
 

 
STANOWISKO 

Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców 

w Pile 

z dnia 11 grudnia 2020 roku 

 
w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. 
 
Członkowie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Pile po zapoznaniu się z 
projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy oraz z 
uwagami  do projektu ustawy Krajowej Rady PZD stwierdzamy, że w projekcie ustawy nie 
są zabezpieczone  prawa działkowców i ogrodów działkowych. 
Przygotowany przez Rząd RP projekt ustawy zawiera pakiet rozwiązań, które mają łagodzić 
negatywne skutki braku wody, zatrzymywania jej oraz zwiększyć dostępność do zasobów 
wodnych.   
Jednym z takich rozwiązań  według twórców ustawy  to realizacja inwestycji w zakresie 
przeciwdziałania skutkom suszy prowadzonych na podstawie specustawy. Idea słuszna lecz 
przedstawiony do konsultacji społecznych projekt ustawy niesie zagrożenie dla rodzinnych 
ogrodów działkowych i działkowców.  
Takim zabezpieczeniem praw działkowców i ROD w projekcie rządowym jest zapisanie w 
niej przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku, które 
zapewnią działkowcom odszkodowania  za ich własność na działkach i odtworzenie 
rodzinnych ogrodów działkowych w przypadku ich likwidacji pod inwestycje 
przeciwdziałające skutkom suszy. 
Niezwykle ważną  sprawą  nie ujętą w projekcie rządowym  dla działkowców i samorządów 
ROD jest nie uwzględnienie w nowelizowanej ustawie Prawo Wodne  kwestii równych 
opłat za pobieraną wodę przez działkowców ze studni głębinowych ROD.  
Okręgowa Rada PZD stwierdza, że działkowcy posiadający działki w ogrodach działkowych 
winni być obciążani za pobór wody według zasad stosowanych do poboru wody dla celów 
rolniczych na potrzeby nawadniania upraw i gruntów. Tak jak są obciążani rolnicy.  
Poza tym równo winni być traktowani działkowcy pobierający wodę z własnej pompy z 
właścicielami nieruchomości, którzy są  zwolnieni z opłat za pobraną wodę do Wód 
Polskich.  
Wszystkie zagrożenia dla działkowców i ROD wynikające z  nie uwzględnienia w projekcie 
rządowym   zapisów ustawy o ROD z 2013 roku zostały przesłane przez Krajową Radę PZD, 
po przeprowadzonych konsultacjach, do Ministra Gospodarki Morskiej.  W pełni je 
akceptujemy i popieramy. 
Okręgowa Rada PZD w Pile reprezentująca 16 tysięcy rodzin działkowych użytkujących 
działki  w 83 Rodzinnych Ogrodów Działkowych naszego okręgu wnosi o uwzględnienie w 
dalszych pracach nad ustawą postulatów zgłoszonych przez Polski Związek Działkowców.  
Prosimy  również o zaproszenie do dalszych prac nad projektem ustawy przedstawicieli 
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, którzy zgłoszone poprawki  przedstawią i 
uzasadnią celowość proponowanych zmian. 
 
 
 



 

Stanowisko kierujemy do: 
- Ministra Klimatu i Środowiska Departament Gospodarki Wodnej, 
- Marszałka Sejmu RP, 
- Marszałka Senatu RP, 
- Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. 
  

Okręgowa Rada 

Polskiego Związku Działkowców 

w Pile 

 
    


