to jaw ne dzie -
le nie dział kow ców na „tych lep szych” – któ rzy bę dą mo -
gli się uwłasz czyć i „tych gor szych” – któ rym ak tu al na
sy tu acja pra wa ogro dów na to nie po zwo li.

Agniesz ka Ru daw ska
WGG KR PZD

VI. SCHEMAT DZIAŁA¡ WG PRZEPISÓW 
PRZEJÂCIOWYCH 

Nie słu cha jąc gło su dział kow ców, bez ja kiej kol wiek dys -
ku sji, po sło wie Plat for my Oby wa tel skiej i So li dar nej Pol -
ski wpro wa dzi li do prze pi sów przej ścio wych pro jek tu
oby wa tel skie go zmia ny, któ rych wy ko na nie już na pierw -
szy rzut oka jest nie re al ne. Cie ka we, co by po wie dzie li dzia -
ła cze PO - par tii so wi cie do to wa nej z bu dże tu – gdy by to na
nich na ło żo no obo wiąz ki,  któ ry mi pró bu je się ob cią żyć
spo łecz nie pra cu ją ce za rzą dy ogro dów.  

W dniu 26 lip ca 2013 r. na ostat nim po sie dze niu pod ko -
mi sji sej mo wej roz pa tru ją cej oby wa tel ski pro jekt usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, bez ja kiej kol wiek
dys ku sji me ry to rycz nej i po mi mo sprze ci wu po słów z PiS,
RP, SLD, PSL, a tak że przed sta wi cie li Ko mi te tu Ini cja ty wy
Oby wa tel skiej oraz PZD, po sło wie PO ra zem z po słem 
z SP zmienili wszyst kie prze pi sy przej ścio we.

Oko licz no ści w ja kich wpro wa dzo no po praw ki są tym
bar dziej bul wer su ją ce, że na kła da ją na dział kow ców sze -
reg do dat ko wych obo wiąz ków, do wy ko na nia w bar dzo
krót kim cza sie. W szcze gól no ści do ty czy to za rzą dów
ROD. Uwzględ nia jąc re alia pa nu ją ce w ogro dach oraz fakt,
iż ich funk cjo no wa nie opie ra się na pra cy spo łecz nej, wy -
raź nie wi dać, że po praw ki PO są ode rwa ne od rze czy wi -
sto ści i w prak ty ce mo gą się oka zać nie wy ko nal ne. Nie wąt-
pli wie wpływ na to mia ło kom plet ne zi gno ro wa nie gło su
przed sta wi cie li PZD obec nych na po sie dze niu pod ko mi sji
i for so wa nie po pra wek bez ja kiej kol wiek dys ku sji. 

W efek cie do pro jek tu oby wa tel skie go wpro wa dzo ne zo -
sta ły za pi sy ozna cza ją ce, że w prze cią gu za le d wie 14 mie -
się cy od dnia wej ścia w ży cie usta wy, w ROD ma ją się
od być co naj mniej 3 wal ne ze bra nia (m.in. zwo ły wa ne li sta -
mi po le co ny mi). W tym sa mym okre sie  w każ dym z 26
okrę gów ma ją się od być, co naj mniej 2 okrę go we zjaz dy
de le ga tów i przy naj mniej 2 Kra jo we Zjaz dy De le ga tów. Po -
mi ja jąc kwe stie or ga ni za cyj ne, re ali za cja tych obo wiąz ków
po cią gnie za so bą rów nież wy so kie kosz ty. Sa mo zwo ła nie
ze brań w ogro dach (li sta mi po le co ny mi) w ska li kra ju ozna -
cza wy da tek rzę du kil ku mi lio nów zł. 

To nie wszyst ko, bo wiem po sło wie PO zor ga ni zo wa li za -

rzą dom ogro dów do dat ko we za ję cia – we ry fi ka cję człon -
ko stwa dział kow ców w sto wa rzy sze niu. Każ dy kto bę dzie
chciał za cho wać człon ko stwo w sto wa rzy sze niu pro wa dzą -
cym ROD, bę dzie zo bo wią za ny w cią gu 5 mie się cy zło żyć
sto sow ne oświad cze nie. Do ty czy to nie tyl ko ogro dów,  któ -
re się wy od ręb nią z or ga ni za cji ogól no pol skiej, ale rów nież
tych po zo sta ją cych w ra mach prze kształ co ne go PZD. Po -
ten cjal nie ozna cza to prze szło 1 200 000 do ku men tów, któ -
re za rzą dy mu szą przy jąć i zwe ry fi ko wać w 5 mie się cy.
Po ja wia się więc py ta nie o re al ną moż li wość wy ko na nia te -
go zo bo wią za nia i cel for so wa nia przez PO roz wią za nia,
któ re nie wąt pli wie za kłó ci funk cjo no wa nie ROD i spo wo -
du je wy dat ko wa nie po waż nych środ ków ze skła dek dział -
kow ców. Te go nie ste ty po sło wie PO nie ze chcie li ujaw nić.
Dys ku sji nie by ło.

Być mo że zgła sza jąc przed mio to wą po praw kę po sło wie
PO nie za sta na wia li się nad jej fak tycz ny mi skut ka mi. Ale
w ta kim ra zie dla cze go nie słu cha li gło su przed sta wi cie li
stro ny spo łecz nej? Mo że wów czas do strze gli by bez sens 
i nie re al ność za pi su, za kła da ją ce go prze pro wa dza nie wy -
bo ru władz w ogól no pol skim sto wa rzy sze niu w prze cią gu
2 mie się cy i to zi mo wych. W ja ki spo sób w mie sią cach sty -
czeń – ma rzec 2015 r. (a ta ki ka len darz prze wi du je po praw -
ka PO) ma ją się od być wal ne ze bra nia we wszyst kich ROD,
26 okrę go wych zjaz dów i zjazd kra jo wy – aby wy ło nić
wła dze w ogro dach, okrę gach i na szcze blu kra jo wym? To
po zo sta je wy łącz nie słod ką ta jem ni cą 7 po słów PO i dziel -
nie ich wspie ra ją ce go po sła SP, któ rzy ra do śnie „po pra wia -
li” pro jekt opra co wa ny przez dział kow ców – a więc oso by
zna ją ce re alia ogro dów. 

Je że li Sejm nie cof nie efek tów ich „pra cy”, wów czas sta -
nie się ono pra wem. Py ta nie tyl ko, kto bę dzie chciał się pod -
jąć je go wy ko na nia „w te re nie”, czy li w ogro dach? Na
pew no nie „dziel ni” po sło wie z PO i SP. Ich ka den cja na
Wiej skiej upły nie do pie ro za 2 la ta, więc na pew no zna leź -
li by wy tłu ma cze nie dla cze go nie po ma ga ją ogro dom 
w prze ku wa ni ich świa tłych po my słów w czy ny.

AB

Poprawki bez wyobraźni
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VII. STAN PRAWNY GRUNTÓW W ROD

Plat for ma Oby wa tel ska – chcąc praw do po dob nie po pra -
wić swój wi ze ru nek – ma mi dział kow ców róż ny mi me -
dial ny mi pro po zy cja mi, jak choć by ich „uwłasz cze nie” na
dział kach. Jed nak cał ko wi cie po mi ja kwe stię sta nu praw -
ne go grun tów, na któ rych funk cjo nu ją ro dzin ne ogro dy
dział ko we. Prze cież oczy wi stym jest, iż to po ten cjal ne
uwłasz cze nie – je śli do nie go w ogó le doj dzie – nie bę -
dzie do ty czy ło wszyst kich dział kow ców. Wszyst ko za le -
ży od sy tu acji praw nej po szcze gól nych ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. 

Zgod nie z pro po zy cją PO, przy ję tą przez Nad zwy czaj -
ną Pod ko mi sję roz pa tru ją cą oby wa tel ski pro jekt usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, z ewen tu al ne go
uwłasz cze nia bę dą mo gli sko rzy stać dział kow cy, któ rych
dział ki zlo ka li zo wa ne są na grun tach sta no wią cych wła -

sność sto wa rzy sze nia ogro do we go lub zo sta ły mu od da ne
w użyt ko wa nie wie czy ste.

Pra wo wła sno ści w sto sun ku do grun tów ROD prak -
tycz nie w ogó le nie wy stę pu je – sta no wi ono bo wiem za -
le d wie 0,1% wszyst kich te re nów ROD. Za tem ta pro -
po zy cja nie ma dla dział kow ców żad ne go zna cze nia. 

Je śli na to miast cho dzi o pra wo użyt ko wa nia wie czy ste -
go, to PZD po sia da 63% grun tów ROD w użyt ko wa niu
wie czy stym. Ozna cza to, iż nie wszy scy dział kow cy bę dą
mo gli sko rzy stać z pro po zy cji PO. Naj le piej tę sy tu ację
ob ra zu ją po niż sze wy kre sy, na któ rych za zna czo na jest
po wierzch nia ogro dów i dzia łek ro dzin nych ist nie ją ca 
w po szcze gól nych okrę gach i ja ka część z tych te re nów 
i dzia łek znaj du je się w użyt ko wa niu wie czy stym. 
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Dział kow ców z ta kich okrę gów jak Ślą ski, Ma zo -
wiec ki, Świę to krzy ski, Łódz ki, Ma ło pol ski, Lu bel ski
czy Szcze ciń ski z pew no ścią pro po zy cja PO do ty czą ca
„uwłasz cze nia” nie bę dzie do ty czyć. 

Na le ży za zna czyć, iż po wyż sze da ne do ty czą ce użyt ko -
wa nia wie czy ste go od no szą się do wszyst kich ogro dów
dział ko wych po ło żo nych na te re nach okrę go wych za rzą -
dów. Nie od da je to jed nak rze czy wi stej sy tu acji ogro dów
funk cjo nu ją cych w po szcze gól nych mia stach, w szcze gól -
no ści w tych du żych, w któ rych dział kow cy nie bę dą mie -
li prak tycz nie żad nych szans na „uwłasz cze nie”. 

Przy kła dem mo że być choć by War sza wa, gdzie tyl ko 1
ROD na 174 ogro dy ist nie ją ce na te re nie mia sta sto łecz -
ne go znaj du je się w użyt ko wa niu wie czy stym. Po dob na
sy tu acja wy stę pu je w Ka to wi cach, gdzie tak że tyl ko 1
ROD znaj du je się na grun tach bę dą cych w użyt ko wa niu
wie czy stym PZD. Rów nie trud na sy tu acja jest w ta kich
mia stach jak Kra ków, gdzie uwłasz cze nie mo że do ty czyć
2 % po wierzch ni ROD, Lu blin – 5 % po wierzch ni ROD,
Łódź – 9 % po wierzch ni ROD, Po znań – 18 % po wierzch -

ni ROD, czy Szcze cin – 19 % po wierzch ni ROD. Na to -
miast w ta kich miej sco wo ściach jak Ostro wiec Świę to -
krzy ski, Ty chy, Za brze czy Cze cho wi ce – Dzie dzi ce nie
ma ani jed ne go ogro du dział ko we go, któ ry funk cjo no wał -
by na grun tach bę dą cych w użyt ko wa niu wie czy stym
PZD. Co ozna cza, iż dział kow cy z tych miast na pew no
nie bę dą mo gli sko rzy stać z pro po zy cji PO.

Nie tyl ko kwe stia ty tu łu praw ne go grun tów ROD ma
zna cze nie. Nie moż na za po mnieć tak że o prze zna cze niu
grun tów ROD w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go. Trud no bo wiem uwie rzyć, że gmi ny
ma jąc w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go in ne prze zna cze nie niż pod zie leń dział ko wą,
nie bę dą chcia ły sko rzy stać z pra wa pier wo ku pu, by od -
sprze dać grunt choć by pod in we sty cje ko mer cyj ne. Na le -
ży pa mię tać, iż te re ny ROD, któ re są uję te w
miej sco wych pla nach sta no wią za le d wie 59 % wszyst -
kich grun tów. Za tem na wet w sy tu acji, gdy grunt ogro du
dział ko we go znaj du je się w użyt ko wa niu wie czy stym, to
w przy pad ku in ne go prze zna cze nia w pla nie, dział kow cy
nie tyl ko nie bę dą mo gli się uwłasz czyć, ale mo gą zo stać
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� liczba dzia∏ek ogó∏em
� liczba dzia∏ek znajdujàcych si´ na gruntach w u˝ytkowaniu wieczystym
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w ogó le wy własz cze ni, gdy gmi na sko rzy sta w pra wa
pier wo ku pu. 

Po niż szy wy kres uka zu je ja ka po wierzch nia ro dzin nych

ogro dów dział ko wych jest uję ta w miej sco wych pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go w sto sun ku do po -
wierzch ni ROD ogó łem w po szcze gól nych okrę gach: 

Jak wi dać, w tym przy pad ku naj gor sza sy tu acja wy -
stę pu je w okrę gach: byd go skim, gdań skim, go rzow -
skim, ko sza liń skim, łódz kim, ma ło pol skim, mazo-
wiec kim, szcze ciń skim, to ruń sko -wło cław skim, war -
miń sko -ma zur skim i wro cław skim. 

Ko lej ną, ale rów nie waż ną spra wą ma ją cą wpływ na sy -
tu ację dział kow ców, są rosz cze nia do grun tów, na któ rych
funk cjo nu ją ro dzin ne ogro dy dział ko we. Licz ba ROD ob -
ję tych rosz cze nia mi nie jest ma ła. Do ty czy to bo wiem
342 ROD o po wierzch ni 1 373,9002 ha i 33 073 dzia łek
ro dzin nych. W szcze gól no ści od no si się to do ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych po ło żo nych w okrę gach:
ma zo wiec kim, ma ło pol skim i po znań skim. Pro jekt oby -
wa tel ski za kła dał, aby zwrot wy własz czo nej nie ru cho mo -
ści od by wał się rów no cze śnie z usta le niem od szko -

do wa nia dla dział kow ców za ich na sa dze nia i na nie sie nia.
Jed nak – czym PO już się nie chwa li – pro po zy cja ta zo -
sta ła od rzu co na. We dług po słów PO, pra wo wła sno ści nie -
ru cho mo ści za słu gu je na więk szą ochro nę niż pra wo
wła sno ści na nie sień i na sa dzeń na dział kach w ROD. Po -
gląd ten jest za dzi wia ją cy, gdyż Kon sty tu cja RP nie róż ni -
cu je ochro ny praw nej dla wła sno ści nie ru cho mo ści od
in nej wła sno ści. Dla te go też Zwią zek nie za mie rza się
pod dać i da lej bę dzie wal czył w Sej mie o zmia nę tych
prze pi sów. Mi mo te go, dział kow cy z ogro dów ob ję tych
rosz cze nia mi, mu szą być świa do mi ist nie ją cych za gro żeń.

Po ni żej za miesz cza my tak że zbior czą ta be lę, w któ rej
uka za na jest ak tu al na sy tu acja praw na ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych z po dzia łem na po szcze gól ne okrę gi.

Agniesz ka Ru daw ska
WGG KR PZD 
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Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD, ob ra du ją ce 
w dniu dzi siej szym na swo im po sie dze niu wy ra ża sta -
now czą dez apro ba tę dla try bu oraz re zul ta tów pra cy Pod -
ko mi sji Sej mo wej dla opra co wa nia pro jek tu usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. W imie niu 56 000
po znań skich dział kow ców pro te stu je my prze ciw ko
zmie nia niu pro jek tu oby wa tel skie go po praw ka mi po -
słów Plat for my Oby wa tel skiej czy nią cy mi pro jekt zgo -
ła od mien nym i róż niącym się od pier wot ne go i ocze -
ki wa ne go przez dział kow ców.

Nie po koi zwłasz cza pró ba for so wa nia roz wią zań mo gą -
cych no sić zna mio na nie kon sty tu cyj nych, któ re w efek cie
mo gą stać sie po wo dem ko lej nej in ter wen cji Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go i zmar no wać wy si łek za rów no Sej mu,
ale przede wszyst kim mi lio na osób, któ re po par ły pro jekt
oby wa tel ski.

Upa tru je my groź bę  nie kon sty tu cyj no ści  pro jek tu 
z przynaj mniej dwóch po wo dów:

– nie rów ne go trak to wa nia dział kow ców, któ rym ofe ru -
je się róż ne i zna czą co in ne wa run ki użyt ko wa nia dzia łek.
Je ste śmy za uwłasz cze niem dział kow ców, ale wszyst kich,
a nie tyl ko wy bra nych, tym bar dziej, że dział kow cy nie
mie li wpły wu na to w ja kim ogro dzie otrzy ma li dział ki.
O ska li pro ble mu świad czy fakt, iż w  Okrę gu Po znań -
skim jest 312 ROD, w  któ rych użyt ku je dział ki  po nad 56
ty się cy dział kow ców, wie czy ste użyt ko wa nie bę dzie mo -
gło uzy skać 33 243 dział kow ców, a wła ści cie la mi swo ich
dzia łek sta nie się 33 dział kow ców, a co z 23 000 dział -
kow ców, Pa nie Pre mie rze?

– ko niecz no ści we ry fi ka cji wcze śniej zło żo nej wo li
przy na leż no ści do or ga ni za cji spo łecz nej, ja ką jest  Pol -

ski Zwią zek Dział kow ców. Roz wią za nie za pro po no wa -
ne w pro jek cie oby wa tel skim, po le ga ją ce na moż li wo ści
zło że nia re zy gna cji z człon ko stwa jest roz wią za niem 
da ją cym swo bo dę de cy do wa nia o swo jej przy na leż no -
ści, na to miast przy ję ta obo wiąz ko wa we ry fi ka cja wcze -
śniej zło żo nej de kla ra cji wo li i to pod groź bą utra ty
człon ko stwa, prze czy za sa dzie wol no ści zrze sza nia się
oby wa te li.

Nie po koi nas rów nież do pusz czo ny przez Pod ko mi sję
nie kon tro lo wa ny ob rót dział ka mi przez dział kow ców i
ogra ni cze nie ro li sto wa rzy sze nia w za kre sie we ry fi ka cji
osób na by wa ją cych dział ki. Sta no wi to za gro że nie dla wy -
ku pu dzia łek przez oso by ma jęt ne oraz moż li wość prze -
kształ ca nia ogro dów we dług wo li użyt kow ni ków wie -
czy stych i wła ści cie li. W ten spo sób moż na sku tecz nie
zni we czyć po nad 100-let ni do ro bek dział kow ców i za -
prze pa ścić ideę pol skie go ogrod nic twa dział ko we go, któ -
ra jest zbież na z do rob kiem dział kow ców eu ro pej skich.

Pro te stu je my prze ciw ko po sta wie po słów PO – człon -
ków Pod ko mi sji, któ rzy w spo sób od bie ga ją cy od stan -
dar dów par la men tar nych na rzu ca ją swo ją wo lę i zmie nia ją
pro jekt oby wa tel ski uzna ny wcze śniej za wio dą cy. Ocze -
ku je my Pa nie Pre mie rze do trzy ma nia da ne go sło wa i udo -
wod nie nia, że los pol skie go ogrod nic twa dział ko we go nie
jest Pa nu obo jęt ny i że nie kie ru je Pa nem ani po sła mi Pa -
na par tii do raź ny cel, ja kim jest po pra wa no to wań son da -
żo wych. Niech Pan nie bę dzie gra ba rzem pol skich
ogro dów dział ko wych, bo są one nam po trzeb ne i bę dą
po trzeb ne przy szłym po ko le niom co raz bied niej szych Po -
la ków!

Z po wa ża niem 

Pre zes OZ PZD – Zdzi sław Śli wa 
Wi ce pre zes OZ PZD  – Je rzy Kucz ne ro wicz
Wi ce pre zes OZ PZD  – Ja nusz No wak
Se kre tarz OZ  – Do na ta Stroń ska

VIII. LISTY DZIAŁKOWCÓW

1. Pre zy dium Okręgowego Zarządu PZD wPo znaniu

Po znań, 29 lipca 2013 r.

Pre mier Rzą du RP
Pan Do nald Tusk
War sza wa
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Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu,
na swo im po sie dze niu od by tym w dniu 25 lip ca 2013 ro -
ku, za po zna ło się z in for ma cja mi do ty czą cy mi ak tu al ne go
prze bie gu prac nad zwy czaj nej pod ko mi sji sej mo wej zaj -
mu ją cej się roz pa try wa niem zgło szo nych pro jek tów ustaw
o ogro dach dział ko wych.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu
ze zdu mie niem przy ję ło do wia do mo ści fakt, że oby wa tel -
ski pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
po pie ra ny przez dział kow ców, na gle stał się przed mio tem
wie lu ra dy kal nych cieć i prze ró bek, że jest wy ko rzy sty -
wa ny do wkom po no wy wa nia w nim sze re gu nie ko rzyst -
nych roz wią zań pro po no wa nych wcze śniej w od ręb nym
pro jek cie po słów PO. Istot ne pro po zy cje i roz wią za nia
pro jek tu oby wa tel skie go są eli mi no wa ne i za stę po wa ne
po my sła mi po słów PO, któ rzy ma ją więk szość we wspo -
mnia nej pod ko mi sji i prze gło so wu ją każ dą po praw kę.
Wy glą da na to, że dla po słów PO nie ma zna cze nia co by -
ło do tych czas za pi sa ne w na szym oby wa tel skim pro jek cie,
zna cze nie ma to gdzie i jak moż na wpro wa dzić po my sły
po słów PO, na wet kosz tem nie kon sty tu cyj no ści wpro wa -
dza nych za pi sów. Wpro wa dzo ne w ostat nich dniach po -
praw ki i no we po my sły do oby wa tel skie go pro jek tu
usta wy spra wi ły, że za tra cił on swój wyj ścio wy sens i nie
jest już tym sa mym pro jek tem, któ ry po pie ra ły rze sze
dział kow ców. Z ta kim dzia ła nia mi nie mo że my się zgo -
dzić i zgła sza my wo bec nich nasz sprze ciw oraz na szą
dez apro ba tę!

Szcze gól nym przy kła dem po wyż szych dzia łań po słów
PO jest nie wąt pli wie przy ję cie przez pod ko mi sję no wej
tre ści art. 32 oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, w któ rym to wpro wa dzo no
ideę uwłasz cze nia dział kow ców. Po dob ny po mysł, już kil -
ka lat te mu, mie li po sło wie PiS gdy za le ża ło im na tym
że by zwięk szyć swój wy bor czy elek to rat. Te raz ro bią to
po sło wie PO, co wo bec spa da ją cych war to ści son da ży tej
par tii ma pew ne uza sad nie nie. Te mu ce lo wi nie wąt pli wie
słu ży ła tak że kon fe ren cja pra so wa po słów PO z dnia
24.07.br. zwo ła na w spra wie tzw. „uwłasz cze nia dział -
kow ców”. Tak więc zno wu rzu co no dział kow com pro pa -
gan do wą „kieł ba sę” nie mó wiąc im jed nak do kład nie, co
ona w so bie za wie ra, z cze go zo sta ła zro bio na. Po sło wie
PO ca ły czas za po mi na ją więc o tym, że dział kow cy nie
gę si i swój ro zum ma ją. Do sa mej idei uwłasz cze nia nikt
z dział kow ców z pew no ścią nie bę dzie miał za strze żeń.

Jed nak sa mo ulo ko wa nie tej idei w tek ście pro jek tu usta -
wy w przy ję tym brzmie niu wy mie nio ne go ar ty ku łu nie
mo że być przez dział kow ców za ak cep to wa ne.

Wspo mnia na po wy żej po praw ka przede wszyst kim
wzbu dza po waż ne wąt pli wo ści na tu ry kon sty tu cyj nej po -
nie waż zbyt da le ko in ge ru je w sfe rę wła sno ści wła ści cie -
li grun tów, na któ rych usy tu owa ne są ogro dy dział ko we.
Po praw ka PO in ge ren cję tę po su wa o wie le da lej niż za -
kwe stio no wa na przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny na sza usta -
wa o ROD z 2005 r. Wy ni ka to z fak tu nie od płat ne go
wy własz cze nia sto wa rzy sze nia ogro do we go z je go wła -
sno ści lub z użyt ko wa nia wie czy ste go. Zgod nie z art. 21
ust. 2 Kon sty tu cji RP wy własz cze nie moż li we jest je dy nie
na ce le pu blicz ne i z od po wied nim od szko do wa niem. Pro -
po zy cja PO za miast przy nieść spo kój i bez pie czeń stwo
ogro dom mo że więc stać się po wo dem za skar ża nia jej do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Z ko lei, wspo mnia na pro po -
zy cja nie do ty czy wszyst kich ogro dów tyl ko tych, któ re
po sia da ją ty tuł wła sno ści bądź użyt ko wa nia wie czy ste go.
Tyl ko w ta kich przy pad kach dział ko wiec miał by pra wo
do ana lo gicz ne go ty tu łu praw ne go do in dy wi du al nej
dział ki oraz do czę ści wspól nych ogro du. Au to rzy te go
po my słu nie po wie dzie li jed nak dział kow com na kon fe -
ren cji pra so wej wszyst kie go. Prze mil cze li fakt, że w ta -
kiej sy tu acji dział ko wiec bę dzie mu siał po nieść wy so kie
kosz ty po mia rów geo de zyj nych i no ta rial nych, a tak że i
to, że gmi na za wsze bę dzie mia ła usta wo we pra wo pier -
wo ku pu ta kie go te re nu i mo że przy blo ko wać za miar każ -
de go in dy wi du al ne go uwłasz cze nia lub sprze da ży. Każ de
za skar że nie tak po pra wio nej usta wy z po wo du jej nie kon -
sty tu cyj no ści mo że tyl ko prze dłu żyć ca ły pro ces le gi sla -
cyj ny. Tak więc moż na do mnie my wać, że ca ła zgło szo na
po praw ka ma z jed nej stro ny słu żyć ja ko chwyt pro pa gan -
do wy, ma mią cy dział kow ców swo ją atrak cyj no ścią, a z
dru giej stro ny zmie rza do nie uchwa le nia usta wy przez
Sejm RP, za blo ko wa nia wej ścia w ży cie ca łej usta wy
przed ter mi nem wy zna czo nym przez Try bu nał Kon sty tu -
cyj ny, w tym do nie pod pi sa nia jej przez Pre zy den ta Rze -
czy po spo li tej Pol skiej. W su mie po słom PO wca le nie
za le ży na uwłasz cze niu dział kow ców tyl ko na po pra wie -
niu son da ży. Za rzą dza nie te re na mi ogro dów przez sto wa -
rzy sze nia po win no słu żyć utrzy ma niu po rząd ku ad mi ni s-
tra cyj ne go i po win no łą czyć się z od po wied ni mi upraw -
nie nia mi za rzą dów tych sto wa rzy szeń. Te mu ce lo wi słu -
żył do tych cza so wy za pis art. 45 oby wa tel skie go pro jek tu

2. Pre zy dium Okręgpweg Zarządu PZD we Wro cła wiu

STANOWISKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu

z dnia 25 lip ca 2013 ro ku
w spra wie: uwłasz cze nia dział kow ców i po pra wek wno szo nych przez po słów PO do oby wa tel skie go pro -

jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych
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usta wy, któ ry nor mo wał kwe stię prze no sze nia praw do
dział ki. Cho dzi ło o to, aby ob rót te re na mi dział ko wy mi
pod le gał kon tro li za rzą du sto wa rzy sze nia. Po sło wie PO
za pro po no wa li zmia nę za pi su te go ar ty ku łu i wg ich pro -
po zy cji pra wo do dział ki mo że być zmie nia ne na pod sta -
wie umo wy w for mie pi sem nej bez zgo dy sto wa rzy sze nia
ad mi ni stru ją ce go ogro dem. Spo wo du je to nie ogra ni czo -
ny i nie kon tro lo wa ny ob rót dział ka mi i mo że mieć ka ta -
stro fal ne skut ki dla funk cjo no wa nia ogro dów, któ re mo gą
utra cić swój wyj ścio wy stan ist nie nia. Bez wład or ga ni za -
cyj ny bę dzie sprzy jać po wsta wa niu cen trów han dlo wych
i usłu go wych lub wszel kiej in nej za bu do wie nie ma ją cej
nic wspól ne go z ogrod nic twem dział ko wym.  Bę dzie to
stwa rzać wa run ki do przej mo wa nia dzia łek przez gmi ny 
i do upad ku ogro dów. Ta kie roz wią za nia wy pa cza ją sens
pro po no wa nych uwa run ko wań praw nych za war tych
wcze śniej w oby wa tel skim pro jek cie usta wy.

Nie ina czej moż na spoj rzeć na in ne pro po zy cje po słów
PO, cho ciaż by na po praw ki zgła sza ne do prze pi sów przej -
ścio wych w pro jek cie oby wa tel skim usta wy, głów nie dla -
te go, że są to po praw ki sprzecz ne z wo lą i de cy zja mi

pod ję ty mi wcze śniej przez dział kow ców. Au to rzy po -
praw ki na ka zu ją bo wiem oby wa te lom (dzi siej szym człon -
kom PZD) po twier dze nie wy ra żo nej wcze śniej wo li
przy stą pie nia do or ga ni za cji spo łecz nej (da lej ist nie ją cej)
pod groź bą utra ty człon ko stwa w tej or ga ni za cji w cią gu
5 mie się cy od wdro że nia w ży cie usta wy. Pro po no wa na
po praw ka jest nie kon sty tu cyj na i na ru sza art. 58 Kon sty -
tu cji RP, gwa ran tu ją cy swo bo dę zrze sza nia się.

Re asu mu jąc Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD we
Wro cła wiu uwa ża, że naj wyż szy już czas na za koń cze nie
ma ni pu la cji po li tycz nych i pro pa gan do wych ze stro ny po -
słów PO, na za prze sta nie two rze nia z na sze go oby wa tel -
skie go pro jek tu usta wy ja kie goś dzi wa dła usta wo we go.
Szko da cza su na wy my śla nie dal szych bzdur usta wo wych.
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu
ape lu je do po słów PO o usza no wa nie oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i o nie
two rze nie pra wa pro wa dzą ce go do cha osu w ogrod nic -
twie dział ko wym w Pol sce.  Tyl ko nasz pro jekt usta wy
speł ni ocze ki wa nia dział kow ców! Nie chce my zmian
sprzecz nych z na szy mi ocze ki wa nia mi! 

3. To masz Wo łek z ROD „Ry dla” w Kra ko wie

Do Pre mie ra RP Pa na Do nal da Tu ska
do wia do mo ści Mar sza łek Sej mu RP Pa ni Ewy Ko pacz

i Klu bów Par la men tar nych

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Z uwa gą śle dzę ob ra dy pod ko mi sji nad zwy czaj nej zaj -

mu ją cej się przy go to wa niem no wej usta wy o ogrod nic -
twie dział ko wym. In for ma cję o tym, że pro jekt oby -
wa tel ski o ro dzin nych ogro dach dział ko wych bę dzie wio -
dą cym w pra cach pod ko mi sji, przy ją łem z wiel ką ra do -
ścią. Po pie ram je go za pi sy. Ra dość mo ja trwa ła jed nak
krót ko, po nie waż wraz ze zgło szo ny mi przez po słów PO
po praw ka mi, usta wa prze sta ła przy po mi nać ten pro jekt,
pod któ rym zło ży łem swój pod pis.

Do tej po ry jed na dział ka mo gła być przy dzie lo na jed -
nej oso bie lub mał żeń stwu. Czu wał nad tym za rząd ogro -
du i dzię ki te mu dział ki by ły do stęp ne dla osób nie za-
moż nych. Po pyt na dział ki w ROD jest nie zmien nie wy -
so ki, po nie waż zu bo ża łe spo łe czeń stwo wi dzi, że dział ka,

to je dy na for ma re lak su, na któ rą ich stać.
Je że li sto wa rzy sze nie ogro do we w przy szło ści nie bę -

dzie mia ło gło su de cy du ją ce go o przy dzie le niu dział ki, 
a jed na oso ba bę dzie mo gła użyt ko wać wie le dzia łek, to 
w ogro dach za pa nu je cha os i nie ład. Oso by bo ga te z pra -
wem do wie lu dzia łek z pew no ścią nie bę dą użyt ko wać
dział ki zgod nie z jej prze zna cze niem, pra wem, a na pew -
no nie bę dą one wy so ce es te tycz ne. Sto wa rzy sze nie ogro -
do we, któ re nie bę dzie mia ło pra wa do pro wa dze nia
re je strów, nie bę dzie mo gło na wet zgło sić nad użyć do sto -
sow nych urzę dów, nie mó wiąc już o wy sy ła niu wła snych
upo mnień do ta kie go „dział kow ca”. A dla cze go oso by bo -
ga te tak chęt nie przej mą dział ki? Po nie waż za chę ci je
obiet ni ca uwłasz cze nia!

Za pro po no wa ne uwłasz cze nie jest ko lej ną for mą

Pre zes OZ PZD
/-/mgr Ja nusz Mosz kow ski

Se kre tarz OZ PZD
/-/ mgr Bar ba ra Ko rol czuk

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ Je rzy Kar piń ski
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uśmier ce nia ogro dów. Pod ko mi sja Nad zwy czaj na nie po -
słu cha ła swo je go eks per ta – kon sty tu cjo na li sty dr hab. Pa -
na Woj cie cha Or łow skie go, któ ry stwier dził, że za pis ten
mo że być nie kon sty tu cyj ny! Je że li pre sja cza su ja ki po -
zo stał do uchwa le nia usta wy spo wo du je, że zo sta nie prze -
gło so wa na z ta kim za pi sem, to cze ka  ją los po przed niej –
Try bu nał Kon sty tu cyj ny...

Czy przyj dzie czas, kie dy dział kow cy bę dą mo gli spo -

koj nie użyt ko wać swo je dział ki, cie szyć się zie le nią, któ -
ra po zwa la uciec z blo ko wisk? Pa nie Pre mie rze, pro szę 
o przyj rze nie się po praw kom do pro jek tu oby wa tel skie go
ze szcze gól ną uwa gą, a przed sta wi cie li Sej mu RP o przy -
ję cie pro jek tu oby wa tel skie go o ROD bez bez myśl nych,
nie kon sty tu cyj nych po pra wek. Pro szę ja ko dział ko wiec 
i oby wa tel o mą dre prze pi sy i do bre pra wo po zwa la ją ce na
dłu gą przy szłość ogro dów dział ko wych w Pol sce.

/-/ Ta de usz Wo łek

Kra ków, 26 li piec 2013 r.

4. Hen ryk Zio mek z Wał brzy cha

Pa nie Pre mie rze,

Spo tka nia Pa na z przed sta wi cie la mi dział kow ców, 
z przed sta wi cie la mi Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej
– współ au to ra mi oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych oraz de kla ra cje Pa na, że
„za gwa ran tu je my dział kow com bez pie czeń stwo i trwa -
łość ogro dów dział ko wych”, że „oso bi ście za an ga żo wa -
łem się w pra cę nad no wą usta wą i za mie rzam przy pil -
no wać, by zmia ny by ły tyl ko tam, gdzie są nie zbęd nie wy -
ma ga ne przez wer dykt Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go” –
mnie, jak i mi lio no wą rze szę dział kow ców na pa wa ły wiel -
kim opty mi zmem. Z wiel kim za do wo le niem i na dzie ja mi
przy ją łem fakt uzna nia przez Pa na oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych ja ko wio dą ce go 
w pra cach sej mo wej pod ko mi sji nad zwy czaj nej.

Pa nie Pre mie rze,

W tym miej scu mój opty mizm się skoń czył. Po czy na nia
Po słów Plat for my Oby wa tel skiej – człon ków Nad zwy -
czaj nej Pod ko mi sji Sej mo wej nijak się ma ją do Pań skich
de kla ra cji – Pre mie ra Rzą du, Li de ra – Prze wod ni czą ce go
PO. Czas szyb ko mi ja, a usta wa ni czy ja. To co wy czy nia -
ją po sło wie PO w pra cach pod ko mi sji z za pi sa mi za war -
ty mi w oby wa tel skim pro jek cie usta wy, to trud no uznać,
że pro jekt oby wa tel ski jest wio dą cy. Swo im po stę po wa -
niem i zgła sza ny mi po praw ka mi – pro po zy cja mi lek ce -
wa żą wo lę dział kow ców za war tą w oby wa tel skim
pro jek cie usta wy, udo wad nia ją, że ob ca, że by nie użyć
moc niej sze go okre śle nia – wro ga im jest idea i tra dy cja
ru chu dział ko we go oraz za sa dy funk cjo no wa nia ogro dów

dział ko wych. Przy wo łam cho ciaż by art. 45 oby wa tel skie -
go pro jek tu ustaw o ROD nor mu ją cy kwe stię prze no sze -
nia praw do dział ki, gdzie po sło wie PO zgło si li po praw kę
aby prze nie sie nie praw i obo wiąz ków wy ni ka ją cych z pra -
wa do dział ki na stę po wa ło na pod sta wie umo wy w for mie
pi sem nej, lecz bez obo wiąz ku wy stę po wa nia dział kow ca 
o zgo dę sto wa rzy sze nia pro wa dzą ce go ogród. Czy ktoś 
z po słów PO za sta na wiał się nad skut ka mi ta kie go ure gu -
lo wa nia? Prze cież to roz wią za nie do pro wa dzi do ka ta stro -
fal nych skut ków dla ogro dów dział ko wych. Brak kon tro li
i nad zo ru sto wa rzy sze nia nad tym, ko mu przy dzie la na jest
dział ka w ogro dzie spo wo du je ni czym nie ogra ni czo ny ob -
rót dział ka mi. Każ dy kto tyl ko ze chce, bę dzie mógł prze -
jąć dział kę nie ko niecz nie na cel na ja ki jest ona prze z-
na czo na. Czy li „wol ność Tom ku w swo im dom ku”. Czy o
to PO cho dzi? Ja, któ ry od dzie siąt ków lat użyt ku ję dział -
kę nie chciał bym, aby w są siedz twie mo jej dział ki – bu do -
wa ne by ło cen trum han dlo we, czy te ren był wy ko-
rzy sty wa ny w in ny spo sób, niż ogrod nic two dział ko we.
Nie po to in we sto wa łem w dział kę i in fra struk tu rę ogro do -
wą, aże bym nie mógł z niej ko rzy stać w ta kim kom for cie
i wa run kach, na ja kie po zwa la ły mi do tych cza so we roz -
wią za nia za war te w do tych cza so wej usta wie o ROD
z 2005 r. czy w pro jek cie oby wa tel skim, czy li mo im.

Na stęp ną kwe stią nie do za ak cep to wa nia, jest „ma mie -
nie” dział kow ców „uwłasz cze niem”. Idea jak że każ de mu
bli ska. Prze cież nikt o zdro wych zmy słach, nie od rzu ci ta -
kiej ofer ty. Ale czy ta ka pro po zy cja, to nie po pu lizm, gra
na uczu ciach dział kow ców. Gra o po par cie elek to ra tu, gra
o słup ki. Każ dy, kto ma choć odro bi nę wie dzy i po czu cie
rze tel no ści w wy ko ny wa niu swo ich obo wiąz ków, tym

Pan
Do nald Tusk
Pre zes Ra dy Mi ni strów
Prze wod ni czą cy Plat for my Oby wa tel skiej
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bar dziej par la men ta rzy sty, po wi nien wie dzieć, że jed nym
z za rzu tów wo bec usta wy o rod z 2005 r. by ła nad mier na
in ge ren cja w sfe rę wła sno ści wła ści cie li grun tów, na któ -
rych usy tu owa ne są ogro dy dział ko we. Zwró cił na to uwa -
gę tak że TK w swo im orze cze niu o sy gna tu rze 39/00
wska zu jąc, że uwłasz cze nie pew nej ka te go rii dział kow -
ców ob ję tych użyt ko wa niem wie czy stym mo gło by do pro -
wa dzić do uzna nia ta kie go uwłasz cze nia za nie kon s-
ty tu cyj ne. Czy po sło wie PO o tym nie wie dzą? A mo że
wła śnie o to cho dzi, że by za pis ten był nie kon sty tu cyj ny i
przez nie go no wa usta wa za miast przy nieść bez pie czeń -
stwo i spo kój dział kow com i ogro dom, sta ła się po lem
wal ki i po wo dem za skar że nia do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go, a przez to zo sta nie wy dłu żo ny pro ces le gi sla cyj ny 
i no wa usta wa nie zo sta nie wpro wa dzo na? I wte dy, w ma -
je sta cie pra wa i pro ce dur le gi sla cyj nych, my dział kow cy
zo sta nie my „na lo dzie”, bez usta wy o ogro dach dział ko -
wych, bez swo jej or ga ni za cji – Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, bez pra wa do użyt ko wa nych te re nów.

Pa nie Pre mie rze. Nie sło wa – lecz czy ny!

Jest jesz cze czas, aby po wstrzy mać igno ran tów idei ru -
chu dział ko we go i je go tra dy cji, któ rzy ma ją za nic wo lę
mi lio no wej rze szy dział kow ców. Wo lę, któ ra zo sta ła wy -
ra żo na pra wie mi lio nem pod pi sów po par cia oby wa tel skie -
go pro jek tu usta wy o rod. Pro ces le gi sla cyj ny jesz cze nie
zo stał za koń czo ny.

Do tych cza so wa igno ran cja po słów Plat for my Oby wa -
tel skiej oraz cy nicz na gra na stro ja mi dział kow ców wy pro -
wa dzi ła nas dział kow ców na uli cę, gdzie pi kie to wa li śmy
biu ra po sel skie po słów PO, ma ni fe sto wa li śmy przed urzę -
da mi ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej, ale dal -
szy mi dzia ła nia mi mo gą być te, któ re „wy pro wa dzą”
po słów PO z Sej mu. Wy bo ry par la men tar ne już nie dłu go.
Raz wy rzą dzo nej krzyw dy – nie za po mi na się.

Pa nie Pre mie rze,
Cy tu jąc sło wa kla sy ka „Nie idź cie tą dro gą”!

/-/ Hen ryk Zio mek

Wał brzych, 25 lip ca 2013 r.

5. Edward Droz da – dział ko wiec z Wał brzy cha

Pre mier Rzą du RP
Prze wod ni czą cy Plat for my Oby wa tel skiej RP
Pan Do nald Tusk

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Uważ nie wy słu cha łem wszyst kich de bat człon ków spe -

cjal nej pod ko mi sji Sej mu nad oby wa tel skim pro jek tem
usta wy o ogro dach dział ko wych. Nie mia łem do tąd po ję -
cia, że nie któ rzy po sło wie re pre zen tu ją cy bar wy Plat for -
my Oby wa tel skiej nie dość, że ma ją po ziom wie dzy
praw ni czej rów ny pra wie ze ru, to na do da tek ani my ślą,
aby re spek to wać na wo ły wa nia swo je go przy wód cy, aby
wszy scy człon ko wie PO, dzia ła li jak „jed na pięść”.

Nie tak daw no obie cy wał Pan pu blicz nie, że my dział -
kow cy mo że my być spo koj ni o swo je ogro dy i dział ki, po -
nie waż uzna je Pan, że słusz nie do ma ga my się uchwa le nia
przez Sejm RP oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro -
dach dział ko wych. Obie cał Pan rów nież, że oso bi ście do -
pil nu je, aby ewen tu al ne zmia ny do pro jek tu by ły
wpro wa dzo ne tyl ko tam, gdzie wy ni ka to z wer dyk tu Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go. By ły to je dy nie sło wa Pa na być
mo że szcze re.

Jed nak czy ny po słów – człon ków PO oka za ły się cał -
ko wi tym za prze cze niem Pa na obiet nic.

Po kil ku dnio wych pra cach człon ków Pod ko mi sji pod
prze wod nic twem po słan ki Kry sty ny Si biń skiej nad oby -
wa tel skim pro jek tem usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, przy wspar ciu i ak cep ta cji przed sta wi cie la Biu ra
Le gi sla cyj ne go Sej mu, z na sze go oby wa tel skie go pro jek -
tu po wstał po now nie pro jekt PO w in nym wpraw dzie wy -
da niu niż po przed ni, jed nak skut ki praw ne i fak tycz ne
ja kie na stą pią po je go nie daj Pa nie Bo że wej ściu w ży cie,
spo wo du ją, że PO osią gnie swój cel – li kwi da cję ogro dów
dział ko wych w Pol sce.

Wpraw dzie w nie co za wi łym pro ce sie, ale  szyb ko de -
we lo pe rzy sta ną się wła ści cie la mi te re nów  ogro dów
dział ko wych. Ich stać na „za mro że nie” ka pi ta łu wło żo ne -
go na wy ku pie nie dzia łek od dział kow ców i prze cze kać,
ale tyl ko tam gdzie jesz cze ogro dy dział ko we fi gu ru ją 
w pla nach za go spo da ro wa nia miast. Tam, gdzie ogro dy 
z pla nów tych już zo sta ły usu nię te, szcze gól nie w du żych
mia stach: War sza wa, Kra ków, Wro cław, Po znań, te ren po
ogro dach zo sta nie szyb ko za be to no wa ny. Bę dzie to zgod -
ne z rzą do wą po li ty ką za gęsz cza nia miast za kła da ją cą, że
to dla do bra spo łe czeń stwa miej skie go, aby miesz kań cy
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mie li ła twy do stęp do kul tu ry, zdro wia, spor tu, na uki itp.
Cóż to za zdro wie bę dą mie li ci miesz kań cy w za be to no -
wa nych i  po zba wio nych zie le ni mia stach? O tym Rząd
nie chce na wet wie dzieć.

Ja ko dział ko wiec i oby wa tel RP je stem za wie dzio ny 
i zdru zgo ta ny fak tem tak ob łud nej po sta wy po słów PO
wo bec nas dział kow ców. Prze cież my nie chcie li śmy żad -
ne go uwłasz cze nia nas dział ka mi. Każ dy świa do my dział -
ko wiec wie dział i wie, że wie lu bied nych dział kow ców 
w Pol sce da się sku sić na sprze da nie swo jej dział ki, któ rą
na by li na wła sność za dar mo w ogro dzie , je śli tyl ko ktoś
za pła ci im do brą ce nę. W do dat ku obec ny pro jekt PO za -
kła da nie kon tro lo wa ny przez sto wa rzy sze nie ogro do we
ob rót dział ka mi, co tym bar dziej po zwa la na han del dział -
ka mi i ku po wa nie wie lu dzia łek przez jed ną oso bę. Kto
ku pi wie le dzia łek? Prze cież nie prze cięt ny Ko wal ski,
cho ciaż i ta cy się tra fią, ale głów nie de we lo pe rzy lub ich
fi gu ran ci.

Co po wsta nie w na szych ogro dach? Ogól ny ba ła gan,
dez or ga ni za cja w za rzą dza niu a naj gor sze, że ogro dy stra -
cą swój cha rak ter, a ci, któ rzy dzia łek nie sprze da dzą, to
sa mi je po rzu cą. Kto chciał by utrzy my wać dział kę i wy -
po czy wać na niej z ro dzi ną w są siedz twie bu do wy apar ta -
men tow ca, biu row ca lub in ne go obiek tu – fa bry ki
pie nię dzy dla in we sto rów?

Pa nie Pre mie rze,
Te „no wo ści”, któ re wnie śli do pro jek tu usta wy o ogro -

dach dział ko wych po sło wie PO nie by ły w ogó le uprzed -
nio kon sul to wa ne z na szy mi przed sta wi cie la mi z Ko mi-
te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej. Za pew niał nas Pan, że
wszyst kie ewen tu al ne po praw ki do oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy bę dą wspól nie z na szy mi przed sta wi cie la mi
uzgad nia ne. Dla cze go sta ło się zu peł nie od wrot nie?

Po sło wie – człon ko wie Pod ko mi sji za koń czy li pra ce 
w pią tek 26 lip ca br. i już w na stęp nym dniu w ga ze cie
Su per Expres opu bli ko wa no ar ty kuł pt. „Tak, do sta niesz
dział kę na wła sność. No wa usta wa uszczę śli wi lu dzi!
Ogród za dar mo!” Pi sze się w nim, że „Dział kow cy prze -
cie ra ją oczy ze zdu mie nia i nie ukry wa ją swej ra do ści.
Oka zu je się, że pro jekt usta wy dział ko wej au tor stwa Plat -
for my Oby wa tel skiej, na któ ry jesz cze nie daw no po msto -
wa li, od da im na wła sność pie czo ło wi cie pie lę gno wa ne
ka wał ki zie le ni”.

Da lej w tek ście te go ar ty ku łu au tor pi sze, że po sło wie po
ape lach ty się cy czy tel ni ków Su per Expre su wzię li się po -
rząd nie do ro bo ty i nie za po mnie li o dział kow cach i chcą
nam od dać dział ki na wła sność. Te go nie na pi sał sam au tor,
tekst na ten te mat otrzy mał od po słów PO na tych miast po
za koń czo nym w dniu 26 lip ca br. po sie dze niu Pod ko mi sji.

Po sło wie PO za dzia ła li bły ska wicz nie i z sa tys fak cją ze
swe go nisz czy ciel skie go dzie ła uda li się na „za słu żo ny”
wy po czy nek wa ka cyj ny. Zaś nam dział kow com, za miast
spo ko ju na dział kach, za fun do wa li ko niec ogrod nic twa
dział ko we go.

My wie my, że po sło wie PO wca le nie nas chcą „uszczę -
śli wić”. Po sło wie PO tym nie chcia nym przez nor mal nych
dział kow ców uwłasz cze niem chcą tak że za le ga li zo wać
bez pra wie na dział kach, któ re go do pu ści li się nie któ rzy
m.in. Pan Ja rzą bek ze Swa rzę dza, któ ry wy bu do wał dom
na dział ce i miesz ka w nim.

To skan dal w Sej mie ja kie go my star si lu dzie nie do -
świad czy li śmy w dzie jach pol skie go Sej mu.

Czy my dział kow cy wno si li śmy o uwłasz cze nie dział ka -
mi w na szym oby wa tel skim pro jek cie usta wy? Nie.

Czy Try bu nał Kon sty tu cyj ny w swo im wy ro ku wska -
zy wał usta wo daw cy, że po wi nien ta kie pra wo usta no wić
w przy szłej usta wie? Nie. Wręcz prze ciw nie.

Pa nie Pre mie rze, czy Pan nas na praw dę okła mał, czy
Pan jest okła my wa ny przez swo ich par tyj nych ko le gów i
nie wie, że po sło wie PO nie wnie śli żad nych po pra wek do
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych?  Oni ten że pro jekt prze ro bi li na pro jekt PO.

W tym że prze ro bio nym pro jek cie jest jesz cze wie le in -
nych no wo ści, któ re w szyb kim cza sie do pro wa dzą do
roz pa du Pol skie go Związ ku Dział kow ców, a tak że każ de -
go in ne go sto wa rzy sze nia ogro do we go. I o to po słom PO
cho dzi ło. Nie bę dzie PZD, to nie bę dzie si ły mi lio na zrze -
szo nych oby wa te li, któ ra sku tecz nie obro ni się przed swo -
bod nym do stę pem do grun tów ogro dów przez gmi ny lub
skarb pań stwa.

Na tych no wo ściach wnie sio nych przez po słów PO, my
dział kow cy wy szli śmy tak, jak w tym po wie dze niu - jak
go nie ki jem, to pa łą.

Po przed nio w swo im pro jek cie po sło wie PO za kła da li
li kwi da cję PZD. Jed nak po wszech na kry ty ka dział kow -
ców zmu si ła ich do usu nię cia ta kie go za mie rze nia i dla te -
go tym ra zem z na sze go pro jek tu oby wa tel skie go
uczy nio no mon strum dla dział kow ców i ogro dów.

Te raz wiem dla cze go z ta ką ła two ścią na spo tka niu 
z dział kow ca mi w jed nym z war szaw skich ogro dów dział -
ko wych po wie dział Pan, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Pa nu nie prze szka dza.

Niech Pan od po wie te raz pu blicz nie dział kow com dla -
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cze go po sło wie PO uknu li prze ciw ko nam ta ki pro jekt.
Niech Pan się ode zwie do nas.  Mil cze niem da Pan nam do
zro zu mie nia, że wła dza nie li czy się z mi lio nem oby wa te -
li RP, któ rzy po par li oby wa tel ski pro jekt usta wy. Pro jekt
PO po pie ra ją de we lo pe rzy, bo ma ją w tym in te res.

Wprost uwie rzyć nie mo gę, że wła dza zro bi co ze chce,
że wła dza dzia ła prze ciw ko nam, że wła dza chce znisz czyć
po nad 120-let nią tra dy cję ogrod nic twa dział ko we go, że
chce znisz czyć wie lo po ko le nio wy do ro bek dział kow ców
oraz ich Zwią zek i roz dać za dar mo dział ki na wet tym, któ -
rzy za nic ma ją pra wo i wy bu do wa li do my na dział kach, a
tak że tym, któ rzy ma ją dział ki więk sze niż 500 m2. Po seł
An drzej De ra bę dzie tym pra wem bar dzo usa tys fak cjo no -
wa ny, po nie waż ma 600 me tro wą dział kę w do brej lo ka li -
za cji. Jak ru szy w je go ogro dzie re ali za cja pla nu za go s-
po da ro wa nia prze strzen ne go mia sta, to chy ba nie od da za

dar mo swo jej dział ki przy szłe mu in we sto ro wi.

Pa nie Prze wod ni czą cy,
Mi lion oby wa te li, któ rzy po par li oby wa tel ski pro jekt

usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych zo sta ło zlek -
ce wa żo nych i okła ma nych przez po słów PO. 

Nie jest jesz cze za póź no. Jest szan sa aby jesz cze od -
wró cić fa tal ną sy tu ację w ja kiej obec nie po zo sta wi li nas
po sło wie PO i po seł z SP – człon ko wie Pod ko mi sji Sej mo -
wej, je śli ze chce Pan oso bi ście przy pil no wać de ba ty w po -
szcze gól nych ko mi sjach sej mo wych nad pro jek tem
„spre zen to wa nym” dział kow com przez po słów PO.

Te raz na praw dę w rę kach Pa na jest przy szłość ogro dów
dział ko wych i sy tu acja praw na Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, któ ry sta no wi my my – dział kow cy.

/-/ Edward Droz da

Wał brzych, 28 lip ca 2013 r. 

6. Dział kow cy ze Śro dy Wiel ko pol skiej

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Z wiel ką uwa gą ob ser wu je my pra ce nad no wą usta wą o

ro dzin nych ogro dach ufa jąc, że da ne przez Pa na sło wo o
wo li speł nie nia ocze ki wań pol skich dział kow ców wy po -
wie dzia ne na spo tka niu z dział kow ca mi w War sza wie zi -
ści się. Wczo raj za koń czy ła swo ją pra cę Pod ko mi sja
Sej mo wa, któ ra przy ję ła pro jekt no wej usta wy, któ ry bę -
dzie te raz pro ce do wa ny w ko mi sjach sej mo wych i na fo -
rum ca łe go Sej mu. Je ste śmy moc no roz cza ro wa ni
za rów no prze bie giem prac nad usta wą, jak i jej efek ta mi.
Ob ser wu jąc kon fe ren cje pra so wą po słów PO usły sze li -
śmy za po wiedź uwłasz cze nia dział kow ców. Jest to ocze -
ki wa ne przez dział kow ców roz wią za nie, na wet da lej idą ce
niż za wie rał to pro jekt oby wa tel ski. Dzi siaj ze bra ni na na -
szym Ju bi le uszu 50-le cia ROD „Od ro dze nie” w Śro dzie
Wiel ko pol skiej usły sze li śmy z ust przed sta wi cie la Okrę -
go we go Za rzą du PZD, że nie ste ty to roz wią za nie nas nie
do ty czy. Po mi mo sta rań PZD wła dze na sze go mia sta nie
prze ka za ły te re nu na sze go ogro du w wie czy ste użyt ko wa -
nie, co ozna cza wg pro jek tu, że bę dzie my ska za ni na
dzier ża wę dział ko wą, czy li gor szę for mę za bez pie cze nia
na szych in te re sów. Dla cze go tak ma być? Dla cze go po -
sło wie PO za mie rza ją po dzie lić pol skich dział kow ców na

tych lep szych i tych gor szych? Nasz ogród funk cjo nu ją cy
na obrze żu Śro dy Wlkp. jest uję ty w mpzp, Bur mistrMia -
sta za pew nia o wo li je go utrzy ma nia, prze strze ga my 
w ogro dzie pra wo bu dow la ne, ogród nie jest za miesz ki wa -
ny. Dla cze go wiec po sło wie PO trak tu ją nasz ogród ja ko
ogród gor szej ka te go rii?

Pa nie Pre mie rze,
Chce my rów nych praw dla dział kow ców. Nie go dzi my

się z fak tem, że be ne fi cjen ta mi no wej usta wy bę dą dział -
kow cy głów nie z ogro dów pod miej skich, któ re już wcze -
śniej uzy ska ły lep sze wa run ki funk cjo no wa nia. Ma ją
pra wo do więk szych al tan, ma ją czę sto więk sze dział ki,
ale też o wie le czę ściej ła mią pra wo prze kra cza jąc prze pi -
sy pra wa bu dow la ne go i prze kształ ca jąc ogro dy w osie -
dla miesz ka nio we. Czy PO za mie rza uchwa lić usta wę 
w któ rej bę dzie za pis o nie rów no ści praw dział kow ców?
Dla cze go za rzą dza ją ce ogro dem sto wa rzy sze nie po zba -
wio ne ma być pra wa wpły wa nia na ob rót dział ka mi i nie
bę dzie mo gło blo ko wać przy dzia łu dzia łek oso bom nie
speł nia ją cych kry te riów za pi sa nych w usta wie? Dla cze go
w prze pi sach koń co wych przy ję tych przez Ko mi sję gło sa -
mi PO za pi sa no ko niecz ność po świad cza nia przez każ de -

Pre mier Rzą du RP 
Pan Do nald Tusk 
War sza wa
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go dział kow ca swo jej wo li o przy na leż no ści do sto wa rzy -
sze nia dział ko we go? Dla cze go po sło wie PO zmie nia ją tak
moc no pro jekt oby wa tel ski, któ ry miał być pro jek tem
wio dą cym? Ma my wąt pli wo ści, czy przy ję ty pro jekt jest
na dal pro jek tem oby wa tel skim i czy przy ję te za pi sy nie
są obar czo ne wa dą nie kon sty tu cyj no ści. Li czy my, że w

dal szych pra cach Sejm po wró ci do pier wot ne go pro jek tu
po par te go przez mi lion oby wa te li. Dzie ląc dział kow ców
na tych „lep szych” i „gor szych” nie uzy ska cie Pań stwo
ocze ki wa ne go po par cia w son da żach wy bor czych. Pro si -
my o tym pa mię tać i pro si my o roz wa gę!

Pod pi sy uczest ni ków uro czy sto ści


