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TRYBUNA¸ KONSTYTUCYJNY OG¸OSI¸
PISEMNE UZASADNIENIE WYROKU
W dniu 28 sierpnia br. na stronie Trybuna∏u Konstytucyjnego ukaza∏o si´ pisemne uzasadnienie s´dziów TK do orzeczenia z dnia 11
lipca 2012 roku. W opublikowanym dokumencie znajdujà si´ tak˝e
zdania odr´bne do wyroku dwóch s´dziów. S´dziowie Marek Kotlinowski i Andrzej Wróbel wyrazili swój zdecydowany sprzeciw wobec orzeczenia, a zw∏aszcza wobec decyzji dotyczàcych Polskiego
Zwiàzku Dzia∏kowców. Na uwag´ zas∏uguje w szczególnoÊci uzasadnienie prof. Andrzeja Wróbla, który w sposób dobitny wykaza∏
liczne b∏´dy metodologiczne, które towarzyszy∏y wydanemu orzeczeniu pozosta∏ych s´dziów Trybuna∏u, a tak˝e pe∏ne sprzecznoÊci
uzasadnienie niektórych uchylonych przepisów. Choç s´dziowie
próbujà wmówiç dzia∏kowcom i spo∏eczeƒstwu, ˝e wyrok ten nie
uderzy w dzia∏kowców, w rzeczywistoÊci jest zupe∏nie inaczej. Decyzja S´dziów TK, uznajàca 24 artyku∏y ustawy za niezgodne z Konstytucjà RP spowodowa∏a ogromne szkody, a skutki tej decyzji
b´dà odczuwalne w najbli˝szym czasie jeszcze bardziej. Trybuna∏
odroczy∏ bowiem wejÊcie w ˝ycie swojego rozstrzygni´cia o 18 miesi´cy, celem ewentualnego uchwalenia przez Sejm nowych przepisów, to jednoczeÊnie nie wykluczy∏, ˝e do tego nie dojdzie.
Skutki wyroku to:
– przede wszystkim rozwiàzanie Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców,
który od wielu lat skutecznie broni∏ praw dzia∏kowców
– wygaÊni´cie przys∏ugujàcych obecnie praw dzia∏kowca do
dzia∏ki – w takiej sytuacji dzia∏kowcy b´dà musieli od nowa ubiegaç
si´ o tytu∏ prawny do swojej dzia∏ki
– podporzàdkowanie ogrodów gminom i Skarbowi Paƒstwa
– mo˝liwoÊç likwidacji ogrodu na cele komercyjne bez pytania
o zgod´ dzia∏kowców
– pozbawienie gwarancji uzyskania odszkodowania za majàtek
w przypadku likwidacji ogrodu
– dodatkowe obcià˝enia finansowe – dzia∏kowcy b´dà musieli
p∏aciç podatki za dzia∏k´ i altan´ oraz czynsz dzier˝awny do gminy
– niepewnoÊç jutra – czasowy charakter ogrodów
Pisemne uzasadnienie potwierdza jedynie to, co dzia∏kowcy wiedzieli ju˝ 11 lipca br. – wydane orzeczenie jest przede wszystkim politycznym wyrokiem na spo∏ecznà organizacj´ dzia∏kowców. AH

NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZD
Zgodnie z uchwa∏à podj´tà przez Krajowà Rad´ 28 sierpnia br.
Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD odb´dzie si´
6 paêdziernika 2012 r. Zmiana terminu zwo∏ania Zjazdu, który pierwotnie by∏ zaplanowany na 15 wrzeÊnia br. spowodowana jest opublikowaniem 17 dni po terminie pisemnego uzasadnienia wyroku
Trybuna∏u Konstytucyjnego.
Zwo∏anie Nadzwyczajnego Zjazdu, w którym wezmà udzia∏ delegaci wybrani na konferencjach okr´gowych, ma na celu dokonanie
oceny obecnej sytuacji dzia∏kowców, ogrodów i PZD powsta∏ej
w wyniku wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego, a tak˝e okreÊlenie zakresu dzia∏aƒ, jakie w zwiàzku z zaistnia∏à sytuacjà zostanà podj´te
przez PZD, ˝eby zabezpieczyç przysz∏oÊç ogrodów. Jednym z tych
dzia∏aƒ jest opracowanie obywatelskiego projektu ustawy o ogroAG
dach dzia∏kowych uwzgl´dniajàcego wyrok TK.

KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE
Wydarzenia, jakie mia∏y miejsce w ostatnim czasie zwiàzane z wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego w sprawie ustawy o rodzinnych
ogrodach dzia∏kowych z 2005 roku, sprawi∏y, ˝e Krajowa Rada PZD
podj´∏a decyzj´ o zwo∏aniu Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu
Delegatów PZD. W zwiàzku z tym w sierpniu w ca∏ej Polsce odbywa∏y si´ przedzjazdowe Konferencje Okr´gowe PZD. Uczestniczyli w
nich prezesi rodzinnych ogrodów dzia∏kowych, cz∏onkowie Okr´gowego Zarzàdu PZD, okr´gowych komisji rewizyjnych, okr´gowych

komisji rozjemczych, a tak˝e przedstawiciele Krajowej Rady PZD.
Podczas Konferencji pada∏y ró˝ne postulaty i propozycje odnoszàce si´ do przysz∏oÊci Zwiàzku, a tak˝e wybierano delegatów
na Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD w Warszawie.
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Krytyczne stanowisko w sprawie inicjatywy SP zaj´∏a Krajowa Rada,
w podobny sposób oceniajà jà dzia∏kowcy, którzy potwierdzajà to
w licznych listach wysy∏anych do KR PZD. Zach´camy do zapoznania si´ z ich treÊcià na naszej stronie internetowej (www.pzd.pl) MZ

KONFERENCJA NAUKOWA W ZURICHU
OBRADOWA¸O ZGROMADZENIE OGÓLNE
MI¢DZYNARODOWEGO ZWIÑZKU DZIA¸KOWCÓW
W dniu 23 sierpnia br. w Zurychu obradowa∏o zgromadzenie
Ogólne Biura Mi´dzynarodowego Ogrodów Dzia∏kowych i Rodzinnych z siedzibà w Luksemburgu. Podczas spotkania przedstawione zosta∏y sprawozdania Narodowych Zwiàzków z ich dzia∏alnoÊci,
omówiono problemy, z jakimi si´ zmagajà oraz ustalono kierunki
dzia∏aƒ, jakie warto podjàç w celu obrony ogrodów. Szczególne
zainteresowanie wzbudzi∏a aktualna sytuacja polskich ogrodów.
Uczestnicy posiedzenia wyrazili swoje zaskoczenie wobec wyroku
Trybuna∏u Konstytucyjnego i skutków, jakie niesie on dla dzia∏kowców. Uznali, ˝e nies∏usznie podwa˝one i zakwestionowane zosta∏y
najwa˝niejsze prawa polskich dzia∏kowców. Prezydenci z ca∏ej Europy sytuacj´ w polskich ogrodach przeciwstawili sytuacji ogrodów w swoich krajach, gdzie mogà one liczyç na wsparcie samorzàdów i paƒstwa.
Na zakoƒczenie Zgromadzenie przyj´∏o List otwarty do w∏adz
Rzeczpospolitej, w którym wyrazi∏o swój niepokój spowodowany
próbami ograniczenia praw polskich dzia∏kowców oraz zakusami
ich likwidacji. Zgromadzenie zwróci∏o si´ do w∏adz RP z proÊbà
o podj´cie dzia∏aƒ, skutkujàcych ustanowieniem rozwiàzaƒ prawnych, zapewniajàcych nale˝ytà ochron´ praw dzia∏kowców. List
skierowany zosta∏ do Prezydenta RP Bronis∏awa Komorowskiego,
Marsza∏ek Sejmu Ewy Kopacz, Premiera Donalda Tuska, Marsza∏ka Senatu Bogdana Borusewicza, Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej S∏awomira Nowaka. List podpisa∏o kierownictwo
Mi´dzynarodowego Biura Ogrodów Dzia∏kowych i Rodzinnych
oraz Prezydenci z Europy. Pe∏na treÊç Listu opublikowana zosta∏a
w BI (nr 9/2012), paêdziernikowym numerze „dzia∏kowca” oraz na
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stronie internetowej KR PZD (www.pzd.pl)

DZIA¸KOWCY KRYTYCZNIE
O PROJEKCIE SOLIDARNEJ POLSKI
Pierwszà propozycj´ stworzenia nowej ustawy o ogrodach
dzia∏kowych z∏o˝yli do Sejmu pos∏owie Solidarnej Polski. Propozycja SP to jednak nic innego jak odgrzebana z szuflady i zmodyfikowana inicjatywa ustawodawcza, którà pose∏ Andrzej Dera prezentowa∏ 3 lata temu, b´dàc pos∏em PiS. Projekt ten ówczesny Sejm
odrzuci∏ w pierwszym czytaniu, a dzia∏kowcy powszechnie skrytykowali.
Inicjatywa Solidarnej Polski nie zabezpiecza w ˝aden sposób interesów dzia∏kowców – nie przewiduje te˝ przywrócenia przywileju
podatkowego, który zosta∏ uchylony wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego. Dla dzia∏kowców oznacza to nowe obcià˝enia finansowe z tytu∏u p∏acenia podatku rolnego lub od nieruchomoÊci. Bioràc
pod uwag´ stawki rynkowe, podatek ten mo˝e wynieÊç blisko 400
z∏ rocznie. Projekt nowej ustawy dzia∏kowej partii Andrzeja Dery nie
wspomina tak˝e o ewentualnej op∏acie za u˝ytkowanie wieczyste
gruntu. Tam gdzie grunty sà najdro˝sze, a wi´c przede wszystkim
w du˝ych miastach, mo˝e ona uderzyç dzia∏kowców po kieszeni.
Prawo u˝ytkowania dzia∏ki mia∏oby byç ograniczonym prawem
rzeczowym. Natomiast o dalszym istnieniu ogrodów majà decydowaç gminy. Przedstawiciele samorzàdu terytorialnego b´dà mogli
zlikwidowaç ogrody i pozbawiç u˝ytkowników dzia∏ek bez pytania
ich o zdanie. Solidarna Polska nie widzi problemu w tym, ˝e gminy
b´dà mog∏y masowo likwidowaç ogrody przeznaczajàc tereny zielone pod komercj´ i budownictwo.

W dniach 24–25 sierpnia 2012 r. w Szwajcarii, w Zurichu odby∏a
si´ Konferencja naukowa, której tematem przewodnim by∏o „Pokazanie si∏y i s∏aboÊci ogrodnictwa dzia∏kowego”. Konferencja zgromadzi∏a przedstawicieli z narodowych zwiàzków dzia∏kowców z krajów Unii Europejskiej zrzeszonych w Mi´dzynarodowym Biurze,
a tak˝e przedstawicieli ró˝nych okr´gów Zwiàzku Szwajcarskiego.
Na konferencj´ przybyli m.in. reprezentanci Zwiàzków Dzia∏kowców
z Niemiec, Luksemburga, Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii i Austrii. Polski Zwiàzek reprezentowa∏a delegacja, której przewodniczy∏ prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Obecni byli tak˝e prezes OZ we Wroc∏awiu Janusz Moszkowski i prezes OZ w Poznaniu
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Zdzis∏aw Âliwa.

TRWAJÑ PRACE NAD PROJEKTEM
USTAWY OBYWATELSKIEJ
W Krajowej Radzie PZD trwajà intensywne prace nad opracowaniem obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach dzia∏kowych, który uwzgl´dnia∏ b´dzie treÊç wyroku Trybuna∏u, ale tak˝e prawa
dzia∏kowców, dorobek ogrodów i tradycyjne wartoÊci ruchu ogrodnictwa dzia∏kowego. Projekt b´dzie efektem pracy specjalnie powo∏anego zespo∏u, który wa˝nym punktem odniesienia uczyni∏ propozycje rozwiàzaƒ zg∏aszane przez dzia∏kowców. Projekt zostanie
w ca∏oÊci przedstawiony podczas Nadzwyczajnego X Krajowego
Zjazdu Delegatów PZD, a nast´pnie zostanie poddany publicznej
debacie. Ka˝dy dzia∏kowiec b´dzie móg∏ oddaç swój g∏os poparcia. Zapewniamy, ˝e nasza inicjatywa ma na celu zachowanie jak
najwi´kszej liczby praw dzia∏kowców.
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SPALANIE NA DZIAŁKACH
W myÊl regulaminu ROD obowiàzuje ca∏kowity zakaz wypalania
traw na terenie ogrodu i dzia∏ek oraz spalania wszelkich odpadów
(np. papieru, plastików, liÊci). Wyjàtkowo spalaç mo˝na tylko pochodzàce z dzia∏ki cz´Êci roÊlin pora˝one przez choroby
i szkodniki. Takiego spalania nie mo˝na jednak wykonywaç
w ciàgu dnia w okresie od 1 maja do 30 wrzeÊnia. Niestety,
wbrew obowiàzujàcym przepisom regulaminu ROD i regulacjom
prawa paƒstwowego, niektórzy dzia∏kowcy dla w∏asnej wygody
uparcie spalajà na swoich dzia∏kach odpady organiczne, a niekiedy i komunalne. Ponadto stoi to w sprzecznoÊci z przyÊwiecajàcymi ruchowi dzia∏kowemu zasadami dba∏oÊci o Êrodowisko naturalne i przysz∏oÊç!
ECH

88% POLAKÓW UWA˚A, ˚E W MIASTACH
JEST MIEJSCE NA DZIA¸KI – WYNIKA Z BADANIA CBOS
Centrum Badania Opinii Spo∏ecznej opublikowa∏o badania na temat postrzegania ogrodów dzia∏kowych przez spo∏eczeƒstwo. Wynika z nich, ˝e wi´kszoÊç Polaków uwa˝a, ˝e w miastach jest miejsce dla rodzinnych ogrodów dzia∏kowych. Tego zdania jest 88 proc.
badanych, 8 proc. uwa˝a, ˝e teren dzia∏ek nale˝y zagospodarowaç
inaczej, a 4 proc. nie ma opinii. 29 proc. ankietowanych zadeklarowa∏o, ˝e majà dzia∏k´ na terenie rodzinnych ogrodów dzia∏kowych,
albo takà dzia∏k´ ma ktoÊ z najbli˝szej rodziny. Ankietowani, którzy
korzystajà z dzia∏ek, jeszcze bardziej ni˝ ogó∏ badanych popierajà
obecnoÊç dzia∏ek w miastach. 93 proc. z nich uwa˝a, ˝e dzia∏ki
w miastach powinny istnieç, a tylko 5 proc. jest zdania, ˝e teren ten
nale˝y zagospodarowaç inaczej. Badanie przeprowadzono w
dniach 14-22 sierpnia na reprezentatywnej próbie losowej doros∏ych mieszkaƒców Polski, liczàcej 1011 osób. Wi´cej informacji
na temat badania mo˝na znaleêç na stronie www.pzd.pl.
MZ

Redaguje Zespó∏ Krajowej Rady
Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców

