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OCALMY OGRODY DZIA¸KOWE!
Szanowni dzia∏kowcy!

Szanowni dzia∏kowcy!
Za niewiele ponad rok, 21 stycznia 2014r., mija termin jaki Trybuna∏ Konstytucyjny da∏
Sejmowi na uchwalenie nowej ustawy dla ogrodów. Pos∏owie muszà do tego czasu
uchwaliç nowà ustaw´, inaczej utracimy wszystkie prawa, jakie nasze rodziny posiadajà
do dzia∏ek, zaÊ los ogrodów b´dzie uzale˝niony od ∏askawoÊci urz´dników.
Bez nowej ustawy 21 stycznia 2014r. ogrody zostanà pozbawione ochrony przed
likwidacjà, a prawa dzia∏kowców do ich dzia∏ek wygasnà. Od tego dnia – gminy i Paƒstwo – w∏aÊciciele terenów zajmowanych przez nasze ogrody, b´dà ca∏kowicie swobodni w sprzedawaniu ich na dowolny cel.
Polski Zwiàzek Dzia∏kowców najlepiej zna ryzyko, jakie dla dzia∏kowców niesie pozbawienie ich ochrony prawnej. Przez minione 20 lat nieustannie musieliÊmy broniç dzia∏kowców przez próbami likwidacji ogrodów. Dlatego, jako organizacja powo∏ana w celu
reprezentacji interesów rodzin korzystajàcych z dzia∏ek w ROD, przystàpiliÊmy do pracy
nad obywatelskim projektem nowej ustawy.
Obecnie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzia∏kowych zbiera pod nim podpisy obywateli. Projekt ten realizuje wszystkie wytyczne Trybuna∏u Konstytucyjnego. Wprowadza pe∏nà swobod´ zrzeszania
dla dzia∏kowców i ogrodów. Zgodnie z zasadami demokracji decyzj´, o sposobie
funkcjonowania ogrodu, pozostawia rozstrzygni´ciu samych zainteresowanych,
czyli dzia∏kowców w ogrodzie.Co najwa˝niejsze, projekt realizuje wyrok Trybuna∏u
bez uszczerbku dla praw dzia∏kowców!

Wbrew twierdzeniom niektórych polityków, Trybuna∏ nie nakaza∏ zniesienia ochrony
ogrodów przed likwidacjà, ani nak∏adania na dzia∏kowców i ogrody podatków i czynszów
dzier˝awnych. Ci którzy tak twierdzà, oszukujà spo∏eczeƒstwo.
Dzia∏kowcy, jak ka˝dy obywatel, posiadajà swoje prawa, które podlegajà ochronie. Musimy jedynie skutecznie za˝àdaç ich respektowania. Nie mo˝emy byç bierni. Ka˝dy z nas
powinien zaanga˝owaç si´ w walk´.
Nie pozwólmy, aby politycy wykorzystali wyrok Trybuna∏u jako pretekst do odebrania dzia∏ek naszym rodzinom! Nie pozwólmy, aby wmówiono spo∏eczeƒstwu, ˝e
sprzeda˝ terenów ogrodów, czy podatki i czynsze dzier˝awne od dzia∏kowców, sà
receptà na kryzys!
Naszà odpowiedzià niech b´dzie obywatelski projekt ustawy o ROD. Projekt, opracowany po to, by milion polskich rodzin nadal móg∏ korzystaç z dzia∏ek.
Dlatego apelujemy do ka˝dego z dzia∏kowców o w∏àczenie si´ w akcj´ zbierania podpisów pod obywatelskim projektem.
Ka˝dy z nas mo˝e si´ pod nim podpisaç, ale te˝ ka˝dy z nas mo˝e zebraç podpisy
wÊród swoich bliskich, przyjació∏ i znajomych. Ponad 80% spo∏eczeƒstwa popiera istnienie ogrodów dzia∏kowych. Mamy na kogo liczyç. Polska jest demokratycznym krajem, w którym to obywatele decydujà o prawie. Dlatego nasze szanse na sukces sà
realne.

Razem mo˝emy jeszcze ocaliç ogrody!

OBYWATELSKI PROJEKT
USTAWY O ROD
Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych
gwarantuje dzia∏kowcowi:
– zachowanie prawa do dzia∏ki
– zachowanie zwolnienia z czynszu dzier˝awnego
– zachowanie w∏asnoÊci majàtku na dzia∏ce
– zachowanie zwolnienia z podatków
– zachowanie charakteru i funkcji ogrodów dzia∏kowych
– pe∏nà swobod´ zrzeszania
– odszkodowanie i dzia∏k´ zamiennà przy likwidacji ogrodu

MAMY JU˚ 200 000 PODPISÓW.
WALCZYMY O MILION!
W ca∏ym kraju zbierane sà podpisy pod obywatelskim projektem
ustawy o ROD. W tej chwili mamy ich przesz∏o 200 000, ale nie ustawajmy w wysi∏kach. ˚eby nasz projekt faktycznie zaistnia∏ w Sejmie
musimy ich mieç milion, gdy˝ ka˝da partia polityczna zapowiedzia∏a
z∏o˝enie swojego w∏asnego projektu.
Pod projektem mo˝e podpisaç si´ ka˝dy pe∏noletni obywatel RP,
dlatego wykorzystajmy nadchodzàce Êwi´ta do zebrania podpisów
pod naszà ustawà

GDZIE Z¸O˚Yå PODPIS
W ca∏ej Polsce uruchomionych zosta∏o kilkaset punktów, w których mo˝na sk∏adaç podpisy pod obywatelskim projektem ustawy
o ROD. Pe∏na lista punktów znajduje si´ na stronie www.ocalmyogrody.pl, w zak∏adce „Tu zbieramy podpisy”. Formularze z podpi-

sami mo˝na z∏o˝yç w najbli˝szym Okr´gowym Zarzàdzie PZD lub
przes∏aç (orygina∏) pocztà w zaklejonej kopercie na adres:
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD,
ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa.
Podpisy zbierane sà tak˝e w ka˝dym zarzàdzie ROD.

WALNE ZEBRANIA W ROD
Ze wzgl´du na mijajàcy 8 lutego 2013 r. termin z∏o˝enia podpisów
pod obywatelskim projektem ustawy o ROD i niesprzyjajàcy czas
ich zbierania, KR PZD zobowiàza∏a zarzàdy ROD i okr´gowe zarzàdy PZD do organizowania walnych zebraƒ informacyjnych w grudniu i styczniu. Zebrania te majà byç poÊwi´cone zapoznaniu dzia∏kowców z projektem ustawy, wyjaÊnieniu niejasnoÊci i zebraniu
podpisów pod projektem. Majà mieç charakter otwarty, a wi´c
przyjÊç mo˝e ka˝dy, nie tylko dzia∏kowiec.
Zach´camy, aby ka˝dy komu bliska jest idea ogrodnictwa dzia∏kowego przyszed∏ i wyrazi∏ swoje poparcie sk∏adajàc podpis na liÊcie
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

ZA¸O˚ENIA DO PROJEKTU USTAWY WG PO
Pos∏owie PO ujawnili za∏o˝enia do projektu ustawy o ogrodach
dzia∏kowych, nad którymi pracuje zespó∏ kierowany przez pos∏a
Stanis∏awa Huskowskiego (Wroc∏aw). Wynika z nich, ˝e proponujà
odebranie praw dzia∏kowcom i radykalne pogorszenie warunków
funkcjonowania ogrodów. Chodzi m.in. o:
– odebranie dzia∏kowcom dzisiejszych praw do terenów ROD,
– wprowadzenie czynszów ustalanych wg. rynkowej wartoÊç
gruntu,
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– wprowadzenie podatków za altany,
– wykreÊlenie zasady, ˝e majàtek na dzia∏ce stanowi w∏asnoÊç
dzia∏kowca,
– znaczàce ograniczenie sposobu korzystania z dzia∏ki,
– obowiàzek przebudowy (w przeciàgu 10 lat) altan – powierzchnia max. 20 m2 oraz zakaz trwa∏ego po∏àczenia z gruntem.
– czasowy (max. 25 lat) charakter ogrodów, z mo˝liwoÊcià jeszcze
wczeÊniejszej likwidacji,
– nacjonalizacja lub komunalizacja infrastruktury w ROD,
– nacjonalizacja majàtku PZD,
– ograniczenie, a nawet odebranie, jakiegokolwiek wp∏ywu dzia∏kowców na zarzàdzanie ROD – mo˝e przejàç go gmina lub paƒstwo,
– brak realnej ochrony ROD przez likwidacjà.
Ile z ogrodów przetrwa takà „reform´”? Ilu dzia∏kowców b´dzie
staç na dodatkowe op∏aty rz´du kilkuset, a nawet kilku tysi´cy z∏
rocznie? Raczej niewielu. Co ciekawe zgodnie z za∏o˝eniami, porzucenie cz´Êci dzia∏ek, te˝ b´dzie przes∏ankà do ˝àdania likwidacji
ogrodu.
Czy pomys∏y zespo∏u pos∏a S. Huskowskiego znajdà uznanie w
Sejmie, zale˝y te˝ od nas samych. Ka˝dy z dzia∏kowców ma prawo
odwiedziç swego pos∏a, wys∏aç list lub petycj´ zbiorowà. Mamy alternatyw´ dla pomys∏ów PO - obywatelski projekt ustawy o ROD realizujàcy wytyczne Trybuna∏u Konstytucyjnego w sposób, który nie
oznacza koƒca ogrodów dzia∏kowych. Razem przekonajmy do niego pos∏ów – z ka˝dego klubu.
Tekst propozycji PO znajdziecie paƒstwo na www.pzd.pl.
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