
 

Szanowny Panie Ministrze! Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w 

Szczecinie pozytywnie ocenia inicjatywę ustawodawczą w/s przeciwdziałaniu 

skutkom suszy. Analizując projekt koniecznym jest zwrócić jednak uwagę na 

zagrożenia, jakie on niesie dla działkowców. Należy zadać pytanie, dlaczego 

pozbawia się działkowców uzyskania odszkodowań jak również odmawia się 

realizacji prawa do działki zamiennej w przypadku likwidacji ogrodów pod 

inwestycje wodne. Dotyczy to również braku zapewnienia obowiązku 

odtworzenia ROD. 

Dlaczego pomija się działkowców pobierających wodę na potrzeby 

nawadniania upraw w ROD stawek stosowanych dla rolników? Zmieniając prawo 

uważamy, że działkowiec pobierający wodę przy pomocy własnej pompy jak 

również przy pomocy pomp zbiorczych w ROD do nawadniania upraw rozliczany 

winien być według stawek stosowanych wobec rolników. Czy ziemia uprawiana 

przez działkowców i uprawiana przez rolników to grunty różniące się pod 

względem charakteru rolnego? 

Z przykrością stwierdzamy, że ustawodawca być może przez 

niedopatrzenie pominął zapisy Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 

dnia 13 grudnia 2013 roku.  Zawarte w niej zostały prawa działkowców do 

otrzymania odszkodowania za nasadzenia i naniesienia zgodnie z operatem 

sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, a nie na podstawie 

opinii. Te prawa nie są zabezpieczone w projekcie przedłożonej ustawy. 

Powyższa ustawa odbiera prawa przyznane działkowcom i PZD. Negatywów, 

jakie są w tej ustawie jest więcej np. m.in. obowiązek: utrzymania urządzeń 

melioracyjnych – na czyj koszt? Krótki termin na odwołanie się od decyzji 

administracyjnej, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego wynosi 

on 14 a nie jak proponuje się 7 dni, brak wystarczająco dużo wcześniejszego czasu 

na zapoznanie się z projektowaną inwestycją. Do dobrych rozwiązań należy 

zaliczyć możliwość wybudowania na działce zbiornika retencyjnego do poj. 10 

m3 bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. 

Reasumując projekt ustawy zawiera wiele niekorzystnych uregulowań dla 

Polskiego Związku Działkowców oraz działkowców.  

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Szczecinie jest przekonana, że opinie i 

głosy działkowców winny być uwzględnione podczas prac nad tą ustawą i w pełni 

popiera wszystkie postulaty ujęte w stanowisku Krajowej Rady PZD do projektu 



ustawy o realizacji inwestycji o przeciwdziałaniu skutkom suszy przekazanym do 

Premiera Rządu RP. 

  

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Szczecinie 

Nasze stanowisko kierujemy do: 

1. Marszałka Sejmu RP, 

2. Marszałka Senatu RP,  

3. Prezesa Polskiego Związku Działkowców. 

 


