
ISSN 1640-5854

Biuletyn Informacyjny

Krajowa Rada Polskiego Zwiàzku Działkowców

10B 2009 /nr 199/

620 tys. podpisów dzia∏kowców
w obronie ustawy o ROD

Sp
ec

ja
ln

y

Działkowcy walczà!



I. REAKCJE NA ARTYKUŁ „OGRÓDKI DZIAŁKOWE
B¢DÑ JU˚ NA WŁASNOÂå”  . . . . . . . . . . . . . . . .1

• PRAWDA O UWŁASZCZENIU DZIAŁKOWCÓW  . . . . . . . . . . .1
• Pierwsze reakcje działkowców – listy i wystàpienia  . . . . . . . . . .3
1. ROD „FISKUS”, Pan Romuald Nocuƒ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2. Kierownictwo, członkowie i sympatycy OZ Âlàskiego PZD 

w Katowicach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
3. Okr´gowy Zarzàd PZD w Bydgoszczy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
4. Okr´gowy Zarzàd PZD w Lublinie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
5. Okr´gowy Zarzàd PZD w Szczecinie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
6. Emerytowany górnik, wiceprezes ROD „Pod Kasztanami” 
w ˚orach, Pan Józef Brzozowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
7. Pani Irena Kazimierczuk z Wałbrzycha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
II. CIÑG DALSZY PROTESTÓW W SPRAWIE 
PROJEKTU USTAWY PIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1. Stanowiska Okr´gowych Zarzàdów, Komisji Rewizyjnych 

i Rozjemczych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
• Prezydium Okr´gowego Zarzàdu PZD w Koszalinie  . . . . . . . . . .9
•Komisja Rozjemcza ROD „Wodnik” we Wrocławiu  . . . . . . . . . .10
• Okr´gowy Zarzàd PZD w Gdaƒsku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
• Okr´gowy Zarzàd Opolski PZD w Opolu  . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
• Komisja Rewizyjna ROD „Szczepin” we Wrocławiu  . . . . . . . . .13
• Komisja Rozjemcza ROD „Marzenie” we Wrocławiu  . . . . . . . .13
• Komisja Rewizyjna ROD „Wodnik” we Wrocławiu  . . . . . . . . . .14
• Komisja Rozjemcza ROD „Stokrotka” we Wrocławiu  . . . . . . . .15
• Komisja Rozjemcza ROD „Sahara” we Wrocławiu  . . . . . . . . . .15
• Komisja Rewizyjna ROD im. 40-lecia Wojska 

Polskiego w Pile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
• Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie  . . . . . . . . . . . . . . . . .16
• Okr´gowa Komisja Rewizyjna w Warszawie  . . . . . . . . . . . . . . .17
• Okr´gowy Zarzàd PZD w Pile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
• Okr´gowa Komisja Rewizyjna w Opolu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
• Okr´gowy Zarzàd PZD w Elblàgu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
2. Listy zbiorowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• Okr´gowa Komisja Polityki Społecznej PZD w Olsztynie  . . . .20
• Konferencja Delegatów ROD im. M. Sempołowskiej w Koninie 21
• Stanowisko działkowców ROD „Barycz” w ˚migrodzie  . . . . . .21
• Działkowcy z Grudziàdza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
• Komisja Polityki Społecznej przy OZ w Poznaniu  . . . . . . . . . . .22
• Konferencja Delegatów ROD „Zgoda” w Sycowie  . . . . . . . . . .23
• Społeczna Słu˝ba Instruktorska w Zielonej Górze  . . . . . . . . . .23
3. Listy indywidualne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
• MyÊlimy tak samo! Pan Czesław Czerniakowski 

z Pruszkowa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
• Pan Alfred Wójtowicz  z Gorzowa Wlkp.    . . . . . . . . . . . . . . . . .26
• Działkowiec, Pan Janusz StyÊ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
• Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, 
• Pan mgr Bogusław Dàbrowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
• Pani Eugenia Gratka z ROD im. Fr. Chopina w Nowej Soli  . . .28
4. Stanowiska Walnych Zebraƒ i Zarzàdów ROD  . . . . . . . . . . . . .29
• Walne Zebranie ROD „Pod D´bami” w Miliczu  . . . . . . . . . . . . .29
• Walne Zebranie ROD „Wyzwolenie” w Strzelinie  . . . . . . . . . . .29
• Zarzàd ROD „Goêdzik” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
• Walne Zebranie ROD „Cukrownik” w Górze  . . . . . . . . . . . . . . .30
• Zarzàd ROD „Niskie Łàki” w Miliczu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
• Walne Zebranie ROD „Stokrotka” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . .32
• ROD „Tulipan” w Siechnicach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
• ROD „Storczyk” w Trzebnicy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
• Walne Zebranie ROD „Fantazja” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . .33
• ROD „Górnik” w Hucie Starej B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
• Walne Zebranie ROD „Lepsze Jutro” we Wrocławiu  . . . . . . . .34
• Walne Zebranie ROD „Elanex” w Cz´stochowie  . . . . . . . . . . .35
• Walne Zebranie ROD „Metalurg” w Cz´stochowie  . . . . . . . . . .35
• Walne Zebranie ROD „Nadzieja” w Lubliƒcu  . . . . . . . . . . . . . . .36
• Walne Zebranie ROD „Błeszno-Wzgórze” w Cz´stochowie  . . .37
• ROD „Sarenka” w Cz´stochowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

• Walne Zebranie ROD im. Stefana Batorego 
w Kaletach-Drutarni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

• Walne Zebranie ROD „Kolejarz” w Cz´stochowie  . . . . . . . . . .39
• ROD „KRAKUS” w Krakowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
• Walne Zebranie ROD „Storczyk” w Bydgoszczy  . . . . . . . . . . . .40
• ROD im. St. Staszica w Pile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
• ROD „PrzeÊwit” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
• Zarzàd ROD „Jutrzenka” w Rawiczu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
• Walne Zebranie ROD „WiÊniewo” w Wagowie gm. Pobiedziska 42
• Walne Zebranie ROD „Panorama” w Szczecinie  . . . . . . . . . . . .43
• Walne Zebranie ROD „Relaks” w Poznaniu  . . . . . . . . . . . . . . . .43
• Zarzàd ROD im. Zjednoczenie w Słupsku  . . . . . . . . . . . . . . . . .44
• ROD „W´zła PKP” w Nowym Sàczu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
• Zarzàd ROD „Wygoda” w Białymstoku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
• Walne Zebranie ROD „Jelcz” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . .46
• Zarzàd ROD „Oławka” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
• ROD „Truso” w Elblàgu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
• Walne Zebranie ROD „Kolejarz” w Packowie  . . . . . . . . . . . . . .48
• Walne Zebranie ROD „Zwierzyniec” w Krakowie  . . . . . . . . . . .48
• Zarzàd ROD „Tulipan” w PrzemyÊlu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
• Walne Zebranie ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni  . . . . . . .50
• ROD „Stokrotka” w Bolesławcu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
• ROD im. Lena w Wilkowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
• ROD im. K. Âwierczewskiego w Buku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
• ROD im. 700-lecia Buku w Buku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
• Walne Zebranie ROD „Słonecznik” w Poznaniu  . . . . . . . . . . . .52
• ROD im. T. KoÊciuszki w Drezdenku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
• ROD „Osiedle LeÊne” w Kostrzynie nad Odrà  . . . . . . . . . . . . .53
• Walne Zebranie ROD „ŁàcznoÊç” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . .54
• Działkowcy i Zarzàd ROD „Wypoczynek” w Legnicy  . . . . . . . .54
• Walne Zebranie ROD „Nad Sw´drnià” w Kaliszu  . . . . . . . . . . .55
• Członkowie Zebrania ROD „Bonanza” w Kaliszu  . . . . . . . . . . .55
• Walne Zebranie ROD „Pionier” w Choszcznie  . . . . . . . . . . . . .56
• Walne Zebranie ROD „Pokój” w Prochowicach  . . . . . . . . . . . . .56
• Walne Zebranie ROD „Góra Zabełecka” w Nowym Sàczu  . . . .57
• Walne Zebranie ROD „Sezam” w Kiełczowie  . . . . . . . . . . . . . .58
• Walne Zebranie ROD „Wyzwolenie” w Strzelinie  . . . . . . . . . . .58
• Walne Zebranie ROD „Uroczysko” w Lubinie  . . . . . . . . . . . . . .59
• ROD „Zwiàzkowiec” w Zielonej Górze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
• Walne Zebranie ROD im. Jana Kochanowskiego w Szczecinie  .60
• Walne Zebranie ROD im. J. Korczaka w Gorlicach  . . . . . . . . . .61
• Walne Zebranie ROD „RadoÊç ˚ycia” we Wrocławiu  . . . . . . . .61
• Zarzàd ROD „Odra” w Brzegu Dolnym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
• Walne Zebranie ROD „Relaks” w Cz´stochowie  . . . . . . . . . . . .62
• ROD „Wrzos” w Twardogórze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
• Zarzàd ROD „Panorama” w Krakowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
• Walne Zebranie ROD „ÂródmieÊcie” w Legnicy  . . . . . . . . . . . .64
• Zarzàd ROD „Malwa” w Tomaszowie Mazowieckim  . . . . . . . .65
• Walne Zebranie ROD „Słoneczny” w KraÊniku  . . . . . . . . . . . . .65
• Walne Zebranie ROD „Semafor” w Hrubieszowie  . . . . . . . . . .66
• Działkowcy i Zarzàd ROD im. Obroƒców Westerplatte 

w Âwidniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
• Walne Zebranie ROD „Robotnik” w Lublinie  . . . . . . . . . . . . . .67
• Walne Zebranie ROD „Bratek” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . .67
• Walne Zebranie ROD „Wiarus-ZNP” w Szczecinie  . . . . . . . . . . 68
• Walne Zebranie ROD „Stokrotka” w Ostrowi Mazowieckiej  . .68
• ROD „Zielona Dolina” w Nowej Rudzie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
• Walne Zebranie ROD „Jagoda” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . .69
• Walne Zebranie ROD „Haƒcza” w Suwałkach  . . . . . . . . . . . . . .70
• Zarzàd ROD „Borówka” w Suwałkach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
• ROD im. Armii Krajowej w Augustowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
• Zarzàd ROD im. E. Orzeszkowej w Czarnej Białostockiej  . . . .71
• Walne Zebranie ROD „Wyzwolenie” w Piotrkowie 

Trybunalskim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
• Walne Zebranie ROD „Łagiewniki” w Łodzi  . . . . . . . . . . . . . . .73
• Zarzàd ROD „Fiołek” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

SPIS TREÂCI



Redaguje
Komitet Krajowej Rady PZD

Skład i łamanie:
Magda Adamska

Druk:
Drukarnia Perfekt

Wydawca: Wydawnictwo „działkowiec” Sp. z o.o.
ul. Towarowa 7a, 00-839 Warszawa

• Zarzàd ROD „ZNTK” w OleÊnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
• Walne Zebranie ROD „Zagroda” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . .75
• Zebranie ROD im. Odrodzenie w Bytowie  . . . . . . . . . . . . . . . . .75
• Walne Zebranie ROD M. Konopnickiej w Cz´stochowie  . . . . .76
• Walne Zebranie ROD „KapuÊciska” w Bydgoszczy  . . . . . . . . .76
• Walne Zebranie ROD „Relaks” w ZamoÊciu  . . . . . . . . . . . . . . .77
• Zarzàd ROD im. 1000-lecia we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . .78
• Walne Zebranie ROD „Winów” w Górkach  . . . . . . . . . . . . . . . .79
• Zarzàd ROD „Pod Âwierkiem” w Stroniu Âlàskim  . . . . . . . . . .79
• ROD im. Wojska Polskiego w Białymstoku  . . . . . . . . . . . . . . . .80
• ROD „CPN” w Woli Mrokowskiej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
• Walne Zebranie ROD im. E. Plater w Wasilkowie  . . . . . . . . . . .81
• Walne Zebranie ROD „JednoÊç” w Âwiebodzinie  . . . . . . . . . . .82
• Walne Zebranie „Pod Skałkà” w Nowej Rudzie  . . . . . . . . . . . . .82
• Zarzàd ROD „Pod Gruszà” w Płocku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
• Walne Zebranie ROD „Współpraca” w Łomiankach  . . . . . . . . .83
• Walne Zebranie ROD „Promyk” w ZamoÊciu  . . . . . . . . . . . . . .84
• ROD „Ceramik” we Włocławku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
• Walne Zebranie ROD „Pokój” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . .86
• Zarzàd ROD „Zagaje” w Elblàgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
• Zarzàd ROD „Słonecznik” w Lubinie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
• Zarzàd ROD „Azalia” w Łodzi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
• ROD im. Kosynierów Gdyƒskich w Elblàgu  . . . . . . . . . . . . . . .89
• Walne Zebranie ROD „Stokrotka” w Âwidnicy  . . . . . . . . . . . . .90
• ROD „Gródek” w Radkowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
• Zarzàd ROD „RadoÊç” w Bielawie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
• Walne Zebranie ROD „Włókniarz” w Âwiebodzicach  . . . . . . . .92
• Walne Zebranie ROD „Aronia” w Âwidnicy  . . . . . . . . . . . . . . . .92
• Walne Zebranie ROD im. Stanisława Staszica w Bielawie  . . . . 93
• Walne Zebranie ROD im. XXX-lecia w Pełczycach  . . . . . . . . . . 93
• Walne Zebranie ROD „Dolinka” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . .94
• Walne Zebranie ROD „Zwiàzkowiec” w Miastku  . . . . . . . . . . .94
• ROD „Zwyci´stwo” w Piławie Górnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
• Walne Zebranie ROD „Gaj” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . .95
• Kolegium Prezesów 16-tu ROD w Bolesławcu  . . . . . . . . . . . . .96
• ROD „Zagł´bie” w Wałbrzychu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
• Walne Zebranie ROD im. M. Reja w Bielawie  . . . . . . . . . . . . . . 98
• Zarzàd ROD im. Bronisława Wójcika w Łodzi  . . . . . . . . . . . . . .98
• ROD im. Jana Mazurka w Poznaniu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
• ROD „Przymorze” w Gdaƒsku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
• Działkowcy i Zarzàd ROD im. Kopernika w Elblàgu  . . . . . . . .100
• Walne Zebranie ROD „Browar” w Elblàgu  . . . . . . . . . . . . . . .101
• Zarzàd ROD im. M. Reja w Gdyni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
• ROD im R. Traugutta w Elblàgu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
• Walne Zebranie ROD im. Zieleniak w Debrznie  . . . . . . . . . . .103
• Zarzàd ROD „Pasł´czanka” w Pasł´ku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
• Walne Zebranie ROD „OAZA - Kopernika” w R´dzinie  . . . . .103
• Zarzàd ROD „Kolejarz” w Krzeszowicach  . . . . . . . . . . . . . . . . 104
• Walne Zebranie ROD „Stokrotka” w Legnickim Polu  . . . . . . .105
• Walne Zebranie ROD „Irena” w Bielsko Białej  . . . . . . . . . . . .105
• Walne Zebranie ROD im. Marii Konopnickiej w Suwałkach  . .105
• ROD „Relaks” w Olsztynie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
• Zarzàd ROD „JednoÊç” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
• Zarzàd ROD „S´polno” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
• Zarzàd ROD „Jutrzenka” w Głownie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
• Zarzàd ROD „Malwa” w Tomaszowie Mazowieckim  . . . . . . .108
• ROD „Star” w Starachowicach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
• Walne Zebranie ROD „Barbara” w J´drzejowie  . . . . . . . . . . . .110
• Zarzàd ROD „Wojnów” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
• Zarzàd ROD „Sahara” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
• Kolegium Prezesów ROD w Inowrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . .112
• Zarzàd ROD „Pelcowizna” w Warszawie  . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
• Zarzàd ROD „Fornalskiej” w Zielonej Górze  . . . . . . . . . . . . . .113
• ROD „Oaza” w Zi´bicach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
• Zarzàd ROD „Relaks” w Głogowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

• Zarzàd ROD „Kamieniec” w Kamieƒcu Wrocławskim  . . . . . .115
• Zarzàd ROD „Nizina Kaczawy” w Legnicy  . . . . . . . . . . . . . . . 115
• Walne Zebranie ROD „Przodownik” we Wrocławiu  . . . . . . . .116
• Działkowcy i Zarzàd ROD „Mokrzyszów” w Tarnobrzegu  . . .116
• Kolegium Prezesów ROD Rejonu Bydgoszcz-Wschód  . . . . . .117
• Kolegium Prezesów ROD w Gorlicach  . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
• Walne Zebranie ROD „Orłowiec” w Kaliszu  . . . . . . . . . . . . . .118
• Zarzàd ROD „Portowa” w Płocku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
• ROD im. 40-lecia Wojska Polskiego w Pile  . . . . . . . . . . . . . . . 119
• Zarzàd ROD „Grzegórzki” w Krakowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
• Zarzàd ROD im. Pionierów we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . .120
• Walne Zebranie ROD „Uzdrowisko” w Polanicy Zdrój  . . . . . .121
• Zarzàd ROD „Miasto” w Wałbrzychu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
• Zarzàd ROD „Janowo” w Rumi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
• ROD „Dobrzyƒska-Klin” w Płocku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
• ROD „35-lecie” w Zielonej Górze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
• ROD „Piast” w Głuszycy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
• Zarzàd ROD „Malinka” w Zawidowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
• Walne Zebranie ROD „Poziomka” w Grodzisku 

Mazowieckim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
• Zarzàd ROD „Zdrowie” w Siedlcach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
• ROD „Kolejarz” w Lesznie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
• Walne Zebranie ROD „Bemowo” w Ostroł´ce  . . . . . . . . . . . .127
• Walne Zebranie ROD „Biały Kamieƒ” w Wałbrzychu  . . . . . . .128
• Walne Zebranie ROD „ŁàcznoÊç” w Wałbrzychu  . . . . . . . . . .128
• ROD „Dàbrówka” w Jedlinie Zdroju  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
• ROD im. Kozice w Wałbrzychu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
• ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
• ROD „JednoÊç” w Wałbrzychu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
• ROD „Barbara” w Boguszowie Gorcach  . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
• ROD „Wrzos” w Âwiebodzicach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
• Walne Zebranie ROD „Panorama” w Dzier˝oniowie  . . . . . . . .133
• ROD „Raj” w Warszawie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
• Walne Zebranie ROD „Bemowo II” w Warszawie  . . . . . . . . . .134
• ROD „Malborska” w Warszawie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
• Walne Zebranie ROD „Złotowska II” w Poznaniu  . . . . . . . . . .135
• ROD „Elektromonta˝” w Warszawie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
• Walne Zebranie ROD im. Ks. Z. Masłowskiego w Poznaniu  . .136
• Walne Zebranie ROD im. 27 lipca w Białymstoku  . . . . . . . . . .137
• ROD „Przyroda” w Elblàgu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
• Walne Zebranie ROD „Pienista” w Łodzi  . . . . . . . . . . . . . . . .139
• Zarzàd ROD „Płaszów” w Krakowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
• Walne Zebranie ROD „Relaks” w OleÊnie  . . . . . . . . . . . . . . . .140
• Walne Zebranie ROD im. Obroƒców Wybrze˝a w ÂwinoujÊciu 141
• Walne Zebranie ROD „Drogowiec” w Baczynie  . . . . . . . . . . .141
• Walne Zebranie ROD „Kotwica” w ÂwinoujÊciu  . . . . . . . . . . .142
• ROD im. Malina w UjÊciu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
• ROD „Lotnik” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
• ROD im. 1000-lecia w Człuchowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
• Zarzàd ROD „Nowy” w Moczkowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
• Walne Zebranie ROD „Astra” w Kudowie  Zdroju  . . . . . . . . . .144
• ROD „JaÊmin” w Łodzi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
• Walne Zebranie ROD „Elektromonta˝” w Łodzi  . . . . . . . . . . . 145
• Walne Zebranie ROD „Relax” w Siedlcach  . . . . . . . . . . . . . . . 146
• ROD „Nadliwie” w Łochowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
• ROD „Złote Piaski” w Siedlcach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
• Zarzàd ROD „Mazowsze” w Miƒsku Mazowieckim  . . . . . . . .148
• Walne Zebranie ROD „Mikołaja Kopernika” w Miƒsku 

Mazowieckim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
• ROD „Geolog” we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
• Walne Zebranie ROD „Andriollego” w Miƒsku Mazowieckim 150
• ROD „Malinówka” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
• ROD „Gàdowianka” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
• ROD „Metalowiec” we Włocławku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
• Walne Zebranie ROD „Kolejarz” w Zbàszynku  . . . . . . . . . . . .152



1

I. REAKCJE NA ARTYKUŁ „OGRÓDKI DZIAŁKOWE
BÑDÑ JU˚ NA WŁASNOÂå”

W dniu 13 ma ja br. opu bli ko wa no ar ty kuł Pa na To ma -
sza Ł. Roż ka pt. „Ogród ki dział ko we bę dą już na wła -
sność” w sze ściu dzien ni kach re gio nal nych na le żą cych
do kon cer nu me dial ne go Pol ska Pres se:

1. Ku rier Lu bel ski;
2. Głos Wiel ko pol ski;
3. Dzien nik Za chod ni;
4. Dzien nik Łódz ki;
5. Ga ze ta Wro cław ska;
6. Ga ze ta Kra kow ska.
Po wyż szy ar ty kuł two rzy fał szy wy ob raz do ty czą cy

pro jek tu PiS i zu peł nie po mi ja sta no wi sko dział kow ców
co do tej ini cja ty wy. Au tor te go ma te ria łu na pi sał już po -
dob ny tekst w ubie głym ro ku, kie dy po sło wie PiS za po -
wia da li zło że nie swo je go pro jek tu. Za rów no wte dy, jak

i obec nie ar ty kuł spo tkał się z ży wą i ne ga tyw ną re ak cją
śro do wi ska dział kow ców, któ rzy do strze gli w nim me -
dial na ofen sy wę PiS glo ry fi ku ją cą wła sne po my sły. 
W tej spra wie wpły wa co raz wię cej li stów od dział kow -
ców, któ rzy są obu rze ni tak jed no stron nym i fał szy wym
pre zen to wa niem ne ga tyw ne go dla nich pro jek tu. Rów -
nież Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki za jął w tej spra -
wie sta no wi sko i przy go to wał swo ją od po wiedź, któ rą
prze ka za no wszyst kim sze ściu wy mie nio nym re dak cjom
z proś bą o pu bli ka cję.

Ma jąc jed nak świa do mość, że – swo im zwy cza jem 
– re dak cje te od mó wią pu bli ka cji. Przed sta wia my Pań -
stwu li sty dział kow ców oraz od po wiedź Pre ze sa PZD na
ar ty kuł „Ogród ki dział ko we bę dą już na wła sność”. 

(TT)

PRAW DA O UWŁASZ CZE NIU DZIAŁ KOW CÓW

W dniu 13 ma ja br. uka zał się ar ty kuł To ma sza Ł. Roż -
ka pt. „Ogród ki dział ko we bę dą już na wła sność”. Sam
ty tuł naj le piej świad czy o po zio mie dzien ni ka rza, któ ry
już na wstę pie świa do mie wpro wa dza czy tel ni ka w błąd.
Wszak pro po zy cja tzw. uwłasz cze nia dział kow ców jest
jak do tąd tyl ko pro jek tem usta wy zło żo nym przez PiS;
nie by ło jesz cze w Sej mie na wet dys ku sji na ten te mat.
Na ja kiej więc pod sta wie Pan Ro żek prze są dza tę spra -
wę? Dzien ni karz na wet nie pró bu je za cho wy wać po zo -
rów obiek ty wi zmu i bez po śred nio lan su je pro jekt usta wy
PiS, któ ra spo tka ła się ze zde cy do wa nym sprze ci wem
mi lio no we go śro do wi ska pol skich dział kow ców. Z upo -
rem war tym lep szej spra wy Pan Ro żek po raz ko lej ny
wma wia czy tel ni kom, że przy ję cie te go pro jek tu otwo rzy
po dwo je do dział ko we go ra ju i uszczę śli wi wszyst kich
dział kow ców. War to przy po mnieć, że dzien ni karz ten
po peł nił nie mal iden tycz ny ar ty kuł w mar cu ub. r., gdzie
rów nież piał z za chwy tu nad pro po zy cją PiS i oczer niał
Zwią zek ja ko or ga ni za cję blo ku ją cą swo im człon kom
dro gę do szczę ścia ze wzglę du na ja kieś nie ja sne i po -
dej rza ne in te re sy. Mi nął po nad rok i Pan Ro żek wra ca
do te ma tu, po wta rza jąc wcze śniej sze ha sła PiS i zu peł nie
igno ru jąc fakt, że ok. 614 tys. dział kow ców sy gno wa ło
pe ty cję o utrzy ma nie obec ne go sta nu praw ne go ja ko od -
po wia da ją ce go ich in te re som. Wy da wa ło by się, że dzien -
ni ka rza za in te re so wa ło by, cze mu dział kow cy tak sta n-
ow czo sprze ci wia ją się pro po zy cji, któ ra z po zo ru jest
dla nich tak ko rzyst na. Tym cza sem au tor prze cho dzi

obok te go do po rząd ku dzien ne go i ma mi śro do wi sko
dział ko we no śnym ty tu łem: „Ogród ki dział ko we bę dą na
wła sność”.

Gdy by dzien ni karz za dał so bie odro bi nę tru du i cho -
ciaż wy słu chał al bo na wet prze czy tał ar gu men ty dział -
kow ców, to do wie dział by się, że uwłasz cze nie w wy-
da niu PiS jest czy stą fik cją i prę dzej do pro wa dzi do wy -
własz cze nia dział kow ców i li kwi da cji ogro dów niż do
upra gnio ne go na by cia wła sno ści. Trze ba być wy jąt ko wo
cy nicz nym, aby wma wiać eme ry tom i ren ci stom, że do -
sta ną in trat ne grun ty za bez cen. Wszak z sa me go pro jek -
tu wy ni ka, że nie przy zna je on dział kow com wła sno ści
dzia łek, ale da je tyl ko pra wo do zło że nia wnio sku o wy -
kup dział ki – i to nie wszyst kim. Wy łą cze ni bę dą dział -
kow cy z ogro dów ob ję tych rosz cze nia mi, nie uję tych 
w pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go oraz ogro -
dów o nie ure gu lo wa nej sy tu acji praw nej. Czy li ok.
680.000 ro dzin nie ma szans na wy kup. Po zo sta li bę dą
zda ni na ła skę gmi ny, któ ra za de cy du je, czy sprze dać
dział ki.

Szko da, że Pan Ro żek nie do strzegł in nych ab sur dów
pro jek tu. Jed nym z nich jest po wie rze nie de cy zji co do
uwłasz cze nia dział kow ców gmi nom, czy li ak tu al nym
wła ści cie lom grun tów. Czy któ ry kol wiek wła ści ciel do -
bro wol nie od da za bez cen swo ją wła sność bez od po -
wied niej re kom pen sa ty? Czy sam au tor ar ty ku łu  sprze-
dał by swo je miesz ka nie za 1% war to ści tyl ko dla te go,
że ta kie by ło ży cze nie PiS? Od po wie dzi na te py ta nia są
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oczy wi ste i wska zu ją, że pro jekt usta wy jest nie zgod ny
z Kon sty tu cją i nie ma szans na re ali za cję. 

Dla dział kow ców groź ne jest jed nak to, że „ce ną” za
po wyż sze uwłasz cze nie jest uchy le nie usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych za wie ra ją cej pod sta wo we
pra wa dział kow ców oraz li kwi da cja ich sa mo rzą du i na -
cjo na li za cja je go do rob ku. Tym sa mym za mgli stą obiet -
ni cą uwłasz cze nia kry je się usu nię cie dwóch fi la rów,
dzię ki któ rym ogro dy dział ko we w Pol sce są praw nie
chro nio ne i mo gą da lej słu żyć dział kow com oraz spo -
łecz no ściom lo kal nym. 

Pan Ro żek nie przyj mu je te go jed nak do wia do mo ści.
Lob bu je za przy ję ciem pro jek tu. Na wo łu je wręcz Plat -
for mę Oby wa tel ską do za war cia w tej spra wie so ju szu 
z PiS. Po wo łu je się na rze ko me wy po wie dzi po sła PO
An drze ja Czer wiń skie go o za in te re so wa niu je go par tii
tym pro jek tem. Szko da, że dzien ni karz nie prze czy tał
ofi cjal ne go sta no wi ska PO w spra wie ogro dów dział ko -
wych, gdzie wy ra żo no po gląd, że Plat for ma nie jest za -
in te re so wa na po pie ra niem te go pro jek tu. Cie ka wost ką
jest fakt, że sta no wi sko to pod pi sał nie kto in ny jak…
po seł An drzej Czer wiń ski. Zresz tą po seł ten za prze czył,
że by w ogó le roz ma wiał z Pa nem Roż ko i wy po wia dał
kwe stie, któ re dzien ni karz wło żył mu w usta. Par la men -
ta rzy sta już za po wie dział wy stą pie nie z pro te stem i żą da -
niem spro sto wa nia do re dak cji. 

Jak za tem wi dać, au tor ar ty ku łu naj wy raź niej po sta no -
wił nie za wra cać so bie gło wy fak ta mi, zwłasz cza gdy nie
pa su ją do za ło żo nej kon cep cji. Stąd też kon se kwent -
nie pró bu je do ko nać po dzia łu po mię dzy dział kow ca mi 
i PZD. Te go ro dza ju za bieg jest od daw na sto so wa ny 
i ma ja ko by wska zać na głę bo ka prze paść, ja ka dzie li
użyt kow ni ków dzia łek od ich or ga ni za cji. Tym cza sem
Zwią zek jest ni czym in nym jak zrze sze niem sa mych
dział kow ców, któ rzy w ten spo sób sa mi za rzą dza ją ogro -
da mi i swo imi spra wa mi. Mo że się to Pa nu Roż ko wi nie
po do bać, ale sta no wi ska Związ ku od zwier cie dla ją zda nie
sa mych dział kow ców. Z te go też wzglę du za su ge ro wa ny
w ar ty ku le tzw. okrą gły stół po mię dzy Związ kiem 
a użyt kow ni ka mi dzia łek jest roz wią za niem zu peł nie nie -
lo gicz nym. Ozna cza bo wiem, że sa mo rząd dział kow ców
ma roz ma wiać z sa mym so bą o spra wie, któ rą daw no już
prze są dzi li sa mi dział kow cy, kie dy w licz bie 614 tys.
pod pi sa li pe ty cję o utrzy ma niu w nie zmie nio nym kształ -
cie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. O ich
ne ga tyw nym sta no wi sku świad czą rów nież ty sią ce li -
stów, ape li i pro te stów prze ciw ko ini cja tyw nie PiS ja ko
za ka mu flo wa nej pró bie ode bra nia im dzia łek. W tej sy -
tu acji tzw. okrą gły stół jest za gra niem po li tycz nym, któ -
ry ma uka zać opi nii spo łecz nej, że ist nie je ja ko by po-
wszech ny opór dział kow ców wo bec Związ ku, co jest zu -
peł ną nie praw dą.

Na próż no więc Pan Roż ko pró bu je na sta wić dział -
kow ców prze ciw ko wła snej or ga ni za cji. W tym ce lu po -
słu gu je się kłam stwa mi i pół praw da mi. Nie praw dą jest

bo wiem, że „w tej czę ści Eu ro py” PZD jest je dy ną or ga -
ni za cją dział ko wą; wy star czy nie co chę ci, aby się prze -
ko nać, że w ca łej Eu ro pie wy stę pu ją ogól no kra jo-
we związ ki dział kow ców, m.in. w Cze chach, Sło wa cji 
i w Niem czech. Po nad to dzien ni karz przed sta wia kwo tę
44 mln zł, ja ką dział kow cy uisz cza ją ty tu łem skład ki
człon kow skiej, za po mi na jąc jed nak do dać, że skład ki po -
cho dzą od pra wie mi lio na człon ków i są zbie ra ne i wy -
ko rzy sty wa ne w pra wie 5 tys. ogro dach w ca łej Pol sce.
Wy star czy po dzie lić te ba joń skie mi lio ny przez licz bę
ogro dów, aby się prze ko nać, że jest to su ma nie wy star -
cza ją ca na za spo ko je nie na wet pod sta wo wych po trzeb
dział kow ców. Na sze ogro dy – w od róż nie niu od PiS 
– nie są prze cież fi nan so wa ne przez po dat ni ków z bu -
dże tu pań stwa.

Au tor ar ty ku łu sta ra się rów nież uka zać Zwią zek ja ko
or ga ni za cję wy rzu ca ją cą „nie po kor nych” dział kow ców
z ich dzia łek. Po wo łu je się tu na Ro ma na Mi cha la ka, któ -
ry kil ka lat te mu prze jął dział kę, zo bo wią zał się do jej
re kre acyj ne go wy ko rzy sta nia, po czym na tych miast roz -
bu do wał al ta nę wbrew pra wu bu dow la ne mu i za miesz kał
w tym obiek cie. Za raz po tym za czął żą dać uwłasz cze nia
i za ini cjo wał me dial ną kam pa nię, uka zu jąc się ja ko ofia -
ra prze śla do wa na za swo je po glą dy. Za ło żył na wet sto -
wa rzy sze nie o wznio słej na zwie „Sto wa rzy sze nie Ini cja -
tyw De mo kra tycz nych w Ogro dach Dział ko wych”. Za -
tem pod po zo rem pięk nych ha seł kry je się wal ka Pa na
Mi cha la ka o dar mo we prze ję cie te re nu, któ ry otrzy mał 
w użyt ko wa nie, ale wy łącz nie na okre ślo ne ce le. Pan Mi -
cha lak nie jest za in te re so wa ny na by ciem grun tu bu dow -
la ne go i wznie sie nia tam bu dyn ku. Wo lał za własz czyć
dział kę w ogro dzie dział ko wym i tam się osie dlić. Dą ży
więc do za bez pie cze nia swo ich par ty ku lar nych in te re -
sów za sztan da rem wol no ści i de mo kra cji. Na po dob nej
za sa dzie dzia ła ją po zo sta łe nie licz ne tzw. sto wa rzy sze nia
ogro dów dział ko wych, któ re nie są za in te re so wa ne two -
rze niem i pro wa dze niem ogro dów, ale przej mo wa niem
ist nie ją cych i za pro wa dza nia tam swo ich rzą dów.

Ma jąc po par cie ta kich sto wa rzy szeń PiS zu peł nie nie
kon sul tu je swo je go pro jek tu z dział kow ca mi. Ko mu ni -
ku je się z za in te re so wa ny mi po przez kon fe ren cje pra so -
we oraz spon so ro wa ne ar ty ku ły pra so we, gdzie pre zen-
tu je wy łącz nie ha sła. Po sło wie PiS do sko na le zna ją sta -
no wi sko dział kow ców i dla te go uni ka ją bez po śred nich
spo tkań. Trud no się te mu dzi wić, zwłasz cza po tym jak
- bę dą cy dział kow cem i au to rem pro jek tu - po seł An drzej
De ra po sta no wił spo tkać się ze swo imi są sia da mi z ogro -
du, któ rzy ne ga tyw nie od nie śli się do je go pro po zy cji 
i we zwa li go do wy co fa nie pro jek tu. Rzecz ja sna, apel
ten zo stał zi gno ro wa ny. Świad czy to naj le piej o przed -
mio to wym sto sun ku PiS wo bec dział kow ców.

Z tre ści ar ty ku łu wy ni ka, że au tor pa trzy na ogro dy
wy łącz nie przez pry zmat war to ści eko no micz nej grun -
tów, któ re zaj mu ją. Nie waż na dla nie go jest obec na funk -
cja i ro la ogro dów, ale dro go cen ne grun ty. Za chę ca
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dział kow ców do po par cia PiS, bo prze cież mo gli by na
dział ce za miesz kać al bo ją sprze dać i się wzbo ga cić.
Naj wy raź niej ce ny zie mi w du żych mia stach prze sła nia -
ją Pa nu Roż ko wi waż niej sze spra wy. Spra wia wręcz
wra że nie, jak by sam był za in te re so wa ny dar mo wą zie -
mią i tyl ko cze kał na uwłasz cze nie. Po dob nie jest z nie -
któ ry mi po sła mi PiS, któ rzy sa mi są użyt kow ni ka mi
dzia łek w ogro dach dział ko wych. Ich szcze gól ne za an ga -
żo wa nie w tę spra wę jest po dej rza ne. Upór, z ja kim ata -

ku ją Zwią zek, usta wę o ROD i obec ny mo del ogrodnic-
twa dział ko we go wska zu je, że trak tu ją ten te mat bar dzo
oso bi ście. Oczy wi ście moż na ich po sta wę tłu ma czyć tro -
ską o do bro dział kow ców. A że przy oka zji ma ją szan sę
wzbo ga cić się dzię ki usta wie, któ rą opra co wa li, to już za -
pew ne zu peł nie nie za mie rzo ny „efekt ubocz ny” ich kru -
cja ty. Szko da tyl ko, że Pan Roż ko po raz ko lej ny pro pa-
gu je ini cja ty wę, któ ra ma słu żyć nie licz nym „wy brań com”
kosz tem mi lio no we go śro do wi sko pol skich działkow ców. 

Mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Pierwsze reakcje działkowców – listy i wystàpienia

1. ROD „FI SKUS”, Pan Ro mu ald No cuń

POL SKA THE TI MES

Re dak tor Na czel ny
Pol skiej Ga ze ty Kra kow skiej 
Pan To masz LA CHO WICZ

„MAĆ KU S. – co zro bio no z TWO JĄ GA ZE TĄ”
Ga ze tą, któ ra by ła per łą w sta nie wo jen nym, naj cen niej szą bi bu łą, ga ze tą ce lu ją cą w swej rze tel no ści, 

a dziś nie któ rzy au to rzy tek stów w pi sa niu nie praw dy prze ści gnę li bla gier stwo sa me go Ge bel sa.

Pa nie Re dak to rze le żą przede mną dwa ar ty ku ły no -
szą ce bliź nia cze ty tu ły „Ogród ki dział ko we bę dą już na
wła sność”, je den w naj cen niej szej dla mnie ga ze cie kra -
kow skiej pt Pol ska Ga ze ta Kra kow ska, a dru gi Pol ska
Dzien nik Za chod ni.

Sza now ny Pa nie Re dak to rze!
Je stem dział ko wi czem pra wie od trzy dzie stu lat, wi -

dzia łem i czy ta łem już róż ne ar ty ku ły, jed ne bli skie
dział kow com, dru gie mniej, ale jesz cze tak na fa sze ro -
wa ne go kłam stwa mi jesz cze nie by ło.

Za kła dam i śmiem w to wie rzyć że Pan To masz Ł. Ro -
żek nie zna pro jek tu usta wy PiS o ogro dach dział ko wych
z 23 mar ca 2009 r., a go niąc sen sa cje za po mniał od ro bić
lek cje po ar ty ku łach „Dział kow cy bę dą na swo im”,
„Ogród ki dział ko we do pry wa ty za cji” z dnia 4 czerw ca
2008 r. bo ten pro jekt to nie uwłasz cze nie ale wy własz -
cze nie dział kow ców. Mam jed nak na dzie ję, że roz waż na
Plat for ma nie bę dzie po pie ra ła bu bla le gi sla cyj ne go,
gdzie sze reg sfor mu ło wań jest sprzecz nych z Kon sty tu -
cją. Jak moż na za kła dać li kwi da cję spo łecz nej or ga ni za -

cji sa mo rzą do wej, na cjo na li za cję jej skład ni ków ma jąt -
ko wych czy też sto so wa nie bo ni fi kat przy na by ciu grun -
tów, któ re są wła sno ścią gmin lub skar bu pań stwa. Pan
Ro żek, mó wi o Try bu na le Kon sty tu cyj nym, to wła śnie
Try bu nał w swym uza sad nie niu do wy ro ku z dnia 9 gru-
d nia 2008 r. od no sząc się do art. 10 usta wy o rod po -
twier dził na ru sza nia za sa dy ochro ny pra wa wła sno ści
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go, gdzie mie nie ko mu -
nal ne sta no wi kon se kwen cję ist nie nia jed no stek sa mo -
rzą du te ry to rial ne go, ja ko pod mio tów pra wa pu blicz-
ne go. Po sia da ny ma ją tek Gmin ma za bez pie czać pod -
mio to wość praw ną a na wią zu jąc do art. 165 ust. l Kon -
sty tu cji wska zał na ści słą więź pra wa wła sno ści jed nost ki
sa mo rzą du te ry to rial ne go z jej pod mio to wo ścią, a za tem
tym bar dziej usta wo we uszczu ple nie ma jąt ku sa mo rzą du
wy ma ga szcze gól nej wni kli wo ści. To jak do te go ma się
pro jekt usta wy PiS pro po nu ją cy zby cie wła sno ści Gmin
lub Skar bu z bo ni fi ka tą 99%? Pro szę so bie wy obra zić ta -
kie uwłasz cze nie w War sza wie, Wro cła wiu, Po zna niu
czy Kra ko wie. Dziś Gmi na ma moż li wość pod ję cia de -
cy zji, co do ist nie nia ogro du dział ko we go, a sto su jąc
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obo wią zu ją ce za sa dy tak dział kow cy jak i Gmi ny do cho -
dzą do po ro zu mie nia po przez kom pro mis. Na to miast w
przy pad ku uwłasz cze nia Gmi na zmu szo na by ła by do
ukła da nia się z wie lo ścią drob nych wła ści cie li, na każ dej
dział ce geo de zyj nej i nie koń czą ce się po stę po wa nia pro -
ce so we. Pan Ro żek eks po nu je sta no wi sko PiS, że PZD
jest re lik tem PRL, a czy zwie rzy na i ry by, któ ry mi wła -
da ją Związ ki: Ło wiec ki i Węd kar ski, a ja ko Związ ki czy
to też re lik ty PRL? A jak okre ślić Związ ki Dział kow ców
w in nych kra jach np. w Da nii, Szwe cji, Au strii, Ja po nii,
Fran cji czy An glii ist nie ją ce od po nad wie ku (An glia)?

Pan To masz Ro żek ra czył okre ślić, ja ki uszczer bek po -
nie sie kie szeń dział kow ca, to kosz ty tyl ko z ty tu łu rze -
czo znaw cy i no ta riu sza (ta ry fy sprzed lat), a gdzie kosz ty
po mia rów, opra co wań geo de zyj nych i kar to gra ficz nych
art. 26, a kosz ty są do we art. 21 ust. 5, a po nad to gwał -
tow ne pod wyż ki kosz tów funk cjo no wa nia za rzą dów, 
o czym mo wa w art. 13 ust. 2 pro jek tu usta wy o ogro -
dach dział ko wych.

Po sło wie PiS pro pa gu ją kie ru nek uwłasz cze nio wy ana -
lo gicz ny jak to mia ło miej sce w spół dziel niach miesz ka -
nio wych, czyż by nie pa mię ta no o wy ro ku Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go w tym za kre sie.

Wska zu je się na go rą cą orę dow nicz kę dział kow ców Pa -
nią po seł Li dię Sta roń ja ko przy kład za an ga żo wa nia, rów -
no cze śnie po mi ja jąc jej oso bo wą „kry sta licz ność” w roz-
li cze niach fi nan so wych w la tach 2004-2006. Pan To masz
Ro żek ma pro blem z li cze niem, po wie la w bie żą cym ar -
ty ku le kwo ty ze swe go ar ty ku łu pt „Dział kow cy bę dą na
swoi” z 4 czerw ca 2008 r. Jest też i zbież ność cy fro wa dot.
cy fry 44 gdzie uprzed nio od no si ła się do 44 tys. ha, a dziś
do 44 min., ja ko kwo ty ścią ga nej rocz nie od dział kow ców,
co jest oczy wi stą nie praw dą, wszak ta ką kwo tą Zwią zek
ni gdy nie dys po no wał i nie dys po nu je.

Au tor ar ty ku łu „Ogród ki dział ko we bę dą już na wła -
sność” z dnia 13 ma ja 2009 r. w znacz nym stop niu po wie -
la zda nia z uprzed nie go swe go ar ty ku łu z 04.06.2008 r.,
któ ry przy ta czał rze ko me wy po wie dzi po słów Wal dy
Dzi kow skie go, An drze ja De ry, Sta ni sła wa Że li chow skie -
go i Wie sła wa Szcze pań skie go. Dziś przy wo łu je się po -
sła An drze ja Czer wiń skie go wi ce prze wod ni czą ce go
klu bu par tyj ne go PO, że jest za sy py wa ny pe ty cja mi od
dział kow ców, któ rzy chcą wy ku pić zie mię. Ja ko dłu go -
let ni dział ko wicz mo gę ca łość dzi siej sze go ar ty ku łu od -
czy tać tyl ko, ja ko chęć wzbu dza nia emo cji spo łecz nych,
czy jest to nam dziś w Pol sce po trzeb ne?

/-/ Ro mu ald No cuń

Do wia do mo ści: Po seł RP An drzej Czer wiń ski

Kra ków, 13 ma ja 2009 r.

2. Kie row nic two, człon ko wie i sym pa ty cy OZ Ślą skie go PZD w Ka to wi cach

POL SKA - Dzien nik Za chod ni
Pa ni Re dak tor Na czel na
Elż bie ta Ka zi but -Twórz

Sza now na Pa ni Re dak tor!
Z za że no wa niem i nie sma kiem prze czy ta li śmy ko lej ny

tekst re dak cyj ne go „spe cja li sty od ogro dów dział ko -
wych”, za ty tu ło wa ny „Ogród ki dział ko we bę dą już na
wła sność”. Przy zwy cza ili śmy się już do in wek tyw, któ -
ry mi kie ro wa ne przez Pa nią pi smo ob rzu ca nasz Zwią -
zek i „re likt PRL” nie ro bi na nas spe cjal ne go wra że nia,
ale tym ra zem prze szli ście sa mych sie bie, po pra wia jąc
na wet au to ra pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych,
po sła PiS p. An drze ja De rę. Cy tu je my: „Wła ści cie le
dzia łek bę dą de cy do wać, czy i ko mu je sprze dać. Mo gą
po sta wić nor mal ny dom i w nim miesz kać”. Tekst pro -
jek tu usta wy jest do stęp ny na stro nie in ter ne to wej Sej mu

RP (druk nr. 1886) i za pew nia my Pa nią, że nic ta kie go 
z te go tek stu nie wy ni ka. Wprost prze ciw nie – wy ni ka
tyl ko ty le, że moż na zło żyć sto sow ny wnio sek o prze -
kształ ce nie pra wa użyt ko wa nia w pra wo wła sno ści, bez
żad nych usta wo wych gwa ran cji je go po zy tyw ne go roz -
pa trze nia. Z po wyż sze go ja sno wy ni ka, że al bo Re dak cja
nie wie o czym pi sze, al bo świa do mie wpro wa dza opi nię
pu blicz ną w błąd. A wszyst ko to po to, aby „na gru zach
PZD” po wsta ły „do bro wol ne wspól no ty dział kow ców”.
I znów trud no nie po sta wić py ta nia:, ja kie do bro wol ne,
je że li wy ni ka ją wprost z pro jek tu usta wy? Po dob ne za -
strze że nia moż na by mno żyć, ale nie bę dzie my wno sić
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dal szych uwag me ry to rycz nych do beł ko tli we go, nie -
chluj ne go i ten den cyj ne go tek stu, aby go w ten spo sób
uwia ry god nić. Jest to ko lej ny przy kład „tek stu na za mó -
wie nie”, któ re go je dy nym ce lem jest dys kre dy to wa nie
na sze go Związ ku i wpro wa dze nia głę bo kich po dzia łów
w na szym śro do wi sku. Przy kre jest, że przy oka zji snu -
je cie przed dział kow ca mi nie re al ne wi zje, wy ko rzy stu jąc
cy nicz nie ich na iw ną wia rę w sło wo pi sa ne. Jest nam
rów nież przy kro z te go po wo du, że tę – nie ukry waj my
– brud ną ro bo tę, ro bi „Dzien nik Za chod ni”, pi smo, z któ -

rym więk szość z nas by ła emo cjo nal nie zwią za na pra -
wie od za wsze. Ra dzi my Pa ni się gnąć do ar chi wal nych
wy dań i spraw dzić jak cie pło pi sa li ście o nas jesz cze nie
tak daw no te mu. My nie ocze ku je my, że ktoś ma pi sać 
o nas tyl ko do brze, ale ma my pra wo spo dzie wać się
przy naj mniej obiek ty wi zmu, je że li tekst uka zu je się 
w zna czą cym dzien ni ku. Bo le sław Prus na pi sał no we lę
pt. „Po wra ca ją ca fa la”. Ra dzi my Pa ni wró cić do tej lek -
tu ry, być mo że od naj dzie Pa ni praw dzi wy sens i war tość
sło wa pi sa ne go.

Z po wa ża niem!
/-/ pod pi sy 21 osóbKa to wi ce, 13 ma ja 2009 r.

3. Okrę go wy Za rząd PZD w Byd gosz czy

To masz La cho wicz 
Re dak tor Na czel ny 
Pol skiej Ga ze ty Kra kow skiej

W na wią za niu do ar ty ku łu „Ogród ki dział ko we bę dą
już na wła sność” au tor stwa To ma sza Roż ka któ ry uka zał
się w Ga ze cie Kra kow skiej i Dzien ni ku Za chod nim pra -
gnie my zwró cić uwa gę iż się on wy jąt ko wa in do len cją 
i prze kła my wa niem fak tów.

Tyl ko po zaz dro ścić Pa nu Re dak to ro wi zdol no ści zdo -
by wa nia „wia ry god nych in for ma cji”.

Za sta na wia nas rów nież, dla cze go to Pan Re dak tor Ro -
żek po su wa się tak da le ko pi sząc świa do mie nie praw dę
i wy ka zu jąc brak zna jo mo ści te ma tu któ ry opi su je.

Nie za dał so bie tru du, aby za po znać się z prze pi sa mi 
w opar ciu o któ re funk cjo nu ją ogro dy i nie ze chciał użyć
pra wi dło we go na zew nic twa. Świad czy to o wiel kim nie -
chluj stwie dzien ni kar skim.

Pan Re dak tor Ro żek „za prze dał du szę” wą skiej gru pie
osób któ rym to jest zbyt dusz no w Pol skim Związ ku
Dział kow ców i nie ma ja cy wil nej od wa gi, aby z nie go
wy stą pić – cią gle w nim tkwią i dą żą do zli kwi do wa nia
de mo kra tycz nie funk cjo nu ją cej or ga ni za cji (np. Mi cha -
lak, Świą tek, itp.). Pa ni po seł Li dia Sta roń jest tak że ich
wiel ką orę dow nicz ką. Ojej rze tel no ści i wy stę po wa niu
w imie niu klu bu PO mie li śmy już moż li wość prze ko na -
nia się w prze szło ści. Za sta na wia my się na ile trze ba być
ob łud nym, aby uda wać, że się nie wie, że aby ło wić ry -
by to na le ży być człon kiem Pol skie go Związ ku Węd kar -
skie go, a że by po lo wać ko niecz ne jest człon ko stwo 
w Pol skim Związ ku Ło wiec kim. Czy tu nie ma mo no -
po lu? Na wią zu jąc do pro jek tu zmia ny usta wy o ogro -

dach dział ko wych au tor stwa po sła An drze ja De ry wy -
wo dzą ce go się z PiS, któ ry to re pre zen tu je ten sam po -
ziom wie dzy na te mat funk cjo no wa nia ogro dów dział -
ko wych, co Re dak tor Ro żek (a dał te mu wy raz na spo -
tka niu z dział kow ca mi w Gnieź nie w dniu 13.05.2009 r.).
Za sta na wia my się dla cze go u pro gu roz po czy na ją ce go
się ko lej ne go se zo nu fun du je się dział kow com stre sy,
sie je nie po kój i nie pew ność ju tra.

Więk szość z nas wie, że w miej sce obie cy wa ne go
uwłasz cze nia tak na praw dę cze ka nas wy własz cze nie.
Na to co obie cu je nam po seł De ra nie bę dzie nas stać.
My dział kow cy nie chce my zmian, ma my swo ją usta wę
i to chy ba bar dzo do brą sko ro nas tak sku tecz nie bro ni
przez ty le lat ata ko wa nia związ ku. 

To co pro po nu je PiS jest praw nym bu blem nie do zre -
ali zo wa nia - bo czy za py ta no sa mo rzą dy, czy chcą się
tych grun tów po zbyć za 1% ich war to ści. Re dak tor Ro -
żek po wo łu je się na orze cze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go, ale chy ba nie za po znał się z uza sad nie niem do
orze cze nia w spra wie art. 10 usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych – a szko da, bo miał by od po wiedź na
ile re al ne jest uwłasz cze nie.

Sza now ny Pa nie Re dak to rze – czy w tym kra ju za ma -
ło jest bie dy, głod nych dzie ci, lu dzi bez dom nych? Dla -
cze go dą ży się do zwięk sza nia ska li tych zja wisk przez
po zba wie nie lu dzi te go co jest dla nich naj waż niej sze
ma miąc ich obiet ni ca mi bez po kry cia w ob li czu eu ro -
-wy bo rów.

Okrę go wy Za rząd PZD w Byd gosz czy
Byd goszcz, 17 ma ja 2009 r.
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Po prze czy ta niu ar ty ku łu p. T.Ł. Roż ka od no si my wra -
że nie, że jest to ar ty kuł płat ny, dru ko wa ny na zle ce nie
pa na po sła An drze ja De ry lub in nej oso by ze śro do wi -
ska PiS. Na sze wra że nia wy ni ka ją stąd, że mie li śmy oka -
zję wcze śniej za po znać się z tek stem zgło szo ne go do
Sej mu pro jek tu usta wy o ogród kach dział ko wych, któ -
re go au to rem jest po seł An drzej De ra, w tym tak że z uza -
sad nie niem do niej. Ar ty kuł jest jak by stresz cze niem
te go uza sad nie nia z nada niem mu oczy wi ście pro pa gan -
do wej for my. A rze czy wi stość jest zu peł nie in na, dla te -
go war to prze ana li zo wać i uświa do mić za in te re so wa -
nym, ja ki jest praw dzi wy cel tej ini cja ty wy usta wo daw -
czej i co się bę dzie dzia ło gdy by ja kimś cu dem zo stał on
bez po pra wek uchwa lo ny i wszedł w ży cie.

W 30 dni po uchwa le niu tej usta wy tra cą moc praw ną
usta wy z 1981 ro ku i usta wa z 2005 ro ku o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych (art. 35 i 36 pro jek tu). W na stęp -
stwie te go tra cą swo ją moc praw ną sta tut PZD i re gu la -
min ro dzin nych ogro dów dział ko wych. W związ ku z tym
wy ga sa ją wszyst kie upraw nie nia i kom pe ten cje Związ ku
i je go or ga nów, w tym tak że za rzą dów ogro dów. Z mo -
cy sa me go pra wa wszy scy dział kow cy tra cą upraw nie nie
do użyt ko wa nia grun tów, bo stra cą moc przy dzia ły dzia -
łek i umo wy cy wil no praw ne na ich użyt ko wa nie zwy kłe
lub użyt ko wa nie wie czy ste. Ca ła wła sność PZD tj. nie -
ru cho mo ści, urzą dze nia ogro do we, pra wa na by te do
grun tów oraz środ ki fi nan so we na kon tach ule ga ją kon -
fi ska cie (art. 32). Pro jekt nie prze wi du je rów nież żad -
nych od szko do wań dla dział kow ców za ich mie nie
ist nie ją ce na ak tu al nie użyt ko wa nych dział kach. Wszy -
scy bez wy jąt ku mu szą opu ścić swo je dział ki i prze ka zać
je do dys po zy cji li kwi da to ra al bo peł no moc ni ków po wo -
ła nych przez miej sco we wła dze sa mo rzą do we. Po usu -
nię ciu z grun tów dział kow ców na stą pi dru gi etap re -
ali za cji po sta no wień usta wy p. De ry.

Obec nie w oko ło 5000 ogro dów dział ko wych użyt ku -
je swo je dział ki po nad 900.000 dział kow ców. Ilość ogro -
dów, dzia łek i dział kow ców ule gnie ra dy kal ne mu
zmniej sze niu. Po wo dem te go jest usta lo ny dal szy bieg
po stę po wa nia. Te re ny ogro dów pod rzą da mi prze pi sów
pro jek to wa nej usta wy sta ją się wy łącz nie wła sno ścią
miej sco wych sa mo rzą dów. W związ ku z tym miej sco we
wła dze sa mo rzą do we bę dą zo bo wią za ne do pod ję cia
uchwał w spra wie dal sze go wy ko rzy sta nia te re nów po
zli kwi do wa nych ogro dach. Zna jąc za pę dy, szcze gól nie
więk szych miast, z du żą do zą pew no ści na le ży się li czyć

z cał ko wi tą li kwi da cją ogro dów obec nie znaj du ją cych
się na te re nach bę dą cych w za in te re so wa niu in we sto rów.
W mia stach tych ma ją szan se utrzy mać się tyl ko ogro dy
na ich obrze żach lub po za ich gra ni ca mi. We dług ro ze -
zna nia PZD w ten spo sób ule gnie li kwi da cji, co naj mniej
40% wszyst kich ogro dów i oko ło 300.000 dzia łek. 
W ogro dach fi gu ru ją cych w miej sco wych pla nach za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go (art. 5 ust. 6 usta wy) i na
grun tach nie znaj du ją cych za in te re so wa nia wśród in we -
sto rów bę dą two rzo ne ogro dy we dług no wych za sad. Po -
nie waż pro jekt usta wy prze wi du je wiel kość dzia łek w
gra ni cach od 500 do 1500 m2 ilość no wych dzia łek bę -
dzie zre du ko wa na o dal sze 300.000. W su mie w ra mach
re ali za cji no wej usta wy ule gnie li kwi da cji po nad
600.000 dzia łek i co naj mniej ty lu dział kow ców nie do -
świad czy moż li wo ści „uwłasz cze nia”. W ogro dach no -
wych mu szą być na no wo wy ko na ne po dzia ły grun tu na
dział ki zgod ne z nor ma ty wem me tra żo wym za war tym 
w pro po no wa nej usta wie. Kosz ty no we go po dzia łu geo -
de zyj ne go, prze ło że nia in sta la cji i urzą dzeń bę dą ob cią -
ża ły no wych na byw ców. Na dział kach tych, co wy ni ka 
z pra wa bu dow la ne go, moż na wzno sić bu dyn ki miesz -
kal ne. Czy li, to, co po seł wnio sko daw ca na zy wa „ogród -
ka mi dział ko wy mi” fak tycz nie jest te re nem osie dli
do mów jed no ro dzin nych, w któ rym nie po trzeb ne są alej -
ki i pla ce re kre acyj ne dla do ro słych i dzie ci a tyl ko dro -
gi do jaz do we i przy łą cza me diów do po szcze gól nych
dzia łek i do mów. Po do ko na niu no we go po dzia łu „ogro -
dów” na dział ki peł no moc nik z ra mie nia sa mo rzą du
miej sco we go roz pocz nie sprze daż dzia łek. Sprze daż
dzia łek bę dzie od by wał się w for mie au kcji, czy li na za -
sa dzie, „kto da wię cej”. Pro ce du ra ta wska zu je, że dział -
ki bę dą mo gli na być tyl ko bar dzo ma jęt ni lu dzie, obec ni
dział kow cy w więk szo ści eme ry ci, ren ci ści i wie lu bez -
ro bot nych, nie ma ją żad nych szans. Dział ki bę dą wy ce -
nia ne jak do ka ta strów grun to wych tj. we dług cen
ryn ko wych na da nym te re nie. Na wet z uwzględ nie niem
prze wi dzia nych w pro jek cie usta wy upu stów, do 99% ale
z ko niecz no ścią po kry cia wszyst kich in nych kosz tów,
na by cia dział ki dla więk szo ści obec nych dział kow ców
bę dzie nie osią gal ny. Ci szczę śliw cy, któ rzy bę dą mie li
moż li wość na by cia no wej dział ki mu szą brać pod uwa -
gę rów nież ko niecz ność pła ce nia wszyst kich miej skich
opłat i ogól nie obo wią zu ją cych po dat ków, po nie waż no -
wa usta wa już nie za wie ra prze pi sów mó wią cych o zwol -
nie niu od nich dział kow ców.

4. Okrę go wy Za rząd PZD w Lu bli nie

Re dak cja „Pol ska - Ku rier Lu bel ski” 
Lu blin

Do ty czy: ar ty ku łu To ma sza R. Roż ka „Ogród ki dział ko we bę dą już na wła sność” 
KL z 13.05.2009 Nr III (13.845) str. 11
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Na le ży w tym miej scu wy raź nie po in for mo wać spo łe -
czeń stwo i dział kow ców, że to, co po seł wnio sko daw ca
na zwał „ogród ka mi dział ko wy mi” fak tycz nie bę dzie
osie dla mi do mów jed no ro dzin nych. Za miast pro pa go -
wa ne go „uwłasz cze nia” bę dzie wy własz cze nie i to w sty-
lu bol sze wic kim, bez żad nych od szko do wań. Li kwi da cja
PZD w świe tle obo wią zu ją cej kon sty tu cji RP jest po waż -
nym na ru sze niem za sad obo wią zu ją cych w de mo kra -
tycz nym pań stwie pra wa, li kwi do wa ne mo gą być tyl ko
sto wa rzy sze nia i or ga ni za cje go dzą ce w in te res pań stwa
lub sze rzą ce fa szy stow skie i to ta li tar ne idee. Idea ogro -
dów dział ko wych ak tu al nie roz wi ja na w wie lu pań -

stwach Unii Eu ro pej skiej i po za nią zwią za na jest ze
szla chet nym hob by lu dzi nie ma ją cych moż li wo ści na by -
wa nia grun tów na wła sność, da ją cych moż li wość two -
rze nia ta nich wa run ków re kre acji i dzia łań proz dro wo -
tnych, a tak że two rze nia w mia stach te re nów zie lo nych
i eko lo gicz ne go wy ko rzy sta nia te re nów prze waż nie ta -
kich, któ rych za go spo da ro wa nie nie le ży w moż li wo -
ściach sa mo rzą dów lo kal nych.

Po ży tecz nym by ło by, aby lu dzie nie zna ją cy zgło szo -
ne go przez po sła z ra mie nia PiS An drze ja De rę za po zna -
li się z praw dzi wym ce lem je go ini cja ty wy usta wo -
daw czej.

Z po wa ża niem,

Za Okrę go wy Za rząd PZD w Lu bli nie
Pre zes

/-/ Sta ni sław Cho dak
Lu blin, 13 ma ja 2009 r.

5. Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie

Pan
To masz Ro żek
Re dak tor
„Ga ze ty Pol ska”

Pa nie Re dak to rze!
Im bli żej wy bo rów do Eu ro par la men tu, tym bar dziej

go rą ca tem pe ra tu ra wo kół ogro dów dział ko wych. Zma -
so wa ne ude rze nie wie lu lo kal nych dzien ni ków kon cer nu
„Pol ska” świad czy o przy stą pie niu do fron tal ne go ata ku
prze ciw ko PZD i ogro dom ze stro ny po li ty ków po kro ju
L. Sta roń czy A. De ry itp. Cel jest je den, uwol nić grun -
ty do swo bod nej gry ryn ko wej. Że by to jed nak nie wy -
glą da ło źle, to się dział kow com obie cu je dział ki na
wła sność. Dla lep sze go efek tu po ka zu je się PZD, ja ko
or ga ni za cję zaj mu ją cą się je dy nie ścią ga niem pie nię dzy
od dział kow ców i kon tro lo wa niem czy dział ki są za dba -
ne oraz wy rzu ca niem nie po kor nych. Co za per fi dia?

Obie cu je się wszyst kim wła sność, ale w pro jek cie usta -
wy gwa ran tu je się je dy nie pra wo do zło że nia wnio sku 
o wy kup. Co da lej bę dzie i ja ki fi nał, o tym po my sło daw -
cy mil czą. Niech się dział ko wiec na pa li a jak się jesz cze
do wie, że PZD jest prze ciw ny uwłasz cze niu to efekt mu -
ro wa ny. Sa mi się we wnętrz nie za ła twią i o to cho dzi.

PZD nie jest prze ciw ny uwłasz cze niu pod wa run kiem,
że bę dzie ono po wszech ne z mo cy usta wy i dla wszyst -
kich, a nie dla garst ki lu dzi, któ rzy speł nią wa run ki.

Co przy nio są sław ne wspól no ty, te go dzi siaj nikt nie
wie. Praw do po dob nie ru inę ogro dów, ale wów czas efekt
za sad ni czy rów nież bę dzie osią gnię ty.

Z tym Try bu na łem Kon sty tu cyj nym, to też p. De ra coś
po now nie po gma twał. Bo al bo po li ty cy nie ro zu mie ją
tre ści, al bo nie po tra fią czy tać tek stu orze cze nia Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go.

Ro ma na Mi cha la ka z Olsz ty na, któ ry na ru szył pra wo bu -
dow la ne, stroi się w lau ry i za je go przy kła dem na wo łu je
do anar chii. No to hu laj du sza – za nim po szło wie lu in -
nych, któ rzy dziś ma ją kło po ty i to nie ze stro ny Związ ku.

Dziw ny mi ka te go ria mi my ślo wy mi ope ru ją prze ciw -
ni cy ogro dów dział ko wych, uwa ża jąc garst kę dzia ła czy
szcze bla kra jo we go za Zwią zek. PZD to sa mo rząd na or -
ga ni za cja po za rzą do wa zrze sza ją ca dział kow ców i ogro -
dy. Li kwi da cja PZD to jed no cze śnie li kwi da cja dzia łek
i ogro dów, ale te go au to rzy pro jek tu nie mó wią. 

Głów nym ce lem re for ma to rów jest to tal ne roz bi cie ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go, osła bie nie or ga ni za cji,
otu ma nie nie lu dzi „dar mo chą” – niech wie rzą tak jak gór -
ni cy, hut ni cy, stocz niow cy czy rol ni cy PGR itp. Szczę śli -
wość na dej dzie z nada nia. Tam nie bę dzie trze ba nic pła cić
a jesz cze moż na za ro bić na sprze da ży dział ki, wy bu do -
wać dom i so bie miesz kać. Ist ny so cja lizm uto pij ny.

Pan Pa nie re dak to rze te wszyst kie mą dro ści prze ka zu -
je spo łe czeń stwu. Py ta nie – za ile? Z czy jej in spi ra cji? 
Z na dzie ją, że mo że to lu dzie ku pią.

Z wy ra za mi sza cun ku,
/-/ pod pi sy 14 osóbSzcze cin, 15 ma ja 2099 r.
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Gdy by re dak tor To masz Ł. Ro żek i je go par tyj ni mo co -
daw cy mo gli by za gwa ran to wać, że ci dział kow cy któ rzy
bę dą chcie li wy ku pić swo ją dział kę bę dą mo gli to zro bić,
to ja był bym bar dzo za do wo lo ny i chwa lił bym ich. 

Ale ten ar ty kuł jest po mie sza niem praw dy, przy pusz -
czeń i zwy kłe go kłam stwa.

Praw dą jest mię dzy in ny mi, że część dział kow ców
chcia ła by wy ku pić zie mię, przy pusz cze niem jest że bę -
dą mo gli to zro bić, a kłam stwem jest że PZD nie ma kon -
ku ren cji. Każ dy mo że so bie ku pić ka wa łek zie mi or nej
ko ło mia sta, lub na te re nach re kre acyj nych i nie bę dzie
pła cić skład ki człon kow skiej 15 gr./m2 i nie bę dzie go

obo wią zy wał re gu la min i sta tut PZD. Jest jesz cze in na
kon ku ren cja, w Żo rach gdzie miesz kam jest ogród dział -
ko wy nie na le żą cy do PZD (a Żo ry z pew no ścią nie są
ewe ne men tem), tam dział kow cy nie pła cą skład ki człon -
kow skiej PZD. 

Na su wa się jesz cze py ta nie, czy p. Ro żek zna hi sto rię
„nie po kor nych bun tow ni ków” np. Ro ma na Mi cha la ka 
z Olsz ty na, i czy rów nież po parł by in nych nie po kor nych
na przy kład Ruch Au to no mii Ślą ska?

Jak na ra zie to wi dzę, że ci co chcą mnie uwłasz czyć,
to tak na praw dę chcą mnie wy własz czyć.

Z na leż nym sza cun kiem:

/-/ Jó zef Brzo zow ski

6. Eme ry to wa ny gór nik, wi ce pre zes ROD „Pod Kasz ta na mi” w Żo rach, Pan Jó zef Brzo zow ski

Re dak cja 
Pol ska dzien nik Za chod ni
www.pol ska dzien nik za chod ni.pl

Do ty czy: „Ogród ki dział ko we bę dą już na wła sność”
PiS i ba jer – po tę ga me dial na.

Żo ry, 13 ma ja 2009 r.

Po mi mo, iż je stem miesz kan ką wo je wódz twa dol no ślą -
skie go, jed nak wpa dła mi w rę ce Wa sza lo kal na ga ze ta,
ja ką jest „KU RIER LU BEL SKI” z dnia 13.05.2009 r.
Zna la złam w niej ar ty kuł Pa na au tor stwa za ty tu ło wa ny
„Ogród ki dział ko we bę dą już na wła sność”. Prze czy ta łam
po wyż szy ar ty kuł i stwier dzam, że zbyt szyb ko i po chop -
nie roz strzy gnął Pan spra wę uwłasz cze nia dział kow ców
wy da jąc już w sa mym ty tu le swo je go ar ty ku łu wer dykt.
Chy ba jest Pan ja sno wi dzem i ko rzy sta Pan czer piąc in for -
ma cję z pod świa do mo ści i nad świa do mo ści, któ ra jak Pan
wie zlo ka li zo wa na jest w pań skim mó zgu. Naj wi docz niej
po my lił Pan za wód zo sta jąc przez przy pa dek dzien ni ka -
rzem. Roz ta cza Pan przy tym au rę głę bo kie go nie po ko ju
i nie sma ku wśród dział kow ców i nie tyl ko wśród dział -
kow ców, ale rów nież wpro wa dza Pan opi nię pu blicz na 
w błąd po da jąc błęd ne wia do mo ści.

Te raz chcia ła bym usto sun ko wać się do spraw przed sta -
wio nych w Pa na ar ty ku le i w mia rę swo ich moż li wo ści

spro sto wać in for ma cje, któ re Pan za mie ścił swo im ar ty ku -
le. Otóż, za cznę od „okrą głe go sto łu” któ ry rze ko mo ma
zor ga ni zo wać Klub Par la men tar ny PO po mię dzy Pol skim
Związ kiem Dział kow ców a dział kow ca mi. Jest to oczy -
wi sta nie praw da. Ow szem od bę dzie się Kon gres w War -
sza wie zor ga ni zo wa ny przez Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców w któ rym we zmą udział dział kow cy z ca łej Pol -
ski i na któ ry zo sta ną za pro sze ni po li ty cy i dzien ni ka rze.
Ale ce lem Kon gre su bę dzie wy pra co wa nie wspól ne go sta -
no wi ska Pol skie go Związ ku Dział kow ców wraz z dział -
kow ca mi z ca łej Pol ski, a tak że obro na Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych obec nie obo wią zu ją cej oraz praw dział kow ców.

Ko lej na spra wa to wy po wiedź Pa na An drze ja Czer wiń -
skie go wi ce sze fa Klu bu Par la men tar ne go PO, któ ry twier -
dzi, że ostat nio Klub Par la men tar ny PO za sy py wa ny jest
pe ty cja mi od dział kow ców, któ rzy chcą wy ku pić dział kę.
Jest to stwier dze nie kłam li we, po nie waż zni ko ma część

7. Pa ni Ire na Ka zi mier czuk z Wał brzy cha

Pan
To masz Ro żek
Re dak tor Ga ze ty
„Ku rier Lu bel ski”
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dział kow ców w ska li kra ju za in te re so wa na jest wy ku pem
swo jej dział ki. Ja rów nież po sia dam dział kę, i ab so lut nie
nie je stem za in te re so wa na wy ku pem jej na wła sność. Jest
mi to zu peł nie nie po trzeb ne. Po nad to, nie wy obra żam so -
bie wy bu do wa nia na dział ce do mu i za miesz ka nia w nim.
To się mi ja z pod sta wo wy mi funk cja mi ro dzin ne go ogro -
du, ja ko urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej.

Da lej w swo im ar ty ku le twier dzi Pan, że roz ma wiał Pan
z Po sła mi PO dla po par cia pro jek tu usta wy o ogród kach

dział ko wych. Ow szem, roz ma wiał Pan ze zwo len ni ka mi
po wyż sze go pro jek tu usta wy – po sła mi PO, ale dla cze go
nie roz ma wiał Pan z prze ciw ni ka mi pro jek tu usta wy dla
je go od rzu ce nia rów nież po sła mi PO??? Za miesz cza jąc
ob raz, pod któ rym wid nie je na pis „Na dział ce mo gli by -
śmy zbu do wać na wet dom kry ty strze chą” to już kom plet -
ny ab surd. Szy dzi Pan z dział kow ców i wy śmie wa ich
bie dę. Co oczy wi ście świad czy o pań skiej kul tu rze oso bi -
stej.

/-/ Ire na Ka zi mier czuk
Wał brzych, 20 ma ja 2009 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Ko sza li nie zo sta ło zbul wer so wa ne upo -
rem, z ja kim przed sta wi cie le par tii PiS, któ rzy po raz ko -
lej ny pro jek tem usta wy o ogro dach dział ko wych ma mią
dział kow ców moż li wo ścią wy ku pu dzia łek, jak i ko rzy -
ścia mi wy ni ka ją cy mi ze zmia ny praw nej i spo so bu ich
użyt ko wa nia. Wszyst kie te pro jek ty zmie rza ją do:

– uchy le nie usta wy z 8 lip ca 2005 r. za ak cep to wa nej
przez spo łecz ność dział ko wą i po pie ra ną przez dział kow -
ców na li stach w obro nie usta wy o ROD,

– li kwi da cji ru chu ogrod nic twa dział ko we go i Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, sku tecz nie bro nią ce go ogro -
dów i praw dział kow ców,

– na cjo na li za cji ma jąt ku Związ ku i ko mu na li za cji ma -
jąt ku ogro dów dział ko wych, a w kon se kwen cji do ich li -
kwi da cji.

Kwe stię uwłasz cze nia dział kow ców uza leż nia się od
umiesz cze nia w miej sco wych pla nach prze strzen ne go za -
go spo da ro wa nia, co z gó ry prze są dza, że prze wa ża ją ca
część dział kow ców nie bę dzie mia ła moż li wo ści do ko na -
nia wy ku pu swo jej dział ki z uwa gi na brak ta kich pla nów
al bo nie uję cie ogro dów dział ko wych w pla nach za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go. Pro po no wa ne roz wią za nia
praw ne w po sta ci po wo ły wa nia wspól not ogro do wych
przez urzęd ni ków gmin nych ozna cza cał ko wi te pod po -
rząd ko wa nie ogro dów dział ko wych urzę dom gmin nym.

Sta now czo od rzu ca my za pi sa ne w pro jek cie roz wią za -
nia, nie zga dza my się na ko mu na li za cję pry wat ne go ma jąt -
ku dział kow ców i na cjo na li za cję ma jąt ku PZD. Je ste śmy
zdu mie ni, że wy bra ni przez spo łe czeń stwo par la men ta rzy -
ści nie słu cha ją gło su wy bor ców. Po dej mo wa ne pró by re or -
ga ni zo wa nia ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, bez

II. CIÑG DALSZY PROTESTÓW W SPRAWIE
PROJEKTU USTAWY PIS

1. Stanowiska Okr´gowych Zarzàdów, Komisji Rewizyjnych i Rozjemczych

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Ko sza li nie

STA NO WI SKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 13 ma ja 2009 r.
w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
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kon sul ta cji z naj bar dziej za in te re so wa ny mi i wbrew ich
ocze ki wa niom, są te go do bit nym przy kła dem. Pre zy dium
Okrę go we go Za rzą du w Ko sza li nie ape lu je do wszyst kich

Par la men ta rzy stów o pod ję cie zde cy do wa nej obro ny praw
dział kow ców i ogro dów dział ko wych za war tych w usta wie
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.

Za pre zy dium OZ PZD w Ko sza li nie 

Pre zes
/-/ Sta ni sław Su szek

Otrzy mu ją:
Pan Pre zy dent RP
Pan Pre mier RP
Pan Mar sza łek Sej mu RP
Pan Mar sza łek Se na tu RP
Pa no wie Prze wod ni czą cy Klu bów Po sel skich
Pan Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Ko sza lin, 13 ma ja 2009 r.

Ko mi sja Roz jem cza ROD „Wod nik” we Wro cła wiu

PRO TEST
Ko mi sji Roz jem czej Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „WOD NIK” we Wro cła wiu

do ty czą cy pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych prze ka za ne go przez PiS Sej mo wi RP 
w dniu 23.03.2009 ro ku

Ko mi sja Roz jem cza Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„WOD NIK” po prze ana li zo wa niu wspo mnia ne go pro jek -
tu usta wy stwier dzi ła, że:

1. W pro jek cie usta wy znaj du ją się za pi sy sprzecz ne 
z Kon sty tu cją na sze go pań stwa, od no szą ce się do:

a) Za mia ru li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców
– (sa mo rząd nej, sa mo dziel nej, nie za leż nej or ga ni za cji spo -
łecz nej) – i na cjo na li za cji na le żą cych do nie go grun tów,
nie ru cho mo ści i fun du szy;

b) Prze ję cia przez gmi ny ma jąt ku dział kow ców, zgro -
ma dzo ne go na dział kach przez ko lej ne po ko le nia ich użyt -
kow ni ków;

c) Prze ję cia przez gmi ny do tych cza so wych obiek tów 
i urzą dzeń, znaj du ją cych się na te re nach ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych.

2. Im pli ka cją li kwi da cji – PZD i ist nie ją cej usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych – bę dzie znie sie nie ba -
rier chro nią cych te ogro dy przed li kwi da cją.

3. Za war te w pro jek cie usta wy za pi sy – do ty czą ce
uwłasz cze nia dział kow ców – są nie tyl ko sprzecz ne 
z prze pi sa mi Kon sty tu cji RP i pra wa mi gmin, a tak że są
nie re al ne we Wro cła wiu, gdzie po nad 90% te re nów ogro -
dów dział ko wych prze zna czo no na in ne ce le.

4. Pro po no wa ne – w pro jek cie usta wy za pi sy – umoż li -
wia ją ce po więk sze nie po wierzch ni dział ki (z 500 m2 do

1500 m2) ma ją cha rak ter spe ku la cyj ny i mo gą do pro wa -
dzić do prób ko ma so wa nia dzia łek przez oso by bo ga te.

5. Sta no wi on nie spój ną kom pi la cję prze pi sów z róż -
nych ustaw, za wie ra du żą ilość nie ści sło ści i błę dów. Na -
to miast ter mi no lo gia – za sto so wa na przy je go opra co -
wa niu – nie za wsze jest zgod na z pra wem.

Opi sa ne w punk cie 1. dą że nia au to rów i wnio sko daw -
ców wspo mnia nej usta wy są cha rak te ry stycz ne dla pań -
stwa to ta li tar ne go, gdzie wła dza po li tycz na naj le piej wie
co jest do bre i co mo że uszczę śli wić prze cięt ne go oby wa -
te la. Przed się wzię cia ta kie ma ją zna mio na re sty tu cji po -
przed nie go sys te mu po li tycz ne go w Pol sce. Prze cież
dział kow cy - ja ko pod miot opi sa nych dzia łań – wie dzą
naj le piej co jest dla nich do bre. Je że li są za do wo le ni 
z usta wy, któ ra chro ni ich in te re sy to po co or gan wła dzy
usta wo daw czej (Sejm) chce na si łę uszczę śli wiać spo łecz -
ność dział ko wą. Tym bar dziej, że te raz na le ży wszyst kie
twór cze si ły na sze go pań stwa skon cen tro wać na wal ce 
z kry zy sem go spo dar czym i fi nan so wym, któ ry go dzi 
w pod sta wo we in te re sy Po la ków. Zaj mo wa nie się spra -
wa mi bła hy mi – za stę pu ją cy mi nie udol nie me ry to rycz ną
dys ku sję, zwią za ną ze zbli ża ją cy mi się wy bo ra mi do par -
la men tu eu ro pej skie go – jest czymś nie po waż nym i mo że
świad czyć o lek ce wa że niu po ten cjal nych wy bor ców lub
o nie udol no ści au to rów ww. pro jek tu usta wy.

Za Ko mi sję Roz jem czą ROD

Prze wod ni czą cy
/-/ Wła dy sław Tka czew

Za stęp ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Ry szard Ga jek

Se kre tarz
/-/ Ka zi mierz Wo rach

Wro cław, 18 ma ja 2009 r.
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Sza now ne Po słan ki! Sza now ni Po sło wie!
Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku wraz z Okrę go wą

Ko mi sją Re wi zyj ną i Okrę go wą Ko mi sją Roz jem czą
zwra ca ją się o wy da nie ne ga tyw nej opi nii w spra wie po -
sel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych, za -
war te go w dru ku sej mo wym nr 1886. Sta tu to we or ga ny
na sze go Gdań skie go Okrę gu re pre zen tu jąc 54 ty sią ce
dział kow ców, ko lej ny raz zwra ca ją do Po słów na Sejm RP
o nie do pusz cze nie do pro ce do wa nia te go, z grun tu szko -
dli we go dla człon ków na sze go Związ ku, pro jek tu usta wy.
Ko lej ny raz stwier dza my, że pro jekt usta wy za wie ra wy -
łącz nie nie re al ne i po pu li stycz ne obiet ni ce ni jak ma ją ce
się do rze czy wi sto ści.

Pro jekt usta wy zmie rza wprost do po zba wie nia nas
dział kow ców obro ny praw nej wy ko ny wa nej z god no ścią
przez człon ków Kra jo wej Ra dy PZD.

Ce lem pro jek to wa nej usta wy nie jest uwłasz cze nie a za -
własz cze nie ma jąt ku dział kow ców i ich sa mo dziel nej, sa -
mo rząd nej i po za rzą do wej or ga ni za cji spo łecz nej! Pro jekt
usta wy jest przede wszyst kim wa dli wy i nie speł nia na -
wet za sad przy zwo itej le gi sla cji.

Uwa ża my, że te raz jest ta ki czas, aby w obro nę Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców zrze sza ją ce go po nad mi lion
człon ków, a z ich ro dzi na mi prze szło 4 mi lio ny Oby wa te -
li RP, za an ga żo wa ły się na czel ne or ga ny na sze go Pań -
stwa! Po mysł au to rów pro jek tu zmie rza ją cy do li kwi da cji

PZD i gra bie ży ma jąt ku na sze go Związ ku jest przede
wszyst kim nie kon sty tu cyj ny!

Ła mie za pi sy sze re gu ar ty ku łów Kon sty tu cji RP, 
a w tym zwłasz cza: art. 2; art. 13; art. 21 ust. 2; art. 32 ust.
2; art. 36 ust. 6 czy też art. 64 ust. 2!

Pra gnie my Pań stwa za pew nić, że na dal czy nić bę dzie -
my wszyst ko, w zgo dzie z pol skim pra wem, aby prze ciw -
sta wiać się te mu pro jek to wi i wszyst kim in nym go dzą-
cych w pra wa na by te dział kow ców.

Nie wy ra ża my zgo dy i nie po zwo li my, by w imię par tyj -
nych in te re sów, znisz czyć po nad 100-let ni do ro bek i tra -
dy cję pol skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go! Licz ne
pro te sty, kie ro wa ne do Sej mu RP świad czą o jed no myśl -
nej dział kow ców ne ga tyw nej oce nie w spra wie te go pro -
jek tu usta wy.

Sta tu to we or ga ny Okrę gu Gdań skie go wy ra ża ją głę bo -
kie prze ko na nie, że Po sło wie obu Sej mo wych Ko mi sji
zaj mą ne ga tyw ne sta no wi sko w przed mio to wej spra wie
oraz spo wo du ją, że Sejm RP w pierw szym czy ta niu od -
rzu ci pro jekt usta wy, za war ty w dru ku po sel skim nr 1886.

Obo wią zu ją ca od 2005 ro ku usta wa o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych spraw dzi ła się w co dzien nym ży ciu 
i do brze słu ży dział kow com, ogro dom i ich Związ ko wi 
i nikt z na sze go śro do wi ska nie wi dzi uza sad nie nia ani po -
trze by zmia ny ist nie ją ce go sta tus quo!

Z wy ra za mi sza cun ku

Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku

Sza now ni Pań stwo
Po sło wie na Sejm RP
Sej mo wej Ko mi sji In fra struk tu ry
Sej mo wej Ko mi sji Go spo dar ki

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej 
/-/ mgr Bo gu sław Dą brow ski

Otrzy mu ją:
1. Wszy scy Po sło wie Sej mo wej Ko mi sji In fra struk tu ry
2. Wszy scy Po sło wie Sej mo wej Ko mi sji Go spo dar ki
3. Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki

Gdańsk, 19 ma ja 2009 r.

Se kre tarz OZ
/-/ Wal de mar Le wan dow ski

Wi ce pre zes OZ
/-/ Jan Da wi do wicz

Pre zes OZ
/-/ Cze sław Smo czyń ski

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej 
/-/ Jó zef Pi sar ski
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Po sło wie Klu bu Par la men tar ne go Pra wo i Spra wie dli -
wość, na cze le z Po słem RP Pa nem An drze jem De rą roz -
po czę li od kil ku mie się cy br. Kam pa nię, któ rej ce lem jest
unie waż nie nie ustaw sej mo wych z 06.05.1981 r., o pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych i z dnia 08.07.2005 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Unie waż nie nie
przez Sejm tych ustaw po zwo li na li kwi da cję – w świe tle
pra wa - ogól no pol ską or ga ni za cję ja ką jest Pol ski Zwią zek
Dział kow ców, li kwi da cję ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych w ist nie ją cych obec nym kształ cie praw nym, na cjo -
na li za cję mie nia związ ko we go, za bór środ ków fi nan so -
wych zde po no wa nych na wy od ręb nio nych kon tach tzw.
Fun du szu Roz wo ju i pod po rząd ko wa nia nie wiel kich resz -
tek ilo ści ogro dów dział ko wych gmi nie. Pro po zy cja
uwłasz cze nia dział kow ców dot. bę dzie wy łącz nie tej nie -
wiel kiej gru py dział kow ców z po zo sta łych ogro dów, któ -
re nie zo sta ły wy rzu co ne z pla nów prze strzen nych za go s-
po da ro wa nia gmin.

I za to wszyst ko trze ba bę dzie za pła cić eme ry tom i ren -
ci stom z wła snej kie sze ni – dziu ra wej – z nie wy star cza ją -
cej na ży cie eme ry tu ry czy ren ty.

Za cho dzi więc py ta nie – dla cze go w pań stwie pra wa,
pań stwie de mo kra tycz nym nie prze ka zu je się oby wa te -
lom wła ści wej wy kład ni pro po no wa nych zmian usta wo -

daw czych. Dla cze go nam dział kow com obie cu je się „po -
wszech ne uwłasz cze nie” , któ re w isto cie bę dzie do ty czyć
nie wiel kich grup osób? Dla cze go w roz po czę tym kry zy -
sie eko no micz nym – nie wia do mo do kie dy bę dzie trwać,
za bie ra się lu dziom naj ni żej usy tu owa nym fi nan so wo ten
skra wek zie mi, któ ry po zwa la im god nie prze trwać bie dę
i bę dą spę dzać wol ny czas z ro dzi ną w sym bio zie z przy -
ro dą. Są to dzia ła nia wy mie rzo ne prze ciw ko pra wie mi lio -
no wej rze szy pol skich ro dzin.

Dla cze go też, zna jąc sy tu ację for mal no -praw ną opol -
skich ogro dów dział ko wych oraz na pod sta wie kon tak tów
z dział kow ca mi i ich ro dzi na mi i na pod sta wie wy po wie -
dzi człon ków ogro dów dział ko wych na wal nych ze bra -
niach spra woz daw czych ja kie za koń czy ły się z koń cem
mie sią ca kwiet nia, wy ra ża my sta now czy sprze ciw wo bec
pro jek tu usta wy re dak cji PiS i wnio sku je my o jej od rzu -
ce nie w pierw szym czy ta niu przez Sejm.

Pro jekt tej usta wy jest wy mie rzo ny nie tyl ko prze ciw ko
ru cho wi związ ko we mu, ale i po rząd ko wi praw ne mu na -
sze go Pań stwa – wpro wa dza cha os praw ny, roz drob nie -
nie wła sno ści i nie od wra cal ne zmia ny w za blo ko wa niu
ak tyw no ści spo łecz nej speł nio nej na rzecz lo kal nej spo -
łecz no ści przez ak tyw ru chu dział ko we go.

Okrę go wy Za rząd Opol ski PZD w Opo lu

Mar sza łek Sej mu RP
Pan Bro ni sław Ko mo row ski

STA NO WI SKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Opol skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

w spra wie pro jek tu usta wy PiS o ogro dach dział ko wych

Czło nek Pre zy dium
/-/ Ste fan Cho cho ło wicz

Wi ce pre zes
/-/ Jan Grę da

Wi ce pre zes
/-/ Edward Am broż ko

Pre zes
/-/ An to ni na Bo roń

Se kre tarz
/-/ Wła dy sław Maj

Otrzy mu ją:
1. Klub Par la men tar ny PiS
2. Klub Par la men tar ny PO
3. Klub Par la men tar ny PSL
4. Klub Par la men tar ny SLD

Opo le, 14 ma ja 2009 r.
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Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Szcze pin” po za po zna niu się
z za ło że nia mi ostat niej wer sji PiS -owskiej usta wy o Ogro -
dach Dział ko wych /druk sej mo wy 1886/ jest za nie po ko jo -
na kie run ka mi in ge ren cji i wy ra ża sprze ciw jej uchwa-
le niu.

– Za rzą dza nie ogro da mi przez Gmi ny do pro wa dzi bo -
wiem do za gła dy Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w
Pol sce. W więk szo ści miast już eli mi nu je się bez praw nie
z pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Te re ny prze -
zna cza się na ce le ko mer cyj ne i in ne.

– Do bro dziej stwo „uwłasz cze nia” dział kow ców przy -
go to wa ne przez PiS jest pod stęp ne i prak tycz nie sta no wić
bę dzie usta wę wy własz cze nio wą mi lio nów użyt kow ni -
ków dzia łek.

– W okre sie po stę pu ją cych zmian kli ma tycz nych na zie -
mi po wsta ją cych w wy ni ku roz wo ju cy wi li za cji i nie roz -
waż nej in ge ren cji czło wie ka ogro dy sta no wią zie lo ne
płu ca miast i są swo istym an ti do tum tym zmia nom. Wy -
so cy urzęd ni cy – de cy den ci eli mi na cji ogro dów i za kła -
da ją cy w ich miej sce „ka mien ne pu sty nie” na miej sce
za miesz ka nia sie bie i swo ich ro dzin wy bie ra ją te re ny zie -
lo ne i za le sio ne przy le głych mia stu gmin.

– Rze czy po spo li ta Pol ska jest do brem wspól nym
wszyst kich oby wa te li, przy go to wa nie usta wy bez za się -
gnię cia opi nii le gal nie dzia ła ją ce go Pol skie go Związ ku
Dział kow ców jest nie kon sty tu cyj ne i w de mo kra tycz nym
pań stwie pra wa sta no wi po czą tek to ta li ta ry zmu. Po li ty cy
i urzęd ni cy III RP w swo ich dzia ła niach nie do strze ga ją
in te re sów mi lio no wej rze szy eme ry tów -dział kow ców,
któ rzy dzie siąt ki lat prze pra co wa li dla do bra kra ju. Po zba -
wia ją ich pra wa do god no ści w ostat nich la tach ży cia.

PZD – ja ko sa mo rząd na or ga ni za cja dział kow ców o po -
nad 100-let niej tra dy cji funk cjo no wa nie ogro dów w Pol -
sce do brze dba o in te re sy Ro dzin nych Ogro dów Dział-
ko wych. Usta wa o ogro dach z 8 lip ca 2005 ro ku wraz 
z póź niej szy mi zmia na mi oraz Sta tut PZD i Re gu la min
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych są te go gwa ran tem.

Ape lu je my za tem do Pa na Mar szał ka i wszyst kich Klu -
bów Po sel skich i par la men ta rzy stów o roz sąd ne dzia ła nie
i czy nie nie dla mi lio no wej rze szy dział kow ców rze czy do -
brych a nie li kwi da cji PZD i Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych.

Człon ko wie Ko mi sji Re wi zyj nej ROD „Szcze pin”

Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Szcze pin” we Wro cła wiu

Pan Mar sza łek Sej mu RP
Bro ni sław Ko mo row ski

Czło nek
/-/ Bro ni sła wa Le lew ska

Wro cław, 14 ma ja 2009 r.

Ko mi sja Roz jem cza ROD „Ma rze nie” we Wro cła wiu

PRO TEST
Ko mi sji Roz jem czej ROD „Ma rze nie” we Wro cła wiu

do ty czą cy pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych prze ka za ne go Sej mo wi RP 
w dniu 23.03.2009 ro ku

Prze wod ni czą cy
/-/ Zyg munt Job ko

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Ta de usz Orze pow ski

Se kre tarz
/-/ Bo że na Gę bic ka

Czło nek
/-/ Edward Gó rec ki

Ko mi sja Roz jem cza Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Ma rze nie” ana li zu jąc pro jekt usta wy stwier dzi ła że:

– Pro po no wa ne w pro jek cie usta wy za pi sy umoż li wia -
ją ce po więk sze nie dział ki /z 500 m2 do 1500 m2/ ma ją cha -
rak ter spe ku la cyj ny dla osób bo ga tych.

– Uwa ża my, że nie któ re za pi sy są sprzecz ne z Kon sty -
tu cją na sze go pań stwa a mia no wi cie – za miar li kwi da cji
Pol skie go Związ ku Dział kow ców i na cjo na li za cja na le żą -
cych do nie go grun tów i fun du szy. Or ga ni za cja ta jest sa -
mo rząd ną, sa mo dziel ną i spo łecz ną utrzy mu ją cą się ze
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skła dek człon kow skich 35% to zna czy z 15 gr za m2. Pró -
ba prze ję cia przez gmi ny ma jąt ku dział kow ców zgro ma -
dzo ne go na dział kach przez ko lej ne po ko le nia ich
użyt kow ni ków. Prze ję cie przez gmi ny do tych cza so wych
obiek tów i ich urzą dzeń znaj du ją cych się na te re nach ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych.

– Za pi sy usta wy do ty czą ce uwłasz cze nia dział kow ców
na szym zda niem są sprzecz ne z prze pi sa mi Kon sty tu cji
RP i pra wa mi gmin, jak rów nież są nie re al ne we Wro cła -
wiu, gdzie po nad 90% te re nów ogro dów dział ko wych
prze zna czo no w pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go na in ne ce le a mia no wi cie: osie dla miesz ka nio we, par -

ki i tzw. zie leń ogól nie do stęp ną, obiek ty uży tecz no ści pu -
blicz nej i ce le ko mer cyj ne. Wnio sek z te go na su wa się
sam, że dą ży się do li kwi da cji ogro dów w mie ście. Ogro -
dów uby wa, a chęt nych jest co raz wię cej, spo łe czeń stwo
się sta rze je i chcia ło by od po czy wać na ło nie na tu ry czyn -
nie. Uwa ża my, że ma my pra wo pro te sto wać ja ko człon ko -
wie związ ku jak rów nież Ko mi sja Roz jem cza ma jąc na
uwa dze słyn ną spe cu sta wę dro go wą z lip ca 2008 ro ku.

Po zba wia ona pra wa do od szko do wa nia i pra wa do
dział ki za mien nej dział kow ców przy li kwi da cji ogro du
pod in we sty cje dro go we. Tą usta wą rów nież chcia no na
si łę uszczę śli wić dział kow ców, a wy szło ina czej.

Se kre tarz
/-/ Bar ba ra Ko ral czyk

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Ka zi mierz Cha bow ski

Vi ce Prze wod ni czą cy
/-/ Mie czy sła wa Ewer tow ska

Do wia do mo ści:
Pan Bro ni sław Ko mo row ski Mar sza łek Sej mu RP
Pan Ja ro sław Ka li now ski Vi ce Mar sza łek Sej mu RP
Pan Ste fan Nie sio łow ski Vi ce Mar sza łek Sej mu RP
Pan Je rzy Szmaj dziń ski Vi ce Mar sza łek Sej mu RP
Pan Krzysz tof Pu tra Vi ce Mar sza łek Sej mu RP

Wro cław, 20 ma ja 2009 r.

Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Wod nik” we Wro cła wiu

PRO TEST
Ko mi sji Re wi zyj nej ROD „Wod nik” we Wro cła wiu

w spra wie pro jek tu PiS o ogro dach dział ko wych
z dnia 23 mar ca 2009 ro ku

Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Wod nik” we Wro cła wiu po
za po zna niu się z pro jek tem usta wy PiS z 23.03.2009 r. dot.
ogro dów dział ko wych, stwier dza że po zor na in no wa cyj -
ność te go pro jek tu fak tycz nie go dzi w in te re sy ogrom nej
rze szy pol skich dział kow ców. Jest ich bli sko mi lion.

Są to w zde cy do wa nej więk szo ści lu dzie nie za moż ni, a
ich dział ko we plo ny -wa rzy wa i owo ce -sta no wią czę sto
istot ne uzu peł nie nie co dzien ne go ja dło spi su. Po nad to
dział ki są dla wie lu osób swo istym azy lem i uciecz ką 
z upior nych be to no wych blo ko wisk. Pro po no wa ne w pro -
jek cie uwłasz cze nie dzia łek jest spryt nym krucz kiem praw -

nym – do ty czy ło by zni ko mej ilo ści dział kow ców, tych do -
brze sy tu owa nych. Nie kie dy od no si się wra że nie, że na ta -
ki wła śnie pro jekt cze ka lob by bu dow la ne, a zwłasz cza
de we lo pe rzy. Cie ka we, że au to ra mi tak nie ko rzyst ne go dla
dział ko wi czów pro jek tu są po li ty cy, któ rzy zwy kle – szcze -
gól nie przed wy bo ra mi do par la men tu – ja wią się ja ko żar -
li wi rzecz ni cy i obroń cy lu dzi pra cy. 

Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Wod nik” we Wro cła wiu sta -
now czo sprze ci wia się ww. pro jek to wi PiS, któ re go jed no -
znacz ną in ten cją jest li kwi da cja Pol skie go Związ ku
Dział kow ców oraz ogro dów dział ko wych.

Ko mi sja Re wi zyj na ROD
/-/ Wie sław So ko łow ski 

/-/ Ka zi mierz Wi niar ski – czło nek
/-/ Le szek Du bień ski – czło nek

Do wia do mo ści:
Pan Bro ni sław Ko mo row ski Mar sza łek Sej mu RP, Pan Ja ro sław Ka li now ski Wi ce mar sza łek Sej mu RP
Pan Ste fan Nie sio łow ski Wi ce mar sza łek Sej mu RP, Pan Je rzy Szmąj dziń ski Wi ce mar sza łek Sej mu RP
Pan Krzysz tof Pu tra Wi ce mar sza łek Sej mu RP

Wro cław, 21 ma ja 2009 r.
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Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
Ko mi sja Roz jem cza Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go

„Sto krot ka” we Wro cła wiu zwra ca się do Pa na z go rą cą
proś bą o zro zu mie nie i wsta wien nic two w na szych sta ra -
niach, aby pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych zło żo -
ny przez PiS do Sej mu RP w dniu 24 mar ca 2009 r. zo stał
wni kli wie i kry tycz nie po trak to wa ny przez od po wied nie
or ga ny, tak aby nie roz sąd na ini cja ty wa nie ni we czy ła ak -
tu al ne go sta nu praw ne go na szych dzia łek. Uwa ża my, że
usta wa z dnia 8 ma ja 2005 r. po win na na dal obo wią zy -
wać, a nie ste ty pro po no wa na przez PiS no wa usta wa
zmie rza do li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
i obu rza ją cych nas zmian, któ re pro wa dzą do zra cjo na li -
zo wa nia i zni we cze nia do rob ku po cho dzą ce go z na szych
skła dek. Tym cza sem dział ki usy tu owa ne w po bli żu osie -
dli słu żą wy po czyn ko wi ca łych ro dzin. Ce ni my je bar dzo,
bo ma jąc moż li wość re lak su ją cej pra cy w za się gu rę ki, nie

mu si my wy jeż dżać, na co prze waż nie trud no so bie po -
zwo lić. Przy ję cie pro po no wa nej przez PiS usta wy nie wąt -
pli wie przy nio sło by nam krzyw dę. My, dział kow cy,
ma my na dzie ję, że Pan Mar sza łek i wszy scy, od któ rych
za le ży po rzą dek praw ny w na szym kra ju sta ną w obro nie
ro dzin nych ogro dów dział ko wych i ochro nią usta wę 
z dnia 8 ma ja 2005 r. Przed sta wio ny przez PiS pro jekt w
re ali za cji ozna czać bę dzie dla nas wy so kie ob cią że nia fi -
nan so we, a prze cież dział kow ców sę dzi wych i scho ro wa -
nych nie stać na po kry cie kosz tów zwią za nych z pro-
po no wa nym ni by uwłasz cze niem i roz wią za niem Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców.

W imie niu ca łej spo łecz no ści ogro du Ko mi sja Roz jem -
cza go rą co pro si Pa na Mar szał ka o po moc w obro nie obo -
wią zu ją ce go te raz po rząd ku praw ne go, to jest w obro nie
usta wy z dnia 8 ma ja 2005 r.

Z po wa ża niem
Człon ko wie Ko mi sji Roz jem czej

/-/ 4 pod pi sy

Ko mi sja Roz jem cza ROD „Sto krot ka” we Wro cła wiu

Mar sza łek Sej mu 
Bro ni sław Ko mo row ski

Pre zes
/-/ Mi ro sław Ja błoń ski

Wro cław, 20 ma ja 2009 r.

Ko mi sja Roz jem cza ROD „Sa ha ra” we Wro cła wiu

APEL
do człon ków na sze go ogro du

w spra wie pro te stu prze ciw ko li kwi da cji PZD przez pro jekt no wej usta wy o ogro dach dział ko wych 
wnie sio ny do Sej mu RP dnia 23.03.2009 r. przez pa na An drze ja De rę, przed sta wi cie la PiS

Głów nym ce lem pro jek tu jest li kwi da cja PZD i prze ję -
cie przez pań stwo je go ma jąt ku i fun du szy. Jest to pra wo
sprzecz ne z Kon sty tu cją RP i pod sta wo wą za sa dą de mo -
kra cji, po nie waż li kwi du je pra wo rząd ną or ga ni za cję za re -
je stro wa ną w Kra jo wym Re je strze Są do wym i po sia da ją cą
oso bo wość praw ną.

Pro po no wa na usta wa na wią zu je do naj gor sze go okre su
sta li now skie go, w któ rym wy własz cza no i li kwi do wa no
wszyst kich, któ rzy by li nie wy god ni te mu sys te mo wi. 
W pierw szej ko lej no ści PiS zmie rza do li kwi da cji PZD,
że by póź niej, już bez prze szkód roz pra wić się z po zba -
wio ny mi obro ny praw nej dział ko wi cza mi i ko rzyst nie
sprze dać ich ogro dy na ce le ko mer cyj ne.

Pro po zy cja spry wa ty zo wa nia ROD jest chy trą i do brze
za ka mu flo wa ną pu łap ką, zmie rza ją cą do li kwi da cji ROD,
na któ rą mo gą na brać się nie zo rien to wa ni dział kow cy, po -
nie waż po sia da nie na wła sność ka wał ka zie mi w środ ku
mia sta mo że ku sić. Nie wszy scy bo wiem człon ko wie
związ ku zda ją so bie spra wę z te go, że nie bę dą już obo -
wią zy wa ły prze pi sy pra wa PZD chro nią ce dział kow ców 
i ogro dy. Pry wat ni wła ści cie le bę dą pod le gać tyl ko pra wu
cy wil ne mu. Za tem za pro po no wa na usta wa już prze wi du -
je, że w „uza sad nio nych przy pad kach” pry wat ni wła ści -
cie le bę dą mo gli prze zna czyć dział kę na in ne ce le niż
prze wi du je usta wa. Bę dą więc mo gli: pro wa dzić dzia łal -
ność go spo dar czą jak hur tow nie, ma ga zy ny, warsz ta ty, in -
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ne usłu gi itp., a w związ ku z tym bu do wa obiek tów to wa -
rzy szą cych, trans port ma te ria łów, pro duk tów, przyj mo wa -
nie klien tów itp.

Pro wa dzić nie do zwo lo ne obec nie upra wy i ho dow le
oraz bu do wa to wa rzy szą cych obiek tów, a na wet bu do wa
do mów miesz kal nych, po nie waż do pusz czal na dział ka
mo że wy no sić 600 do 1500 m2 jest dział ką bu dow la ną. 
W związ ku z tym bu do wa dal szych obiek tów to wa rzy szą -
cych, jak: ga ra że, szam ba, śmiet ni ki itp.

Twier dze nie za tem, że ogro dy bę dą miej scem wy po -
czyn ku wła ści cie li i użyt kow ni ków jest wy my ślo nym ha -
słem i wie rut ną bzdu rą ob li czo ną na nie świa do mość

praw ną i na iw ność dział kow ców. Jest to je dy nie ob łud na
za chę ta dział kow ców do po par cia pro po zy cji PiS -u zli -
kwi do wa nia PZD, że by po zba wić ich or ga ni za cji, któ ra
od lat sku tecz nie bro ni ich przed na cjo na li za cją ogro dów
dział ko wych.

Ko mi sja Roz jem cza ROD „SA HA RA” ape lu je do
wszyst kich człon ków na sze go Związ ku o zde cy do wa ny
pro test prze ciw ko li kwi da cji PZD oraz na szych związ ko -
wych praw, a przede wszyst kim prze ciw ko da ją cej PiS -
-owi na rzę dzie do ła twej li kwi da cji ogród ków dział-
ko wych.

Z wy ra za mi sza cun ku

Ko mi sja Roz jem cza ROD „SA HA RA”
/-/

Ko mi sja Re wi zyj na ROD im. 40-le cia Woj ska Pol skie go w Pi le

Mar sza łek Sej mu RP 
Po sło wie i Se na to ro wie zie mi pil skiej

STA NO WI SKO
Ko mi sji Re wi zyj nej przy ROD im. 40-le cia Woj ska Pol skie go w Pi le

Ko mi sja Re wi zyj na ROD po za po zna niu się z pro jek -
tem usta wy PIS o ogro dach dział ko wych, wy ra ża nie po -
kój sy tu acją ja ka wy twa rza się wo kół Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

No wa usta wa stwa rza po wszech ne za gro że nie fał szy -
wym uwłasz cze niem, do pro wa dza do li kwi da cji sa mo rzą -
du dział kow ców, po zby cia się mie nia i ca łej in fra struk tu ry
sta no wią cej wspól ny do ro bek człon ków ogro du. Naj więk -

szym grze chem usta wy jest za pis, że o dział ce bę dzie de -
cy do wał urzęd nik a nie dział ko wiec. Ko mu za le ży aby
uszczę śli wiać na si łę dział kow ców? A mo że urzęd ni ków?

PZD na chwi lę obec ną speł nia swo ją mi sję i nie ma po -
wo du aby nisz czyć i na pra wiać to co jest do bre i spraw ne
Je że li bę dzie my chcie li zmian to tyl ko de mo kra tycz nie 
i z wo lą więk szo ści.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Ta de usz Dauk sze wicz

Pi ła, 27 ma ja 2009 r.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na w War sza wie

Sza now ni Pań stwo 
Po sło wie na Sejm RP
Sej mo wej Ko mi sji In fra struk tu ry
Sej mo wej Ko mi sji Go spo dar ki 

Sza now ne Po słan ki! 
Sza now ni Po sło wie!
Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD zwra ca się do Po -

słów, człon ków Sej mo wej Ko mi sji In fra struk tu ry i Sej -
mo wej Ko mi sji Go spo dar ki o za ję cie ne ga tyw ne go
sta no wi ska w spra wie po sel skie go pro jek tu usta wy 

o ogro dach dział ko wych z 23 mar ca 2009 ro ku, za war te -
go w dru ku sej mo wym nr 1886.

W na szych wie lo krot nych wy stą pie niach do Mar szał ka
i Wi ce mar szał ków Sej mu RP oraz Prze wod ni czą cych Klu -
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bów par la men tar nych stwier dza li śmy, że pro po no wa ne w
pro jek cie usta wy roz wią za nia, na ru sza ją sze reg prze pi sów
Kon sty tu cji RP w tym kon sty tu cyj ną za sa dę swo bo dy
zrze sza nia się Oby wa te li RP.

Pro jekt usta wy nie speł nia na wet, wy ma ga nej przez
Kon sty tu cję RP, za sa dy przy zwo itej le gi sla cji.

Pro jekt usta wy jest kla sycz nym za prze cze niem usta wo -
wej za sa dy, że ist nie nie i roz wój ro dzin nych ogro dów
dział ko wych sta no wi prze jaw pań stwo wej po li ty ki w za -
spo ka ja niu po trzeb oby wa te li. Pro po no wa nie li kwi da cji
Pol skie go Związ ku Dział kow ców wraz z na cjo na li za cją
ma jąt ku jest jaw nym za prze cze niem unij nej za sa dy wspie -
ra nia or ga ni za cji spo łecz nych przez or ga ny Pań stwa.

Biu ro Mię dzy na ro do we Ogro dów Dział ko wych i Ro -
dzin nych w Luk sem bur gu ist nie ją ce od 1926 ro ku zrze -
sza na ro do we związ ki z 14 państw eu ro pej skich w tym
Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Zgro ma dze nie ogól ne tej
or ga ni za cji przed sta wi ło swo je sta no wi sko w tej spra wie
„Lek ce wa że nie po żyt ków, któ re na prze strze ni dzie się cio -

le ci ogro dy dział ko we nio sły dla spo łe czeń stwa i nieść po -
win ny rów nież przy szłym po ko le niom, przed kła da nie po -
nad nie zy sków osób za in te re so wa nych wy ko rzy sty -
wa niem te re nów na ce le ko mer cyj ne, jest dzia ła niem wy -
so ce szko dli wym i za słu gu ją cym na szcze gól ne po tę pie -
nie. Dla te go też zgro ma dze nie ogól ne na szej or ga ni za cji z
nie do wie rza niem przyj mu je te pro po zy cje i so li da ry zu je
się z dział kow ca mi zrze szo ny mi w Pol skim Związ ku
Dział kow ców” .

Udzie la my peł ne go po par cia w obro nie ist nie nia ogro -
dów i in te re sów dział kow ców pro wa dzo nej przez tą or ga -
ni za cję. Ja ko re pre zen tan ci mi lio nów eu ro pej skich
dział kow ców zwra ca my się do Pol skie go Par la men tu 
o do strze że nie i do ce nie nie do rob ku dział kow ców i ich or -
ga ni za cji oraz po trze by za cho wa nia ogro dów i ru chu
dział ko we go dla przy szłych po ko leń Po la ków. Nie po -
zwól cie, aby prze szło 100-let nia tra dy cja ogro dów dział -
ko wych w Wa szym kra ju zo sta ła znisz czo na.

Z po wa ża niem

Prze wod ni czą cy
/-/ Ma ria Fojt

War sza wa, 28 ma ja 2009 r.

Otrzy mu ją:
1. Po sło wie Ko mi sji In fra struk tu ry: Adam czyk An drzej, Bu kie wicz Bo żen na, Chmie lo wiec Zbi gniew, Cie ślik Le szek,

Cze sak Edward, Du dziń ski To masz Mi ro sław, Dut ka Bro ni sław, Ga dow ski Krzysz tof, Hu skow ski Sta ni sław, Ka miń ski
To masz, Ka nia An drzej, Ko peć Ta de usz, Ko wal ski Bo gu sław, Ko za czyń ski Ja cek, Ko zak Zbi gniew, Kru pa Ja cek, Lam -
czyk Sta ni sław, Li twiń ski Ar ka diusz, Ma ter na Je rzy, Ma tusz czak Zbi gniew, Mę ży dło An to ni, Młyń czak Al do na, Mro -
czek Cze sław, Pie cho ciń ski Ja nusz, Pierz cha ła Elż bie ta, Pi sal ski Grze gorz, Po la czek Je rzy, Rac ki Jó zef, Ry na sie wicz
Zbi gniew, Szcze pań ski Wie sław An drzej, Tcho rzew ski Krzysz tof, To bi szow ski Grze gorz, To ma ka Jan Wa len ty, Tom czak
Ja cek, Wie li chow ska Mo ni ka, Wojt kie wicz Mi chał, Zbo ni kow ski Łu kasz, Ża czek Ja ro sław i Żmi ja Sta ni sław. 2. Po sło -
wie Ko mi sji Go spo dar ki: Abra mo wicz Adam, Ar kit Ta de usz, Ci choń Ja nusz, Czer wiń ski An drzej, Ga dow ski Krzysz tof,
Ga wę da Adam, Gie ra da Ar tur, Gór ski To masz, Gut -Mo sto wy An drzej, Ja siń ski Woj ciech, Ka miń ski Jan, Ka sprzak Mie -
czy sław, Kaź mier czak Jan, Ko peć Ta de usz, Ko zak Zbi gniew, Kracz kow ski Maks, Kra sul ski Le onard, Lenz To masz, Lis
Bog dan, Ma lik Ewa, Mę ży dło An to ni, Mil carz Hen ryk, Młyń czak Al do na, Mo to wi dło Ta de usz, Ni tra Sła wo mir, No wak
To masz Piotr, Ny kiel Mi ro sła wa, Ole chow ska Ali cja, Pon cy liusz Pa weł, Ro gac ki Adam, Sa łu ga Woj ciech, Se li ga Da -
riusz, Stan ke Piotr, Sta roń Li dia, Stre ker -Dem biń ska Elż bie ta, To bi szow ski Grze gorz, Wią zow ski Wal de mar, Zbrzy zny
Ry szard i Zie liń ski Ma rek.

2. Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki.

Se kre tarz
/-/ Je rzy Jak soń

Z -ca Prze wod ni czą ce go 
/-/ Ol gierd Kow nac ki

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w War sza wie

Sza now ny Pan 
Bro ni sław Ko mo row ski 
Mar sza łek Sej mu RP

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w War sza wie, sta now -
czo pro te stu je prze ciw ko pró bom roz wią za nia na szej or ga -
ni za cji pod pre tek stem uwłasz cze nia dział kow ców.

Je ste śmy Związ kiem, do któ re go dział kow cy wstą pi li do -
bro wol nie i w de mo kra tycz nych wy bo rach wy bie ra ne są
na sze wła dze. Ruch dział ko wy ma 100-let nie tra dy cje.
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Ostat nia zna na nam pró ba li kwi do wa nia pol skiej de mo -
kra tycz nej or ga ni za cji mia ła miej sce na Bia ło ru si.

W przy pad ku Okrę gu Ma zo wiec kie go, z po wo du nie -
ure gu lo wa nych spraw grun tów zaj mo wa nych przez na sze

Ogro dy nie bę dzie żad ne go uwłasz cze nia, ale li kwi da cja.
Dział kow cy przy naj bliż szych wy bo rach wy ra żą swój

sto su nek tak do au to rów jak do po plecz ni ków szko dli we -
go pro jek tu usta wy au tor stwa PiS -u.

Z wy ra za mi sza cun ku 

Za Okrę go wą Ko mi sję Re wi zyj ną Ma zo wiec ką PZD
Vi ce Prze wod ni czą cy

/-/ Wło dzi mierz Si bil ski
Do wia do mo ści:
1. Kra jo wa Ra da PZD
2. Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD

Okrę go wy Za rząd PZD w Pi le

Sza now ni Pa no wie Se na to ro wie,
W dniu 23 mar ca 2009 ro ku Po seł An drzej De ra w imie -

niu Klu bu Par la men tar ne go PiS zło żył do la ski mar szał -
kow skiej pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych – Druk
nu mer –1886.

Ko rzy sta jąc z obec no ści sza now nych Se na to rów w na -
szym mie ście, w któ rym dział ki w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych po sia da 5400 ro dzin dział ko wych pra gnę w
imie niu Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych okrę gu pil -
skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców przed sta wić sta -
no wi sko w spra wie pro jek tu PiS o ogro dach dział ko wych.

Je ste śmy za je go od rzu ce niem w ca ło ści, gdyż jest to
ko lej ny pro jekt Klu bu Par la men tar ne go PiS wy mie rzo ny
w ruch ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce pod po zo rem
rze ko me go uwłasz cze nia dział kow ców.

Nie zga dza my się aby pod tym ha słem wy ga szo no do -
tych cza so we pra wa dział kow ców do ich dzia łek i ogro -
dów, któ re bu do wa li z ni cze go. By ły to w więk szo ści
ugo ry i nie użyt ki, któ re po wie lu la tach cięż kiej pra cy po -
ko leń dział kow ców przy wró co ne zo sta ły przy ro dzie i spo -
łe czeń stwu miast.

Ogro dy dział ko we to miej sce gdzie roz wi ja się de mo -
kra cja i po czu cie od po wie dzial no ści za wspól ny ma ją tek.
By ły i na dal są po trzeb ne Pol skim ro dzi nom. Dział ka to
po moc eko no micz na dla ro dzi ny dział ko wej, oa za spo ko -
ju i ak tyw ne go wy po czyn ku. Stwier dza my, że par la men -
ta rzy ści PiS nie mó wią praw dy dział kow com o ich
szan sach na wy kup swo ich dzia łek. Stan praw ny grun tów
pod ogro da mi w na szym kra ju nie da je ta kiej szan sy 70%
użyt kow ni kom dzia łek i PiS o tym wie. Jak w ta kiej sy tu -
acji moż na mó wić dział kow com o uwłasz cze niu za wiel -

kie ulgi i na rzu cać wła ści cie lom grun tów pod ogro da mi
uwłasz cze nie na ich wła sno ści osób fi zycz nych. Za sta na -
wia my się, czyż by PiS wy my ślił no wa re for mę rol ną.

Nie zga dza my się rów nież na li kwi da cję usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku, któ -
ra się spraw dzi ła i do brze słu ży dział kow com i ogro dom.
Dział kow cy mó wią – NIE – na wszel kie pro po zy cje
zmian. Da li te mu wy raz skła da jąc 614 ty się cy pod pi sów
na li stach po par cia w jej obro nie.

Nie zga dza my się rów nież na li kwi da cję Związ ku, któ -
ry do brze słu ży dział kow com. Pol skie ogro dy i Pol ski
Zwią zek Dział kow ców ma ją wy so ką ran gę w eu ro pej skiej
or ga ni za cji dział kow ców cze go, wy ra zem by ła or ga ni za -
cja w 2008 ro ku w Kra ko wie

Mię dzy na ro do we go Kon gre su Dział kow ców, w któ rym
udział wzię li przed sta wi cie le 15 eu ro pej skich związ ków
na ro do wych. Nasz do ro bek jest za uwa żal ny rów nież przez
przed sta wi cie li Unii Eu ro pej skiej, a pol skie ogrod nic two
dział ko we i dzia łal ność na sze go Związ ku sta wia się ja ko
wzór do na śla do wa nia dla związ ków za chod nio eu ro pej -
skich.

Dla te go sprze ci wia my się te mu pro jek to wi, któ ry jest
nie kon sty tu cyj ny i na ru sza pra wo. Wi nien być od rzu co ny
przez Sejm w pierw szym czy ta niu.

Dzi siaj zwra ca my się do Se na to rów RP z proś bą o po -
moc w wal ce z po my słem PiS na li kwi da cję ogro dów,
Związ ku i ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Ma -
my na dzie ję, że Wasz głos bę dzie zna czą cy i Pol skie ogro -
dy bę dą na dal funk cjo no wa ły tak jak we wszyst kich
kra jach Unii Eu ro pej skiej.

Pre zes
/-/ mgr inż. Ma rian Pra czykPi ła, 22 ma ja 2009 r.
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Sza now ny Pa nie Mar szał ku
Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na Pol skie go Związ ku

Dział kow ców w Opo lu ze bra na na swo im ma jo wym po -
sie dze niu za po zna ła się z ko lej nym pro jek tem usta wy o
ogro dach dział ko wych wnie sio nym przez Po słów Klu bu
Par la men tar ne go PiS, z przy kro ścią i ubo le wa niem stwier -
dza my, że pro jekt jest za ma chem na fun da men tal ne za sa -
dy ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

Pro jek to daw cy ten den cyj nie i z peł ną nie uza sad nio ną
de ter mi na cją dą żą do li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, sa mo dziel nej i sa mo rząd nej or ga ni za cji spo łecz -
nej oraz na cjo na li za cję je go ma jąt ku. Roz wią za nia za -
war te w pro jek cie ra żą co ła mią pa nu ją cy w Pań stwie ład
Kon sty tu cyj ny.

Jest to ko lej na pró ba uszczę śli wie nia dział kow ców, a w
efek cie bę dzie to nie „UWŁASZ CZE NIE” a „WY -
WŁASZ CZE NIA”.

Pra gnie my rów nież zwró cić uwa gę, że pro jekt usta wy
nie był kon sul to wa ny ze śro do wi skiem dział kow ców. Ta -

kim pro po zy cjom le gi sla cyj nym Okrę go wa Ko mi sja Re -
wi zyj na mó wi – NIE.

Sza now ny Pa nie Mar szał ku
Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 2005 r.

jest ak tem praw nym, w któ rym za war te są fun da men tal ne
za sa dy i pra wa. Zo sta ły one z tru dem osią gnię te przez wie -
le po ko leń dział kow ców. Kom plek so we i uni wer sal ne roz -
wią za nia tej usta wy za pew nia ją, trwa ły roz wój ogro-
d nic twa dział ko we go, sa mo dziel no ści i nie za leż no ści
Związ ku oraz za bez pie cza ją w peł ni in te re sy za rów no
Pań stwa jak i pra wie mi lio no wej rze szy dział kow ców 
i bę dzie my jej z peł ną de ter mi na cją bro nić.

Sza now ny Pa nie Mar szał ku
Uwa ża my, że zło żo ny pro jekt usta wy o ogro dach dział -

ko wych wy ma ga cał ko wi te go zdy stan so wa nia i po tę pie nia
oraz bez względ ne go od rzu ce nia. Li czy my, że nie nada Pan
bie gu te mu pro jek to wi i scho wa go Pan głę bo ko w szu -
fla dzie biur ka.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w Opo lu

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu 
Rze czy po spo li tej Pol skiej w War sza wie

Opo le, 19 ma ja 2009 r.

Prze wod ni czą cy OKR
/-/ Ka zi mierz Pa bian

Okrę go wy Za rząd PZD w El blą gu

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w El blą gu

w spra wie: pro jek tu usta wy PiS o ogro dach dział ko wych

Se kre tarz
/-/ Ro man Żur kow ski

Z po wa ża niem
Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

w El blą gu na swym ze bra niu od by tym w dniu 16 kwiet nia
2009 ro ku za po zna ło się z pro jek tem zgło szo nym do la ski
mar szał kow skiej przez po słów Klu bu Par la men tar ne go Pra -
wo i Spra wie dli wość o ogro dach dział ko wych. Ana li za zło -
żo ne go pro jek tu po zwa la na stwier dze nie, że par tia Pra wo
i Spra wie dli wość – par tia przed sta wia ją ca się ja ko je dy ny
zbaw ca ogro dów dział ko wych i użyt kow ni ków dzia łek -
ujaw ni ła ko lej ną pro po zy cję, ma ją cą na si łę uszczę śli wić
dział kow ców. Po wie la ne w wie lu pro jek tach fra ze sy od da -
wa nia grun tów za bez cen, li kwi da cji Pol skie go Związ ku

Dział kow ców, na cjo na li za cji ma jąt ku spo łecz ne go oraz tzw.
uwłasz cze nia dział kow ców. Na le ży za uwa żyć, że wbrew
za ło że niom i obiet ni com pro jekt usta wy nie gwa ran tu je 
w spo sób wy raź ny uwłasz cze nia pra wie mi lio na dział kow -
ców. Na prze szko dzie te mu sta ją ure gu lo wa nia praw ne za -
war te w usta wie za sad ni czej jak rów nież in nych prze pi sów
pra wa. Bo prze cież sam pro jekt usta wy o ogro dach dział ko -
wych nie gwa ran tu je dział kow com sku tecz ne go zgła sza nia
rosz cze nia o prze kształ ce nie na mo cy de cy zji or ga nu PZD
pra wa użyt ko wa nia dział ki na pra wo wła sno ści. W pro jek -
cie usta wy okre ślo no, że użyt kow nik mo że zło żyć wnio sek
do od po wied nie go or ga nu o prze kształ ce nie pra wa (art. 21
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ust. 1), któ ry pod le ga swo bod nej oce nie or ga nów w tym ar -
ty ku le wy mie nio nych, bez gwa ran cji usta wo wych za spa -
ka ja nia rosz czeń.

Oczy wi ście pod sta wo wym ce lem usta wy o ogro dach
dział ko wych jest li kwi da cja Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, ogól no pol skiej or ga ni za cji po za rzą do wej, sa mo -
fi nan su ją cej się, któ ra sku tecz nie bro ni dział kow ców i
ogro dy dział ko we przed ta ki mi pro po zy cja mi ja kie za pi -
sa li par la men ta rzy ści Pra wa i Spra wie dli wość w pro jek cie
usta wy o ogro dach dział ko wych. Nie zro zu mia łym jest dla
nas fakt, że w pro jek cie usta wy za kła da się w ma je sta cie
pra wa li kwi da cję Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz

na cjo na li za cję je go ma jąt ku wy pra co wa ne go na prze strze -
ni wie lu lat przez po ko le nia dział kow ców i przej ście go
wraz ze środ ka mi fi nan so wy mi na Skarb Pań stwa. Dla te -
go też w imie niu po nad 10 000 dział kow ców po pie ra my
obo wią zu ją cą usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku, któ ra się spraw dzi ła i do brze słu -
ży dział kow com, ogro dom i Związ ko wi.

Dla te go Ze bra nie Za rzą du Okrę go we go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców w El blą gu w imie niu wszyst kich
dział kow ców na sze go okrę gu zwra ca się z proś bą do
wszyst kich po słów Wa sze go Klu bu o roz wa gę w po dej -
mo wa niu usta wy krzyw dzą cej naj bied niej szej gru py spo -
łecz nej ja ki mi są dział kow cy.

Pre zes OZ PZD w El blą gu
/-/ inż. Bo le sław Mi ko łaj czyk

El bląg, 16 kwiet nia 2009 r.

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
Po za po zna niu się z pro jek tem PiS usta wy zgło szo nej

do Sej mu o ogro dach dział ko wych au tor stwa po sła De ry
pra gnie my w imie niu lu dzi bied nych, eme ry tów, ren ci -
stów i bez ro bot nych prze ka zać Pa nu swo je uwa gi.

I tak:
Pro jekt ten, któ ry me dial nie na zy wa się uwłasz cze niem

dział kow ców w isto cie rze czy gdy by wszedł w ży cie to
do pro wa dził by do wy własz cze nia dział kow ców i li kwi -
da cji ogro dów i Związ ku. Na ru sza wie le za sad i nie zgod -
ny jest z Kon sty tu cją RP.

Pro jekt ten jest zlep kiem róż nych prze pi sów ze zgło szo -
nych już wcze śniej ustaw i z Usta wy o ROD.

Któ ry wójt, bur mistrz czy pre zy dent od da dział kow com
zie mię za sym bo licz ny 1% war to ści. 

Po my sło daw cy nie li czą się ze śro do wi skiem dział kow -
ców, któ rzy zło ży li po nad 614 tys. pod pi sów pod po par -
ciem usta wy o ROD.

Ilu urzęd ni ków mu sia ły by za trud nić gmi ny wy zna cza ją -
ce li kwi da to rów czy ko mi sa rzy.

Jak funk cjo no wa ły by ogro dy gdy by by ły dwa ro dza je
użyt kow ni ków tzn. wspól no ty i dział kow cy, któ rzy by
dzier ża wi li grun ty od gmi ny.Jak moż na usta wą sej mo wą
wcho dzić (roz da jąc zie mię) w kom pe ten cje sa mo rzą dów.

W ska li kra ju z tej for my uwłasz cze nia sko rzy sta ło by
za le d wie 15–20% użyt kow ni ków. Ogro dy, któ re nie są
umiesz czo ne w pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go nie mo gły by być prze ka za ne jak i rów nież te w sto sun -
ku, do któ rych wy stę pu ją rosz cze nia osób fi zycz nych 
i praw nych.

Pa nie Mar szał ku,
Ma my na dzie ję i wia rę, że tak po kie ru je Pan pra ca mi

Sej mu, że prze ko na Po słów do od rzu ce nia pro jek tu 
w pierw szym czy ta niu.

Z po wa ża niem

W imie niu Okrę go wej Ko mi sji Po li ty ki Spo łecz nej 
w Olsz ty nie

/-/ Kry sty na Ol kow ska

2. Listy zbiorowe

Okrę go wa Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej PZD w Olsz ty nie

Pan Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

Do wia do mo ści:
– Ad re sat
– Klu by par la men tar ne: PO, PSL, SLD
– Kra jo wa Ra da PZD
– Okrę go wy Za rząd W -M PZD w Olsz ty nie

Olsz tyn, 20 ma ja 2009 r.
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My re pre zen tan ci gru py 1360 dział ko wi czów na sze go
Ogro du pa trzy my z nie do wie rza niem na chro nicz ne pró -
by „uszczę śli wia nia” nas uwłasz cze niem 3-aro wym ob -
sza rem. Wkła da my w swój ogró dek wie le pra cy, ser ca 
i środ ków fi nan so wych, ale jed no cze śnie mar twi my się o
je go przy szłość. Mar twi nas eg zy sto wa nie dział ki nie
uwłasz czo nej z ty mi któ rzy się uwłasz czą. Bo zna my ze
zda rzeń bliż szych i dal szych „szlach cic na za gro dzie…”
Trud no so bie wy obra zić za rzą dza nie i do star cza nie me -
diów tj. wo dy, ener gii elek trycz nej i od bio ru od pa dów,
oraz pro wa dze nie od ręb nych do ku men ta cji fi nan so wych
sto sow nych do sta nu po sia da nia. Kto bę dzie wła ści cie lem
sub stan cji dział ko wej np. hy dro for nia, in sta la cja wod na i
elek trycz na, świe tli ca, ogro dze nie, ochron ny pas zie le ni.
Kosz ty z te go ty tu łu za pew ne wzro sną, roz pocz ną się kłót -

nie i pro ce sy są do we, obec nie funk cjo nu ją ca ko mi sja roz -
jem cza stra ci swój sta tus. Pro jek to daw ca usta wy o tych
za gad nie niach zu peł nie nie my śli. Nie ma bli żej okre ślo -
ne go ce lu tak ra dy kal nych zmian pra wa dział ko we go.
Przez po nad stu le cie, pod róż ny mi rzą da mi i na wet za bo -
rem, dział kow cy so bie ra dzi li, a dziś w de mo kra cji,
„uszczę śli wia nie” dział kow ca jest nie roz waż ne, nie ku pią
so bie par tie po li tycz ne tym spo so bem wy bor ców.

Nie ocze ki wa li śmy od zmia ny ustro ju tak da le ce nie bez -
piecz nych zmian, ocze ki wa li śmy pew no ści ju tra i sta bil no -
ści, zaś spo ty ka my w co dzien nym ży ciu co raz wię cej
kło po tów i utrud nień. Za nie chaj cie Pań stwo Par la men ta -
rzy ści te go ro dza ju prak tyk. Dział ki słu żą nam dla re lak su,
zdro wia, sa tys fak cji i przy jaź ni. Wam tak że te go sa me go
ży czy my. Mo że wte dy nasz kraj bę dzie miał in ne ob li cze.

Pre zes
ROD im. M. Sem po łow skiej

w Ko ni nie
/-/ Ry szard Ka miń ski

Kon fe ren cja De le ga tów ROD im. M. Sem po łow skiej w Ko ni nie

STA NO WI SKO
Kon fe ren cji De le ga tów Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go

pod ję te w dniu 09.05.2009 r.

Ko nin, 9 ma ja 2009 r.

Sta no wi sko dział kow ców ROD „Ba rycz” w Żmi gro dzie

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski 
Mar sza łek Sej mu

Sza now ny Pa nie Mar szał ku, do Pa na w imie niu 500
(pię ciu set) ro dzin na sze go ogro du zwra ca my się z go rą cą
proś bą o wdro że nie rze tel nych ba dań, przez ko mi sję zło -
żo ną z nie za leż nych po słów, w spra wie pro jek tu usta wy 
o ogro dach dział ko wych, wnie sio ne go do Sej mu przez
Klub Po sel ski Pra wa i Spra wie dli wo ści sy gno wa ny przez
Pa na Po sła An drze ja De rę, do ty czą cy uwłasz cze nia ogro -
dów dział ko wych. Za rząd ogro dów, oraz my dział kow cy
na sze go ogro du uwa ża my, że pro jekt ten jest fik cją.

Nie przy zna je dział kow com wła sno ści dzia łek, da je tyl -
ko pra wo do zło że nia wnio sku o wy kup dział ki i to nie
wszyst kim. Uwłasz cze nie to jest dla bo ga tych. Pro jekt PiS
nisz czy ogro dy, zno si wszel kie obec ne prze ja wy sa mo -
rząd no ści i sa mo dziel no ści dział kow ców. Nie tyl ko li kwi -

du je sa mo rząd dział ko wy w ogro dzie ale rów nież uza leż -
nia ogro dy od gmin, któ re ma ją de cy do wać m. in. 
o uwłasz cze niu dział kow ców, wy bo rze władz ogro do -
wych i li kwi da cji ogro du.

Pro jekt PiS ko mer cja li zu je dział ki, za kła da peł ną do -
wol ność ko rzy sta nia z dzia łek, ich mak sy mal ną po -
wierzch nię zwięk szo no z 500 m2 do 1500 m2. Pro jekt ten
nie był kon sul to wa ny i jest nie zgod ny z kon sty tu cją, przy -
po mi na de kre ty z okre su sta nu wo jen ne go.

Li kwi da cja sa mo rzą du or ga ni za cji spo łecz nej, na cjo na -
li za cja jej ma jąt ku to ra żą ce na ru sze nie wol no ści i praw
oby wa tel skich.

Po dob nie na le ży oce nić po zba wie nie dział kow ców ich
praw na by tych. Nie zgod na z Kon sty tu cją jest rów nież pró -



22

ba zmu sze nia gmin do wy zby cia się swo jej wła sno ści za
bez cen, oraz brak ja kiej kol wiek re kom pen sa ty za stra ty z
te go ty tu łu. Z po wyż szych wzglę dów dział kow cy ROD

„BA RYCZ” w Żmi gro dzie uwa ża ją za pro po no wa ne przez
PiS uwłasz cze nie to nic in ne go jak ukry te wy własz cze nie.

Z po wa ża niem

Pre zes
/-/ Jan Przy godz ki

Se kre tarz
/-/ Die ter Ja nik

Za stęp ca Pre ze sa
/-/ Edward Do ra bia ło

Do wia do mo ści
1. Pan Pre zy dent RP
2. Pan Pre mier RP
3. Pan Mar sza łek Se na tu RP
4. Pa no wie Prze wod ni czą cy Klu bów Po sel skich

Żmi gród, 22 ma ja 2009 r.

Dział kow cy z Gru dzią dza

Pan Po seł
Zbi gniew Chle bow ski
Prze wod ni czą cy Klu bu Par la men tar ne go 
Plat for my Oby wa tel skiej

Zgro ma dze ni w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym
„Jed ność – Bra tek” w Gru dzią dzu w dniu 30.05.2009 ro -
ku, po za po zna niu się z tre ścią pro jek tu usta wy o ogród -
kach dział ko wych au tor stwa Po słów Pra wa i Spra wie -
dli wo ści stwier dza my, że pro jekt jest nie ko rzyst ny i nie -
spra wie dli wy, po nie waż dzie li dział kow ców na wła ści cie -
li, użyt kow ni ków, dzier żaw ców i na jem ców oraz bu rzy
spraw nie funk cjo nu ją cy sa mo rzą do wy or ga nizm ogro do -

wy. Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych za pew -
nia nam bez płat ne i bez ter mi no we użyt ko wa nie dział ki 
i ko rzy sta nie z jej po żyt ków. Dział kow cy trak to wa ni są
jed na ko wo, bez wzglę du na sta tus ma jąt ko wy oraz staż
użyt ko wa nia dział ki.

Ape lu je my o od rzu ce nie pro jek tu usta wy PiS -u 
w pierw szym czy ta niu.

/-/ 21 pod pi sów

Gru dziądz, 30 ma ja 2009 r.

Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej przy OZ w Po zna niu

STA NO WI SKO
Ko mi sji Po li ty ki Spo łecz nej przy Okrę go wym Za rzą dzie Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

w Po zna niu
w spra wie po sel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych zgło szo ne go do Sej mu RP 

przez po stów PiS

Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej przy OZ PZD w Po zna niu
jest głę bo ko za nie po ko jo na do cie ra ją cy mi in for ma cja mi
o no wym pro jek cie par tii PiS, któ re go ce lem jest po zba -
wie nie naj uboż szej czę ści spo łe czeń stwa moż li wo ści re ha -
bi li ta cji, wy po czyn ku oraz do ro bie nia żyw no ści do

do mo wej spi ża mi. 300 m2 te raz, a nie 1500 m2 jak pro po -
nu je się w pro jek cie za da wa la użyt kow ni ków, któ ry mi są
w więk szo ści eme ry ci i ren ci ści. Na su wa się za raz py ta nie
pod ko go, czy dla ko go jest pro po no wa na usta wa o zwięk -
szo nym me tra żu dział ki. Dzi siaj eme ryt lub ren ci sta nie
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po trze bu je wi li, oka za łych par ków czy po ła ci przy strzy żo -
ne go traw ni ka, wy star czy mu ten me traż ja ki upra wia, ta
al tan ka i ta grząd ka, czy ra ba ta. Usta wa wy raź nie po ka zu -
je, że w re for ma cji któ ra się do ko na ła nie ma miej sca dla
bie do ty, a par tia któ ra się mie ni ja ko naj bar dziej spra wie -
dli wa sie je w spo łe czeń stwie ner wo wość i za męt. Nie 
o ta kiej prze mia nie ma rzy li śmy i nie o ta kiej spra wie dli -
wo ści. Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej by ła by zby tecz na 
z swo ją dzia łal no ścią na rzecz lu dzi sta rych i scho ro wa -
nych gdy by w par tiach rzą dzą cych za sia da li ludzie, któ -
rych ce lem by ło by do bro in nych. Jest Pol ski Zwią zek

Dział kow ców, dla cze go chce się go li kwi do wać, czy dla -
te go że sku tecz nie wal czy z nie spra wie dli wy mi po czy na -
nia mi rzą dzą cych i jest nie wy god ny? Dro dzy rzą dzą cy co
chce cie zy skać po przez tak zwa ne uwłasz cze nie? Do pa -
trzeć się tu taj moż na tyl ko uni ce stwie nia te go co po wsta -
ło nie w wa szym sys te mie, a co jest dla wie lu Po la ków
Dział kow ców do bre. Li czy my że znaj dą się po sło wie, któ -
rzy do kład nie prze czy ta ją pro jekt i od rzu cą go w pierw -
szym czy ta niu, nie przy czy nia jąc się do li kwi da cji
Ogro dów i Związ ku.

Na ko niec od sy ła my Pa nów z par tii PiS do hi sto rii.

Prze wod ni czą ca KPS
/-/ Do na ta Stroń ska

Po znań, 4 ma ja 2009 r.

Kon fe ren cja De le ga tów ROD „Zgo da” w Sy co wie

UCHWA ŁA nr 10/2009
Kon fe ren cji De le ga tów ROD „Zgo da” w Sy co wie

z dnia 26.04.2009 r.
w spra wie ne ga tyw ne go usto sun ko wa nia się do pro jek tu usta wy zgło szo nej 

przez Pra wo i Spra wie dli wość

Se kre tarz KPS
/-/ Jo lan ta Mro zik

Kon fe ren cja De le ga tów ROD w Sy co wie po wy słu cha -
niu opi nii de le ga tów po sta na wia wy ra zić ne ga tyw ny sto -
su nek do pro jek tu usta wy Pra wa i Spra wie dli wo ści 

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
/-/ 

Sy ców, 26 kwiet nia 2009 r.

w spra wie zmia ny usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych i li kwi da cji PZD.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Spo łecz na Służ ba In struk tor ska w Zie lo nej Gó rze

STA NO WI SKO
Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej

w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Uczest ni cy na ra dy Spo łecz nej Służ by in struk tor skiej
dnia 8 ma ja 2009 ro ku w Zie lo nej Gó rze, po sia da ją cy in -
for ma cję na te mat pro jek tu usta wy au tor stwa po słów PiS

do ty czą cej Ogro dów Dział ko wych od rzu ca ją ten pro jekt,
ja ko pró bę za ma chu na pra wa dział kow ców za gwa ran to -
wa ne usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
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Uczest ni cy na ra dy wy ra ża ją po gląd, iż pro jekt PiS jest
le gi sla cyj nym bu blem, a za war te w nim za pi sy ma ją na
ce lu do pro wa dze nie do upad ku ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce. Dla te go wy ra ża my swój sta now czy
sprze ciw wo bec prób li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców i po zba wie nia je go człon ków pra wa użyt ko wa nia
dzia łek. Wzy wa my Po słów do za nie cha nia prac nad pró -
ba mi „uszczę śli wia nia” dział kow ców, po nie waż uwa ża -
my iż obec na usta wa o ROD jest wy star cza ją cym
gwa ran tem za bez pie cza ją cym na sze pra wa.

Spo łecz na Służ ba In struk tor ska 
w OZ w Zie lo nej Gó rze

Sta no wi sko pod pi sa ne przez 50 osób, 
uczest ni ków na ra dy

Zie lo na Gó ra, 8 ma ja 2009 r.

Za miesz cza my list na sze go czy tel ni ka ze stycz nia br., a
więc jesz cze przed zło że niem pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych do Sej mu przez PiS. List ten od no si się do
wcze śniej szych pro jek tów PiS i jest wy ra zem pro te stu
prze ciw ko pró bom uni ce stwie nia ru chu ogrod nic twa

dział ko we go w Pol sce. Tre ści te go li stu są rów nież ak tu -
al ne w sto sun ku do obec ne go pro jek tu PiS, a sam list mo -
że być sta no wi skiem wszyst kich dział kow ców re al nie
pa trzą cych na zna cze nie ogro dów i pro po no wa ne go pro -
jek tu usta wy.

Red.

3. Listy indywidualne

My śli my tak sa mo!

Pan Cze sław Czer nia kow ski z Prusz ko wa

Pan
Prze my sław Go siew ski
Po seł na Sejm RP
Prze wod ni czą cy Klu bu
Par la men tar ne go
Pra wa i Spra wie dli wo ści

Sza now ny Pa nie Po śle,
Ja w spra wie Pań skie go pi sma z dnia 28.08.2008 r. ad -

re so wa ne go do Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców i Dział ko wi czów w tym i do mnie. Znów chce
Pan w imie niu swo jej par tii na si łę uszczę śli wić dział ko -
wi czów obie cu jąc im tak zwa ne przy sło wio we zło te gó ry.
W ro ku 2004 ko le ga z tej sa mej par tii pan To masz Mar -
kow ski tak sa mo zło żył do Sej mu pro jekt usta wy obie cu -
jąc im uwłasz cze nie. W re zul ta cie tam te go po my słu jak i
pań skie go nie by ło i nie bę dzie to uwłasz cze nie, lecz wy -
własz cze nie i li kwi da cja mi lio no we go ru chu dział kow ców
ist nie ją ce go w Pol sce od po nad stu lat. Ja po sia dam dział -
kę już od 50-ciu lat, któ rej to ja jak i moi naj bliż si /trze cie
po ko le nie/ nie chce my stra cić. Dla cze go to co jest do bre,
spraw dzo ne i ak cep to wa ne po nad 90% dział kow ców
chce cie pań stwo Po sło wie z par tii ma ją cej w ty tu le Pra wo

i Spra wie dli wość zbu rzyć? Ten chy bio ny za mysł rze ko -
mo też w imię spra wie dli wo ści spo łecz nej za siał znów du -
ży nie po kój wśród dział kow ców. Dro ga do uwłasz cze nia,
któ rą Pan nie prze my śle nie pro po nu je jest dłu ga, krę ta,
wy bo ista i nie do po ko na nia przez lu dzi bied nych, sta rych,
scho ro wa nych eme ry tów i ren ci stów, bez ro bot nych i nie -
peł no spraw nych. Dział ka o pow. 400 m2 to dla mnie i mo -
jej ro dzi ny je dy ny ma ją tek i do ro bek ca łe go ży cia.
Dział ko wi cze to lu dzie bied ni, któ rych /nie mo gą na wet
śnić/ nie stać na dom z ogro dem, sa mo chód i da cze gdzieś
na Ma zu rach w gó rach czy nad mo rzem. Tej gru py lu dzi
nie jest stać na kup no miesz ka nia w bu do wa nych obec nie
do mach w chro nio nych osie dlach za ce nę ca 6–10 tys.za 
1 m2. Dział ko wi cze jak że czę sto miesz ka ją cy w ma łych
do mach bez ogród ka i wy gód, oraz tych szczę śliw szych
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bo za uciu ła ne pie nią dze miesz ka ją cych w blo kach spół -
dziel czych w tzw. M –2 lub M –3 ma ją cych cie płą i zim ną
wo dę, gaz, CO i WC. Wie my, że w cza sie woj ny do my
zo sta ły znisz czo ne w 80% np. w War sza wie. A więc trze -
ba by ło bu do wać szyb ko i ta nio prze waż nie z tzw. wiel kiej
pły ty, aże by za spa ka jać po trze by miesz ka nio we. Obec nie
przez nie któ rych pu bli cy stów i po li ty ków tak moc no wy -
śmie wa ne i na zy wa ne blo ko wi ska mi. Dla tych dział ko wi -
czów dział ka jest zba wie niem, na któ rą do jeż dża ją ro we -
rem na wet nie naj no wo cze śniej szym.

Trans for ma cja ustro jo wa naj bar dziej do tknę ła bied nych,
nie stać mnie na wy jaz dy na wcza sy, czy wy sła nie dzie ci
i wnu ków na ko lo nie czy obo zy tu w na szym kra ju nie
śniąc na wet o za gra ni cy. Z ta nich so cja li za kła do wych już
od po nad 20 lat nie moż na sko rzy stać, po nie waż od Skier -
nie wic do War sza wy nie ma, już pań stwo wych i spo łecz -
nych za kła dów pra cy bo zo sta ły zli kwi do wa ne a tym
sa mym i ich ośrod ki wcza so we i ko lo nij ne. Dział ka dla
mnie i mo jej ro dzi ny to wy po czy nek na świe żym po wie -
trzu z da la od ku rzu, ha ła su i spa lin na któ rej prze by wam
od ra na do wie czo ra, od wcze snej wio sny do póź nej je sie -
ni. To wię cej zdro wia i dłuż sze go ży cia. To wię cej tań -
szych, zdrow szych i świe żych wa rzyw i owo ców. Dział ka
to za cie śnia nie wię zów ro dzin nych. To wy cho wa nie dzie -
ci i wnu ków w moż li wie jesz cze względ nych wa run kach
eko lo gicz nych. Ogród nasz ist nie je od po nad 55 lat. Po -
wstał prze cież za zgo dą od po wied nich władz na nie użyt -
kach rol nych. Z ugo ru i za chwasz czo ne go te re nu dział-
ko wi cze swą cięż ką i mo zol ną pra cą przy wy dat nej po -
moc; by łych /upa dłych 15 lat te mu Za kła dów/ i władz
związ ko wych prze kształ ci ły go w pięk ny ogród. To dział -
ko wi cze za wła sne pie nią dze i na wła sny koszt po nie śli
po waż ne wy dat ki in we sty cyj ne w po sta ci dwu krot nej wy -
mia ny ogro dze nia, elek try fi ka cji i na wod nie nia. I te raz ta
ich /wie lu nie ży ją cych/ cięż ka pra ca i fi nan so wa na wspól -
na wła sność ma stać się wła sno ścią skar bu Pań stwa 
i Gmin. Dla cze go? Po mysł Pa na i pań skiej par tii na rze ko -
me uszczę śli wie nie dział kow ców po przez da nie im dzia -
łek na wła sność jest złej ja ko ści kiep ską, nie świe żą 
i nie tra fio ną kieł ba ską wy bor czą. Pro szę pa mię tać przy -
po mi nam, że dział kow ców jest w Pol sce ca 1 mil. ra zy
prze cięt nie przez czte ry oso by w ro dzi nie to jest oko ło 
4 mi lio nów wy bor ców co sta no wi po waż ny elek to rat 
w przy szłych wy bo rach. In for mu ję Pa na, że w stycz niu
2004 r. w imie niu PiS -u pan po seł To masz Mar kow ski zło -
żył w Sej mie pro jekt Usta wy obie cu jąc dział kow com, że
do sta ną ogród ki na wła sność za ja kieś tam mar ne gro sze.
Dział ko wi cze nie da li się na brać i ostro za pro te sto wa li
prze ciw ko że nu ją co za kła ma nym i za fał szo wa nym za pi -
som, gdzie w uza sad nie niu po ja wi ło się wie le prze kła mań
z wy jąt kiem de ter mi na cji au to rów pod po rząd ko wa nia
ogro dów wła dzom miast i gmin. 

Za łą czam Pa nu trzy kse ro ko pie wy po wie dzi dział kow -
ców z wrze śnia 2004 r. na te mat uwłasz cze nia dział kow -
ców do pro jek tu PiS re pre zen to wa ne go przez by łe go po sła

pa na To ma sza Mar kow skie go, któ ry to w ro ku 2007 nie
zo stał wy bra ny Po słem. Być mo że, że do te go przy czy ni -
li się dział kow cy z Okrę gu Nr. 4 w Byd gosz czy. Czy li czy
Pan na więk sze po par cie niż otrzy mał Pan w po przed nich
wy bo rach? Oświad czam, że Ja i mo ja naj bliż sza 18-sto
oso bo wa ro dzi na w żad nych nad cho dzą cych wy bo rach nie
od da gło su na par tię PiS.

Po le cam Pa nu prze czy tać Biu le ty ny In for ma cyj ne 
Nr 10 i 11/08 od no śnie re ak cji dział ko wi czów i dzia ła czy
PZD w od po wie dzi na Pa na pi smo do te go no we go pro -
jek tu PiS na rze ko me uwłasz cze nie ich. Pa nie Po śle. Pro -
po no wa ne przez Pa na zmia ny na si łę uszczę śli wia ją ce
dział kow ców przy spo rzą im wie le kło po tów i wy dat ków
szcze gól nie eme ry tom i ren ci stom, bez ro bot nym i nie peł -
no spraw nym nie do po ko na nia, co w re zul ta cie przy czy -
nić się mo że z po wo du stre sów skra cać im ży cie.
Dział kow cy zrze sze ni w Pol skim Związ ku ma ją praw dzi -
wą /pod wa ża ną tyl ko przez PiS/ de mo kra cję. Sa mi wy bie -
ra ją z po śród sie bie Za rząd, Ko mi sje i de le ga tów na
Zjaz dy Okrę go we, a tam z ko lei na Zjazd Kra jo wy. To
dział ko wi cze po przez swo je uchwa ły de cy du ją o tym co
na le ży wy ko nać w czy nie spo łecz nym, a co po kryć ze
swo ich skła dek. Dział kow cy po sia da ją przez sie bie i swo -
ich przed sta wi cie li le gal nie uchwa lo ny Sta tut i Re gu la min
ROD, gdzie w spo sób ja sny okre ślo ne są ra my za go spo -
da ro wa nia i wy glą du dział ki, gdzie nie ma miej sca na sa -
mo wo lę co wg Pań skich nie ży cio wych pro po zy cji bę dzie.
Po wta rzam raz jesz cze chce my sa mi de cy do wać o swo im
ogro dzie a nie ja kiś tam urzęd nik gmin ny. Nie wiem czy
Pa nu jest wia do me, że w wie lu kra jach Eu ro py ogro dy
dział ko we ist nie ją na iden tycz nych lub po dob nych za sa -
dach jak u nas i są jesz cze wspie ra ne przez Wła dze i Par -
la men ty. Czy u nas w Pol sce mu si być aku rat ina czej? Bo
PiS uwa ża, że or ga ni za cja PZD jest re lik tem PRL -u. Ogro -
dy ta kie by ły już or ga ni zo wa ne za II -ej Rzecz po spo li tej.
Wie le z nich ma już po nad 100 lat. Ma my do brą Usta wę
z 2005 r., któ ra w do sta tecz nym stop niu bro ni in te re sów
dział kow ców. W obro nie usta wy o ROD pod pi sy zło ży ło
po nad 614 ty się cy dział kow ców czy to dla Pa na nic nie
zna czy? Pa nie Po śle. Na wią zu jąc do pań skie go pro jek tu
zmia ny Usta wy o ROD je stem prze ko na ny, że PiS dą ży
do zli kwi do wa nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców, a to
przy czy ni się do li kwi da cji ogro dów. Wy ba czy Pan, że od -
nio sę się do dwóch punk tów Wa sze go pro jek tu: 1. Opła -
ty po bie ra ne od dział kow ców w 100% zo sta ną na rzecz
da nej wspól no ty. W mo im przy pad ku jest to 400 m2. 
x 0,15zł = 60,00 zł. Z te go 65% zo sta je do dys po zy cji Za -
rzą du ogro du co sta no wi 39,00 zł, a 35% tj. 21,00 zł zo sta -
je od pro wa dza nych do Za rzą du Okrę go we go. Co mi da je
Zwią zek za te 21,00 zł. Ma my za pew nio ną opie kę praw -
ną, in struk tor ską i in for ma cyj ną. Każ dy Ogród w za leż -
no ści od wiel ko ści do sta je bez płat nie /mie sięcz nik/ tzw.
Biu le tyn In for ma cyj ny i dział kow ca. Oprócz te go z tych
tak prze cież nie wiel kich pie nię dzy Ogro dy Dział ko we do -
sta ją po moc fi nan so wą na re ali za cję swo ich po trzeb in we -
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sty cyj nych. Mo gą też ko rzy stać ze zwrot nych bez pro cen -
to wych po ży czek.

Na to miast za od pro wa dza ny po da tek do gmi ny dział -
kow cy otrzy ma ją je dy nie fi gę. Od no śnie p -ktu 2. Usta wo -
daw ca ze rwał spo koj nie jesz cze nie ze rwał i mam
pew ność, że nie ze rwie z do tych cza so wą struk tu rą ogrod -
nic twa dział ko we go, któ ra po le ga ła na obo wiąz ku przy -
na leż no ści wszyst kich dział kow ców do jed nej mo no po-
li stycz nej or ga ni za cji. Po pierw sze to nie jest mo no po li -
stycz na or ga ni za cja to jest le gal ny Zwią zek, a przy na leż -
ność do nie go nie po cią ga żad nych do dat ko wych kosz tów.
Pa no wie z PiS -u daj cie so bie spo kój i nie sta raj cie się na
si łę uszczę śli wiać dział kow ców swo imi po my sła mi bez
kon sul ta cji z na szym Związ kiem. Ma my do brą usta wę 
i bę dzie my jej bro nić. To co Pan pro po nu ję to nie bę dzie
po moc lu dziom bied nym to bę dzie „Po go da dla bo ga czy”
na co tyl ko cze ka ją Ci któ rzy przy oka zji bę dą chcie li ubić
swój in te res. A co Pan po wie na te mat tzw. spe cu sta wy 
z dnia 25.07.2008 r. Art.11j, któ ra już we szła w ży cie

10.09.08 i jest sprzecz na z usta wą z dn.8.07.2005 r. o ROD
z ar ty ku ła mi od 17–22, oraz kon sty tu cją RP art. 2, 21, 31,
32 i 64. I czy tu taj w tym miej scu mo gły by się obro nić
pro po no wa ne przez PiS tzw. Wspól no ty? Nie, te go usta -
wo we go „kno ta” mo że tyl ko pod wa żyć nasz sil ny 1-no
mi lio no wy Zwią zek w co bar dzo wie rzę. Zwra cam rów -
nież uwa gę, że nasz Zwią zek PZD jest zrze szo ny w Mię -
dzy na ro do wym Związ ku Dział kow ców, któ re go XXXV
Kon gres od był się w dniach 28-30.08.2008 r. w Kra ko wie
na te mat przy szło ści i dal sze go roz wo ju ogrod nic twa
dział ko we go. Pa nie Po śle pro po nu ję Pa nu i pań skiej par -
tii nie zaj mo wać się więc ogro da mi dział ko wy mi. A je śli
już le ży Wam tak głę bo ko na ser cu spra wie dli wość spo -
łecz na i po moc tym bied nym to pro szę za jąć się głod ny -
mi i nie do ży wio ny mi dzieć mi, bez ro bot ny mi nie ze swo jej
wi ny, oby wa te la mi ży ją cy mi po ni żej mi ni mum so cjal ne -
go i bez dom ny mi.

Ser decz nie Pa na po zdra wiam i ży czę zdro wia.

Z po wa ża niem
/-/ Cze sław Czer nia kow ski

Pan Al fred Wój to wicz – Pre zes Za rzą du ROD im. Fr. Wal cza ka w Go rzo wie Wlkp. 

Sza now ny Pan
prof. Bo gu sław Li be radz ki
Po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go

Sza now ny Pa nie Po śle,
Zwra ca my się o po moc w spra wie utrzy ma nia obo wią -

zu ją cej usta wy o ogro dach dział ko wych. Od kil ku na stu lat
to czy się wal ka o Pol ski Zwią zek Dział kow ców, a róż ne
opcje po li tycz ne w bar dzo róż no rod ny spo sób usi łu ją nas
zli kwi do wać. Jed ni ma mią ko rzy ścia mi ja kie spły ną na
dział kow ców gdy zo sta ną uwłasz cze ni, in ni, tak jak ostat -
nio PiS, mó wią otwar cie, że chcą li kwi da cji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych twier dząc, że tyl ko wów czas dział kow cy bę dą w
peł ni szczę śli wi. Wie lu po li ty ków wspo mnia nej par tii po -
słu gu je się róż ne go ro dza ju in wek ty wa mi. Okre śle nie, że
je ste śmy re lik tem mi nio nej epo ki na le ży do naj bar dziej
de li kat nych. Pra gnie my przy po mnieć i pod kre ślić, że nasz
ruch li czy so bie po nad 150 lat, że prze trwał po mi mo róż -
nych za wi ro wań hi sto rycz nych i po li tycz nych. Nikt nas
jed nak nie sko lek ty wi zo wał ani zna cjo na li zo wał. Do pie -
ro te raz, w wol nej już prze cież Pol sce, usi łu je się nas
znisz czyć. Za po mnia no, że w okre sach za wie ruch wo jen -
nych, róż ne go ro dza ju tąp nięć go spo dar czych i po li tycz -
nych to wła śnie ogro dy nas ży wi ły i chro ni ły, a dzi siaj ze
wzglę dów eko no micz nych, wie lu ro dzi nom z po wo dze -

niem za stę pu ją ośrod ki wy po czyn ko we. Na sze ogro dy to
nie tyl ko miej sce wy po czyn ku. W wie lu przy pad kach to
do sko na ły i nie za wod ny spo sób na ra to wa nie bar dzo
skrom ne go bu dże tu do mo we go. Po za tym speł nia ją ro lę
par ków i war to by by ło, aby ci, któ rym tak spiesz no do li -
kwi da cji ogro dów po li czy li ile kosz tu je urzą dze nie i utrzy -
ma nie ob sza rów zie le ni w mia stach. Na sze ogro dy są już
urzą dzo ny mi par ka mi i to par ka mi urzą dzo ny mi bez wy -
cią ga nia rę ki po pań stwo we pie nią dze, za dar mo dla każ -
dej wła dzy ale z po żyt kiem dla spo łe czeń stwa. Trud no
wprost uwie rzyć, że nie któ rym ma rzy się Pol ska za la na
be to nem od mo rza do gór, że tę sk nią za ła wecz ka mi pod
be to no wy mi blo ka mi i zre zy gno wa ny mi ludź mi, któ rzy
utra ci li pra cę, dział kę i na dzie ję. 

Do ce nia my i cie szy my się nie zmier nie, że i wśród po li -
ty ków są tak że ta cy, któ rym wi zja be to no wej oj czy zny jest
ob ca i dla te go wspie ra ją nas w wal ce o utrzy ma nie sta tus
quo na sze go Związ ku. Je ste śmy im wdzięcz ni i gdy tyl ko
bę dą po trze bo wa li na sze go wspar cia to je otrzy ma ją, bez
wzglę du na przy na leż ność par tyj ną.
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Sza now ny Pa nie Pro fe so rze,
Jest nam bar dzo mi ło, że rów nież Pan na le ży do gro na

osób, któ re do ce nia ją ro lę ogro dów, a ich użyt kow ni ków
trak tu ją po waż nie w de ba cie nad przy szło ścią Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Zda je my so bie spra wę z te go, że
tyl ko nasz wspól ny wy si łek dział kow ców i roz sąd nych
po li ty ków, nie po zwo li na re ali za cję zwa rio wa nych po -
my słów, któ rych ce lem jest li kwi da cja ogro dów dział ko -
wych. Nie mo że my na to po zwo lić. Na sze ogro dy to nie
tyl ko ka wa łek zie mi, to na sze ser ce i si ły, na sza pra ca, to
zdro we owo ce, kwia ty, pta ki, zie leń, czy ste po wie trze 
i rów nież pie nią dze. To na sza du ma i wy tchnie nie po lo -
tach cięż kiej, wie lo let niej pra cy za wo do wej. Czym so bie

za słu ży li śmy aby obie rać nam i tę ra dość ży cia?
Ma my na dzie ję, że w no wej ka den cji Par la men tu Eu ro -

pej skie go bę dzie Pan w na le ży ty spo sób re pre zen to wał na -
sze in te re sy. Pro szę pa mię tać o ogro dach, pro szę pa mię tać,
by w dwu na sto mi lio no wej eu ro pej skiej ro dzi nie dział ko -
wej nie za bra kło pol skich dział kow ców. 

Pa nie Po śle
7 czerw ca 2009 ro ku pój dzie my gło so wać i mo że Pan li -

czyć na na sze „dział ko we” po par cie, ale w za mian ocze -
ku je my po mo cy w wal ce o na sze ist nie nie, o ist nie nie
Pol skie go Związ ku Dział kow ców i Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych.

Z wy ra za mi sza cun ku i uzna nia
/-/ Al fred Wój to wicz

Go rzów Wlkp., 17 ma ja 2009 r.

Dział ko wiec, Pan Ja nusz Styś

Sza now ni Pań stwo
W ostat nim cza sie zno wu du żo się mó wi o pro jek cie no -

wej usta wy do ty czą cej RO DZIN NYCH ogród ków dział -
ko wych.

Bar dzo nie po koi mnie ca ły ten pro jekt, a szcze gól nie
spo sób wy li cze nia bo ni fi ka ty. Pro szę za uwa żyć, że za po -
mi na się o RO DZI NIE, a ter min ten prze cież wy stę pu je w
na zwie ogród ków. Do bre wa run ki do ty czą ce wła sno ści
dział ki otrzy ma ją sa mot ne star sze oso by, któ re po sia da ją
dział kę od wie lu lat (w wie lu przy pad kach nie dba ją ce o
nie), a za po mi na się o wie lo dziet nych mło dych ro dzi nach,
któ re na by ły te dział ki w ostat nich la tach. Za sta na wiam

się czy mo je ma łe dzie ci zno wu bę dą mu sia ły się ba wić 
w za śmie co nych pia skow ni cach i jak mo ja żo na po ra dzi
so bie z upil no wa niem troj ga ma łych dzie ci spa ce ru jąc
przy uli cach, gdy w ży cie wej dzie no wa usta wa.

W tej chwi li mo ja ro dzi na więk szość cza su spę dza na
dział ce.

Nie ste ty no wy pro jekt usta wy nie da je mi moż li wo ści
wy ku pie nia dział ki, po nie waż nie bę dzie mnie na nią stać.
Mam na dzie ję, że pro jekt ten zo sta nie zmie nio ny dzię ki
Pań stwa wy sił kom na bar dziej pro ro dzin ny. Nie za po mi -
naj my o naj więk szych war to ściach!!!

Z po wa ża niem mło dy dział ko wiec 
/-/ Ja nusz Styś

Czło nek Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD, Pan mgr Bo gu sław Dą brow ski

Sej mo wa Ko mi sja Go spo dar ki
Sej mo wa Ko mi sja In fra struk tu ry

Sza now ni Po sło wie!
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, po -

szcze gól ne Okrę go we Za rzą dy PZD i sta tu to we Ko mi sje
Re wi zyj ne wszyst kich or ga ni za cyj nych szcze bli sta ły 
i sto ją na stra ży prze strze ga nia praw i przy wi le jów usta -
wo wych ogó łu człon ków na szej spo łecz nej or ga ni za cji.

Dzia ła ją ca spraw nie i sku tecz nie struk tu ra or ga ni za cyj na
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w peł ni re ali zu je swe za -
da nia, dla któ rych zo sta ła po wo ła na. Pro jekt usta wy o ogro -
dach dział ko wych za war ty w dru ku sej mo wym nr 1886,
ilu zo rycz nie obie cu je rze czy nie moż li we do speł nie nia.
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Ma mi dział kow ców na dzie ją i nie re al ny mi obiet ni ca mi,
po któ rych po zo sta nie nie smak i pu ste sło wa oraz nic nie
war te fra ze sy wy bor cze.

Par tia o prze wrot nej na zwie Pra wo i Spra wie dli wość,
pod pi sa mi nie któ rych po słów zło ży ła pro jekt usta wy, któ -
ry bu dzi u nie któ rych złud ną na dzie ję na od płat ne prze -
kształ ce nie użyt ko wa nej dział ki w ro dzin nym ogro dzie
dział ko wym w wła sność.

Po szcze gó ło wej ana li zie te goż pro jek tu wi dać go łym
okiem, że jest to pro jekt ewi dent nie po li tycz ny i po pu li -
stycz ny i do te go na rzu ca sa mo rzą dom prak ty ki nie zgod -
ne z Kon sty tu cją RP i po rząd kiem praw nym.

Jak praw nik z wy kształ ce nia po seł An drzej De ra mo że
za pi sy wać w pro jek cie usta wy za sa dy, któ re ła mią orzecz -
nic two Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go?

Jak mo gą nie wie dzieć po sło wie PiS, że Sejm RP nie ma
pra wa zo bo wią zy wać gmin do spo so bu dys po no wa nia jej
ma jąt kiem? Jak po seł An drzej De ra mo że wy ka zy wać się
tak krót ką pa mię cią? Czyż by już za po mniał, że w grud -
niu 2008 ro ku ja ko re pre zen tant Mar szał ka Sej mu, brał
udział w roz pra wie przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym 
i z żar li wo ścią god ną lep szej spra wy prze ko ny wał, że sa -
mo rzą dom nie wol no od bie rać pra wa do swo bod ne go dys -
po no wa nia swo im ma jąt kiem!

Sza now ni Po sło wie!
Zwra cam się, za tem do Prze wod ni czą cych i Z -ców

Prze wod ni czą cych Sej mo wej Ko mi sji Go spo dar ki i Sej -
mo wej Ko mi sji In fra struk tu ry o wy da nie ne ga tyw nej opi -
nii w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych,
za war te go w dru ku sej mo wym nr 1886.

Zwra cam się rów nież o od rzu ce nie w pierw szym czy ta -
niu te go szko dli we go dla dział kow ców pro jek tu usta wy.

Po sło wie na Sejm RP ma ją być z za sa dy straż ni ka mi
sto so wa nia za pi sów kon sty tu cyj nych i win ni sta no wić
pra wo wol ne od wad. Gło su jąc za wa dli wy mi i nie kon -
sty tu cyj ny mi usta wa mi, a ta ką jest ten pro jekt usta wy, po -
sło wie da dzą świa dec two, iż Usta wa za sad ni cza jest tyl ko
ak tem praw nym i ni czym wię cej. Po zwo lę so bie jed nak
po zo stać w prze ko na niu, że or ga ny Sej mu RP na dal stać
bę dą na stra ży prze strze ga nia i po sza no wa nia za pi sów
Kon sty tu cji RP.

Ja nusz Ko fta w swo im słyn nym wier szu „Pa mię taj cie o
ogro dach” na pi sał tak: „Pa mię taj cie o ogro dach, prze cież
stam tąd przy szli ście. W żar epo ki uży czą wam chło du tyl -
ko drze wa, tyl ko li ście. Pa mię taj cie o ogro dach, czy tak
trud no być po etą. W żar epo ki, nie uży czy wam chło du ża -
den schron, ża den be ton.”

Z wy ra za mi sza cun ku
Czło nek Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD

/-/ mgr Bo gu sław Dą brow ski

Otrzy mu ją:
1. Sej mo wa Ko mi sja Go spo dar ki - Ja siń ski Woj ciech, Czer wiń ski An drzej, Ka sprzak Mie czy sław, Kracz kow ski Maks,
Mę ży dło An to ni, Ni tras Sła wo mir.
2. Sej mo wa Ko mi sja In fra struk tu ry - Ry na sie wicz Zbi gniew, Adam czyk An drzej, Pie cho ciń ski Ja nusz, 
Szcze pań ski Wie sław, An drzej, Tchó rzew ski Krzysz tof, Żmi jan Sta ni sław.
3. Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niusz Kon drac ki
4. Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD Ma ria Fojt

Gdy nia, 27 ma ja 2009 r.

Pa ni Eu ge nia Grat ka z ROD im. Fr. Cho pi na w No wej So li

PRO TEST

Upra wiam dział kę od 1964 r. w ogro dzie im. Fr. Cho pi -
na w No wej So li. Zgła szam zde cy do wa ny sprze ciw i pro -
te stu ję po dzia ło wi dział kow ców.

Sta now czo sprze ci wiam się pró bom roz bi cia i li kwi da -
cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry re pre zen tu je 
i dba o na sze do bro, o dział kow ców.

Sprze ci wiam się i pro te stu ję li kwi da cji usta wy z dnia 
8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ -
ra jest dla dział kow ców do bra. Ile ra zy jesz cze PiS bę dzie
pró bo wał zli kwi do wać Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
i Kra jo wą Ra dę. Nasz Zwią zek nie ko rzy sta z do ta cji pań -
stwa i jest utrzy my wa ny ze skła dek człon kow skich.

Z po wa ża niem,
/-/ Eu ge nia Grat kaNo wa Sól, 20 kwiet nia 2009 r.
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Wal ne Ze bra nie ROD w imie niu wszyst kich dział kow -
ców wy ra ża głę bo ki sprze ciw wo bec zło że nia do Sej mu
pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych przez Pra wo 
i Spra wie dli wość. Przed sta wio ny pro jekt pro wa dzi do li -
kwi da cji Ro dzin nych Ogro dów i uchy le nia spraw dzo nej w
prak ty ce usta wy o na szych ogro dach. Na sze obu rze nie bu -
dzą za war te w pro jek cie po my sły o na cjo na li za cji ma jąt -
ku i fun du szy PZD po wsta łe go ze skła dek i wpłat
dział kow ców w cią gu po nad 100 lat. Na by te pra wa użyt -
ko wa nia wie czy ste go grun tów słu żą w więk szo ści eme -
ry tom, ren ci stom i bez ro bot nym. W pro jek cie PiS -u,
usta wa na kła da wyż sze ob cią że nia jak: po kry wa nia kosz -

tów dzia ła nia eta to wych za rzą dów, opłat no ta rial nych,
geo de zyj nych, pła ce nia po dat ku rol ne go itp. Te wszyst kie
pro po no wa ne obo wiąz ki nie są do za ak cep to wa nia przez
ubo gie ro dzi ny.

Re asu mu jąc na le ży stwier dzić, że pro jekt usta wy au tor -
stwa Pra wa i Spra wie dli wo ści jest sprzecz ny nie tyl ko 
z prze pi sa mi Kon sty tu cji RP i in ny mi usta wa mi. Ak tu al -
na usta wa w peł ni chro ni pra wa dział kow ców i za bez pie -
cza ich ist nie nie.

Zwra ca się z proś bą do Po słów i Se na to rów o od rzu ce -
nie pro jek tu usta wy PiS, ja ko szko dzą ce go in te re som
dział kow ców.

4. Stanowiska Walnych Zebraƒ i Zarzàdów ROD

Wal ne Ze bra nie ROD „Pod Dę ba mi” w Mi li czu

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pod Dę ba mi” w Mi li czu

z dnia 24 kwiet nia 2009 r.

Pre zes 
/-/ Mie czy sław Kar bow ski 

/-/ pod pi sy 25 osób

Wal ne Ze bra nie ROD „Wy zwo le nie” w Strze li nie

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go PZD Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Wy zwo le nie” 

w Strze li nie

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/ Piotr Ja ciecz ko

Człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców Ro dzin -
ne go Ogro du Dział ko we go „Wy zwo le nie” w Strze li nie,
ob ra du jąc na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym w dniu
25.04.2009 r. wy ra ża ją sta now czy pro test w spra wie wpro -
wa dze nia przez PiS do Sej mu pro jek tu usta wy do ty czą cej
ogrod nic twa dział ko we go.

Przed sta wio ny pro jekt w spo sób oczy wi sty i jed no -
znacz ny pro wa dzi do uni ce stwie nia w Pol sce ro dzin nych
ogro dów dział ko wych.

Za mysł upań stwo wie nia ma jąt ku Związ ku i je go fun du -
szy, to przy mu so wa na cjo na li za cja po le ga ją ca na gra bie ży

i znisz cze niu wszyst kie go co wy bu do wa no przez 100 lat.
Nie zgod ność pro jek tu usta wy z Kon sty tu cją RP w przed -
mie cie na ru sze nia praw na by tych, w tym o sa mo rzą dzie
te ry to rial nym, o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi, o za go -
spo da ro wa niu prze strzen nym.

Uchwa le nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych do pro wa dzi do cha osu, ba ła ga nu w funk cjo no wa -
niu ogro dów, nisz cze niu in fra struk tu ry, bu dyn ków itp.

Uczest ni cy ze bra nia wno szą o od rzu ce nie pro jek tu usta -
wy au tor stwa Pra wa i Spra wie dli wo ści, ja ko nie zgod nej 
z pra wem i wy bit nie szko dzą cej in te re som dział kow ców.

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/Strze lin, 25 kwiet nia 2009 r.
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Za rząd Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych „Goź dzik”
we Wro cła wiu w imie niu 172 dział kow ców i Ko mi sji Sta -
tu to wych wy ra ża ostry sprze ciw wo bec usta wy o ogro -
dach dział ko wych wnie sio nej do Sej mu dnia 23.03.2009 r.
przez Po sła Wnio sko daw cę An drze ja De rę PiS.

Przed sta wio na usta wa pro wa dzi do de gra da cji ogro dów
dział ko wych, po zba wia moż li wo ści wy po czyn ku lu dzi
star szych, mło dych mał żeństw z dzieć mi któ rych je dy ną
moż li wo ścią wy po czyn ku są ogro dy, z ra cji upraw eko lo -
gicz nych.

Usta wa w swej tre ści sprzecz na z Kon sty tu cją RP ma ło,
iż chce zli kwi do wać ogro dy dział ko we, to głów nym ce -
lem jest li kwi da cja Związ ku, któ ry jest jed nym opie ku -
nem i obroń cą w kwe stiach spor nych. Pro wa dzi do
nisz cze nia hi sto rii ogrod nic twa w Pol sce. Ak tu al nie obo -
wią zu ją ca usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych,

za bez pie cza ist nie nie ogro dów, gwa ran tu je re ali za cję po -
trzeb na użyt ko wa nie dział ki w ogro dach w ko lej nych la -
tach.

Pa no wie Po sło wie z Wa szej in spi ra cji przy szłość ogro -
dów dział ko wych. W Pol sce jest od kil ku lat nie ustan nym
te ma tem po le mi ki po mię dzy zwo len ni ka mi ich ist nie nia
w do tych cza so wym, wy pró bo wa nym przez la ta kształ cie,
a tak zwa ny mi „re for ma to ra mi” któ rzy na si łę, wbrew wo -
li tych pierw szych, chcą ich uszczę śli wić.

Pa no wie Po sło wie - czas brać pod uwa gę pro te sty dział -
kow ców, a zło ży ło już ich wie le. Otrzy ma ły je Sejm, wła -
dze pań stwo we i or ga ni za cje po li tycz ne.

Za rząd ROD „Goź dzik” we Wro cła wiu zwra ca się 
z proś bą do Sej mu, Se na tu, Pre zy den ta RP, Klu bów Par -
la men tar nych o od rzu ce nie pro jek tu usta wy au tor stwa
Pra wa i Spra wie dli wość.

Pre zes
/-/ Hen ryk Pio tro wicz

Za rząd ROD „Goź dzik” we Wro cła wiu

Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej
Klub Par la men tar ny
Pra wo i Spra wie dli wość

Wal ne Ze bra nie ROD „Cu krow nik” w Gó rze

Sta no wi sko
Człon ków Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Cu krow nik” w Gó rze

w spra wie pro jek tu Usta wy o ogro dach dział ko wych

My ni żej pod pi sa ni – człon ko wie Pol skie go Związ ku
Dział kow ców obec ni na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw -
czym Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych „CU KROW -
NIK” w Gó rze wy ra ża my głę bo ki sprze ciw wo bec zło -
że nia do Sej mu RP pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko -
wych.

Nasz sprze ciw wy ni ka stad, że przed ło żo ny pro jekt w
spo sób oczy wi sty i jed no znacz ny pro wa dzi do li kwi da cji
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych i do uchy le nia po -
wszech nie ak cep to wa nej i spraw dzo nej w prak ty ce usta -
wy o ROD oraz znisz cze nia wszyst kie go, co wy bu do wa no
przez po nad 100 lat dzia łal no ści spo łecz nych or ga ni za cji
ogro dów dział ko wych.

Nie do przy ję cia i ja ko nie zgod ne z Kon sty tu cją RP są
pla no wa ne dzia ła nia do ty czą ce ode bra nia pra wa wła sno -
ści grun tów Związ ku, czy pra wa wie czy ste go użyt ko wa -
nia słu żą ce go tyl ko obro nie te re nów ROD przed ich
za bu do wa niem, sprze da żą róż nym in we sto rom na ce le ko -
mer cyj ne. Na by te pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go PZD

grun tów ogro dów słu ży efek tyw nie ro dzi nom dział kow -
ców po przez za cho wa nie ogro dów w struk tu rze miast 
i gmin.

W przed sta wio nym przez PiS pro jek cie za po mnia no, że
w znacz nej więk szo ści dział kow cy – to eme ry ci i ren ci ści,
wo bec któ rych pro po nu je się, aby to wła śnie oni po no si li
znacz nie więk sze kosz ty ewen tu al ne go dal sze go użyt ko -
wa nia dział ki, bo wiem PiS w swo im pro jek cie pro po nu je,
by dział kow cy skła da li się na wy na gro dze nie za rzą du
ogro du, by po no si li obo wiąz ko we opła ty utrzy-
ma nia czę ści wspól nych i urzą dzeń ogól ne go użyt ku, a w
przy pad ku prze kształ ce nia pra wa użyt ko wa nia w pra wo
wła sno ści po no si li rów nież kosz ty geo de zyj ne, no ta rial ne
oraz wie czy sto -księ go we. Pro jekt usta wy za kła da rów nież
opo dat ko wa nie wła ści cie li dzia łek po dat kiem rol nym jak
rów nież po dat kiem od nie ru cho mo ści.

Te wszyst kie pro po no wa ne obo wiąz ko we płat no ści sa -
nie do udźwi gnię cia i nie mo gą być za ak cep to wa ne przez
ubo gie ro dzi ny eme ry tów i ren ci stów.
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Dzi siaj – zgod nie ze Sta tu tem PZD dział kow cy ja ko
obo wiąz ko wą uisz cza ją wy łącz nie skład kę człon kow ską
(obec nie = 15 gro szy za m2 dział ki), a po zo sta łe opła ty na
po trze by czy roz wój ogro du uchwa la ją sa mo dziel nie na
wal nych ze bra niach, sa mi de cy du jąc o ich wy so ko ści.

Wiel kie zdzi wie nia bu dzą pro po no wa ne za pi sy zmie -
nia ją ce nor ma tyw po wierzch nio wy dział ki na wet do 
1500 m2, tj. o 1000 m2 wię cej niż obec nie. Jed no cze śnie,
je że li weź mie się pod uwa gę, że w pro jek cie usta wy
umoż li wia się zmia nę prze zna cze nia ogro do wej na in ny
cel, np. bu dow la ny, to na le ży po dej rze wać, że cho dzi tu o
stwo rze nie moż li wo ści bu do wy do mów miesz kal nych na
te re nach obec nych dzia łek ogro do wych, co do pro wa dzi
do li kwi da cji ogro du.

Pro po zy cje za war te w pro jek cie usta wy zmie rza ją ce do
po wo ły wa nia wspól not ogro do wych na wzór wspól not
miesz ka nio wych, nie przy sta ją do ogrod nic twa dział ko -
we go i nie ma ją one żad nych moż li wo ści obro ny ist nie nia
ogro dów dział ko wych. Bo wiem w pro jek cie usta wy to
gmi ny po dej mu ją uchwa ły o za ło że niu ogro du dział ko we -
go oraz po dej mu ją uchwa ły o li kwi da cji ogro du na ce le
prze wi dzia ne w pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go. Za rzą dy wspól not i użyt kow ni cy dzia łek nie ma ją żad -
nych praw do obro ny ogro dów, w prze ci wień stwie do

prze pi sów usta wy o ROD, któ re uza leż nia ją li kwi da cję
ogro du na in ne ce le niż pu blicz ne od zgo dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. A jest to pra wo na by te – co zo -
sta ło po twier dzo ne przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny. 

Re asu mu jąc na le ży stwier dzić, że pro jekt usta wy au tor -
stwa PiS jest sprzecz ny nie tyl ko z prze pi sa mi Kon sty tu cji
RP i z wie lo ma in ny mi usta wa mi, ale pro wa dzi do znisz -
cze nia bli sko 200-let niej hi sto rii ogrod nic twa dział ko we go,
do znisz cze nia po nad 100-let niej tra dy cji i do rob ku zor ga -
ni zo wa ne go ogrod nic twa dział ko we go na zie miach pol -
skich. Ak tu al nie obo wią zu ją ca usta wa o ro dzin nych ogro-
dach dział ko wych w naj lep szy i naj peł niej szy spo sób słu -
ży ro dzi nom dział kow ców, w peł ni chro ni pra wa dział kow -
ców, za bez pie cza ist nie nie ogro dów w struk tu rach miast 
i gwa ran tu je re ali za cję spo łecz nych po trzeb na użyt ko wa -
nie dział ki w ogro dach w ko lej nych la tach.

My – ni żej pod pi sa ni dział kow cy ROD „CU KROW -
NIK” w Gó rze, zwra ca my się z uprzej mą proś bą do Mar -
szał ka Sej mu i Klu bów Par la men tar nych o od rzu ce nie
pro jek tu usta wy au tor stwa „Pra wa i Spra wie dli wość”, ja -
ko nie zgod nej z pra wem i wy bit nie szko dzą cej in te re som
dział kow ców, Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych oraz
spo łe czeń stwu miast i gmin.

/-/ 42 pod pi sy

Za rząd ROD „Ni skie Łą ki” w Mi li czu

Sejm RP
War sza wa

Za rząd ROD „Ni skie Łą ki” w Mi li czu na po sie dze niu
dn. 6.04.2009 r., wraz z Ko mi sja mi Sta tu to wy mi w na -
szym ogro dzie, wy ra ża głę bo ki sprze ciw wo bec pro jek tu
usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa PiS, zło żo ne -
go do Sej mu RP.

Ten pro jekt za gra ża ist nie niu nie tyl ko na sze go ogro du,
ale tak że wszyst kim ogro dom w ca łej Pol sce.

Usta wa z dn. 8 lip ca 2005 r. jest usta wą do brą dla nas 
i na sze go spo łe czeń stwa. W naj peł niej szy spo sób słu ży
dział kow com i ich ro dzi nom. Chro ni pra wa i za bez pie cza
ist nie nie ogro dów na te re nie i w ob rę bie miast.

My dział kow cy, prze waż nie ubo dzy eme ry ci, nie chce -
my, aby kto kol wiek zmie niał nam to co jest dla nas do bre.
Dział ka to dla nas miej sce wy po czyn ku, to do bre owo ce i
wa rzy wa , to miej sce spo tka nia się z in ny mi ludź mi, to
dru gi dom dla nas. W ra zie ist nie nia za gro że nia obro ną
nam jest Usta wa z 8 lip ca 2005 r., Okrę go wy Za rząd i Kra -
jo wa Ra da.

Za rząd ROD zwra ca się z uprzej mą proś bą do Sej mu,
Se na tu pre zy den ta RP Le cha Ka czyń skie go oraz Klu bów
Par la men tar nych, Po słów i Se na to rów o od rzu ce nie pro -
jek tu au tor stwa „Pra wa i Spra wie dli wo ści”.

W imie niu dział kow ców pod pi sy zło ży li 
Za rządi i człon ko wie

Pre zes Za rzą du ROD
/-/ An na Dzie ciu cho wicz

Za rząd ROD „Ni skie Łą ki”
/-/ 4 pod pi sy

/-/ 50 pod pi sów
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My, dział kow cy zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu
Spra woz daw czym, wy ra ża my sta now czy pro test prze ciw -
ko pro jek to wi usta wy zgło szo ne mu przez PiS w dniu 23
mar ca br. do ty czą ce mu li kwi da cji Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Zgło szo ny do Sej mu przez PiS pro jekt usta wy jest
krzyw dzą cy i nie spra wie dli wy w od czu ciu lu dzi od lat
upra wia ją cych dział ki, nie mło dych i przy wią za nych do
swo jej pa sji. Czę sto scho ro wa ni, pra gnie my w spo ko ju na -
dal pie lę gno wać na sze ogro dy. Nie mo że my zro zu mieć in -
ten cji po słów PiS -u, któ rzy tak za cie kle wal czą z Pol skim

Związ kiem Dział kow ców i na szy mi ogro da mi. Ci sa mi
po sło wie nie tak daw no wy ra ża li wiel ką tro skę o lu dzi nie -
za moż nych i w po de szłym wie ku. Pod pi su jąc się pod pro -
te stem, ma my na dzie ję, że Pan Pre zy dent, Pan Pre mier,
Pan Mar sza łek Sej mu i Pan Mar sza łek Se na tu do strze gą w
pro jek cie usta wy PiS -u krzyw dzą ce nas jej kon se kwen cje
– to zna czy za bór ca łe go ma jąt ku Pol skie go Związ ku
Dział kow ców wy pra co wa ne go przez sa mych dział kow -
ców w cią gu wie lu pra co wi tych lat ży cia.

W za łą cze niu – pod pi sy zło żo ne przez na szych dział -
kow ców w ogro dzie „Sto krot ka”.

Z wy ra za mi sza cun ku

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 49 pod pi sów

Wal ne Ze bra nie ROD „Sto krot ka” we Wro cła wiu

STA NO WI SKO
dział kow ców ROD „Sto krot ka” we Wro cła wiu wy ra żo ne na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym 

w dniu 25 kwiet nia 2009 r.

Wro cław, 25 kwiet nia 2009 r.

ROD „Tu li pan” w Siech ni cach

Sza now ny Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

STA NO WI SKO

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy w Siech ni cach, pra gnie
wy ra zić swo je sta no wi sko w od nie sie niu do zło żo ne go 
w Sej mie RP w dniu 23 mar ca 2009 ro ku, pro jek tu usta -
wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa Klu bu Pra wo 
i Spra wie dli wość. Przed ło żo ny pro jekt, za kła da w swej
tre ści prze kształ ce nie pra wa użyt ko wa nia ogród ków dział -
ko wych w pra wo wła sno ści wraz z jed no cze snym pro ce -
sem li kwi da cyj nym Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

PiS wno si o li kwi da cję obo wiąz ko wej przy na leż no ści
do PZD. Nie pod no si już jed nak owej kwe stii w spo sób
kom plek so wy, po mi ja jąc sze reg ko rzy ści i fun da men tal ny
sens człon ko stwa da ne go dział kow ca w PZD.

Za rów no Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców jak i po szcze gól ne Okrę go we Za rzą dy w te re nie, od
po cząt ku swej dzia łal no ści, sta ły na stra ży praw i przy wi -
le jów wszyst kich człon ków PZD. Funk cjo nu ją ca do dnia
dzi siej sze go struk tu ra or ga ni za cyj na, w peł ni re ali zu je za -
ło że nia, dla któ rych zo sta ła po wo ła na.

Każ dy z użyt kow ni ków dzia tek z osob na jak i kon kret -
ny Ro dzin ny Ogród Dział ko wy, w ist nie ją cych nad ni mi
or ga nach (Kra jo wa Ra da PZD i Okrę go we Za rzą dy) za -
wsze znaj do wa ły sto sow ną po moc, tak w za kre sie spraw

mniej szej wa gi, jak rów nież grun tow ne go wspar cia me -
ry to rycz ne go w od nie sie niu do pro ble ma ty ki ogrod ni czej,
spraw z za kre su księ go wo ści oraz kwe stii praw nych.

Przed sta wio ny przez PiS pro jekt usta wy na kła da nie po -
rów ny wal nie wyż sze ob cią że nia dział kow ców bę dą cych
w znacz nej więk szo ści eme ry ta mi, ren ci sta mi, a ostat nio
co raz wię cej bez ro bot ny mi. W swo im pro jek cie usta wy
pro po nu je bo wiem by dział kow cy skła da li się na wy na -
gro dze nia eta to we go za rzą du ogro du, po kry wa li kosz ty
dzia łal no ści za rzą du, by po no si li obo wiąz ko we opła ty
otrzy ma nia czę ści wspól nych i urzą dzeń ogól ne go użyt ku,
a w przy pad ku prze kształ ce nia pra wa użyt ko wa nia w pra -
wo wła sno ści dział ki po no si li rów nież kosz ty geo de zyj -
ne, no ta rial ne oraz wpi su do ksiąg wie czy stych. Pro jekt
usta wy za kła da rów nież opo dat ko wa nie użyt kow ni ków 
i wła ści cie li dzia łek po dat kiem rol nym.

Te wszyst kie pro po no wa ne obo wiąz ko we płat no ści są
nie do udźwi gnię cia, a za ra zem nie do za ak cep to wa nia
przez nas.

Zło żo ny Pro jekt, w na szym od czu ciu jest kon ty nu acją
ata ku na Zwią zek, ja ko ca łość i po je dyn czych dział kow -
ców, dla te go wy ra ża my na sze za nie po ko je nie i sprze ciw.

Dział kow cy z ROD „Tu li pan”
/-/ 32 pod pi sySiech ni ce, 21 kwiet nia 2009 r.
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ROD „Stor czyk” w Trzeb ni cy

Sza now ni Pań stwo
Pa nie Pre zy den cie, Pa nie Pre mie rze, Pa nie Mar szał ku

Sej mu RP. Pa no wie wszyst kich Klu bów Par la men tar nych
i wszy scy Po sło wie do brej wo li. Uprzej mie Was in for mu -
je my, że My Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko -
we go „Stor czyk” w Trzeb ni cy na od by tym Wal nym Ze -
bra niu Spra woz daw czym w dniu 22.04.2009 r. ana li zu jąc
do głęb nie no wy ko lej ny pro jekt usta wy zło żo ny do La ski
Mar szał kow skiej przez PiS o rze ko mym nas uwłasz cze niu
sta now czo sprze ci wia my się ta kiej usta wie i so li da ry zu -
je my się z mi lio no wą rze szą dział kow ców w ca łej Pol sce
i pro te stu je my, gdyż w/w usta wa nie wska zu je na uwłasz -
cze nie, a ra czej na wy własz cze nie sta rych, bied nych 
i scho ro wa nych ren ci stów, eme ry tów i kom ba tan tów we -
te ra nów walk o nie pod le głość Oj czy zny. My dział kow cy,
któ rzy w więk szo ści otrzy ma li śmy grun ta do za go spo da -
ro wa nia by ły to nie użyt ki, ugo ry za chwasz czo ne, do pro -
wa dzi li śmy do es te tycz nych pięk nych ogro dów, któ re
dzi siaj sta no wią, ja ko płu ca na szych miast i osie dli. Pro -
jek tan ci tej usta wy chcą nam za brać, a nasz ma ją tek ze
skła dek człon kow skich prze ka zać na Skarb Pań stwa, to

zna czy prze pro wa dzić na cjo na li za cję na szych dóbr wy -
pra co wa nych i stwo rzo nych przez wie le po ko leń. Usta wa
ta su ge ru je na uwłasz cze nie, w któ rej za kła da się, że każ -
dy dział ko wicz bę dzie mógł zło żyć  wnio sek o uwłasz cze -
nie swo jej dział ki po uprzed nim za ła twie niu for mal no ści
przez geo de tę, no ta riu sza i wpis do księ gi wie czy stej, a to
wią że się z po waż ny mi kosz ta mi na co nas dział kow ców
nie stać. Je dy nie pew na gru pa mi ni mal na mo gła by z tej
ofer ty sko rzy stać, na to miast resz ta dział kow ców zo sta ła -
by bez moż li wo ści ko rzy sta nia ze swo jej dział ki i od po -
czy wać na sta re la ta, od dy cha jąc świe rzym po wie trzem.
Dla te go też zwra ca my się z go rą cą proś bą o od rzu ce nie
uchwa le nia tej usta wy. Ci pro jek tan ci ra czej po win ni się
za jąć sy tu acją bez ro bo cia, ko rup stwem, bez dom ny mi i in -
ny mi spra wa mi do ty czą cy mi na ra sta ją cej co raz więk szej
bie do ty. Pan Pre zy dent przed wy bo ra mi wy po wia dał się,
że bę dzie Pre zy den tem wszyst kich Po la ków a za tym pro -
si my o ich po twier dze nie. Zwra ca my się do wszyst kich
za in te re so wa nych, któ rzy ma ją wpływ na od rzu ce nie pro -
jek tu tej usta wy.

Z po wa ża niem

Trzeb ni ca, 22 kwiet nia 2009 r.

Pre zes Za rzą du
/-/ Ta de usz Ja wor ski

Wal ne Ze bra nie ROD „Fan ta zja” we Wro cła wiu

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Fan ta zja” we Wro cła wiu

z dnia 22. 04. 2009 r.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Kry sty na Bru kwic ka

Se kre tarz
/-/ Ha li na Weł nic ka

Mar sza łek Sej mu
Wi ce mar szał ko wie
Rzecz po spo li tej Pol skiej
Klu by Par la men tar ne

Dot.: Sprze ci wu na wnie sio ną usta wę z dnia 23.03.2009 r. do La ski Mar szał kow skiej, 
przez An drze ja De rę - zwa ne go wnio sko daw cą – Klu bu Par la men tar ne go PiS.

My dział kow cy w więk szo ści eme ry ci i ren ci ści i bez ro -
bot ni pod no si my sta now czy pro test prze ciw ko pro po no -
wa nej usta wie, gdyż go dzi ona w sprzecz ne za sa dy
de mo kra cji.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 
8 lip ca 2005 r. w peł ni chro ni pra wa dział kow ców, za bez -
pie cza ist nie nie ogro dów. Pro jek to wa na usta wa, win na
słu żyć lu dziom w for mie wspie ra nia, a nie na rzu ca nia nie -
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prze my śla nych po my słów. Bo jak moż na ro zu mieć ina -
czej pro jekt wnie sio ny do sej mu przez par la men ta rzy stę,
któ ry pod sztan da rem „So li dar no ści” ła mie pod sta wo we
za sa dy mo ral no ści w brew gło szo ne go ha sła zmar łe go
Wiel kie go Po la ka Ja na Paw ła II – cy tat „po zwól cie lu -
dziom god nie żyć”.

Au tor w pro po no wa nej usta wie, po su wa się śmia ło do
wy własz cza nia lub li kwi da cji ogro dów, ma jąc na my śli
wpro wa dze nie no we go ustro jo we go „na cjo na li zmu”, któ -
ry jak wie my w po przed niej hi sto rii – do pro wa dzi ło to, do
po wsta nia koł cho zów na z sca la nych te re nach, tak ro zu -
mie po seł wnio sko daw ca pry wa ty za cję.

Sza now ni mę dr cy na sze go Rzą du RP i Raj cy na sze go
kra ju, ma my oka zję w związ ku z tym, iż ze bra li śmy się
na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym dział kow ców,
usta lić jed no myśl ny sprze ciw prze ciw ko ta kim po czy na -
niom któ re ła mią pod sta wo we za sa dy usta wy za sad ni czej
ja ką jest Kon sty tu cja RP. Nada rzy ła się za tem oka zja, aby
na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym dział kow ców,
wspól nie prze ana li zo wać po czy na nia wnio sko daw cy. Jed -
no gło śnie za brzmia ło – NIE ta kiej usta wie, któ ra za miast

wspie rać ini cja ty wę ogród ków dźwi ga ją cych cię żar pod -
trzy my wa nia na ro do we go do bra i ubo ga ce nia na tu ry - zie -
mi do pro wa dzi je dy nie do wy nisz cze nia resz tek te re nów
zie lo nych i znie wo li tym sa mym do koń ca lu dzi ubo gich
i star szych, któ rzy je dy ną na dzie ję ma ją w dal szej eg zy -
sten cji i po kła da ją w upra wach na ogród kach, któ re jak
do tąd są wsta nie do ko ny wać sto sun ko wo nie du żych opłat
zwią za nych z pro wa dze niem upraw.

Na za koń cze nie ob rad Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw -
cze go człon ków na sze go ogro du, ostrze ga my raz jesz cze
przed za mia rem sprze da ży ostat nich skraw ków zie mi Pol -
skiej, sta no wią cej dla nas obec nych i przy szłych po ko leń,
źró dło pol sko ści i bez gra nicz ne go pa trio ty zmu oj czyź nie
– któ rej na imię Pol ska. Wy sto so wa ny sprze ciw w pi śmie
dot. ve ta na pro po no wa ną usta wę au tor stwa PiS po par li
obec ni zgro ma dze ni dział kow cy na od ręb nej li ście. Wy ra -
ża my po gląd iż obec na ko ali cja rzą dzą ca po czy ni nie-
zbęd ne sta ra nia, aby zde cy do wa nie w pierw szym czy ta -
niu sej mo wej de ba ty – od rzu cić kar ko łom ny, szko dli wy
dla spo łe czeń stwa pro jekt au tor stwa PiS.

Pre zes Za rzą du
/-/

/-/ 31 pod pi sy 

ROD „Gór nik” w Hu cie Sta rej B

STA NO WI SKO
Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Gór nik” w Hu cie Sta rej B

Za rząd, Dział kow cy ROD „Gór nik” w Hu cie Sta rej B
po za po zna niu się z ko lej nym pro jek tem usta wy o ogro -
dach dział ko wych uwa ża ją, że po raz ko lej ny pró bu je się
wpro wa dzić za męt w spo łe czeń stwie dział ko wym.

Ogro dy dział ko we ist nie ją w Pol sce po nad 100 lat i nie
po win ny pod le gać za wi ro wa niom po li tycz nym. Czas naj -
wyż szy, aby dać spo kój ogro dom dział ko wym i za prze -
stać cią głe go nę ka nia PZD. Je ste śmy prze ciw ni wpro-
wa dza niu wszel kich zmian. Obec na usta wa w peł ni gwa -
ran tu je nam ko rzy sta nie z dzia łek przy nie wiel kiej opła cie

człon kow skie, jak rów nież da je nam sta bil ną i od wie lu
lat ukształ to wa ną or ga ni za cję związ ko wą. Uwa ża my, że
pro jekt tej usta wy jest naj głup szym po my słem ja kie wy -
my śli ło Pra wo i Spra wie dli wość i jest wy mie rzo na prze -
ciw ko dział kow com. Na sza usta wa o ROD w peł ni
za bez pie cza pra wa dział kow ców i jest usta wą do brą. Ja ko
przed sta wi cie le dział kow ców zwra ca my się do wszyst -
kich par la men ta rzy stów z ape lem o od rzu ce nie te go pro -
jek tu usta wy w pierw szym czy ta niu.

Li czy my na mą drość po słów.

Pre zes
/-/ An na Gó rec kaHu ta Sta ra B, 25 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Lep sze Ju tro” we Wro cła wiu

Mar sza łek Sej mu RP
P. Bro ni sław Ko mo row ski
War sza wa

Dział kow cy ROD „Lep sze Ju tro” we Wro cła wiu, zgro -
ma dze ni na Wal nym Ze bra niu w dniu 18 kwiet nia 2009 r.,

po za po zna niu się z pro jek tem usta wy o ogród kach dział -
ko wych wnie sio nym do Sej mu w dniu 23.03.2009 r. przez
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PiS, wy ra ża ją sta now czy pro test prze ciw ko te mu pro jek -
to wi w ca ło ści i wnio sku ją o je go od rzu ce nie, po nie waż
zmie rza on do li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców i uchy le nia usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych. Uwa ża my, że w tym
przy pad ku na stą pi cha os, ba ła gan w funk cjo no wa niu
ogro dów z uwa gi na za prze sta nie dzia łal no ści do tych cza -
so wych za rzą dów ROD, na za prze sta nie sto so wa nia sta tu -
tu i re gu la mi nu ROD, co do pro wa dzi do nisz cze nia
urzą dzeń ogro do wych, bu dyn ków itp. oraz do tych cza so -
we go po rząd ku na te re nie ogro dów.

No wa Usta wa po zba wi mi lio no wą rze szę dział kow ców
i ich ro dzi ny moż li wo ści dal sze go upra wia nia dzia łek, po -
nie waż złud ne, nie re al ne jest uwłasz cze nie za ma ły pro -
cent war to ści. To tyl ko obie can ki, bo uwa run ko wa ne
ty lo ma ogra ni cze nia mi, że re al nie my ślą cy dział kow cy nie
da dzą się na brać.

Obec ny kry zys świa to wy zmu sza na szych dział kow ców
do li kwi do wa nia czę ści dział ko wych traw ni ków na rzecz
upraw wa rzyw nych, aby wspo ma gać skrom ny bu dżet do -
mo wy eme ry tów, któ rzy sta no wią du ży pro cent dział kow -
ców. Pro si my – zo staw cie nas w spo ko ju.

W imie niu Za rzą du i dział kow ców ROD
/-/ 15 pod pi sów 

List o ta kiej sa mej tre ści zo stał skie ro wa ny rów nież do Klu bu PO i Mar szał ka Se na tu RP P. Bog da na Bo ru se wi cza

Wro cław, 23 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ela nex” w Czę sto cho wie

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „ELA NEX” 

w Czę sto cho wie
od by te go w dniu 16.04.2009 r. oraz po sie dze nia Za rzą du w dniu 23.04.2009 r.

Po za po zna niu się z pro jek tem usta wy PiS, wy ra ża my
wiel kie za nie po ko je nie sy tu acją, ja ka wy twa rza się wo -
bec no we go pro jek tu usta wy PiS.

W imie niu 85 człon ków ogro du wy ra ża my sta now czy
sprze ciw ja kim kol wiek za ku som zmie rza ją cym do li kwi -
da cji ogro dów, a nas dział kow ców po zba wie nie praw
użyt ko wa nia dzia łek. Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. w peł -

ni gwa ran tu je nam spo koj ne i ta nie upra wia nie ma łych
skraw ków zie mi, na któ rych pro wa dzi my upra wy ogrod -
ni cze oraz wy po czy nek i re kre ację. Dział kow cy ROD
„ELA NEX” w Czę sto cho wie przed sta wia ją swo ją ne ga -
tyw ną od po wiedź wo bec pro po no wa nych roz wią zań 
i przy łą cza my się tym sa mym do sze ro kie go gro na dział -
kow ców zaj mu ją cych ana lo gicz ne do na szych sta no wisk.

Za rząd ROD „ELA NEX”
/-/

Wal ne Ze bra nie ROD „Me ta lurg” w Czę sto cho wie

Sza now ny Pan
Mar sza łek Sej mu
Bro ni sław Ko mo row ski

Ni niej szym stwier dza my, że człon ko wie Pol skie go
Związ ku Dział kow ców ROD „Me ta lurg” w Czę sto cho -
wie zgro ma dze ni na wal nym ze bra niu, od by tym w dniu
19 kwiet nia br. wy ra zi li ka te go rycz ny sprze ciw prze ciw -
ko tre ści pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych, zło żo -
ne go w Sej mie przez PiS w dniu 23 mar ca 2009 ro ku.

Dział kow cy stwier dzi li jed no znacz nie, że jest to szko -
dli wa pró ba za ma chu na Usta wę z dnia 8 lip ca 2005 r. 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Człon ko wie ROD „Me ta lurg” w Czę sto cho wie jed no -
znacz nie stwier dzi li, że każ da pro po zy cja zmia ny tej usta -
wy ma na ce lu roz bi cie na sze go ru chu, a w kon se kwen cji
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do do pro wa dze nia do li kwi da cji ogro dów dział ko wych,
zwłasz cza tych po ło żo nych na atrak cyj nych te re nach 
w czy sto ko mer cyj nych ce lach, nie ba cząc na po nad 
180-let nią tra dy cję. Pro te stu je my prze ciw ko:

– pró bie ogra bie nia dział kow ców z ich ży cio we go do -
rob ku pod chwy tli wym ha słem „uwłasz cze nia” dział kow -
ców na ich koszt,

– roz bi ciu i uni ce stwie niu or ga ni za cji dział kow ców, oraz
na cjo na li za cji ma jąt ku Związ ku,

– ła ma niu obo wią zu ją ce go pra wa w ma je sta cie pra wa.

Pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych, zło żo ne go w Sej -
mie przez PiS w dniu 23 mar ca 2009 ro ku nie jest pro jek -
tem dział kow ców, lecz pro jek tem dla lu dzi bo ga tych, 
a dział kow cy użyt ku ją cy dział ki w Ro dzin nym Ogro dzie
Dział ko wym „Me ta lurg” w Czę sto cho wie, to w więk szo -
ści lu dzie w po de szłym wie ku, któ rych je dy nym źró dłem
utrzy ma nia jest eme ry tu ra.

Uwa ża my, że skut kiem wej ścia w ży cie usta wy w for -
mie przed sta wio nej w pro jek cie mo że być cał ko wi ta li -
kwi da cja ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Pre zes Za rzą du
/-/ inż. Krzysz tof Wu dec ki

Se kre tarz
/-/ Ma rek Cy bul ski

Wal ne Ze bra nie ROD „Na dzie ja” w Lu bliń cu

Sta no wi sko
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Na dzie ja” w Lu bliń cu 

od by te go dn. 25.04.2009

My człon ko wie ROD „Na dzie ja” w Lu bliń cu pra gnie -
my zgło sić zde cy do wa ny sprze ciw wo bec wnie sio ne go
przez Po sła PiS An drze ja De rę pro jek tu usta wy o uwłasz -
cze niu ogród ków dział ko wych.

Do tych cza so wa usta wa z 2005 r. za bez pie cza in te re sy
nas dział kow ców i na szych ro dzin.

Pro jekt no wej usta wy zmu sza nas do wy stę po wa nia w
obro nie do rob ku po ko leń ro dzin dział ko wych i tra dy cji
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Wpro wa dze nie zmian za kła da nych w pro jek cie Po sła
An drze ja De ry spo wo du je znacz ne pod nie sie nie wno szo -
nych przez dział kow ców opłat, a w kon se kwen cji wie lu
dział kow ców nie bę dzie stać na ich uisz cza ne, co do pro -
wa dzi do przy mu so we go zre zy gno wa nia z upra wia nia
ogród ków dział ko wych. Pod nie sie nie kosz tów jest oczy -
wi ste, gdyż w kon se kwen cji pro po no wa nych zmian w
usta wie trze ba bę dzie ło żyć na pen sję Za rzą du, Ra dy Spo -
łecz nej, na kosz ty za rzą du, na po dat ki.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją spo łecz -
ną słu żą cą po mo cą, wspar ciem i do radz twem. Wraz z je -
go li kwi da cją, li kwi du je się za an ga żo wa nie rze szy lu dzi,
dzię ki któ rym kul tu ra upra wia nia ogród ków dział ko wych
jest w Pol sce wciąż ży wa. Nie moż na po zwo lić by czyn -
nik ludz kich sta rań zo stał w tej kwe stii po mi nię ty. Ko lej -
ny ar gu ment to ko rzy ści pły ną ce z za go spo da ro wa nia tych
nie wiel kich prze strze ni miej skich, ja ko miej sca wy po -
czyn ku, re kre acji na któ rą w obec nej chwi li są w sta nie
so bie po zwo lić rze sze pol skich ro dzin, eme ry tów. No wa
usta wa unie moż li wi wie lu lu dziom upra wia nie ogród ka
dział ko we go.

Żą da my wy co fa nia usta wy z Sej mu i szu ka nia spo so bu
za ła ta nia dziu ry bu dże to wej gdzie in dziej. Pro szę zo sta -
wić dział kow ców w spo ko ju i usza no wać wie lo let nią tra -
dy cję upra wia nia ogród ków dział ko wych, mą drość 
i do świad cze nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/

Pre zes 
/-/
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Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze człon ków Pol skiego
Związ ku Dział kow ców w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko -
wym „Błesz no -Wzgó rze” ob ra du ją ce dnia 18 kwiet nia
2009 r. uwa ża za przed wcze sne wszel kie pró by zmia ny
nie daw nej Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych.

Po śpiech z ja kim rzą dzą cy pró bu je wpro wa dzić re wo lu -
cyj ne zmia ny, roz bi ja ją ce Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
i po zba wia ją ce je go człon ków praw nej ochro ny, bu dzi na -
szą głę bo ką nie uf ność.

Dział kow cy na sze go Ogro du ka te go rycz nie pro te stu ją
prze ciw ko pró bie roz bi cia Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców po zba wia jąc ich i ich ro dzin praw nej ochro ny jak
rów nież pró by po zba wie nia ich dzia łek, któ re są oa zą spo -

ko ju i od po czyn ku te raz i na eme ry tu rze. Re al nym wy ra -
zem po par cia ak tu al nie obo wią zu ją cej Usta wy ze stro ny
li czą ce go 269 dział kow ców na sze go Ogro du są prze ka za -
ne do Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w Czę sto cho wie li sty w obro nie Usta wy z pod-
pi sa mi 162 dział kow ców Ogro du, ich ro dzin i sym pa ty -
ków li czą cej po nad 100 lat de mo kra tycz nej, pol skiej or ga -
ni za cji związ ko wej, któ rej nie zli kwi do wa li na wet za bor cy
w po cząt ku XX wie ku.Ufa my, że nasz głos przy czy ni się
do zmia ny sta no wi ska rzą dzą cych i uzgad nia nia wszel -
kich zmian z na szym Związ kiem, bę dą cym człon kiem de -
mo kra tycz nych eu ro pej skich struk tur ogrod nic twa
dział ko we go.

Wal ne Ze bra nie ROD „Błesz no -Wzgó rze” w Czę sto cho wie

Mar sza łek Sejm RP
Pan Bro ni sław Ko mo row ski

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Błesz no -Wzgó rze” w Czę sto cho wie

z dnia 18 kwiet nia 2008 ro ku
w spra wie obro ny Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2008 ro ku

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ro mu ald Ba siń ski

ROD „Sa ren ka” w Czę sto cho wie

UCHWA ŁA nr 25 Z -10/2009
Sta tu to wych Or ga nów ROD „Sa ren ka” w Czę sto cho wie

Za rzą du ROD, Ko mi sji Re wi zyj nej i Ko mi sji Roz jem czej
w spra wie OBRO NY USTA WY z dnia 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
/-/ Zdzi sław Lam pert

§1
1. Sta tu to we or ga ny Pol skie go Związ ku Dział kow ców

ROD „Sa ren ka” w Czę sto cho wie: Za rząd, Ko mi sja Re wi -
zyj na oraz Ko mi sja Roz jem cza są za nie po ko jo ne nie usta -
ją cy mi pró ba mi zmian w no wej Usta wie o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.

2. Pro jek to wa ne zmia ny są z re gu ły bar dzo re wo lu cyj ne,
abs tra hu ją ce od rze czy wi stej sy tu acji for mal no -praw nej Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych, jak rów nież ma te rial nej
sy tu acji ogó łu nie za moż nych, pra co wi cie go spo da ru ją cych
w nich Dział kow ców i ja ko ta kie mo gą uczy nić nie od wra -
cal ne szko dy dla Dział kow ców i ich Ro dzin.

§2
1. Sprze ci wia my się wszel kim pró bom zmia ny tej

USTA WY, gdyż do brze słu ży ona Ogro dom, Dział kow -
com oraz de mo kra tycz nej or ga ni za cji związ ko wej, chro -
nią cej ich pod sta wo we pra wa.

2. Wo bec dal szych prób maj stro wa nia przy USTA WIE
ni niej szą Uchwa łę or ga nów sta tu to wych kie ru je my pod
ob ra dy 26 kwiet nia 2009 r. naj bliż sze go Wal ne go Ze bra -
nia ROD „Sa ren ka” ce lem za ję cia przez Wal ne Ze bra nie
STA NO WI SKA w tej spra wie, gdyż do ty czy ona istot -
nych pod staw użyt ko wa nia dział ki przez każ de go z człon -
ków na szej de mo kra tycz nej or ga ni za cji.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Ka zi mierz Go dosz

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Bog dan Wro cław ski

Pre zes
/-/ Jan Ma dej
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Wal ne Ze bra nie Spra woz daw czo Wy bor cze ROD „Sa -
ren ka” w Czę sto cho wie, ob ra du ją ce w dniu 26 kwiet nia
2009 r. na pod sta wie § 82 pkt.10 oraz § 14 i 15 Sta tu tu
PZD po sta na wia:

§1
1. Wal ne Ze bra nie człon ków PZD w ROD „Sa ren ka”

sta now czo sprze ci wia się wszel kim pró bom zmia ny no -
wej USTA WY z dnia 5 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych.

2. Do ni niej szej Uchwa ły Wal ne Ze bra nie za łą cza swo -
je STA NO WI SKO w tej spra wie, uwa ża jąc, że maj stro -
wa nie przy tej USTA WIE po słu ży ma ni pu la cjom róż nych,
ob cych dział kow com, nie ja snych grup in te re sów, po wo -
du jąc po gor sze nie sy tu acji go spo dar czo -praw nej za zwy -
czaj nie za moż nych, star szych lu dzi i ich ro dzin, od da la jąc
star sze i młod sze po ko le nie, w tym dzie ci od na tu ral nych
zie lo nych płuc miast, ja kie sta no wią ak tu al nie Ro dzin ne
Ogro dy Dział ko we.

3. Ni niej sza Uchwa ła Wal ne go Ze bra nia jest po twier -
dze niem wcze śniej szej Uchwa ły Za rzą du ROD oraz Ko -

mi sji Sta tu to wych na sze go OGRO DU w tej ży wot nej
spra wie na sze go spo koj ne go by tu.

§2
1. Nie od łącz nym wy ra zem po par cia w/w USTA WY

przez nasz li czą cy 131 Dział kow ców OGRÓD są prze sła -
ne or ga nom Rze czy po spo li tej Pol skiej za po śred nic-
twem Za rzą du Okrę go we go PZD Czę sto cho wa Li sty 
„W OBRONIE USTA WY O ROD” z 2006 ro ku z pod pi -
sa mi 166 bro nią cych USTA WY człon ków i sym pa ty ków
na sze go Związ ku.

2. Wo bec dal szych prób maj stro wa nia przy USTA WIE
prze sy ła my ak tu al nie w po wyż szym try bie ko lej ne w/w
li sty z pod pi sa mi na stęp nych 75 człon ków i sym pa ty ków
na sze go Związ ku.

3. Człon ko wie i sym pa ty cy na sze go Związ ku two rzą ko -
lej ne w/w li sty, uwa ża jąc, że w sy tu acji ogól no świa to we -
go kry zy su go spo dar cze go za sa da pra wa rzym skie go
„pri mo non no ce re” obo wią zu je wszyst kich, na każ dym
szcze blu dra bi ny spo łecz nej.

UCHWA ŁA nr 5A/2009
Nad zwy czaj ne go Wal ne go Ze bra nia spra woz daw czo – wy bor cze go człon ków ROD „Sa ren ka” 

w Czę sto cho wie w 2009 r.
w spra wie OBRO NY USTA WY z dnia 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Ry szard Ra kom ski

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Woj ciech Sko czy las

STA NO WI SKO
Nad zwy czaj ne go Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw czo – Wy bor cze go człon ków ROD „Sa ren ka” 

w Czę sto cho wie 
z dnia 26 kwiet nia 2008

w spra wie obro ny USTA WY o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku

Wal ne Ze bra nie człon ków PZD w ROD „Sa ren ka” ob -
ra du ją ce dnia 26 kwiet nia 2009 uwa ża za przed wcze sne
wszel kie pró by zmia ny nie daw nej Usta wy z dnia 8 lip ca
2005 ro ku o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Po -
śpiech z ja kim rzą dzą cy wciąż po dej mu ją pró by wpro wa -
dze nia re wo lu cyj nych zmian, roz bi ja ją cych Pol ski
Zwią zek i po zba wia ją ce je go człon ków praw nej ochro ny,
bu dzi na szą głę bo ką nie uf ność. Pró by te wbrew sta no wi -
sku zde cy do wa nej więk szo ści dział kow ców, wy ra ża nej w
li stach po par cia w obro nie tej Usta wy a tak że uchwa łach,

re zo lu cjach i sta no wi skach or ga nów sta tu to wych PZD
wszel kich szcze bli są co naj mniej nie de mo kra tycz ne i ja -
ko ta kie na szym zda niem po za kon sty tu cyj ne.

Re al nym wy ra zem po par cia ak tu al nie obo wią zu ją cej
w/w Usta wy ze stro ny li czą ce go 131 dzia łek na sze go
Ogro du są prze ka za ne do OZ PZD listy w obro nie Usta -
wy z pod pi sa mi 241 dział kow ców Ogro du, ich ro dzin 
i sym pa ty ków li czą cej po nad 100 lat de mo kra tycz nej pol -
skiej or ga ni za cji związ ko wej, któ rej nie zli kwi do wa li na -
wet za bor cy w po cząt ku XX wie ku.
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Ufa my, że nasz głos przy czy ni się do zmia ny sta no wi -
ska rzą dzą cych i uzgad nia nia wszel kich zmian z na szym

Związ kiem, bę dą cym człon kiem de mo kra tycz nych eu ro -
pej skich struk tur ogrod nic twa dział ko we go

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Ry szard Ra kom ski

Wal ne Ze bra nie ROD im. Ste fa na Ba to re go w Ka le tach -Dru tar ni

Uchwa ła Nr 11/2009
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD im. S. Ba to re go w Ka le tach -Dru tar ni

z dnia 18.04.2009 r.
w spra wie obej mu ją cej wnio ski zgło szo ne na ze bra niu:

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Woj ciech Sko czy las

Ze bra nie zo bo wią zu je Za rząd ROD do pod ję cia sta no -
wi ska w spra wie ochro ny ogro du przed uwłasz cze niem
(wnio sek Po sel ski PiS). Za łącz nik do Uchwa ły Nr
11/2009 Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD im.
Ste fa na Ba to re go w Ka le tach z dnia 18.04.2009 r.

1. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD im. St. Ba to re go w Ka le tach po sta no wi li zło żyć
zde cy do wa ny i ostry pro test sprze ciw wo bec pro jek tu
usta wy o ogro dach dział ko wych wnie sio ny do Sej mu RP
w dniu 23.03.2009 ro ku au tor stwa Pa na An drze ja De ry
Po sła PiS -u. Na sza spo łecz ność dział ko wa nie zga dza się
na „maj stro wa nie” przy do tych cza so wej usta wie z dnia 
8 lip ca 2005 ro ku o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Pro jekt wnie sio nej usta wy spo wo du je li kwi da cję PZD
oraz prze pro wa dzi tzw. na cjo na li za cję ma jąt ku – do rob ku
wspól nie wy pra co wa ne go przez wie le po ko leń na szych
człon ków.

Ape lu je my do Po słów PiS -u o wy co fa nie usta wy, a je -
że li jest to nie moż li we to zwra ca my się z proś bą do
wszyst kich par la men ta rzy stów o od rzu ce nie pro jek tu
zgło szo ne go przez Po słów PiS.

Ma my rów nież wiel ką na dzie ję, że po zwo li cie nam 
– człon kom Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w spo -
ko ju cie szyć się pra cą przy upra wia niu przez nas na szych
ogro dów.

Pre zes ROD
/-/ Ber nard He nisz

Ka le ty, 18 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ko le jarz” w Czę sto cho wie

UCHWA ŁA nr 1
Wal ne go Zgro ma dze nia Użyt kow ni ków Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ko le jarz” 

w Czę sto cho wie

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/

Wal ne Zgro ma dze nie Użyt kow ni ków Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go „Ko le jarz” w Czę sto cho wie zo bo -
wią zu je Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ko -
le jarz” w Czę sto cho wie do zło że nia na rę ce Mar szał ka
Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej sprze ci wu, od prób ma -
ni pu lo wa nia pra wem w ce lu ogra ni cze nia praw użyt kow -

ni ków ogród ków dział ko wych. Wal ne Zgro ma dze nie
Użyt kow ni ków Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ko -
le jarz” w Czę sto cho wie z przy kro ścią stwier dza, że wszel -
kie do tych cza so we pro po zy cje do ko ny wa nia zmia ny
pra wa do ty czą wy łącz nie ogra ni cze nia praw dział ko wi -
czów.
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W tej sy tu acji żą da my utrzy ma nia w mo cy do tych cza so -
wych prze pi sów re gu lu ją cych spo sób ko rzy sta nia przez
użyt kow ni ków z dzia łek – w szcze gól no ści ni niej szy

sprze ciw do ty czy żą da nia po zo sta wie nia w nie zmie nio nej
tre ści Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych.

/-/
Czę sto cho wa, 24 kwiet nia 2009 r.

ROD „KRA KUS” w Kra ko wie

Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu Rzecz po spo li tej Pol skiej

Sza now ny Pa nie Mar szał ku,
W imie niu 125 ro dzin dział ko wych Ro dzin ne go Ogro -

du Dział ko we go „Kra kus” w Kra ko wie przy ul. My dl nic -
kiej – zo bli go wa ny Uchwa łą Wal ne go Ze bra nia Spra wo-
z daw cze go Dział kow ców ROD „Kra kus” – ape lu ję o nie
nada wa nie bie gu pro jek to wi usta wy o ogro dach dział ko -
wych zło żo ne mu do la ski mar szał kow skiej w dniu 23 mar -
ca br. przez po słów PiS. Ko lej ny pro jekt po słów PiS – tak
jak po przed nie – nie dość, że prak tycz nie zmie rza do li -

kwi da cji ogro dów dział ko wych, to za wie ra nie kon sty tu -
cyj ne za pi sy, m.in. wkra cza w usta wo we kom pe ten cje sa -
mo rzą du te ry to rial ne go.

Obo wią zu ją ca ak tu al nie Usta wa speł nia ocze ki wa nia
praw dzi wych, uczci wych dział kow ców. Za pew nia dal sze
ist nie nie i roz wój ru chu dział ko we go. Gwa ran tu je po sza -
no wa nie wła sno ści dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes Za rzą du ROD „Kra kus”
/-/ Krzysz tof Ja rząb czykKra ków, 2 ma ja 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Stor czyk” w Byd gosz czy

WY STĄ PIE NIE
do klu bów po sel skich Sej mu RP uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Ro dzin ne go

Ogro du Dział ko we go „Stor czyk” w Byd gosz czy w dniu 25 kwiet nia 2009 r. 
w spra wie pro jek tu usta wy o ogród kach dział ko wych zło żo ne go do la ski mar szał kow skiej 

przez po sła A. De rę

Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Stor -
czyk” w Byd gosz czy ob ra du ją cy w dniu 25 kwiet nia 2009 r.
na swo im Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym, dys ku to -
wa li mię dzy in ny mi nad ko lej nym za gro że niem dla dal -
sze go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych
w Pol sce, wy ni ka ją cym z pro jek tu usta wy o ogród kach
dział ko wych, wnie sio ne go przez po sła wnio sko daw cę An -
drze ja De rę w imie niu klu bu par la men tar ne go PiS.

W oce nie uczest ni ków dys ku sji pro jekt usta wy go dzi w
in te re sy in dy wi du al nych człon ków ogro dów dział ko wych
w Pol sce, w in te re sy ma łych spo łecz no ści ogro do wych,
któ re sta no wią ro dzin ne ogro dy dział ko we, w in te res Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców.

Człon ko wie ogro du w spo sób jed no myśl ny żą da ją od -
stą pie nia od dzia łań go dzą cych w in te res pol skich ro dzin
sta no wią cych użyt kow ni ków dzia łek w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Ocze ku je my wy co fa nia przez PiS pro -
jek tu usta wy o ogród kach dział ko wych, zło żo ne go do
la ski mar szał kow skiej w dniu 23 mar ca 2009 r. Uwa ża my
usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip -
ca 2005 r. za w peł ni za bez pie cza ją cą po trze by dział kow -
ców, da ją cą gwa ran cję zgod ne go z pra wem i de mo kra -
tycz ne go dzia ła nia. Nie chce my zmian za gra ża ją cych ist -
nie niu ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Żą da my po waż ne go trak to wa nia dział kow ców, nie po -
dej mo wa nia ja kich kol wiek zmian w na szej spra wie bez
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kon sul ta cji z na mi – użyt kow ni ka mi dzia łek w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia wy -

ra ża ją wo lę wy sto so wa nia ni niej sze go wy stą pie nia do
wszyst kich klu bów po sel skich Sej mu RP. 

W imie niu uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia Spra woz -
daw cze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Stor czyk”

w Byd gosz czy od by te go w dniu 25 kwiet nia 2009 r. 

Se kre tarz Za rzą du ROD
/-/ Da nu ta Le wan dow ska

ROD im. St. Sta szi ca w Pi le

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia 
/-/ Sta ni sław Ra czyń ski

Pre zes Za rzą du ROD
/-/ Zbi gniew Ka nia

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
W imie niu dział kow ców oraz Za rzą du Ro dzin ne go

Ogro du Dział ko we go im. St. Sta szi ca w Pi le skła dam pro -
test prze ciw ko wpro wa dze niu pod ob ra dy Sej mu RP pro -
jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych zło żo ne go do la ski
mar szał kow skiej 23 mar ca br. przez po sła An drze ja De rę
w imie niu po słów klu bu par la men tar ne go PiS.

Pro jekt tej usta wy jest ko lej ną nie uda ną wer sją zmie rza -
ją cą do li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców i pod
pre tek stem uwłasz cze nia dział kow ców (w więk szo ści nie -
moż li wym do zre ali zo wa nia), stwo rze nia wa run ków do
ko mer cja li za cji prze ję tych te re nów.

O nie kon sty tu cyj no ści te go pro jek tu na pi sa no już wie le
pu bli ka cji. Dzi wi nas, że par tia no szą ca w na zwie Pra wo
i Spra wie dli wość po zwo li ła na zło że nie tak nie kon sty tu -
cyj ne go i nie spra wie dli we go pro jek tu usta wy.

Za sta na wia ją ce jest uza sad nie nie do te go pro jek tu. Kie -
ru jąc się je go lo gi ką to na tej pod sta wie moż na by roz wią -
zać wie le in sty tu cji po za rzą do wych. Na su wa się py ta nie
np. czy moż na węd ko wać na wo dach pań stwo wych nie
bę dąc człon kiem PZW lub po lo wać nie bę dąc człon kiem

PZŁ. O ja kim mo no po lu mó wi my? Prze cież Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców jest or ga ni za cją o za się gu ogól no kra jo -
wym i mię dzy na ro do wym, a za tem mu si my po sia dać
or gan, któ ry bę dzie nas re pre zen to wał, ko or dy no wał na sze
dzia ła nia i bro nił in te re sów dział kow ców.

Nie moż na za kła dać li kwi da cji or ga ni za cji sa mo rzą do -
wej, po sia da ją cej sta tus oso by praw nej, któ ra nie jest or -
ga ni za cją pro pa gu ją cą na zizm, ani też fa szyzm. Re gu lu je
to w spo sób ja sny usta wa o sto wa rzy sze niach.

Je że li za tem ist nie je my i funk cjo nu je my zgod nie z pra -
wem czy moż na nas roz wią zać bez nas? Ko go re pre zen -
tu je po seł An drzej De ra? Czy wo la na sze go ist nie nia w
ra mach obo wią zu ją cej usta wy wy ra żo na pod pi sa mi na li -
stach po par cia w na szym ogro dzie, na szym okrę gu i kra -
ju w łącz nej ilo ści po nad 600 tys. nic nie zna czy? 

Sza now ny Pa nie Mar szał ku! Pa nie i Pa no wie Po sło wie!
Pro jekt PiS o ogro dach dział ko wych jest nie kon sty tu -

cyj ny. Nad ta kim do ku men tem nie moż na pro ce do wać.
Pro si my o je go od rzu ce nie w ca ło ści w pierw szym czy ta -
niu.

Pre zes Za rzą du ROD im. St. Sta szi ca w Pi le
/-/ An drzej Kierz kow skiPi ła, 3 ma ja 2009 r.
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Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Przed świt” we Wro cła wiu
wy ra ża głę bo ki sprze ciw wo bec zło że nia do Sej mu
23.03.09 r. ko lej ne go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko -
wych. Jest to ko lej ny pro jekt, któ ry w swej kon struk cji
zmie rza do ta kie go by ro dzin ne ogrod nic two zo sta ło zli -
kwi do wa ne, a zwłasz cza je go struk tu ry kie row ni cze. Nie
ro zu mie my te go że PiS od po cząt ku swe go po wsta nia tak

za wzię cie chce li kwi do wać spo łecz ne or ga ni za cje do brze
funk cjo nu ją ce w każ dym ustro ju, przy czy nia ją ce się do po -
głę bie nia szczę śli we go ty cia lu dzi w kra ju . Chy ba, że cho -
dzi o to aby ta po nad mi lio no wa rze sza do ro słych wy-
bor ców by ła prze ciw na tej par tii – to bę dzie my. Za to cią -
głe nę ka nie nic in ne go nam nie po zo sta je. De kla ru je my to
na szy mi pod pi sa mi – w złą cze niu do sta no wi ska.

ROD „Prze świt” we Wro cła wiu

Sza now ny Pan Mar sza łek Sej mu RP
Sza now ni Po sło wie
Kan ce la ria Sej mu
War sza wa

Dot.: Sta no wi ska ROD „Przed świt” w spra wie wnie sio ne go przez PiS pro jek tu usta wy 
o ogro dach dział ko wych

Człon ko wie ROD „Przed świt”
/-/ pod pi sy 35 osób

Pre zes ROD „Przed świt”
/-/ Ze non Waw rzy niak

Wro cław, 18 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „Ju trzen ka” w Ra wi czu

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now ny Pa nie Mar szał ku,
My, dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ju -

trzen ka” w Ra wi czu po za po zna niu się z pro jek tem usta -
wy o „ogro dach dział ko wych”, wy ra ża my swo je nie za -
do wo le nie, że pew ne ugru po wa nie chce zbu rzyć ład i po -
rzą dek pa nu ją cy od wie lu lat w ogrod nic twie dział ko wym.

Nie zro zu mia łą jest dla nas rów nież chęć roz wią za nia Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców – sa mo dziel nej, sa mo rząd -
nej i nie za leż nej or ga ni za cji. Nie zga dza my się z dzia-
ła niem, któ re mo gło by się przy czy nić do za wład nię cia do -
rob kiem Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

W imie niu uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia ROD 
„Ju trzen ka” w Ra wi czu któ re od by ło się 29.04.2009 r.

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/ 

Pre zes ROD
/-/ 

Wal ne Ze bra nie ROD „Wi śnie wo” w Wa go wie gm. Po bie dzi ska

UCHWA ŁA
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Wi śnie wo” 

w Wa go wie gm. Po bie dzi ska

Dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Wi śnie -
wo” w Wa go wie gm. Po bie dzi ska uczest ni czą cy w Wal nym

Ze bra niu Spra woz daw czym w dniu 1 ma ja 2009 ro ku 
w imie niu 575 dział kow ców opo wia da ją się za utrzy ma niem
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do tych cza so we go po rząd ku praw ne go re gu lu ją ce go funk -
cjo no wa nie ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, wy stę pu ją
w obro nie usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych oraz za Pol skim Związ kiem Dział -
kow ców. Do tych cza so we roz wią za nia praw ne gwa ran tu ją
dział kow com bez piecz ne upra wia nie dział ki oraz na by te
przez la ta zwol nie nia po dat ko we i in ne upraw nie nia.

Dział kow cy opo wia da ją się prze ciw ko pro jek to wi no -
wej usta wy o ogro dach dział ko wych, któ ry do ty czy w za -
sa dzie li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców, li kwi-
du je ideę ogrod nic twa dział ko we go, a dział kow ców oszu -
ku je pseu do uwłasz cze niem. Z te go wzglę du wno si my do
Pa na Mar szał ka oraz Po słów o od rzu ce nie zmian pro po no -
wa nych przez klub PiS.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Edward Grześ ko wiak

Wal ne Ze bra nie ROD „Pa no ra ma” w Szcze ci nie

Sz. P. Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza lek Sej mu RP

Pre zes ROD
/-/ Hie ro nim Mie sza ła

My dział kow cy uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz -
daw cze go ROD „Pa no ra ma” w Szcze ci nie w peł ni po pie -
ra my usta wę o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
uchwa lo ną przez Sejm dnia 8.07.2005 ro ku i sto imy na
sta no wi sku utrzy ma nia do tych cza so wej struk tu ry Związ -
ku. Nie po ko ją nas na pły wa ją ce in for ma cje na te mat usta -
wy przy go to wa nej przez PiS, w któ rej za war te są prze pi sy
za sad ni czo zmie nia ją ce for my użyt ko wa nia dzia łek, co
mo że do pro wa dzić do li kwi da cji więk szo ści ogro dów,
oraz Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Je ste śmy ogro dem
łą czą cym się so li dar nie z wszyst ki mi dział kow ca mi w kra -
ju, któ rym le ży na ser cu do bro na szych dzia łek i ogro dów,
a tak że do bro ca łej po nad 100-let niej or ga ni za cji. Nie ma -
my po trze by mie sza nia się do po li ty ki, ale ma my po trze -
bę czer pa nia ko rzy ści z te go co przez wie le lat osią -
gnę li śmy i co da je bli skość prze by wa nia na ło nie na tu ry.
Usta wa z dnia 8.07.2005 r. w peł ni za bez pie cza pra wa
dział kow ców, a za mie rzo na przez PiS zmia na jest lek ce -
wa żą ca dla pra wa jak i dla po nad mi lio no wej rze szy dział -
kow ców. Dla te go mó wi my ka te go rycz ne „NIE” dla

zmia ny prze pi sów, któ re ude rzy ły by w naj słab szą eko no -
micz nie gru pę spo łe czeń stwa.

Żą da my za prze sta nia po zor nej na pra wy te go co funk -
cjo nu je spraw nie i spra wie dli wie od po nad wie ku.

Zwra ca my się do Pa na oraz po słów RP o od rzu ce nie
pro jek tu zmian usta wy o ROD, któ re są wy jąt ko wo szko -
dli we wo bec nas dział kow ców.

Za pew nij cie nam spo kój i bez pie czeń stwo, co do dal -
sze go użyt ko wa nia dzia łek, do ta nie go wy po czyn ku i re -
kre acji, a tak że do oa zy zie le ni i ci szy do stęp nej miesz -
kań com na sze go mia sta.

Niech Pań ski au to ry tet i my śle nie po słów od rzu ci w gło -
so wa niu gor li wość PiS w czy nie niu dla nas cze goś, o co
nie pro si my a tak że od stą pie niu od za bie gów uwłasz cza -
nia nas na nasz koszt i bez na szej zgo dy.

Prze ka zu jąc na sze sta no wi sko ma my na dzie ję, iż Pan
Pa nie Mar szał ku we wła ści wy spo sób wy ko rzy sta prze -
ka za ne sta no wi sko za rów no w de ba cie jak i ewen tu al nym
gło so wa niu sej mo wym.

Po zo sta jąc z wy ra za mi sza cun ku

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Wal de mar Zych

Pre zes Za rzą du
/-/ Woj ciech Mac

Szcze cin, 25 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Re laks” w Po zna niu

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Re laks” 
w spra wie pro jek tu usta wy PiS o ogro dach dział ko wych

Dział kow cy obec ni na co rocz nym Wal nym Ze bra niu
Spra woz daw czym Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go

„Re laks” ul. Do jazd w Po zna niu wy ra ża ją swo je obu rze -
nie i głę bo ki sprze ciw w związ ku z ko lej ną już pró bą 
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PiS -u znisz cze nia tra dy cji i do rob ku na sze go ru chu dział -
ko we go. Pro pa gan dy ści sku pie ni wo kół władz tej par tii,
któ ra tyl ko z na zwy jest pra wa i spra wie dli wa, z za ja dłym
upo rem chcą prze for so wać usta wę cał ko wi cie sprzecz ną 
z ocze ki wa nia mi wie lu set ty się cy dział ko wi czów i ich ro -
dzin. Bez naj mniej szych choć by prób kon sul ta cji spo łecz -
nych po ucza ją wszyst kich, w tym na szą or ga ni za cję, co
jest dla nas ko rzyst ne, a co nie. Skrzęt nie i skru pu lat nie
prze mil cza ją z ko lei fakt że pra wie 70% dział ko wi czów
ze wzglę du na stan praw ny grun tów nie mo że na wet ma -

rzyć ja kim kol wiek „wy ku pie” swo jej dział ki. Wi dząc nie -
kon sty tu cyj ność wie lu za pi sów „usta wy”, ro zu mie jąc po -
li tycz ne mo ty wy PiS -owskich po my sło daw ców, wy ra ża-
my na dzie ję i prze ko na nie, że ko lej na pró ba znisz cze nia
Pol skie go Związ ku Dział kow ców za koń czy się w Sej mie
już w pierw szym czy ta niu.

Ape lu je my jed no cze śnie do ca łej spo łecz no ści ROD
„Re laks”, by wy raz na sze go sto sun ku do PiS -u dać już 
w naj bliż szych wy bo rach do Par la men tu Eu ro pej skie go.

Pre zes Za rzą du
/-/ p.o. Ka zi mierz Ja strzęb ski

Prze wod ni czą ca Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
/-/ Han na Wy cho wa niec

Po znań, 18 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD im. Zjed no cze nie w Słup sku

STA NO WI SKO
Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Zjed no cze nie w Słup sku 

z dnia 1 kwiet nia 2009 r.
w spra wie: „pro jek tu usta wy o ogród kach dział ko wych”

Człon ko wie Za rzą du ROD im. Zjed no cze nie w Słup sku
ob ra du ją cy w dniu 1 kwiet nia br. z nie po ko jem i dez apro -
ba tą przy ję li wia do mość o ko lej nym pro jek cie usta wy PIS
li kwi du ją cej Usta wę z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, a tym sa mym wszel kie upraw nie -
nia i kom pe ten cje Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Zda niem człon ków za rzą du re pre zen tu ją cych 1230
dział kow ców na sze go ogro du jest to ko lej na pró ba zni we -
cze nia do tych cza so we go do rob ku PZD na rzecz swo ich
człon ków, tj. naj uboż szej war stwy na sze go spo łe czeń stwa.

Co rocz nie na ze bra niach kół i w tym ro ku przed Kon fe -
ren cją De le ga tów dział kow cy za da ją za sad ni cze py ta nie 
– co z na szy mi dział ka mi? Czy przy pad kiem znów nie na -
ro dził się ja kiś po mysł li kwi da cji? Są za nie po ko je ni ty mi
nie ustan ny mi ata ka mi na nasz zwią zek i ich, jak że czę sto
cięż ką pra cę. Ta kie cią głe nę ka nie nie po zwa la na spo koj -
ną upra wę, od po czy nek, a tym bar dziej in we sto wa nie 
w ogró dek dział ko wy.

Czym się kie ru ją wnio sko daw cy co raz to no wych pro -
jek tów, zmian, a w efek cie li kwi da cji wie lo let nie go do -
rob ku mi lio na dział kow ców i ich ro dzin? Czy je in te re sy
chcą w ten spo sób za bez pie czyć wnio sko daw cy tych pro -
jek tów? Cóż moż na są dzić o pro jek cie p. po sła De ry, sko -
ro on na wet nie zna na szej pra wi dło wej na zwy – „usta wa

o ogród kach dział ko wych”. Pi sze o „przy mu sie na le że nia
do PZD” i chce go za mie nić na człon ko stwo we wspól -
no cie. Twier dzi, że wnie sio ny przez nie go pro jekt usta wy
w spo sób kom plek so wy ure gu lu je spra wę ogro dów dział -
ko wych. Czyż nie jest on ure gu lo wa ny? Je go (PiS) pro jekt
usta wy za kła da na wzór wspól not miesz ka nio wych, od -
płat ne za rzą dza nie ogro da mi i za stą pie nie do tych cza so -
we go za rzą dza nia opar te go w zde cy do wa nej więk szo ści
o dzia łal ność spo łecz ną ak ty wu, któ ry jest dzi siaj w każ -
dym ro dzin nym ogro dzie dział ko wym. Zgod nie z art. 9
ust. l pro jek to wa nej usta wy wszyst ko to co znaj du je się
dzi siaj w ogro dzie i sta no wi wła sność Związ ku sta nie się
współ wła sno ścią wszyst kich współ wła ści cie li. Jed nak
dział kow cy któ rzy czę sto bra li udział od po cząt ku w bu -
do wie ogro du i któ rzy przez wie le lat par ty cy po wa li w bu -
do wie in fra struk tu ry, a nie bę dzie ich stać na prze kształ -
ce nie pra wa użyt ko wa nia w pra wo wła sno ści, bę dą wy -
klu cze ni ja ko współ wła ści cie le. Na to miast, aby stać się
człon ka mi wspól no ty na le ży po nieść wszel kie kosz ty 
z tym zwią za ne oraz po no sić kosz ty utrzy ma nia in fra -
struk tu ry ogro do wej jej mo der ni za cji i roz bu do wy.

Nie ak cep tu je my ta kich no we li za cji.
Ja ko przed sta wi cie le licz ne go gro na na szych dział kow -

ców ROD im. Zjed no cze nie w Słup sku zwra ca my się do
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wszyst kich par la men ta rzy stów z ape lem o od rzu ce nie pro -
jek tu usta wy w pierw szym czy ta niu. Li czy my na to, że 

w tak waż nej dla nas spra wie zwy cię ży mą drość wła dzy 
i in te res oby wa te li.

Za rząd ROD im. Zjed no cze nie w Słup sku
Pre zes Za rzą du 

/-/ inż. Sta ni sław Ko siń skiSłupsk, 2 kwiet nia 2009 r.

ROD „Wę zła PKP” w No wym Są czu
Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej
Pan Lech Ka czyń ski
War sza wa

STA NO WI SKO
Dział kow ców Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Wę zła PKP” w No wym Są czu, 

w spra wie pró by uchy le nia usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
(Dz. U. nr 160 poz. 1419)

Na Wal nym Ze bra niu w dniu 25 kwiet nia 2009 ro ku
człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Wę zła
PKP” w No wym Są czu wy ra zi li swój sprze ciw i obu rze -
nie w związ ku z „no wym” pro jek tem usta wy (druk 
nr 1886) o ogro dach dział ko wych, któ ry jest ko lej ną pró -
bą uchy le nia ist nie ją cej usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku .

Sta now czo sprze ci wia my się i pro te stu je my prze ciw ja -
kim kol wiek zmia nom usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Rze ko me uwłasz cze nie dział kow ców jest nie do przy ję -
cia przez więk szość dział kow ców zda ją cych so bie spra -
wę z kosz tów, na ja kie bę dą na ra że ni przez pro po no wa ną
usta wę. Wszyst kie zmia ny to dzia ła nia zmie rza ją ce do
znisz cze nia ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Ocze ku je my rze czy wi ste go wspar cia praw dzi wej, po -
mo cy w obro nie na szej dział ko wej spo łecz no ści i Związ -
ku Dział kow ców.

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go 
„Wę zła PKP” w No wym Są czu

/-/ 102 pod pi sów
No wy Sącz, 29 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „Wy go da” w Bia łym sto ku

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek sej mu RP
War sza wa

PE TY CJA

Za rząd Ro dzin ne go ogro du dział ko we go „Wy go da” 
w Bia łym sto ku zwra ca się uprzej mie do Pa na Mar szał ka 
o nie pod da wa nie pod ob ra dy Sej mu RP pro jek tu usta wy
o ogro dach dział ko wych zło żo ne go przez po słów Pra wa 
i Spra wie dli wo ści w dniu 23 mar ca 2009 r. Zwra ca my się
oso bi ście do Pa na Mar szał ka, z proś bą, aby si łą swe go ro -
zu mu i wo li przy czy nił się do po ło że nia kre su cią głe mu

nę ka nia lu dzi, któ rzy wie lo let nim tru dem przy wró ci li zie -
mię za nie dba ne spo łe czeń stwu, stwo rzy li ogro dy -oa zy
zie le ni nie tyl ko dla sie bie, ale i dla miast.

Ko lej ny pro jekt re for my ogrod nic twa dział ko we go pod
szyl dem PiS wie my o tym, że jest in spi ro wa ny przez lu -
dzi cho ro bli wie nie na wi dzą cych Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych.
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My dział kow cy ma my świa do mość te go, że ob łud ne
uszczę śli wia nie na si łę dział kow ców po przez nie re al ne,
nie lo gicz ne pro po zy cje w no wym pro jek cie usta wy 
w spo sób oczy wi sty zmie rza ją do uni ce stwie nia Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych. Wi dzi my, że cho dzi o za an -
ga żo wa nie ła ko mych ką sków zie mi. Trze ba tyl ko usu nąć
prze szko dy: Usta wę z 2005 r. o ROD, PZD – je dy ne go re -
al ne go obroń cę ROD i sa mych ROD.

Nasz sprze ciw i obu rze nie bu dzą ta kie roz wią za nia jak:
– prze ję cie zie mi przez gmi ny i brak gwa ran cji, że gmi ny
sprze da ją dział kow com – do tych cza so wym użyt kow ni -
kom; li kwi da cja PZD i na cjo na li za cja ma jąt ku i fun du szy,
wy pra co wa nych przez la ta przez człon ków PZD; wpro -
wa dze nie do dat ko wych ob cią żeń fi nan so wych użyt kow ni -
ków dzia łek – nie moż li wych do ich udźwi gnię cia; zdzi -
wie nie i iry ta cję bu dzi za pis o moż li wo ści uzy ska nia dział -

ki o po wierzch ni 1500 m2 - oczy wi ście dro gą wy ru go wa -
nia 4 z 5-ciu do tych cza so wych użyt kow ni ków. Jest to roz -
wią za nie w in te re sie lu dzi za moż nych. Pro jekt wpro wa dza
po dział dział kow ców na wła ści cie li i użyt kow ni ków - po -
zba wio nych wszel kich praw. Jak pro jek tan ci wy obra ża ją
so bie przy szłe ich współ ży cie?

Na szym zda niem pro po zy cje PiS są też głę bo ko
sprzecz ne z Kon sty tu cją.

Z tych wzglę dów sta now czo pro te stu je my prze ciw uni -
ce stwie niu usta wy o ROD z 2005 r. i nie za stę po wa nia jej
zlep kiem wy po cin ob li czo nym na na iw nych.

Wy ra ża my głę bo ką wia rę w to, że in ter wen cja i oso bi -
sta po sta wa Pa na Mar szał ka sku tecz nie po wstrzy ma za -
pę dy pseu do re for ma to rów prą cych do li kwi da cji Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Z po wa ża niem

Człon ko wie Za rzą du ROD „Wy go da”
/-/ 6 pod pi sów

Wal ne Ze bra nie ROD „Jelcz” we Wro cła wiu

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „JELCZ” we Wro cła wiu ul. Mor wo wa

My Człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
i użyt kow ni cy dzia łek w ROD „Jelcz” we Wro cła wiu
zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym w
dniu 18.04.2009 ro ku przyj mu je my i prze ka zu je my do
ogól nej wia do mo ści na sze sta no wi sko wo bec zło że nia
przez PiS do Sej mu RP pro jek tu usta wy o ogro dach dział -
ko wych, pro wa dzą cej do li kwi da cji ogro dów i uchy le nia
obec nie obo wią zu ją cej, do brej i przy ja znej dla nas dział -
kow ców usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

– Je ste śmy prze ciw ni zmia nom pro po no wa nym w pro -
jek cie usta wy wg PIS. Fra ze sy i oszu kań cze za pi sy pro wa -
dzą do wy zby cia się moż li wo ści użyt ko wa nia dział ki.
Ta kim dzia ła niom mó wi my sta now cze NIE.

– Je ste śmy prze ciw ni li kwi da cji praw nie ist nie ją cej or -
ga ni za cji tj. Pol skie go Związ ku Dział kow ców, na cjo na li -

za cji ma jąt ku i gro ma dzo nych przez nas, przez dłu gie la -
ta fun du szy, po wsta łych ze skła dek i wpłat dział kow ców.

Bez myśl na li kwi da cja Ogro dów, to li kwi da cja zie le ni,
tak nie zbęd nej do ży cia chro nio ne go przez PiS od po cząt -
ku!

Ogród dział ko wy, to wy peł nie nie pust ki cza so wej eme -
ry tów i ren ci stów. Chce my w spo ko ju i za do wo le niu do -
żyć swych dni na swo ich dział kach. Dla te go też bę dzie my
do koń ca wspie rać wszel kie dzia ła nia w obro nie bar dzo
do brej Usta wy o ROD, w obro nie ogro dów dział ko wych
i na sze go Związ ku!

Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze upo waż nia Za rząd
ROD „Jelcz” do sze ro ko po ję tej pu bli ka cji przy ję te go Sta -
no wi ska, w tym do prze sła nia go do Pre zy den ta, Pre mie -
ra, Sej mu i Se na tu RP.

Za Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze
Prze wod ni czą cy Ze bra nia

/-/
/-/ 7 pod pi sów

Wro cław, 18 kwiet nia 2009 r.
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Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Oław ka” we
Wro cła wiu w imie niu swo ich 480 dział kow ców oraz ich
ro dzin wy ra ża zde cy do wa ny sprze ciw wo bec zło żo ne go
do Sej mu RP pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.

Przed sta wio ny pro jekt usta wy pro wa dzi w spo sób jed -
no znacz ny do uni ce stwie nia w Pol sce ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych oraz do uchy le nia po wszech nie ak cep-
to wa nej i od wie lu lat ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Bu dzi to w dział kow cach obu rze nie oraz nie spra wie dli -
wo ści spo łecz nej.

Pro jekt usta wy za kła da li kwi da cję praw nie ist nie ją ce go,
spo łecz nie dzia ła ją ce go Pol skie go Związ ku Dział kow ców
sku pia ją ce go na te re nie RP set ki ty się cy swo ich człon ków.
PZD dzia ła jąc w imie niu swo ich człon ków re ali zu je ce le
za war te w Sta tu cie PZD po le ga ją ce przede wszyst kim na
krze wie niu oświa ty ogrod ni czej, ochro nie śro do wi ska
ogro dów po przez roz wój i mo der ni za cję ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych.

Nie do za ak cep to wa nia jest plan ode bra nia pra wa wła -
sno ści grun tów czy pra wa wie czy ste go użyt ko wa nia grun -
tów Związ ku, któ re to ak ty słu żą do za bez pie cze nia te -
re nów ro dzin nych ogro dów dział ko wych przed za bu do -
wa niem, sprze da żą in we sto rom na ce le ko mer cyj ne. Na -
by te pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go PZD grun tów
ogro dów dział ko wych słu ży efek tyw nie ro dzi nom dział -
kow ców po przez za cho wa nie ogro dów w struk tu rze miast
i gmin. PiS w swo im pro jek cie usta wy pro po nu je, aby
dział kow cy skła da li się na wy na gro dze nia eta to we go za -
rzą du ogro du, po kry wa li kosz ty dzia łal no ści te go za rzą du
oraz po no si li obo wiąz ko we opła ty z ty tu łu utrzy ma nia
czę ści wspól nych i urzą dzeń ogól ne go użyt ku. To dział -
kow cy wg pro jek tu po kry wa li by kosz ty prze kształ ca nia
pra wa użyt ko wa nia w pra wo wła sno ści dział ki, tj. kosz ty
geo de zyj ne, no ta rial ne, wpi sy do ksiąg wie czy stych. Pro -
jekt za kła da rów nież opo dat ko wa nie użyt kow ni ków i wła -
ści cie li dzia łek po dat kiem rol nym. Wszyst kie po wyż sze
pro po no wa ne kosz ty są zbyt wy so kie i nie do za ak cep to -
wa nia przez ubo gie ro dzi ny eme ry tów, ren ci stów i bez ro -
bot nych, któ rzy sta no wią więk szość spo łecz no ści dział-
kow ców.

Obec nie zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem skład ka
człon kow ska wy no si 45 zł w ska li ca łe go ro ku, po zo sta łe

zaś opła ty na po trze by roz wo ju ogro du dział kow cy
uchwa la ją na wal nych ze bra niach w spo sób de mo kra tycz -
ny sa mo dziel nie.

Za rząd ROD „Oław ka” wy ra ża swo je oba wy, co do
moż li wo ści prze kształ ce nia pra wa użyt ko wa nia dział ki w
pra wo wła sno ści, bo wiem wg pro jek tu przy go to wa ne go
przez PiS bę dzie to moż li we je dy nie w przy pad ku, gdy
da ny ogród dział ko wy jest prze zna czo ny w pla nie miej -
sco wym pod ogrod nic two dział ko we oraz po po zy tyw -
nym roz pa trze niu przez wła dze gmi ny wnio sku dział -
kow ca.

W świe tle obo wią zu ją ce go pra wa pro po zy cje te są nie -
zgod ne z prze pi sa mi Kon sty tu cji RP, prze pi sa mi o sa mo -
rzą dzie te ry to rial nym, o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi 
i o za go spo da ro wa niu prze strzen nym.

W przy pad ku Mia sta Wro cła wia, na te re nie któ re go
znaj du je się ROD „Oław ka”, 95% te re nów ro dzin nych
ogro dów dział ko wych zo sta ło prze zna czo nych w miej sco -
wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go na in ne
niż ogrod nic two dział ko we ce le, a więc żad ne prze kształ -
ce nie pra wa użyt ko wa nia w pra wo wła sno ści bę dzie nie -
moż li we.

Pro po zy cje za war te w pro jek cie usta wy zmie rza ją do
po wo ła nia wspól not ogro do wych na wzór wspól not
miesz ka nio wych nie przy sta ją do ogrod nic twa dział ko we -
go i nie ma ją one ja kich kol wiek moż li wo ści obro ny ist -
nie nia ogro dów dział ko wych, gdyż wg pro jek tu to gmi ny
po dej mu ją uchwa ły o za ło że niu ogro du dział ko we go oraz
o li kwi da cji ogro du na ce le prze wi dzia ne w pla nach miej -
sco wych. Oczy wi ste wnio ski na su wa ją się sa me.

Pro jekt usta wy pro wa dzi do znisz cze nia bli sko 200-let -
niej hi sto rii ogrod nic twa dział ko we go oraz wie lo let nich
tra dy cji ogrod nic twa dział ko we go na zie miach pol skich.
Uwa ża my, że ak tu al nie obo wią zu ją ca usta wa o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych z dnia 8.07.2005 r. speł nia
swo je za da nie, za bez pie cza i chro ni pra wa dział kow ców,
gwa ran tu je re ali za cję spo łecz nych po trzeb na użyt ko wa -
nie dzia łek w ogro dach w ko lej ny la tach. Wno si my więc
o od rzu ce nie pro jek tu usta wy au tor stwa Pra wa i Spra wie -
dli wo ści ja ko nie zgod nej z pra wem oraz ja ko szko dzą cej
in te re som dział kow ców ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych i spo łe czeń stwu miast i gmin.

Pre zes Za rzą du
/-/ Hen ryk Zwo liń ski

Za rząd ROD „Oław ka” we Wro cła wiu

Sta no wi sko
Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Oław ka” we Wro cła wiu

w spra wie wnie sio ne go przez Pra wo i Spra wie dli wość pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych
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Dział kow cy ROD „Tru so” w El blą gu uczest ni czą cy 
w wal nym ze bra niu spra woz daw czym w dniu 25 kwiet nia
2009 ro ku sta now czo sprze ci wia ją się ko lej nym pró bom
zmia ny obo wią zu ją cej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. Usta wa ta w peł ni gwa ran tu -
je nam w peł ni ko rzy sta nie z dzia łek oraz za bez pie cza na sze
pra wa. Po sło wie z Klu bu Par la men tar ne go PiS przed ko -
lej ny mi wy bo ra mi po przez swo je obiet ni ce nie do speł nie -

nia pró bu ją zdo być so bie elek to rat. Dział kow cy to nie
„ciem ny lud” i nie da się oszu kać. My dział kow cy zde cy -
do wa ne sta no wi sko w obro nie już ist nie ją cej usta wy o ROD
wy ra ża li śmy wie lo krot nie. Ape lu je my, po zo staw cie nas
dział kow ców w spo ko ju, po zwól cie nam upra wiać na sze
dział ki i cie szyć się każ dym dniem spę dzo nym w ogro dzie
dla nas sta no wią cym miej sce re lak su i wy po czyn ku. 

Nie uszczę śli wiaj cie nas na si łę wa szy mi po my sła mi.

ROD „Tru so” w El blą gu

STA NO WI SKO
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Tru so” w El blą gu 

w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa PiS

Pre zes ROD 
/-/ Ur szu la Za su wa

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Ta de usz Boh da no wicz

Wal ne Ze bra nie ROD „Ko le jarz” w Pac ko wie

PRO TO KÓŁ
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go w Pacz ko wie uchwa lo ny 

w dniu 25.04.2009 r

Człon ko wie ROD „Ko le jarz” w Pacz ko wie uczest ni czą -
cy na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym po za po zna -
niu się z in for ma cją o no wym pro jek cie „Usta wy 
o Ogro dach Dział ko wych” zgło szo nym do Sej mu RP w dniu
23.03.09 r. przez po słów PiS zmie rza ją ce go do li kwi da cji
Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa la ją pro test wo -
bec te go pro jek tu. Stwier dza my, że nie ocze ku je my żad -
nych no wych ustaw w tym za kre sie. Usta wa z dnia 8 lip ca
2005 o ro dzin nych Ogro dach dział ko wych jest usta wą,

któ ra za bez pie cza pra wa Dział kow ców w spo sób wy star -
cza ją cy i bez piecz ny. Pro po no wa ny no wy ład w Ogro dach
Dział ko wych spo wo du je za męt i nie pew ność dal sze go
użyt ko wa nia przez obec nych użyt kow ni ków.

No wa struk tu ra wspól not ogro do wych nam nie od po -
wia da. Nie chce my ta kiej or ga ni za cji i sprze ci wia my się
li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Pra gnie my spo koj nie pra co wać w ogro dzie „Ko le jarz”
w Pacz ko wie.

/-/ 19 pod pi sów

Wal ne Ze bra nie ROD „Zwie rzy niec” w Kra ko wie

UCHWA ŁA NR 15/2009
Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go człon ków ROD „ZWIE RZY NIEC” w Kra ko wie

w dniu 26 kwiet nia 2009 r.
w spra wie, sta no wi ska do ty czą ce go no we go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych wnie -

sio ne go przez Po sła PiS Pa na An drze ja De rę

§1
Wal ne ze bra nie ROD „Zwie rzy niec” w Kra ko wie skła -

da pro test przed przy ję ciem ko lej ne go wnio sku zno we li -
zo wa nia usta wy o ogro dach dział ko wych. Pro jekt

przed sta wio ny przez PiS jest nie zgod ny z kon sty tu cją 
i stwa rza za gro że nia dla dział kow ców. W za łą cze niu sta -
no wi sko Wal ne go Ze bra nia.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia (Kon fe ren cji De le ga tów)
/-/
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Sza now ny Pa nie Mar szał ku,
Wal ne Ze bra nie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go

„Zwie rzy niec” w Kra ko wie z przy kro ścią stwier dza, że
na dal mu si my mar twić się o swo ją przy szłość. Je ste śmy
ca ły czas nę ka ni pró ba mi za bra nia nam te go je dy ne go
skraw ka zie mi. Dział ki są dla nas ostat nim źró dłem spo -
ko ju i od po czyn ku. Ogród jest dla nas oa zą ci szy i re lak -
su. Dział kow ca mi nie tyl ko są u nas eme ry ci i ren ci ści,
któ rzy pra gną od po czyn ku po wie lu la tach pra cy i pła ce -
nia po dat ków, ale rów nież lu dzie mło dzi, któ rym po trzeb -
ny re laks od co dzien no ści, po śpie chu i stre su. Po tra fi my
ak tyw nie od po czy wać jed no cze śnie pie lę gno wać to co
naj pięk niej sze czy li na sze ogród ki. Wszy scy je ste śmy jed -
ną wiel ką ro dzi ną. Wza jem nie się wspie ra my i po ma ga my
so bie. PiS ko lej ny raz pró bu je „uszczę śli wić na si łę” dział -
kow ców swo imi nie udol ny mi pro jek ta mi ustaw. Obec ny

pro jekt usta wy zło żo ny przez Pa na Po sła An drze ja De rę 
w dniu 23 mar ca 2009 r. w dal szym cią gu na ru sza pra wa
Pol skie go Związ ku Dział kow ców i sa mych dział kow ców,
któ rzy upra wia ją swo je dział ki w na szym ogro dzie od po -
nad 60 lat. Dział kow cy z ROD „Zwie rzy niec” nie zga dza -
ją się na zmia nę do tych cza so wej usta wy z dnia 8 lip ca
2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Pro po no wa -
ny pro jekt pro wa dzi do nie uchron nej li kwi da cji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców oraz ogrod nic twa dział ko we go 
w na szym kra ju. Obec na usta wa uchwa lo na 8 lip ca 2005 r.,
w peł ni gwa ran tu je nam moż li wość ko rzy sta nia z na szych
dzia łek i gwa ran tu je nam też w przy pad ku li kwi da cji ogro -
du peł ne od szko do wa nie. Pro te stu je my przed przy ję ciem
pro jek tu usta wy, któ ry jest nie zgod ny z kon sty tu cją i żą -
da my je go od rzu ce nia.

PRO TEST

Pre zes Ogro du 
/-/ mgr Hu bert Kraj cer

Kra ków, 26 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „Tu li pan” w Prze my ślu

Pan/Pa ni Po seł
Sejm RP

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/

Sza now na Pa ni Po seł,
Sza now ny Pa nie Po śle,
Za rząd i dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go

„Tu li pan” w Prze my ślu zwra ca ją się z ape lem do Pań i Pa -
nów Po słów re pre zen tu ją cych Pod kar pa cie w Sej mie RP
o od rzu ce nie pro jek tu usta wy o ogród kach dział ko wych,
przed sta wio ne go pracz Pra wo i Spra wie dli wość w dniu
23 mar ca 2009 r.

Par tia Pra wo i Spra wie dli wość ujaw ni ła ko lej ną pro po -
zy cję, ma ją cą na si łę uszczę śli wić dział kow ców. Ten „re -
wo lu cyj ny” i no wa tor ski pro jekt jest nie mal iden tycz ny 
w swej tre ści z po przed nio zgła sza ny mi przez tę par tię
pro po zy cja mi re for my ogrod nic twa dział ko we go. Nie
wno si żad nych no wych roz wią zań, a je dy nie po wie la zna -
ne już wcze śniej slo ga ny do ty czą ce od da wa nia grun tów
za bez cen, li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
na cjo na li za cji ma jąt ku spo łecz ne go oraz tzw. uwłasz cze -
nia dział kow ców.

Uwa ża my, ze pro jekt usta wy w żad nym ar ty ku le nie
gwa ran tu je, że pol scy dział kow cy otrzy ma ją dział ki na
wła sność. Trze ba ja sno po wie dzieć, że ak tu al ny stan praw -

ny grun tów zaj mo wa nych przez ro dzin ne ogro dy dział ko -
we oraz ma so wo zgła sza ne rosz cze nia osób fi zycz nych 
w sto sun ku do tych grun tów sku tecz nie unie moż li wia ją
uwłasz cze nie dział kow ców. Po nad to pro po zy cje PiS są
sprzecz ne z Kon sty tu cją RP, gdyż zmie rza ją za rów no do
nie zgod nej z pra wem li kwi da cji po za rzą do wej or ga ni za cji
spo łecz nej ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców, jak
rów nież zmu sza ją Gmi ny do sprze da ży swe go ma jąt ku.

Pro jekt usta wy zli kwi du je gwa ran cje praw ne, któ re
obec nie unie moż li wia ją swo bod ne prze zna cza nie na ce le
ko mer cyj ne grun tów za ję tych przez ogro dy. Tym sa mym
przej mo wa nie te re nów po ło żo nych czę sto w atrak cyj nych
miej scach oraz wy własz cza nie dział kow ców i li kwi da cja
ogro dów sta ną się o wie le prost sze.

Sza now na Pa ni Po seł,
Sza now ny Pa nie Po śle,
Z po wyż szych wzglę dów Za rząd i dział kow cy z ROD

„Tu li pan” w Prze my ślu w ca ło ści po pie ra ją do tych czas
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obo wią zu ją cą usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Ma my na dzie ję, że dzia ła nia Pań i Pa nów Po słów
sku tecz nie po wstrzy ma ją za pę dy „re for ma to rów”, zmie -

rza ją ce wprost do usu nię cia ogro dów dział ko wych z ma -
py na sze go kra ju.

Za Za rząd ROD

Skarb nik
/-/ Ire na Ce lep

V -ce Pre zes
/-/ Sta ni sław Paw łuc ki

Pre zes
/-/ Wal de mar Pacz kow ski

Prze myśl, 25 mar ca 2009 r.

Li sto o po dob nej tre ści zo stał skie ro wa ny rów nież do Mar szał ka Sej mu Pa na Bro ni sła wa Ko mo row skie go.

Wal ne Ze bra nie ROD im. A. Do ma gal skie go w Gdy ni

Mar sza łek Sej mu RP
Pan Bro ni sław Ko mo row ski

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
Za nie po ko je ni po wra ca ją cy mi ata ka mi zmie rza ją cy mi

do po zba wie nia nas ogro dów dział ko wych my, użyt kow -
ni cy dzia łek, ze bra ni na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw -
czym Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. A Do ma-
gal skie go w Gdy ni, przed kła da my na rę ce Pa na Mar szał -
ka pe ty cję w obro nie na szych ogro dów.

Ogród nasz, na te re nie mia sta Gdy nia, ist nie je od po nad
czter dzie stu lat da jąc du żo za do wo le nia i sa tys fak cji tym,
któ rzy go upra wia ją. Jest jed no cze śnie miej scem, któ re łą -
czy po ko le nia, ce men tu je wię zi ro dzin ne oraz spo łecz ne.
To nie tyl ko ogro dzo ny, za mknię ty ob szar te re nu, ale tak -
że wie le ini cja tyw i pro po zy cji funk cjo no wa nia z lo kal ną
spo łecz no ścią. Przy kła da mi mo gą tu być do sko na ła

współ pra ca z Po li cją, co bez po śred nio prze kła da się na
ogól ny stan bez pie czeń stwa w dziel ni cy i mie ście, oraz
wspie ra nie pla có wek oświa to wych po przez za opa try wa nie
je w wa rzy wa i owo ce. Ogród dział ko wy jest też „oa zą”
ci szy, spo ko ju i zie le ni; za dba ne i za go spo da ro wa ne „zie -
lo na płu ca mia sta”.

Pa nie Mar szał ku, kie ru je my te sło wa w na dziei, że znaj -
dą one uzna nie u Pa na. Je ste śmy prze ko na ni, że w tak sza -
cow nej in sty tu cji, pod Pa na kie row nic twem, ja ką jest
Sejm RP, bę dzie Pan orę dow ni kiem idei po zo sta wie nia
ogro dów dział ko wych ich obec nym użyt kow ni kom.

Z ogro do wym po zdro wie niem

Prze wod ni czą cy WZS 
/-/ mgr inż. W. Ja siń ski

Pre zes Ogro du im. A. Do ma gal skie go w Gdy ni 
/-/ inż. L. Nie wiń ski

Gdy nia, 29 kwiet nia 2009 r.

ROD „Sto krot ka” w Bo le sław cu

PRO TEST
Pro te stu je my prze ciw ko no we mu pro jek to wi usta wy o ogro dach dział ko wych 

w wer sji pro po no wa nej przez Pra wo i Spra wie dli wość.

Ko lej ny już raz Pra wo i Spra wie dli wość chce otu ma nić
nas dział kow ców pro po no wa nym „do bro dziej stwem”. To
już prze ra bia li śmy. Na si dział kow cy chcą po pro stu spo -

ko ju, sta bi li za cji Związ ku. Ko lej ne ata ki na ogro dy dział -
ko we nie sprzy ja ją wy ko ny wa niu pra cy sta tu to wej przez
za rzą dy ROD, jak rów nież po wo du ją, że dział kow cy są



51

za nie po ko je ni ta ką sy tu acją a przede wszyst kim moż li wo -
ścią ura ty dział ki, gdyż wy kup dzia łek był by moż li wy je -
dy nie dla nie wiel kiej grup ki dział kow ców.

Tą dro gą rów nież po pie ra my Sta no wi sko Kra jo wej Ra -
dy PZD z dnia 31 mar ca 2009 r. w spra wie pro jek tu usta -

wy o ogro dach dział ko wych oraz sta no wi sko Okrę go we -
go Za rzą du PZD w Le gni cy z dnia 22 kwiet nia 2009 r. 
w za kre sie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych au -
tor stwa Pra wa i Spra wie dli wo ści.

Z upo waż nie nia człon ków Związ ku z Ro dzin ne go
Ogro du „Sto krot ka” w Bo le sław cu.

Pre zes ROD „Sto krot ka”
/-/ Re gi na Bram

Bo le sła wiec, 27 kwiet nia 2009 r.

ROD im. Le na w Wil ko wie

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP. War sza wa

Prze wod ni czą cy Wal ne go ze bra nia 
/-/ Wer ner Pa nic

Sza now ny Pa nie Mar szal ku,
W imie niu dział kow ców Ro dzin nych Ogro dów Dział -

ko wych im. Le na w Wil ko wie, Okrę gu Le gnic kie go, pra -
gnie my wy ra zić swo je sta no wi sko w od nie sie niu do zło -
żo ne go w Sej mie RP w dniu 23 mar ca 2009 r., pro jek tu
usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa klu bu Pra wo 
i Spra wie dli wość. My dział kow cy re pre zen tu ją cy 126 ro -
dzin w ROD w Wil ko wie po za po zna niu się z ko lej nym
pro jek tem usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa Po -
sła Pa na An drze ja De ry po now nie od czu wa my że Pan Po -
seł pró bu je wpro wa dzić za męt w spo łe czeń stwie dział-
ko wym.

Czas naj wyż szy, aby Par la men ta rzy ści da li spo kój ro -
dzin nym ogro dom dział ko wym i skoń czy li tę kil ku na sto -

let nie pod cho dy w ce lu zdo by cia elek to ra tu spo so bem
„oszu kań czym”. W ca łej Eu ro pie są licz ne Związ ki dział -
ko we i nie są nę ka ne tak jak Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców.

Je ste śmy prze ciw ni wszel kim zmia nom do ty czą cym ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych. Zwra ca my się do Pa na
Mar szał ka o za prze sta nie prac nad zmia na mi usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych, gdyż obec na usta wa
gwa ran tu je nam spo koj ne użyt ko wa nie na szych dzia łek.

Ape lu je my do Pa na i wszyst kich Po słów i Se na to rów
RP o za nie cha nie wszel kich dzia łań prze ciw ko li kwi da cji
obec ne go sta nu praw ne go o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych.

W imie niu dział kow ców ROD w Wil ko wie
Z wy ra za mi sza cun ku 

Pre zes
/-/ Ja ni na Zwierz chow skaWil ków, 28 kwiet nia 2009 r.

ROD im. K. Świer czew skie go w Bu ku

Mar sza łek Sej mu RP
Pan Bro ni sław Ko mo row ski

STA NO WI SKO

Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. 
K. Świer czew skie go w Bu ku po wiat Po znań ski ze bra nych

na wal nym ze bra niu spra woz daw czym w dniu 22.04.2009 r.
wy ra ża ją zde cy do wa ne sta no wi sko NIE – pro jek to wi usta -
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wy PiS po sła An drze ja De ry. PiS- owski pro jekt za kła da li -
kwi da cję PZD.

Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. uchwa lo na przez Sejm RP
jest usta wą bro nią cą dział kow ców szcze gól nie nas, któ -
rzy w tym ro ku ob cho dzi my 55-1ecie ist nie nia ogro du.
Więk szość z nas to eme ry ci, ren ci ści, lu dzie bied ni. Dział -
ka jest dla nas je dy ną for mą ak tyw ne go wy po czyn ku, du -
żą gru pę nie stać na wy jazd na wcza sy, wa rzy wa
wy ho do wa ne na ogro dzie wspo ma ga ją nasz bu dżet nie
stać nas na wy kup dzia łek

Dział kow cy Wiel ko pol scy ma ją bo ga tą tra dy cje Ogro -
dów Dział ko wych dla te go war to je bro nić przed de ma -

go ga mi pu sty mi ha sła mi wy bor czy mi. W okrę go wym za -
rzą dzie w Po zna niu ma my sztan dar To wa rzy stwa Ogro -
dów Dział ko wych z 1935 ro ku z wi ze run kiem św. Te re ski
pa tron ki Dział kow ców. Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we to
roz wój ogro dów, zie lo ne te re ny dla miast jest nas mi lion
człon ków z ro dzi na mi sta no wi my 5 mi lio nów osób. Od -
da nie Ogro dów Gmi nom, któ re nie chcą na szej or ga ni za -
cji do pro wa dzi Ogro dy do li kwi da cji. Zwra ca my się do
Pa na Mar szał ka rze czo wo my ślą cych Pan Pa nów Po słów
o od rzu ce nie pro jek tu nie daj cie się zma ni pu lo wać tym,
co sie ją za męt w umy słach dział kow ców i ta nim po pu li -
zmem chcą sprze dać dział ki in nym ce lu.

Z upo waż nie nia wal ne go ze bra nia dział kow ców

Za stęp ca Pre ze sa
/-/

Pre zes
/-/

Se kre tarz
/-/

ROD im. 700-le cia Bu ku w Bu ku

Po sło wie
Rzecz po spo li tej Pol skiej

My, użyt kow ni cy dzia łek w Ro dzin nym Ogro dzie
Dział ko wym im. 700-le cia Bu ku pro te stu je my prze ciw ko
za ku som po zba wie nia nas moż li wo ści użyt ko wa nia na -
szych dzia łek. Je ste śmy spo łecz no ścią, któ ra z pra cy na
zie mi czer pie ra dość ży cia, cza sem na wet u je go schył ku.
Wie le tru du wło ży li śmy w zie mię czę sto za nie dba ną, za -
śmie co ną. Uczy ni li śmy „zie lo ne płu ca” dla na sze go mia -
sta. Więk szość z nas to eme ry ci i ren ci ści pod pie ra ją cy

do mo wy bu dżet plo na mi uzy ska ny mi z upra wy dzia łek, 
a tak że ro dzi ny z ma ły mi dzieć mi, gdzie po byt na dział ce
jest al ter na ty wą na be to no we blo ko wi ska. Przy pusz cza -
my, że nie stać nas bę dzie na wy kup dzia łek i zwią za ne 
z tym opła ty.

Dla te go pro si my jesz cze raz roz pa trzyć po sta wio ne pro -
jek ty, nie „uszczę śli wiać” nas na si łę i nie wy wa żać już
otwar tych drzwi.

Pre zes
/-/ Wik tor Tym kow ski

Buk, 25 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Sło necz nik” w Po zna niu

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now ny Pa nie Mar szał ku,
Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze Ro dzin ne go Ogro du

Dział ko we go „Sło necz nik” w Po zna nia pra gnie wy ra zić
swój sprze ciw po za po zna niu się z za miesz czo nym w in -

ter ne cie pre fek tem usta wy o ogród kach dział ko wych. Bul -
wer su je nas chęć znisz cze nia przez pew ne ugru po wa nie
ła du i po rząd ku, któ ry pa nu je od wie lu lat w ogrod nic twie
dział ko wym oraz roz wią za nia Pol skie go Związ ku Dział -
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kow ców - sa mo dziel nej, sa mo rząd nej i sa mo fi nan su ją cej
się or ga ni za cji. Nie zga dza my się z dzia ła niem, któ re mo -

gło by się przy czy nić do za wład nię cia do rob kiem Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców.

W imie nia uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia ROD 
„Sło necz nik”, któ re od by ło się 24.04.2009 r.

Pre zes ROD
/-/Po znań, 24 kwiet nia 2009 r.

ROD im. T. Ko ściusz ki w Drez den ku

STA NO WI SKO
Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. T. Ko ściusz ki w Drez den ku
w spra wie no wej ini cja ty wy le gi sla cyj nej Pra wa i Spra wie dli wo ści do ty czą cej 

zmia ny Usta wy o ogro dach dział ko wych

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/

W związ ku z ko lej ną pró bą for so wa nia w Sej mie przez
PiS no wej usta wy o ogro dach dział ko wych my wie lo let -
ni dział kow cy pro te stu je my sta now czo prze ciw wszel kim
ma ni pu la cjom pra wem dział ko wym. Przed sta wio ny pro -
jekt po sła An drze ja De ry jest ma mie niem dział kow ców 
o moż li wo ści na by cia dział ki nie mal za dar mo. Dział kow -
cy z Ro dzin ne go Ogro du w Drez den ku po pie ra ją za cho -
wa nie ak tu al nie obo wią zu ją cej Usta wy z 8 lip ca 2005 r.

Pro po nu je my, by po sło wie i po li ty cy za ję li się spra wa -
mi nur tu ją cy mi spo łe czeń stwo, a ogro dy dział ko we po zo -
sta wi li dział kow com. Ogro dy dział ko we za pew nia ją
wy po czy nek, za ję cie eme ry tom, ren ci stom i bez ro bot nym
oraz uzu peł nie nie ich bu dże tu ta ni mi i zdro wy mi wa rzy -
wa mi i owo ca mi, a wszel kie ma ni pu la cje praw ne wo kół
te go za gad nie nia wpro wa dza ją nie po trzeb ną ner wo wość

wśród i tak już zner wi co wa ne go spo łe czeń stwa. Uwa ża -
my, że au to rzy pro jek tu PiS nie zna ją re aliów funk cjo no -
wa nia ogro dów, dla te go nie wol no im pra wem ma ni -
pu lo wać, a w efek cie do pro wa dzić do li kwi da cji czę ści
ogro dów.

Uprzej mie pro si my Pa na Mar szał ka Sej mu RP o wy słu -
cha nie gło su licz nych dział kow ców i nie do pusz cze nie do
uchwa le nia do ku men tu, któ ry tyl ko przy wo łu je wiel kie
ha sła uczy nie nia spra wie dli wo ści, a w rze czy wi sto ści mo -
że speł nić tyl ko ocze ki wa nia po sła De ry i mo że nie licz -
nych je go zna jom ków, któ rzy już wcze śniej wbrew pra wu
np. po bu do wa li so bie do my na dział kach.

Li czy my na zro zu mie nie i od rzu ce nie ko lej ne go za ma -
chu na ogro dy dział ko we w Pol sce, by nie zbu rzyć wie lo -
let nie go do rob ku ro dzin dział ko wych.

Za rząd

V -ce Pre zes ROD
/-/ Fran ci szek Za raś

Pre zes Za rzą du ROD
/-/ Edward Chrą chol

ROD „Osie dle Le śne” w Ko strzy nie nad Od rą

Do:
La ski Mar szał kow skiej
Na rę ce Mar szał ka Sej mu RP
Bro ni sła wa Ko mo row skie go

My dział kow cy ROD „Osie dle Le śne” w Ko strzy nie
nad Od rą, w peł ni po pie ra my usta wę o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych, uchwa lo ną przez Sejm z dnia
8.07.2005 r. i sto imy na sta no wi sku utrzy ma nia do tych -

cza so wej struk tu ry Związ ku. Nie po ko ją nas na pły wa ją ce
in for ma cje na te mat pro jek tu usta wy przy go to wa nej przez
PiS, w któ rej za war te są prze pi sy za sad ni czo zmie nia ją ce
for my użyt ko wa nia dzia łek, co mo że do pro wa dzić do li -
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kwi da cji więk szo ści ogro dów oraz Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Je ste śmy ogro dem ma łym, po sia da ją cym
186 dzia łek, jed nak łą czy my się so li dar nie ze wszyst ki mi
dział kow ca mi w kra ju, któ rym na ser cu le ży do bro na -
szych dzia łek i ogro dów, a tak że do bro ca łej po nad 100-
let niej or ga ni za cji

Nie ma my po trze by mie sza nia się do po li ty ki, ale ma my
po trze bę czer pa nia ko rzy ści z te go, co przez wie le lat osią -
gnę li śmy i co da je bli skość prze by wa nia na ło nie na tu ry.

Usta wa z dnia 8. 07.2005 r, w peł ni za bez pie cza pra wa
dział kow ców, a za mie rzo ną przez PiS zmia ną jest lek ce -
wa żą ca dla pra wa, jak i dla po nad mi lio no wej rze szy dział -
kow ców.

Dla te go mó wi my ka te go rycz ne „Nie” dla zmia ny prze -
pi sów, któ re ude rzy ły by w naj słab szą eko no micz nie gru -
pę spo łe czeń stwa.

Żą da my za prze sta nia po zor nej na pra wy te go co funk -
cjo nu je spraw nie i spra wie dli wie od po nad wie ku.

Zwra ca my się do po słów RP o od rzu ce nie pro jek tu
zmia ny usta wy o ROD, któ re są wy jąt ko wo szko dli we
wo bec nas dział kow ców.

Za pew nij cie nam spo kój i bez pie czeń stwo, co do dal -
sze go użyt ko wa nia dzia łek, do ta nie go wy po czyn ku i re -
kre acji, a tak że do oa zy zie le ni i ci szy do stęp nej miesz -
kań com na sze go mia sta.

W imieniu Za rzą du

V -ce Pre zes
/-/ Adam Blo daKo strzyn nad Od rą, 28 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Łącz ność” we Wro cła wiu

STA NO WI SKO
Uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Łącz ność” we Wro cła wiu

Uczest ni cy Ze bra nia Wal ne go wy ra ża ją swo je głę bo kie
za nie po ko je nie dal szy mi pró ba mi li kwi da cji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i zmia nę sta tu tu Ro dzin nych

Ogro dów Dział ko wych. Ma my głę bo ką na dzie ję, że Sejm
RP od rzu ci zło żo ny pro jekt, bo jest on szko dli wy dla idei
ogrod nic twa w Pol sce.

W za łą cze niu li sta uczest ni ków ze bra nia, któ rzy swym
pod pi su sprze ci wia ją się pró bie zmia ny 

Na szej Usta wy.
/-/ 29 pod pi sów

Dział kow cy i Za rząd ROD „Wy po czy nek” w Le gni cy

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu

Dział kow cy i Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Wy po czy nek” zwra ca ją, się z ape lem do Pa na Mar szał -
ka o nie pod da wa nie pod ob ra dy Sej mu RP pro jek tu usta -
wy o ogród kach dział ko wych, zło żo nych przez po słów
Pra wa i Spra wie dli wo ści w dniu 23 mar ca 2009 r.

Par tia Pra wo i Spra wie dli wość ujaw ni ła ko lej ną pro po -
zy cję, ma ją cą na si łę uszczę śli wić dział kow ców. Ten „re -
wo lu cyj ny” pro jekt jest nie mal iden tycz ny w swej tre ści z
po przed nio zgła sza ny mi przez tę par tię pro po zy cja mi re -

for my ogrod nic twa dział ko we go. Nie wno si żad nych no -
wych roz wią zań, a je go głów ne za ło że nia to od da wa nie
przez jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go grun tu za bez -
cen, li kwi da cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców, na cjo -
na li za cją ma jąt ku spo łecz ne go oraz tzw. uwłasz cze nie
dział kow ców.

Pro jekt usta wy nie za wie ra żad nych gwa ran cji, że pol -
scy dział kow cy otrzy ma ją dział ki na wła sność. Ak tu al ny
stan praw ny gran tów zaj mo wa nych przez ro dzin ne ogro -
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dy dział ko we po wo du je, że uwłasz cze nie nie bę dzie moż -
li we. Po nad to pro po zy cje PiS są sprzecz ne z Kon sty tu cją
RP, gdyż zmie rza ją za rów no do nie zgod nej z pra wem li -
kwi da cji sa mo rząd nej or ga ni za cji spo łecz nej, ja ką jest Po -
la ki Zwią zek Dział kow ców, jak rów nież zmu sza ją Gmi ny
do sprze da ży swe go ma jąt ku.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że pro jekt no wej usta wy zli kwi -
du je gwa ran cje praw ne, któ re obec nie unie moż li wia ją
swo bod ne prze zna cza nie na ce le ko mer cyj ne grun tów za -
ję tych przez ogro dy. Tym sa mym przej mo wa nie te re nów
po ło żo nych czę sto w atrak cyj nych miej scach oraz wy -
własz cza nie dział kow ców i li kwi da cja ogro dów sta ną się
o wie le prost sze.

Dział kow cy jak Pa nu wia do mo, to więk szość eme ry ci 
i ren ci ści, dla któ rych po sia da nie dział ki to nic tyl ko ko -
rzy ści ma te rial ne, ale przede wszyst kim ak tyw na for ma
wy po czyn ku na ło nie na tu ry. Ogro dy to prze cież bo gac -
two zie le nie, z któ rych ko rzy sta my wszy scy.

Z po wyż szych wzglę dów dział kow cy i Za rząd ROD
„Wy po czy nek” w Le gni cy w ca ło ści po pie ra ją do tych czas
obo wią zu ją cą usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Ma my na dzie ję, że in ter wen cja Pa na Mar szał ka
sku tecz nie po wstrzy ma za pę dy „re for ma to rów”, zmie rza -
ją ce wprost do usu nię cia ogro dów dział ko wych z ma py
na sze go kra ju.

Wi ce pre zes Za rzą du
/-/ B. Or lan ko wicz

Wal ne Ze bra nie ROD „Nad Swędr nią” w Ka li szu

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Nad Swędr nią” 

w Ka li szu od by te go 
w dniu 25 kwiet nia 2009 ro ku

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

Se kre tarz za rzą du
/-/ E. So chan

Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go „Nad Swędr nią” w Ka li szu opo wia da się
prze ciw ko pró bom uchy le nia usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Pro jekt usta wy au tor stwa PiS o ogro dach dział ko wych
po zba wia dział kow ców po sia da nych obec nie przy wi le jów
i gwa ran cji. Nie jest kie ro wa ny do zwy kłych dział kow -
ców, lecz do osób ma jęt nych, wpro wa dza po dział dział -
kow ców „na bo ga tych i bied nych” czy li na wła ści cie li
dzia łek i użyt kow ni ków dzia łek. Użyt kow ni cy dzia łek nie
bę dą współ wła ści cie la mi te re nów ogól nych i in fra struk -
tu ry, a za tem wy własz cze nie z ma jąt ku wspól ne go do tknie
dział kow ców nie za moż nych.

Osta tecz nym skut kiem pro po no wa nej usta wy jest li kwi -
da cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców i Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych, a to ozna cza nie moż li wość wy ka -
za nia przez dział kow ca do tych cza so we go ty tu łu praw ne -
go do dział ki.

Ta kim zmia nom Wal ne Ze bra nie sprze ci wia się i mó wi
sta now czo NIE.

Wal ne Ze bra nie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Nad Swędr nią” w Ka li szu uwa ża, że ja kie kol wiek zmia -
ny w spo so bie funk cjo no wa nia Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców i Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych po win ny
na stę po wać w dro dze dia lo gu i ne go cja cji z dział kow ca -
mi z po sza no wa niem ich praw na by tych.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Zyg munt Mo rekKa lisz, 25 kwiet nia 2009 r.

Człon ko wie Ze bra nia ROD „Bo nan za” w Ka li szu

Mar sza łek
Sej mu RP 

My dział kow cy od by wa ją cy ze bra nie spra woz daw cze
w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym „Bo nan za” w Ka li -

szu, sta now czo sprze ci wia my się zło żo nej przez PiS no -
wej usta wy o ogród kach dział ko wych, któ ry jest ko lej ną
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pró bą te go ugru po wa nia zmie rza ją cą do li kwi da cji po nad
stu let nie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
Usta wa ta nie spo wo du je żad ne go uwłasz cze nia dział kow -
ców, a wręcz prze ciw nie skut kiem za pi sów w pro jek cie

bę dzie wy własz cze nie z dzia łek kil ka set ty się cy ro dzin
dział ko wych. Dla te go też zwra ca my się do Pa na Mar szał -
ka o po par cie na szej proś by i nie do pusz cze nie do re ali za -
cji nie ko rzyst nej dla nas usta wy.

Za przed sta wi cie li ze bra nia 

Pre zes ROD „Bo nan za” w Ka li szu
/-/ Je rzy Ku ba siń ski

Ka lisz, 30 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Pio nier” w Choszcz nie

UCHWA ŁA 17/2009
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Pio nier” w Choszcz nie

z dnia 4.04.2009r.
w spra wie PO PAR CIA DZIA ŁAŃ Kra jo wej Ra dy PZD po dej mo wa nych w ce lu obro ny Ro dzin nych

Ogro dów Dział ko wych

Dział kow cy – człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go „Pio nier” w Choszcz nie zgro ma dze ni na Wal nym
Ze bra niu Spra woz daw czym w dniu 4.04.2009 r. wy ra ża -
ją głę bo kie po par cie dla dzia łań Kra jo wej Ra dy PZD po -
dej mo wa nych dla obro ny Ro dzin nych Ogro dów Dział-
ko wych. Po tę pia my wszel kie dzia ła nia, wszel kie za ku sy
pro wa dzą ce do li kwi da cji na szych dzia łek. Ro dzin ne
Ogro dy Dział ko we to po nad 150-let nia tra dy cja, to wy si -
łek wie lu po ko leń ro dzi ny dział kow ców.

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we są czę sto je dy nym spo so -
bem na re kre ację i wy po czy nek oraz je dy nym źró dłem za -
opa trze nia w wa rzy wa i owo ce dla wie lu mniej za -
moż nych ro dzin. Te re ny Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -

wych to naj czę ściej ugo ry i nie użyt ki prze kształ co ne wy -
sił kiem i na kła dem fi nan so wym wie lu po ko leń dział kow -
ców w pięk ne „te re ny zie lo ne”.

Pod kre śla my, że wszel kie obiet ni ce o uwłasz cze nie
dział kow ców to kłam li we i pu ste obie can ki, któ re pro wa -
dzą do wy własz cze nia dział kow ców do znisz cze nia ich
wie lo let nie go wy sił ku na ce le sprze da ży te re nów ogro dów
w in te re sie wie lu dzia ła czy i pseu do dzia ła czy spo łecz no -
-po li tycz nych.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę jesz cze raz wy ra ża my na -
sze głę bo kie po par cie dla dzia łań Kra jo wej Ra dy Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców.

Z uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
Uchwa łę pod pi sa li 

/-/ 4 pod pi sy
Choszcz no, 4 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Po kój” w Pro cho wi cach

Sza now ny Pan Mar sza łek
Sej mu RP
Bro ni sław Ko mo row ski
War sza wa

STA NO WI SKO
Uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia ROD „Po kój” w Pro cho wi cach

z dnia 25.04.2009
w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych z dnia 23.03.2009 r.

Po za po zna niu się z pro po no wa nym pro jek tem usta wy
o ogro dach dział ko wych au tor stwa po sła An drze ja De ry 

z PiS uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia człon ków ROD „Po -
kój” w Pro cho wi cach wy ra ża my zde cy do wa ny sprze ciw
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wo bec no we go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.
Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r., zo sta ła do brze przy ję ta
przez dział kow ców, nie wi dzi my po trze by jej zmia ny.
Zgło szo ny do La ski Mar szał kow skiej pro jekt PiS bu dzi
du żo za strze żeń i sprzecz no ści. Jest to zle pek róż nych ar -
ty ku łów wzię tych ze sta rych Re gu la mi nów PZD, się ga ją
one na wet ro ku 1981.

Je ste śmy znie sma cze ni za war ty mi w pro jek cie usta wy
za pi sa mi nie zgod ny mi z Kon sty tu cją RP. Pro po zy cja po -
dzia łu dział ko wi czów na wła ści cie li i użyt kow ni ków dzia -
łek, sko ro w art. 32 Kon sty tu cji RP w ust. 1 czy ta my
„wszy scy są wo bec pra wa rów ni. Wszy scy ma ją pra wo do
rów ne go trak to wa nia przez wła dze pu blicz ne”.

PiS ca ły czas eks pe ry men tu je, nie da jąc żad nej gwa ran -
cji, aby w dal szym cią gu eg zy sto wa ły ogro dy. Przed każ -
dy mi wy bo ra mi czy to do Sej mu, czy do UE skła da no wy
pro jekt usta wy o „ogro dach dział ko wych” my śląc, że wy -
bor cy pój dą na nich gło so wać. Na sze ogro dy ma ja po nad
100-let nią tra dy cję, ale na si pro mi nen ci nie po tra fią te go
usza no wać.

W Unii Eu ro pej skiej ist nie ją ogro dy dział ko we, tam
dział kow cy ma ją po moc ze stro ny Pań stwa.

U nas w Pol sce po mi mo ist nie nia tra dy cyj nych ogro -
dów za wsze ktoś pod no si rę kę i chce nam je za brać.

Nie wi dzi my po trze by uszczę śli wia nia nas na przy mus.
Dział ki dla wie lu osób są je dy ną for mą wy po czyn ku, nie
mu szą ni gdzie wy jeż dżać bo ich na to nie stać. Dla star -
szych osób a jest ich spo ro są for mą re ha bi li ta cji na swo -
jej dzia łecz ce mo gą się po ru szać, bo w do mu cze ka ich
po wol na ago nia.

Wy ra ża my zde cy do wa ny sprze ciw wo bec za my słu zli -
kwi do wa nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców jest nie -
zgod ny z Kon sty tu cją, któ rej Art. 58 w ust. 1 jed no-
znacz nie stwier dza: „Każ de mu za pew nia się wol ność
zrze sza nia się”. Pro po no wa ny pro jekt usta wy o ogro dach
dział ko wych za pis o li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców jest to za mach na Kon sty tu cyj ne pra wo zrze sza -
nia się, ale tak że na ru sza nie pra wa wła sno ści.

Jest gra bież na sze go ma jąt ku wy pra co wa ne go w po cie
czo ła i grun tów, któ re są wła sno ścią PZD. Nie chce my ta -
kiej usta wy. Zwra ca my się do Pa na Mar szał ka aby po sło -
wie PiS wy co fa li swój pro jekt i zo sta wi li mi lion dział-
kow ców w spo ko ju.

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 16 pod pi sów 

Pro cho wi ce, 25 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Gó ra Za be łec ka” w No wym Są czu

UCHWA ŁA Nr 14/09
w spra wie pro te stu prze ciw pro jek to wi usta wy o ogro dach dział ko wych wnie sio ne mu przez po słów PiS

do La ski Mar szał kow skiej

Pre zes Za rzą du ROD Pro cho wi ce 
/-/ Jó ze fa Go łu bicz

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia 
/-/ Jan Chro now ski

Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze człon ków ROD „Gó -
ra Za be łec ka” w No wym Są czu ob ra du ją ce w dniu 18. 04.
2009 ro ku na pod sta wie § 74 ust 1 oraz § 82 punkt. 10 Sta -
tu tu PZD oraz § 133 punkt 6), 7) i 8) Re gu la mi nu ROD:

1. Przyj mu je treść wy stą pie nia do Mar szał ka Sej mu oraz
Klu bów Po sel skich: 

Wal ne Ze bra nie człon ków Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go „Gó ra Za be łec ka” w No wym Są czu po za po zna -
niu się z tre ścią pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych
zło żo ne go w mar cu 2009 ro ku przez po słów PiS stwier -
dza, że jest to ko lej ny za mach na ko rzyst ną, chro nią cą na -
by te pra wa dział kow ców usta wę o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, któ ra speł nia ocze ki wa nia dział kow ców
oraz da je im po czu cie sta bi li za cji i bez pie czeń stwa.

Wnie sio ny pro jekt nie uwłasz czy, a wy własz czy więk -
szość dział kow ców, a po nad to na ru sza ich kon sty tu cyj ne
pra wa pro po nu jąc li kwi da cję sa mo rząd nej or ga ni za cji
oraz na cjo na li za cję wspól ne go, wie lo let nie go do rob ku
dział kow ców.

Pa nie i Pa no wie Po sło wie – za ist nie ją cy mi roz wią za -
nia mi usta wo wy mi i ochro ną praw dział kow ców zło ży ło
pod pi sy 614 ty się cy osób. Czy to dla Was nic nie zna czy?

Pro te stu je my prze ciw ta kim dzia ła niom i do ma ga my się
od rzu ce nia wa dli we go pro jek tu, któ re go ce lem w kon se -
kwen cji jest ode bra nie (zde cy do wa nej więk szo ści dział -
kow ców) za go spo da ro wa nych przez nich i upra wia nych
do tych czas dzia łek, sta no wią cym cios w wiel ką rze szę lu -
dzi star szych, skrom nych, czę sto ste ra nych pra cą a ko cha -
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ją cych przy ro dę, dla któ rych pa sją jest ogrod nic two dział -
ko we.

Ta kie po stę po wa nie wy ra ża po gar dę dla tych lu dzi i jest
jaw ną kpi ną z obo wią zu ją ce go pra wa i po czu cia spra wie -
dli wo ści w na szym kra ju!

Wy ra ża my obu rze nie i sta now czy sprze ciw wo bec po -
dej mo wa nych ata ków na dział kow ców i ich Zwią zek 
– Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Po pie ra my je go dzia ła nia

w ce lu ochro ny ogro dów i dział kow ców. Ocze ku je my od
na szych par la men ta rzy stów ta kich dzia łań, aby pra wo 
w tym kra ju nie słu ży ło je dy nie sil nym i bo ga tym, a spra -
wie dli wość nie by ła wy łącz nie na usłu gach rzą dzą cych.

2. Zo bo wią zu je Za rząd ROD do nie zwłocz ne go prze -
sła nia przy ję te go pro te stu do Sej mu RP oraz do wia do mo -
ści Kra jo wej Ra dy PZD.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/

No wy Sącz, 18 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Se zam” w Kieł czo wie

PRO TEST

Dział kow cy ROD „Se zam” w Kieł czo wie uczest ni czą -
cy w Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym za 2008 rok
wy ra ża ją zde cy do wa ny sprze ciw wo bec pro jek tu usta wy
o ogro dach dział ko wych wnie sio ny przez po sła PiS dnia
23.03.2009 ro ku. Usta wa Pra wa i Spra wie dli wo ści za kła -
da li kwi da cję Pol skie go Związ ku Dział kow ców i przy słu -
gu ją ce PZD użyt ko wa nie wie czy ste. Grun ty ogro dów
dział ko wych sta ją się wła sno ścią gmi ny na te re nie, któ rej
po ło żo ny jest ogród. PiS ma mi dział kow ców pro jek tem
uwłasz cze nia. To ewi dent na ma ni pu la cja. Au to rom nie
cho dzi o do bro dział kow ców. W pierw szej ko lej no ści cho -
dzi o li kwi da cję Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry
do tej po ry sku tecz nie bro nił dział kow ców przed za ku sa -
mi przej mo wa nia grun tów ogro du.

Nie przy pad ko wo 1.02.2009 ro ku w ty go dni ku
„Wprost” uka zał się ar ty kuł „Pan na ogród kach” szka lu -
ją cy Pol ski Zwią zek Dział kow ców i je go Pre ze sa.

Ogro dy w Pol sce ist nie ją po nad 100 lat i ja ko je dy na 
z or ga ni za cji po zarzą do wych dzia ła spraw nie bez do ta cji
pań stwo wych.

Po sło wie PiS -u czę sto po wta rza ją, że do bro zwy kłych
lu dzi le ży im bar dzo na ser cu. Czy eme ry ci i ren ci ści,
głów ni użyt kow ni cy dzia łek nie są wła śnie ta ki mi ludź -
mi. PiS chce po zba wić tych lu dzi dzia łek, któ re są czę sto
je dy nym miej scem wy po czyn ku i re kre acji.

Czy pol skich eme ry tów stać na wcza sy, gdy eme ry tu ra
czę sto nie za spa ka ja pod sta wo wych po trzeb.

Ma my pro po zy cję dla po słów PiS -u. Jest kry zys zaj muj -
cie się za gad nie nia mi, któ re nie po ko ją spo łe czeń stwo, 
a dział kow ców zo staw cie sa mym so bą, gdyż mo że nie -
dłu go dział ka dla eme ry ta i ren ci sty bę dzie je dy nym środ -
kiem do prze trwa nia.

Z go rą cą proś bą zwra ca my się do po słów o od rzu ce nie
pro jek tu usta wy w ca ło ści w pierw szym czy ta niu.

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/ 

Pre zes ROD Se zam
/-/ Ja nusz Ła ba zie wicz

Kieł czów, 23 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Wy zwo le nie” w Strze li nie

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go PZD Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Wy zwo le nie” 

w Strze li nie

Człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców Ro dzin -
ne go Ogro du Dział ko we go „Wy zwo le nie” w Strze li nie,

ob ra du jąc na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym w dniu
25.04.2009 r. wy ra ża ją sta now czy pro test w spra wie wpro -

/-/ 25 pod pi sów
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wa dze nia przez PiS do Sej mu pro jek tu usta wy do ty czą cej
ogrod nic twa dział ko we go.

Przed sta wio ny pro jekt w spo sób oczy wi sty i jed no -
znacz ny pro wa dzi do uni ce stwie nia w Pol sce ro dzin nych
ogro dów dział ko wych.

Za mysł upań stwo wie nia ma jąt ku Związ ku i je go fun du -
szy, to przy mu so wa na cjo na li za cja po le ga ją ca na gra bie ży
i znisz cze niu wszyst kie go co wy bu do wa no przez 100 lat.
Nie zgod ność pro jek tu usta wy z Kon sty tu cją RP w przed -

mio cie na ru szeń praw na by tych, w tym o sa mo rzą dzie te -
ry to rial nym, o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi, o za go spo -
da ro wa niu prze strzen nym.

Uchwa le nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych do pro wa dzi do cha osu, ba ła ga nu w funk cjo no wa -
niu ogro dów f nisz cze niu in fra struk tu ry, bu dyn ków itp.

Uczest ni cy ze bra nia wno szą o od rzu ce nie pro jek tu usta -
wy au tor stwa „Pra wa i Spra wie dli wo ści” ja ko nie zgod nej
z pra wem i wy bit nie szko dzą cej in te re som dział kow ców.

Prze wod ni czą cy Ze bra nia ROD „Wy zwo le nie” 
w Strze li nie

/-/ Zbi gniew Od zie mek Strze lin, 25 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Uro czy sko” w Lu bi nie

Klub Po sel ski
Plat for my Oby wa tel skiej
War sza wa

UCHWA ŁA Nr 11/2009
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Uro czy sko” w Lu bi nie

z dnia 25.04.2009

W związ ku z bra kiem do sta tecz nych in for ma cji od no -
śnie wa run ków wy ku pu dzia łek ja kie pro po nu je Pra wo 
i Spra wie dli wość, a bio rąc pod uwa gą wcze śniej sze przy -
kre do świad cze nia od no śnie pro jek tów Pra wa Spra wie dli -
wo ści two rzą cych de fac to wa run ki do ode bra nia praw
dział kow com, któ re nie da wa ły do tych czas w za mian żad -
nej obro ny przed dzia ła niem Gmi ny do któ rych Pra wo 
i Spra wie dli wość chce pod po rząd ko wać ogro dy dział ko -
we wy ra ża my swój prze ciw wo bec po wyż szych dzia łań i
ni czym nie uza sad nio nych ata ków na PZD. Po nad to pra -

gnie my nad mie nić, że do tych czas ża den przed sta wi ciel
Pra wa i Spra wie dli wo ści nie zgło sił się w ROD „Uro czy -
sko”, aże by za pre zen to wał sta no wi sko Par tii w po wyż szej
spra wie przed zgła sza niem wnio sku no wej usta wy do ty -
czą cych ogro dów w ce lu prze pro wa dze nia kon sul ta cji, co
moż na trak to wać tyl ko jed no znacz nie, ja ko wro gie sta no -
wi sko wo bec dział kow ców, któ rzy po przez swo ją dłu go -
let nia pra cę za go spo da ro wa li nie użyt ki na obrze żach
mia sta Lu bi na.

Pre zes 
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 

Lu bin, 25 kwiet nia 2009 r.

ROD „Związ ko wiec” w Zie lo nej Gó rze
Pan 
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD „Związ ko wiec” w Zie lo nej Gó rze

w spra wie obro ny Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Związ ko -
wiec” w Zie lo nej Gó rze na swym po sie dze niu za po znał

się z sy tu acją ogro dów dział ko wych i Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, wy ni ka ją cą ze zło że nia do La ski Mar szał -
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kow skiej pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych au tor -
stwa PiS. Oce nia my to ja ko wy da rze nie skie ro wa ne prze -
ciw ko dział kow com i Związ ko wi.Uwa ża my, że wszel-
kie go ro dza ju dzia ła nia prze ciw ko PZD i ogro dom dział -
ko wym ma ją na ce lu do pro wa dze nie do upad ku ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce i po zy ska nie te re nów
bez żad nych uwa run ko wań i praw, ja kie obec nie za pew nia
dział kow com i Związ ko wi usta wa o ROD.

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!,
Wy ra ża my zde cy do wa ny pro test prze ciw ko ja kim kol -

wiek za mie rze niom zmie rza ją cych do roz bi cia ogro dów
dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Uprzej -
mie pro si my o nie do ko ny wa nie żad nych zmian w Usta -
wie z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Za za rząd

Pre zes ROD „Związ ko wiec” w Zie lo nej Gó rze
/-/ Ja cek Ma ła czyń skiZie lo na Gó ra, 5 ma ja 2009 r.

Pan
Prze my sław Go siew ski
Prze wod ni czą cy Klu bu Par la men tar ne go PiS
War sza wa

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD „Związ ko wiec” w Zie lo nej Gó rze

w spra wie obro ny Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Za rząd ROD „Związ ko wiec” w Zie lo nej Gó rze stwier -
dza, że do tych cza so wa usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku w do sta tecz nym
stop niu chro ni in te re sy dział kow ców.

Dla te go sprze ci wia my się, by po dej mo wa no ja kie kol -
wiek pró by zmia ny tej Usta wy, gdyż bę dzie my so li dar nie
prze ciw sta wiać się wszel kim pró bom roz bi cia ru chu dział -
ko we go.

Pre zes ROD „Związ ko wiec” w Zie lo nej Gó rze
/-/ Ja cek Ma ła czyń ski

Zie lo na Gó ra, 5 ma ja 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Ja na Ko cha now skie go w Szcze ci nie

UCHWA ŁA nr 13/2009
Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Ja na Ko cha now skie go 

w Szcze ci nie
z dnia 24.04.2009 r.

Wal ne ze bra nie ROD im. J. Ko cha now skie go w Szcze -
ci nie wy ra ża głę bo kie za nie po ko je nie i sprze ci wia się pro -

jek to wi usta wy ty czą cej PZD, pro po no wa nej przez Klub
Par la men tar ny Pra wa i Spra wie dli wo ści.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji uchwał i Wnio sków 
/-/ 

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Za zgod ność 
Pre zes

/-/ Le szek Ochał
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Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze Człon ków ROD im. 
J. Kor cza ka w Gor li cach wy ra ża sprze ciw do no we go pro -
jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa Po sła PiS

An drze ja De ry, wnie sio ne go do Sej mu w dniu 23.03.2009 r.
któ ry zmie rza do li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców i usta wy o ROD.

Pre zes ROD
/-/ Hen ryk Mi ka
/-/ 22 pod pi sy

Wrocław, 24 kwietnia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. J. Kor cza ka w Gor li cach

UCHWA ŁA Nr 10/09
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Człon ków Związ ku Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go 

im. Ja nu sza Kor cza ka w Gor li cach
w dniu 25.04.2009 r.

w spra wie obro ny usta wy z dnia 8.07.2005 ro ku o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Wal ne Ze bra nie ROD „Ra dość Ży cia” we Wro cła wiu

Pan Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP
Sza now ny Pa nie Mar szał ku

PRO TEST

Wal ne Ze bra nie Ogro du ROD „Ra dość Ży cia” we Wro -
cła wiu sprze ci wia się no wo wnie sio ne mu przez po słów
PiS pro jek to wi usta wy „o ogro dach dział ko wych”, bo -
wiem przy ję cie tej usta wy spo wo du je per spek ty wicz nie
znisz cze nie ogro dów dział ko wych, re ali zo wa ne po przez
prze ję cie na sze go ma jąt ku oraz prze zna cze nie grun tu
dział ko we go na ce le ko mer cyj ne.

Twór cy pro jek tu naj praw do po dob niej ni gdy nie by li
dział kow ca mi, nie zda ją so bie spra wy, czym dział ka jest
dla eme ry ta czy star sze go czło wie ka. Od bie ra nie nam ra -
do ści z wy ho do wa nych przez nas wa rzyw, owo ców, ruch

na po wie trzu, kon takt z przy ro dą jest dla nas praw dzi wą
ra do ścią ży cia. Czy nie udol ną usta wą moż na po zba wić tej
ra do ści set ki ty się cy lu dzi?

By ło by to okrut ne, pro si my Po słów Sej mu o nie znę ca -
nie się nad na mi swo imi pro po zy cja mi.

Pro si my Pa na Mar szał ka Sej mu, Prze wod ni czą cych
Klu bów Par la men tar nych o zro zu mie nie dla nas. Nie przy -
ję cie pro jek tu no wej usta wy bę dzie wy ra zem sza cun ku dla
nas, lu dzi star szych.

Uch. Wal ne go Ze bra nia nr 11 z dn. 24.04.2009 r.

Przewodniczący Zebrania
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 
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Ana li zu jąc ca ło kształt pro jek tu wnie sio ne go przez PiS
do Sej mu RP o ogro dach dział ko wych na ru sza on do bra
dział ko wi czów do god ne go wy po czyn ku przez ren ci stów,
eme ry tów, bez ro bot nych, itd. No wy pro jekt usta wy zmie -
rza do na ru sze nia Kon sty tu cji RP jak rów nież wła dze PiS -
-u dą żą do na cjo na li za cji ma jąt ku PZD i je go fun du szy.
Za rząd ROD „Od ra” za zna cza, że wszyst kie do bra, któ re
po sia da Pol ski Zwią zek Dział kow ców po wsta ły ze skła -
dek se tek ty się cy je go człon ków. Jed no cze śnie w przy pad -
ku uchwa le nia no wej usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych, na stą pi za prze sta nie dzia łal no ści do tych -
cza so wych Za rzą dów, któ re ma ja pie czę nad po wie rzo -
nym mie niem, za pa nu je cha os, ba ła gan w funk cjo no wa niu

ogro dów z uwa gi na za prze sta nie sto so wa nia STA TU TU
i RE GU LA MI NU. Ta ki stan do pro wa dzi do nisz cze nia
urzą dzeń ogro do wych, bu dyn ków, ca łej in fra struk tu ry w
ogro dach oraz do tych cza so we go po rząd ku na te re nie
ogro dów dział ko wych, któ ry był two rzo ny przez dzie siąt -
ki lat przez lu dzi, któ rzy bu do wa li swój „MA ŁY ŚWIAT”.

Wie rząc w mą drość Pa na Mar szał ka, Za rząd Ro dzin ne -
go Ogro du Dział ko we go „Od ra” w Brze gu Dol nym ma
na dzie ję, że Pan Mar sza łek sta nie po stro nie lu dzi któ rzy
po tru dach dnia co dzien ne go ma ją gdzie spę dzić swój
wol ny czas, a we dług no we go pro jek tu PiS ta moż li wość
dla wie lu po zo sta nie „TYL KO WSPO MNIE NIEM”.

Za Za rząd
Pre zes Za rzą du ROD „Od ra”

/-/ Jó zef Kuź miń ski

Za rząd ROD „Od ra” w Brze gu Dol nym

Pan Bro ni sław Ko mo row ski 
Mar sza łek Sej mu RP
War sza wa

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „OD RA” w Brze gu Dol nym /dol no ślą skie/

PRO TE STU JE
prze ciw ko wnie sie niu do Sej mu RP przez „Pra wo i Spra wie dli wość” no we go pro jek tu usta wy 

o ogro dach dział ko wych, jed no cze śnie Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Od ra” 
WNIO SKU JE O OD RZU CE NIE PRO JEK TU USTA WY W CA ŁO ŚCI

– pi sma tej sa mej tre ści prze sła ne zo sta ły rów nież do:
– Prze wod ni czą ce go PO – Pa na Do nal da Tu ska
– Prze wod ni czą ce go PSL – Pa na Grze go rza Na pie ral skie go
– Prze wod ni czą ce go PiS – Pa na Ja ro sła wa Ka czyń skie go
– Pre ze sa PSL – Pa na Wal de ma ra Paw la ka
– Mar szał ka Se na tu – Pa na Bog da na Bo ru se wi cza

Wal ne Ze bra nie ROD „Re laks” w Czę sto cho wie

UCHWA ŁA nr 11d/2009
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go człon ków Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Re laks” 

w Czę sto cho wie
z dnia 26 kwiet nia 2009r.

w spra wie za gro że nia prze pi sów usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia sta now czo pro te stu ją
prze ciw ko ini cja ty wie do ty czą cej zmia ny usta wy o ROD.

Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych cie szy
się ogrom nym po par ciem przez dział kow ców.
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Jed no cze śnie po pie ra my dzia łal ność Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, któ ry jest ogól no pol ską, sa mo dziel ną oraz
sa mo rzą do wą or ga ni za cją spo łecz ną, któ ra w szcze gól ny

spo sób bro ni praw i in te re sów dział kow ców zgod nie 
z usta wą ROD.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Szy mon Brew czyń ski

ROD „Wrzos” w Twar do gó rze

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Wie sław Chą dzyń ski

W od po wie dzi na otrzy ma ne pi sma, do ty czą ce pro jek tu
usta wy o ogro dach dział ko wych w za łą cze niu prze sy łam
li stę dział kow ców, pro te stu ją cych prze ciw ko tej usta wie
ce lem dal sze go wy ko rzy sta nia.

Li sta dział kow ców ROD „Wrzos” w Twar do gó rze pro -
te stu ją cych prze ciw ko pro jek to wi usta wy o ogro dach
dział ko wych zło żo ne go w Sej mie przez PiS w dniu 
23 mar ca 2009 r.

/-/ 27 pod pi sów
Twar do gó ra, 29 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „Pa no ra ma” w Kra ko wie

Mar sza łek Sej mu 
Bro ni sław Ko mo row ski 

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pa no ra ma” za -

ło żo ne go w 1979 ro ku na nie użyt kach przy wa łach Wi śla -
nych w Kra ko wie, za go spo da ro wa nych i prze kształ -
co nych dzię ki mo zol nej pra cy dział kow ców w pięk ny
wzo ro wo utrzy ma ny ogród, z wiel ką oba wą i nie po ko jem
ob ser wu je ko lej ną pró bę zni we cze nia na sze go do rob ku.

Przed ło żo ny pro jekt usta wy, /druk 1886/ to za ka mu flo -
wa na pró ba po zba wie nia dział kow ców ich dzia łek, gdyż
za pi sy pro jek tu obie cu ją im coś, co nie sta no wi wła sno ści
skar bu pań stwa, a żad na gmi na nie po zba wi się do bro wol -
nie po sia da ne go ma jąt ku.

Już raz Try bu nał Kon sty tu cyj ny uznał za nie zgod ne 
z Kon sty tu cją dys po no wa nie przez Sejm wła sno ścią ko -
mu nal ną, przy oka zji usta wy o uwłasz cze niu Pol skie go
Związ ku Dział kow ców w 1999 ro ku.

Przy ję cie pro po no wa nej usta wy, to ko niec ru chu dział -
ko we go w Pol sce.

Czy ta ki cel przy świe ca pro jek to daw com?
Czy te re ny zie lo ne, o któ re trosz czą się dział kow cy, bez

ja kich kol wiek na kła dów ze stro ny pań stwa czy sa mo rzą -
du to kło pot czy po wód do du my? Czy wy pie lę gno wa ne
ra ba ty kwia to we, traw ni ki, ozdob ne krze wy i drze wa nie
do da ją uro ku miej scom, w któ rych znaj du ją się ogro dy?

I wszyst ko za oszczę dzo ne gro sze z eme ryc kich świad -
czeń, bez ni czy jej po mo cy, aby je sień ży cia tych wy pra co -
wa nych lu dzi upły wa ła w spo ko ju, re lak sie jak że czę sto
w oto cze niu ma ło let nich wnu cząt, któ re czę sto kroć pod
opie ką dziad ków spę dza ją swo je dzie ciń stwo wła śnie na
dział kach.

Czy chce my te ostat nie oa zy zie le ni za mie nić na jesz cze
je den za bu do wa ny ob szar?

A ta ki bę dzie sku tek przy ję cia usta wy, na któ rej sko rzy -
sta ją de we lo pe rzy i za sob ni oby wa te le wy ku pu jąc te re ny
pod in we sty cje. Ak tu al nych dział kow ców na ogół nie za -
moż nych eme ry tów nie bę dzie na to stać.

Prze cież miej sca, na któ rych zlo ka li zo wa ne są ogro dy
dział ko we to daw ne wy sy pi ska śmie ci, ugo ry i nie użyt ki,
dziś sta no wią oa zy zie le ni, słu żąc lu dziom sta rym za miej -
sce wy po czyn ku.

List ten pi sze my w imie niu 63 dział kow ców i ich ro dzin
upra wia ją cych swo je skraw ki zie mi w Ro dzin nym Ogro -
dzie Dział ko wym „Pa no ra ma”, zlo ka li zo wa nym w Za ko -
lu Wi sły przy ul. Ryb nej w Kra ko wie, któ rzy pro po zy cje
no wej usta wy o ogro dach dział ko wych przyj mu ją z obu -
rze niem. Ogród nasz po wstał w 1978 ro ku. Jest pięk nie
urzą dzo ny, ma es te tycz ne ogro dze nie za dba ne wnę trze,
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ure gu lo wa ną go spo dar kę od pa da mi i jest efek tem 30-let -
niej cięż kiej pra cy dział kow ców, któ rzy nie uży tek i wy -
sy pi sko za mie ni li w kwit ną cy ogród.

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
Je ste śmy peł ni na dziei, że nie do pu ści Pan do sy tu acji,

aby ogro dy dział ko we w Pol sce ule gły de fac to li kwi da cji
i do pro wa dzi do od rzu ce nia w pierw szym czy ta niu pro -
po zy cji usta wy uję tej w dru ku 1886.

Z wy ra za mi sym pa tii i sza cun ku 

Za Za rząd 
Pre zes 

/-/ Je rzy Droz dow ski

Kra ków, 5 ma ja 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Śród mie ście” w Le gni cy

Mar sza łek Sej mu RP
Pan Bro ni sław Ko mo row ski 
Mar sza łek Se na tu RP
Pan Bog dan Bo ru se wicz 
Par la men ta rzy ści Okrę gu wy bor cze go
je le nio gór sko -le gnic kie go

PRO TEST

Wal ne ze bra nie spra woz daw cze ob ra du ją ce w dniu
28.04.2009 r. w imie niu Wszyst kich człon ków oraz ich ro -
dzin użyt ku ją cych dział ki w Ro dzin nym Ogro dzie Dział -
ko wym „Śród mie ście” w Le gni cy sta now czo pro te stu-
je my prze ciw ko no we mu pro jek to wi usta wy o ogro dach
dział ko wych w wer sji pro po no wa nej przez Pra wo i Spra -
wie dli wość.

Ko lej ny już raz Pra wo i Spra wie dli wość chce otu ma nić
nas dział kow ców pro po no wa nym „do bro dziej stwem”,
któ ry za kła da moż li wość prze kształ ce nia pra wa użyt ko -
wa nia dzia łek w pra wo wła sno ści. To już prze ra bia li śmy.
My dział kow cy chce my po pro stu spo ko ju, sta bi li za cji, 
a nie po now ne go re ago wa nia na ko lej ne ata ki na ogro dy
dział ko we. Nie sprzy ja to wy ko ny wa niu pra cy sta tu to wej
przez za rząd ROD, a przede wszyst kim za kłó ca spo kój
dział kow ców. My dział kow cy za sta na wia my się, kie dy
po sło wie Pra wa i Spra wie dli wo ści za czną my śleć o spra -
wach waż nych dla Pol ski, a nie szu kać ta nich sen sa cji. 
A mo że to mniej po pu lar ni po sło wie, któ rzy nie ma ją cy 

w Sej mie nic do po wie dze nia, w ce lu za ist nie nia w me -
diach szu ka ją swo ich 5-ciu mi nut?

– Dla cze go ta cy lu dzie, któ rzy za każ dym ra zem, za co
się we zmą to wszyst ko psu ją, funk cjo nu ją w par la men -
cie?

– Dla cze go człon ko wie Pra wa i Spra wie dli wo ści, mia -
nu ją cy się wie rzą cy mi ka to li ka mi, ma ją w so bie ty le nie -
na wi ści?

– Dla cze go wła śnie ta nie na wiść skie ro wa na jest prze -
ciw ko dział kow com, któ ry mi pra wie w 90% są eme ry ci 
i ren ci ści.

– Dla cze go nie da cie nam spo koj nie spę dzać na szych
wol nych chwil na wy piesz czo nym przez wie le lat ka wał -
ku zie mi?

Tą dro ga rów nież so li da ry zu je my się ze sta no wi skiem
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 31.03.2009 r. w spra wie pro -
jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych oraz ze sta no wi -
skiem Okrę go we go Za rzą du PZD w Le gni cy z dnia
22.04.2009 r. w za kre sie pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych au tor stwa Pra wa i Spra wie dli wo ści.

W imie niu dział kow ców
Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia 

/-/
Le gni ca, 29 kwiet nia 2009 r.
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Za rząd i dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Mal wa” w To ma szo wie Ma zo wiec kim wno szą o od rzu -
ce nie pro jek tu usta wy o ogrod nic twie dział ko wym wnie -
sio nym przez PiS w dniu 23.03.2009 r.

Isto ta te go pro jek tu to prze kształ ce nie pra wa użyt ko wa -
nia ogro dów w pra wo wła sno ści. Pro po no wa ny spo sób
uwłasz cze nia nie kon sul to wa ny ze śro do wi skiem dział -
kow ców jest nie tyl ko ka ry god ny, ale zmie rza do li kwi da -
cji ogro dów dział ko wych i na sze go Związ ku, co jest
sprzecz ne z kon sty tu cją RP. Pro jek to daw cy usta wy za po -
mnie li bądź nie zna ją usta wy o ROD gdzie pod pi sa ło się
614 tys. dział kow ców. Uszczę śli wia nie dział kow ców pra -
wem wła sno ści spo wo du je po wszech ny ba ła gan w spo so -
bie prze zna cze nia dzia łek. Znaj dą się ta cy, któ rzy zbu du ją
ga ra że, do my a zie leń znik nie. Ogród dział ko wy to bar -
dzo wraż li wy, ma ły or ga nizm spo łecz ny, gdzie mu szą być

prze strze ga ne okre ślo ne za sa dy współ ży cia za war te 
w usta wie i re gu la mi nie. Wno sząc pro jekt usta wy za po -
mnia no, że Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we to dla jed nych
uzu peł nie nie skrom nej ren ty bądź eme ry tu ry, dla dru gich
je dy ne miej sce re kre acji i wy po czyn ku, a dla wszyst kich
jest to spo sób na ży cie. Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest
or ga ni za cją two rzo ną do bro wol nie przez jej człon ków 
i nie wy stę pu ją żad ne kon sty tu cyj ne prze słan ki do je go li -
kwi da cji

Zmia ny, o ja kich ma rzą re for ma to rzy z PiS do pro wa dzą
do za ła ma nia obec ne go po rząd ku i za ni ku 100-let nich tra -
dy cji ogrod nic twa dział ko we go. Je ste śmy prze ciw ni
uszczę śli wia niu nas na si łę. Nie da waj cie i nie od bie raj cie
nam te go, co już ma my, a po li ty kom z PiS mó wi my, że
ich dzia ła nie nie ma nic wspól ne go ani z pra wem ani ze
spra wie dli wo ścią.

Pre zes Za rzą du ROD „Mal wa”
/-/ Ma rek Da mos

/-/ 32 pod pi sy

Za rząd ROD „Mal wa” w To ma szo wie Ma zo wiec kim

Pan Mar sza łek Sej mu RP
Pan Bro ni sław Ko mo row ski

To ma szów Ma zo wiec ki, 30 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Sło necz ny” w Kra śni ku

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP
War sza wa

STA NO WI SKO
Człon ków Związ ku Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Sło necz ny” w Kra śni ku

z dnia 25 kwiet nia 2009 r.
w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych wnie sio ne go do Sej mu RP przez po słów PiS

My dział kow cy ob ra du ją cy na Wal nym Ze bra niu Spra -
woz daw czym w dniu 25 kwiet nia 2009 r. po za po zna niu
się z pro jek tem usta wy o ogro dach dział ko wych przyj mu -
je my jej treść z wiel kim obu rze niem i wy ra ża my ka te go -
rycz ny pro test nad dal szym je go pro ce de ro wa niem.

Pro jekt usta wy au tor stwa PiS uwłasz cza ją cej dział kow -
ców za nie wiel kie pie nią dze jest ko lej ną pró bą ma mie nia
i ma ni pu lo wa nia na mi dział kow ca mi, ma ją cą na ce lu li -
kwi da cję ogrod nic twa w kra ju. Pro jekt jest w więk szo ści
sprzecz ny z pod sta wo wy mi pra wa mi i in te re sa mi dział -
kow ców i na ru sza pod sta wo we za sa dy Kon sty tu cji.

Po nad to pro jekt usta wy nie za wie ra tak że sze re gu za pi -
sów od szko do waw czych dla dział kow ców w ra zie li kwi -
da cji ogro du za utra co ny ma ją tek znaj du ją cy się na dział-

kach, a w za mian fun du je nam da le ko idą ce ob cią że nia
po dat ko we, fi nan so we za po mia ry, wy kup i użyt ko wa nie
dział ki i urzą dze nia wspól ne oraz me dia.

Uwa ża my, że za war te w pro jek cie usta wy za pi sy są
dzia ła nia mi prze ciw ko Związ ko wi i ro dzin nym ogro dom
dział ko wym, po zba wio ny mi ra cjo nal nych po wo dów, 
a ma ją cy mi na ce lu li kwi da cję PZD i ogro dów dział ko -
wych.

Pra gnie my pod kre ślić, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców
jest po za rzą do wą or ga ni za cją spo łecz ną, któ rej ce le są
okre ślo ne przez Sejm w usta wie z dnia 8 lip ca 2005 r., któ -
ra jest bar dzo do brym ak tem praw nym, za pew nia ją cym
funk cjo no wa nie i roz wój ogro dów dział ko wych i tyl ko tą
usta wę wszy scy po pie ra my.

/-/ 28 pod pi sów
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Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze wy ra ża sta now czy pro -
test prze ciw ko in ge ren cji po li ty ków i zmia nie usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.  Uwa ża my, że pro -
po zy cje nie któ rych po li ty ków ma ją na ce lu za wład nię cie

i znisz cze nie do rob ku po nad mi lio na dział ko wi czów oraz
pod po rząd ko wa nie dla swo ich in te re sów ma jąt ku Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców.

Wal ne Ze bra nie ROD „Se ma for” w Hru bie szo wie

UCHWA ŁA NR 1/2009
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Se ma for” w Hru bie szo wie

z dnia 18.04.2009 r.
w spra wie pro te stu o zmia nie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/ 

Hru bie szów, 18 kwiet nia 2009 r.

Dział kow cy i Za rząd ROD im. Obroń ców We ster plat te w Świd ni ku

Sza now ny Pan 
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now ny Pa nie Mar szał ku,
Za rząd, ko mi sje sta tu to we oraz człon ko wie Ro dzin ne go

Ogro du Dział ko we go im. Obroń ców We ster plat te 
w Świd ni ku mó wią zde cy do wa nie „nie” prze ciw ko pro -
jek to wi usta wy o ogro dach dział ko wych, zło żo ne go przez
po słów Pra wa i Spra wie dli wo ści do Sej mu RP w dniu 
23 mar ca 2009 ro ku.

Je ste śmy ogro dem zrze sza ją cym 1350 dział kow ców, 
wszy scy po raz ko lej ny wy ra ża my sta now czy pro test prze -
ciw ko li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców i usta -
wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Usta wa ta do sto so wa na zo sta ła do ak tu al nych
ocze ki wań i po trzeb dział kow ców i ich ro dzin po przez za -
sto so wa nie jed no li te go pra wa w sto sun ku do wszyst kich
dział kow ców, a wła dze Związ ku do brze słu żą dział kow -
com, dba ją o pra wi dło wy roz wój ogro dów dział ko wych 
w Pol sce. Pro po no wa ny pro jekt usta wy po dob nie jak po -

przed nie pro jek ty PiS go dzi w in te re sy pra wie mi lio no wej
rze szy dział kow ców, wi dzi my w niej za gro że nie dla ist nie -
nia ogro dów dział ko wych. Pro po no wa ne uwłasz cze nie
dział kow ców po przez wy ku pie nie dzia łek na wła sność za
1% jej war to ści jest wiel ką nie uczci wą grą po li tycz ną po -
słów Pra wa i Spra wie dli wo ści. Je ste śmy prze ciw ni ma mie -
niem i ma ni pu lo wa niem ludź mi, trze ba ja sno po wie dzieć,
cel jest je den – „wy własz czyć dział kow ców”. Sza-
now ni Po sło wie PiS, a jak się ma do te go ce lu i do Wa sze -
go pro jek tu usta wy Kon sty tu cja Rzecz po spo li tej Pol ski.

Zwra ca my się do Pa na Mar szał ka Sej mu RP, a tak że do
Klu bów Po sel skich o od rzu ce nie pro jek tu usta wy wnie -
sio ne go do Sej mu przez po sła wnio sko daw cę An drze ja
De rę, bo uwa ża my, że jest on wy mie rzo ny w in te re sy
dział kow ców i jest szko dli wy dla ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce.

Z wy ra za mi sza cun ku,

W imien ni 1350 dział kow ców ROD, 
Ko mi sje i Za rząd Ogro du

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej 
/-/ Adolf Bo ro wik

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej 
/-/ Adam Kar gul

Pre zes Za rzą du ROD 
/-/ Sta ni sław Psze nicz kaŚwid nik, 28 kwiet nia 2009 r.
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My dział kow cy ROD „Ro bot nik” w Lu bli nie wy ra ża my
zde cy do wa ny sprze ciw pró bom po dzia łu dział kow ców:

• nie zga dza my się na roz bi cie i li kwi da cję Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, któ ry nas re pre zen tu je i dba o na -
sze spra wy;

• nie chce my two rze nia wspól not dział ko wych oraz li -
kwi da cji do tych cza so wej usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r.,
któ ra jest do bra dla dział kow ców;

• pro te stu je my prze ciw ko po zba wia niu nas praw na by -
tych przez spo łecz ność ogro do wą;

• je ste śmy gru pą lu dzi (prze waż nie eme ry ci, ren ci ści,
bez ro bot ni), któ ra uzna je ko niecz ność ist nie nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i wspie ra my go;

• Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie ko rzy sta z do ta cji
pań stwa i jest utrzy my wa ny ze skła dek człon kow skich, 
a PiS chce go te go po zba wić;

• PiS po wi nien za jąć się in ny mi dzie dzi na mi ży cia co -
dzien ne go jak: oświa ta, służ ba zdro wia, wa run ki ży cia
eme ry tów i ren ci stów, miesz kal nic two, opie ka spo łecz na.
W tych dzie dzi nach za swo ich rzą dów nie zro bi ło nic lub
pra wie nic;

• sprze ci wia my się cią głe mu nę ka niu przez PiS Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców i człon ków ogro dów dział ko -
wych swo imi nie prze my śla ny mi i nie kon sty tu cyj ny mi
pro jek ta mi uchwał.

Za za rząd i człon ków ROD „Ro bot nik”

Wal ne Ze bra nie ROD „Ro bot nik” w Lu bli nie

STA NO WI SKO
Uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Ro bot nik” w Lu bli nie 

pod ję te w dniu 25 kwiet nia 2009 r.
w spra wie wnie sie nia do la ski mar szał kow skiej pro jek tu usta wy o uwłasz cze niu ro dzin nych ogro dów

dział ko wych Pol skie go Związ ku Dział kow ców przez klub Pra wo i Spra wie dli wość

Człon ko wie:
/-/ An na Ży wic ka

/-/ Wie sła wa Bu dek
/-/ Te re sa Mro zik

/-/ Krzysz tof Wa bik
/-/ Ry szard Woj to wicz

/-/ Jó zef Ru bin
/-/ An drzej Za su wa

Pre zes 
/-/ Elż bie ta Ślu sar ska

Se kre tarz
/-/ An na Bar czak

Skarb nik
/-/ Kry sty na Du dek

Lu blin, 25 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Bra tek” we Wro cła wiu

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Człon ków Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Bra tek” we Wro cła wiu

z dnia 18 kwiet nia 2009 ro ku
w spra wie obro ny Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

Wal ne Ze bra nie Człon ków Ro dzin ne go Ogro du Dział ko -
we go „Bra tek”, wy ra ża zde cy do wa ny sprze ciw prze ciw ko
wnie sie niu dnia 23 mar ca 2009 r. do Sej mu Rze czy po spo -
li tej Pol skiej usta wy o Ogro dach Dział ko wych.

W na szym Ogro dzie zde cy do wa na więk szość dział kow -
ców to eme ry ci i ren ci ści. Ma jąc na uwa dze ich do cho dy

fi nan so we, Ogród Dział ko wy jest je dy ną oka zją do ob co -
wa nia z przy ro dą, prze by wa nia na świe żym po wie trzu 
i re kre acją.

Dla te go też zde cy do wa nie pro te stu je my prze ciw ko usta -
wie, któ ra prze wi du je li kwi da cję Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych i Pol ski Zwią zek Dział kow ców

Prze wod ni czą cy Ze bra nia 
/-/ Iwo na No ga

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 
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W dniu 25 kwiet nia 2009 ro ku od by ło się Wal ne Ze bra -
nie Spra woz daw cze ogro du dział ko we go „Wia rus-ZNP”,
na któ rym m.in. oma wia ny był pro jekt Usta wy, wnie sio -
ny do La ski Mar szał kow skiej przez Klub Par la men tar ny
Pra wa i Spra wie dli wo ści.

W trak cie dys ku sji dział kow cy ostro skry ty ko wa li i po -
tę pi li w/w pro jekt i zde cy do wa nie opo wie dzie li się za do -
tych cza so wą Usta wą o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych, uchwa lo ną przez Sejm RP 8 lip ca 2005 ro ku, po -
par tą przez 614 ty się cy dział kow ców. Dla nas dział kow -
ców ta usta wa jest bar dzo do bra i nie chce my in nej. 
W na szym ogro dzie pod pi sa ło się pod nią 450 dział kow -
ców. Człon ko wie ogro du „Wia rus-ZNP” przy po mi na ją
Mar szał ko wi Sej mu, Pa nu Pre mie ro wi, Klu bo wi Par la -
men tar ne mu Plat for my Oby wa tel skiej, iż w więk szo ści
gło so wa li wła śnie na tą par tię, aby od su nąć od wła dzy Pra -

wo i Spra wie dli wość, nę ka ją ce nas od dłuż sze go cza su
róż ny mi „obiet ni ca mi”, któ rych wca le nie chce my.

Zwra ca my się z uprzej mą proś bą do obec nie rzą dzą cych
na szym kra jem, aby prze rwać ten cho cho li ta niec i nie nę -
kać już dział kow ców, w więk szo ści eme ry tów, no wy mi
pro jek ta mi ustaw, któ rych nie chce my. Pra gnie my tyl ko
spo ko ju. Nie wierz cie róż nym pi sma kom, któ rzy na za -
mó wie nie przed sta wia ją w me diach kłam li we ma te ria ły 
o Pol skim Związ ku Dział kow ców. Oni i ich mo co daw cy
chcą wy two rzyć w spo łe czeń stwie ne ga tyw ną opi nię 
o ogro dach, o dział kach, na co my się nie zga dza my.

Prze ka zu je my ser decz ne po zdro wie nia dla Wszyst kich,
któ rzy nam dział kow com i na sze mu spo łecz ne mu ru cho -
wi do brze ży czą.

Broń cie na szej Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych.

Wal ne Ze bra nie ROD „Wia rus -ZNP” w Szcze ci nie

UCHWA ŁA Nr 10/2009
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Wia rus-ZNP”

z dnia 25.04.2009 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków 
/-/ 

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Mi ro sław Pstro koń ski

Szcze cin, 25 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Sto krot ka” w Ostro wi Ma zo wiec kiej

STA NO WI SKO
Dział kow ców ROD „Sto krot ka” w Ostro wi Ma zo wiec kiej na wal nym ze bra niu spra woz daw czym

w dniu 24.04.2009 r.
w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Sto -
krot ka” w Ostro wi Ma zo wiec kiej wy ra ża ją wiel kie za nie -
po ko je nie pro jek tem no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, któ ry zo stał zło żo ny w Sej mie RP przez
Klub Par la men tar ny PiS w dniu 23 mar ca 2009 r.

My dział kow cy ROD „Sto krot ka” w Ostro wi Maz.
sprze ci wia my się ko lej nym pla nom PiS do ty czą cym
uwłasz cze nia dział kow ców i li kwi da cji PZD. Lu dzie bo -
ga ci ma ją swo je pry wat ne te re ny i dom ki let ni sko we. Nasz
ogród sku pia głów nie eme ry tów, lu dzi nie za moż nych, ale
pra co wi tych. Nie za słu ży li na od bie ra nie im skraw ka zie -
mi, wy dar tej nie gdyś z nie użyt ków i śmiet nisk ni ko mu
nie po trzeb nych. Zło żo ny w Sej mie RP pro jekt no wej usta -
wy PiS jest ko lej nym wpro wa dze niem za mę tu i nie po ko -

ju wśród ro dzin dział kow ców. Po li ty cy, któ rzy za po wia da -
ją te „re we la cyj ne zmia ny” nie ma ją kom plet nie po ję cia,
czym dla dział kow ców i ich ro dzin są dział ki.

Obec na usta wa o ROD naj le piej od da je cha rak ter i funk -
cji ist nie nia ogro dów. Gwa ran tu je nam pra wo do spo koj -
ne go go spo da ro wa nia na swo im po let ku, chro ni przed
in trat ną sprze da żą przez wła dze lo kal ne. My dział kow cy
nie upra wia my po li ty ki, lecz upra wia my na użyt ko wa nych
dział kach wa rzy wa dla wła snych po trzeb oraz spę dza my
tam ak tyw nie na sze ży cie. Po pie ra my obo wią zu ją cą usta -
wę o ROD z 8 lip ca 2005 r. Ogól nym za ło że niem au to ra
pro jek tu no wej usta wy o ogro dach jest li kwi da cja PZD or -
ga ni za cji spo łecz nej, któ ra słu ży wspar ciem, do radz twem,
dba ją cą o roz wój ogro dów dział ko wych. W pro jek cie wi -
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dzi my za gro że nie dla ist nie nia ogro dów dział ko wych.
Ape lu je my o wy co fa nie pro jek tu i pod ję cie dzia łań, któ re

uspo ko ją sta le na pię tą sy tu ację w od nie sie niu do PZD 
i dział kow ców.

Z po wa ża niem
W imie niu dział kow ców Za rząd ROD „Sto krot ka” 

w Ostro wi Maz.

Pre zes 
/-/ Eu ge nia Ja ni na So chac ka

ROD „Zie lo na Do li na” w No wej Ru dzie

Pan Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu
War sza wa

Sza now ny Pa nie Mar szał ku,
Dział kow cy na sze go Ogro du są za sko cze ni ko lej ny mi

pró ba mi li kwi da cji Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
w Pol sce, a na ich miej sce w myśl pro jek tu Pa na Po sła PiS
An drze ja De ry wnie sio ne go w dniu 23.03. 2009 r. wy ni -
ka bar dzo moc na moż li wość prze kształ ce nia do tych cza -
so we go pra wa użyt ko wa nia dział ki w pra wo wła sno ści.

Za po zna jąc się z pro jek tem usta wy PiS wy ni ka, że pro -
jekt po sia da tak że roz wią za nia praw ne, któ re po zba wia ją
więk szo ści dział kow ców po sia da nia i ko rzy sta nia z dzia -
łek, o czym mó wią za pi sy w tym pro jek cie. Na by cie dział -
ki na wła sność, od płat ność użyt ko wa nia po uprzed niej
umo wie za war tej z da ną gmi ną, kosz ty w związ ku z wy -
ku pem dział ki, kosz ty utrzy ma nia ogro du, po dat ku rol ne -
go oraz kosz tów utrzy ma nia za rzą dza ją cy mi wspól no ta mi.
My dział kow cy, eme ry ci i ren ci ści w więk szo ści z za kła -

dów włó kien ni czych oraz gór nic twa pro si my Pa na Mar -
szał ka o nie do pusz cze nie li kwi da cji Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Pol sce i po zo sta wie nie w do tych cza so -
wej for mie. Po sia da my swo je wła dze sta tu to we de mo kra -
tycz nie wy bra ne, na cze le Eu ge niu sza Kon drac kie go,
któ ry jest bar dzo za an ga żo wa ny.

Po sia da my do brą usta wę, sta tut oraz re gu la min i nie
chce my, aby ogro dy dział ko we wy glą da ły w krót kim cza -
sie jak na sze za kła dy pra cy, ko pal nie po li kwi do wa ne, 
a lu dzie nie ma ją pra cy.

Nie niszcz my te go, co słu ży lu dziom wy pra co wa nym,
scho ro wa nym, je ste śmy or ga ni za cją sa mo rzą do wą, nie za -
leż ną od grup po li tycz nych.

Pa nie Mar szał ku cie szy się Pan ogól nym sza cun kiem
wśród bra ci dział ko wej, li czy my, że przy Pa na po mo cy
pro jekt w tym kształ cie zo sta nie od rzu co ny.

Z po wa ża niem dział kow cy ROD „Zie lo na Do li na

Pre zes ROD „Zie lo na Do li na”
/-/ Ry szard Ry ba kow skiNo wa Ru da, 22 kwiet nia 2009 r.

List o ta kiej sa mej tre ści zo stał rów nież skie ro wa ny do Pa na Bog da na Bo ru se wi cza Mar szał ka Se na tu

Wal ne Ze bra nie ROD „Ja go da” we Wro cła wiu

STA NO WI SKO
Dział kow ców uczest ni czą cy w wal nym ze bra niu ROD „Ja go da” we Wro cła wiu 

w dniu 25.04.2009 r., 
w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych pro po no wa ne go przez par tię 

Pra wo i Spra wie dli wość

Pro jekt usta wy jaw nie na ru sza kon sty tu cyj ne pra wo
oby wa te li do dzia łek ogro do wych. W spo sób ilu zo rycz ny

przed sta wia obro nę dział kow ców, a w kon se kwen cji dą ży
do li kwi da cji ogro dów na rzecz bu dow nic twa ko mer cyj -
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ne go nie da jąc żad nej moż li wo ści obro ny po je dyn czym
ogro dom. Je dy ną or ga ni za cją, któ ra po tra fi ła do tej po ry
obro nić te re ny dzia łek ogro do wych przed za pę da mi gmin
i de ve lo pe rów jest PZD i roz wią zu jąc ten za rząd li kwi du -
je się osto ję spo ko ju dział kow ców na ich ogro dach. Nad -
mie nia my, że więk szość oby wa te li upra wia ją cych ogro dy
to eme ry ci i ren ci ści, dla któ rych te skraw ki zie mi są ra do -
ścią i sen sem ży cia. Za da je my py ta nie do osób spra wu ją -
cych wła dze w Pol sce, czy nasz kraj jest przy go to wa ny na
le cze nie rze szy oby wa te li i w kon se kwen cji le cze nia szpi -
tal ne go osób star szych, kie dy ten sens utra cą. Ja kie roz -

ryw ki, czy or ga ni za cję cza su za pew ni na sze pań stwo? Po -
nad to więk szość dział ko wi czów na sze go ogro du to oso by
ubo gie i ja kie kol wiek do dat ko we opła ty spo wo du ją do -
dat ko we zu bo że nie tych osób co przy obie can kach wy -
bor czych PiS jest nie do po my śle nia (czy ta par tia
po my śla ła o swo im elek to ra cie wy bor czym). Re asu mu jąc
ROD „Ja go da” we Wro cła wiu zwra ca się do osób rzą dzą -
cych pań stwem pol skim, któ rzy ma ją na uwa dze los zwy -
kłych oby wa te li o od rzu ce nie pro jek tu usta wy au tor stwa
Pra wa i Spra wie dli wo ści.

Pre zes Za rzą du ROD „Ja go da”
/-/ mgr inż. Ma rek Ba ryc ki

/-/ 16 pod pi sów

Wal ne Ze bra nie ROD „Hań cza” w Su wał kach

Sza now ny Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Hań cza” w Su wał kach

z dnia 25 kwiet nia 2009 r.
W spra wie:

1. obro ny Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 2005 r.,
2. no we li za cji Usta wy Pra wo Bu dow la ne z dn. 12 lu te go 2009 r.,

3. przy wró ce nia pra wa do te re nów za stęp czych zgod nie z Usta wą z dn. 20 mar ca 2009 r.

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
My dział kow cy ROD „Hań cza” w Su wał kach zwra ca -

my się z proś bą o:
1. od da le nie Pro jek tu PiS o ogro dach dział ko wych opra -

co wa ne go pod kie row nic twem po sła An drze ja De ry wnie -
sio ne go do La ski Mar szał kow skiej w dniu 23 mar ca 2009 r.
z uwa gi na nie kon sty tu cyj ne w nim za pi sy,

2. przy ję cie po praw ki nr 7 Se na tu w Usta wie Pra wo Bu -
dow la ne przy wra ca ją cej po przed ni stan praw ny sprzed no -
we li za cji w dn. 12 lu te go 2009 r.,

3. od rzu ce nie po praw ki Se na tu i przy wró ce nie pra wa do
te re nów za stęp czych zgod nie z Uchwa łą z dn. 20 mar ca
2009 r. do ty czą cą spe cu sta wy dro go wej art. 11 j.

Z peł nym za ufa niem wie rzy my, że Sejm Rze czy po spo -
li tej Pol skiej przy wró ci za bra ne pra wa dział kow com, za
co ser decz nie dzię ku je my.

W Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym udział wzię ło
19 osób.

Z po wa ża niem i wy ra za mi sza cun ku:

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Pre zes ROD 
/-/ 
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Pa nie Mar szał ku!
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Bo rów ka”

w Su wał kach na po sie dze niu Za rzą du w dniu 22.04.2009 r.
za po znał się z pro jek tem Usta wy o ROD Pa na Po sła An -
drze ja De ry z Pra wa i Spra wie dli wo ści i stwier dza, że pro -

jekt ten jest nie zgod ny z Kon sty tu cją i krzyw dzą cy dla
nas.

Zwra ca my się do Pa na Mar szał ka oraz do Wi ce mar szał -
ków RP z go rą cą proś bą o od rzu ce nie te go pro jek tu.

W po sie dze niu udział wzię ło 7 człon ków Za rzą du.
Z po wa ża niem i wy ra za mi sza cun ku:

Za Za rząd
Pre zes Za rzą du

/-/ An drzej Ko tliń ski

Za rząd ROD „Bo rów ka” w Su wał kach

STA NO WI SKO
Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Bo rów ka” w Su wał kach

z dnia 22.04.2009 r.
w spra wie obro ny Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 08 lip ca 2005 r.

ROD im. Ar mii Kra jo wej w Au gu sto wie
Pan 
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

STA NO WI SKO
Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Ar mii Kra jo wej w Au gu sto wie

z dnia 24 kwiet nia 2009 r.

Za rząd i dział kow cy ROD im. Ar mii Kra jo wej w Au gu -
sto wie wy ra ża ją du że za nie po ko je nie po wsta łą sy tu acją,
ja ka wy two rzy ła się w na szym kra ju wo kół dział kow ców,
dzia łek i ca łej na szej do brze pro spe ru ją cej od 100-le cia
Or ga ni za cji PZD. O pro jek cie no wej Usta wy uwłasz cze -
nio wej dział kow ców wnie sio nej do Sej mu 23 mar ca 2009 r.
przez PiS do wie dzie li śmy się z pra sy, ra dia i te le wi zji. My
dział kow cy upra wia ją cy swo je dział ki od 1962 ro ku nie
ży czy my so bie, aby ktoś „uszczę śli wiał” nas na si łę, gdyż
do tych cza so wa Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział-
ko wych w peł ni nas za bez pie cza przed za ku sa mi nie życz -

li wych nam po li ty ków z „Bo żej ła ski”. Kra jo wa Ra da Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców z jej Prze wod ni czą cym Pa -
nem EU GE NIU SZEM KON DRAC KIM od wie lu lat stoi
na stra ży re spek to wa nia prze pi sów na sze go Związ ku, 
w tym Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku. Ja ko eme ry ci 
i ren ci ści zwra ca my się do Pa na Mar szał ka z go rą cą proś -
bą i ape lem o pod ję cie ta kich dzia łań, by śmy spo koj nie
mo gli upra wiać na sze dział ki i by zło żo ny pro jekt Usta wy
uwłasz cze nio wej nie zo stał przy ję ty przez Pań skie ugru -
po wa nie.

Pre zes ROD Ar mii kra jo wej
/-/ Wa cław Bu siń ski

Au gu stów, 24 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD im. E. Orzesz ko wej w Czar nej Bia ło stoc kiej

Klub Par la men tar ny
War sza wa

PRO TEST

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców im. Eli zy Orzesz ko wej w Czar nej

Bia ło stoc kiej zgod nie z de cy zją więk szo ści człon ków
Ogro du żą da:
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Dzię ku je my za za nie cha nie dzia łań zmie rza ją cych do
wpro wa dze nia krzyw dzą cej dział kow ców usta wy.

Przy po mi na my, że więk szość dział kow ców to eme ry ci,
lub ren ci ści w po de szłym wie ku, ży ją cy ze skrom nych do -
cho dów, a pro duk ty z dział ki w wie lu przy pad kach są
wspar ciem do skrom ne go prze ży cia.

Po sta ra my się rów nież za pa mię tać ten fakt, przy naj bliż -
szych wy bo rach par la men tar nych do sej mu i se na tu.

Za Za rząd ROD
Pre zes ROD

/-/

1. od rzu ce nia pro jek tu usta wy PiS o ogro dach dział ko -
wych, 

2. obro ny usta wy z dnia 8.07.2005 r. o obro nie dział -
kow ców, ogro dów i Związ ku,

3. znie sie nia wy mo gów przy bu do wie al tan dział ko -
wych,

4. przy wró ce nia dział kow com pra wa do te re nu za stęp -
cze go.

Czar na Bia ło stoc ka, 24 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Wy zwo le nie” w Piotr ko wie Try bu nal skim

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Człon ków Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Wy zwo le nia” 

w Piotr ko wie Try bu nal skim
z dn. 24 kwiet nia 2009 r.

w spra wie pro jek tu usta wy PiS o ogro dach dział ko wych

My uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Człon ków Ro dzin ne -
go Ogro du Dział ko we go „Wy zwo le nia” w Piotr ko wie
Try bu nal skim ob ra du ją cy w dniu 24.04.2009 r. z nie po -
ko jem przy ję li śmy wia do mość o ko lej nym pro jek cie usta -
wy PiS o ogro dach dział ko wych.

Z obu rze niem wy ra ża my zde cy do wa ny sprze ciw wo bec
pro jek tu zło żo ne go w Sej mie w dniu 23.03.2009 r.

Od sze re gu lat PiS pod oszu kań czym ha słem tzw.
uwłasz cze nia dział kow ców zmie rza w isto cie do roz wią -
za nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców – sa mo rząd nej 
i sa mo dziel nej or ga ni za cji spo łecz nej zrze sza ją cej po nad
mi lion dział kow ców (wraz z ro dzi na mi jest to kil ka mi -
lio nów). Po stę po wa nie PiS jest dzia ła niem na szko dę spo -
łe czeń stwa. To tak że zła ma nie pra wa za gwa ran to wa ne go,
art. 12 Kon sty tu cji o wol no ści two rze nia i dzia ła nia sto wa -
rzy szeń.

PiS -owski pro jekt zmie rza do uchy le nia w ca ło ści Usta -
wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych, do na cjo na li za cji ma jąt ku PZD (po przez je go
prze ję cie przez Skarb Pań stwa) wy pra co wa ne go przez
dział kow ców na prze strze ni kil ku dzie się cio le ci. W ten
spo sób pró bu je usu nąć głów ną prze szko dę w swo bod nym

przej mo wa niu przez de we lo pe rów na ce le ko mer cyj ne te -
re nów ogro dów, któ re czę sto po ło żo ne są w atrak cyj nych
lo ka li za cjach i prze zna cze nia ich na pła ce bu do wy pod ko -
lej ne hi per mar ke ty i cen tra han dlo we.

Ofe ro wa ne przez po my sło daw ców uwłasz cze nie zmie -
rza w isto cie do wy własz cze nia dział kow ców, do li kwi -
da cji ogro dów i roz bi cia ru chu dział ko we go utrwa lo ne go
w po nad 180-let niej tra dy cji w Pol sce.

Obie cy wa ny przez PiS pre fe ren cyj ny wy kup dzia łek
mo że był by moż li wy, ale dla nie wiel kiej gru py dział kow -
ców – (po nie waż pra wie 70% grun tów nie ma żad nych
szans na uwłasz cze nie) na to miast praw dzi wy me cha nizm
tej usta wy zmie rza do re ali za cji za sa dy „bo ga te mu do dać,
bied ne mu ująć”.

Z po wyż szych wzglę dów sprze ci wia my się tej ini cja ty -
wie i zwra ca my się z go rą cą proś bą do Pa nów Mar szał -
ków Sej mu i Se na tu, Pa nów Prze wod ni czą cych Klu bów
Po sel skich, par la men ta rzy stów Plat for my Oby wa tel skiej,
Pol skie go Stron nic twa Lu do we go oraz Le wi cy o za cho -
wa nie obec ne go sta nu praw ne go okre ślo ne go w Usta wie
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych i w pra wie Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców.

W imie niu wszyst kich uczest ni ków Ze bra nia

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Ja dwi ga Li bi szew ska

Pre zes Za rzą du
/-/ Bar ba ra No wak
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Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
My dział kow cy ROD „Ła giew ni ki” w Ło dzi ob ra du ją cy

na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym wy ra ża my głę bo -
kie za nie po ko je nie o przy szło ści ogro dów dział ko wych, 
w związ ku z cią gły mi za po wie dzia mi PiS -u o zmia nie usta wy
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dn. 8 lip ca 2005 r.

Wy ra ża my sprze ciw wo bec pro jek to wa nych zmian usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i na gon ce na
ogro dy, dział kow ców i PZD.

O pla no wa nych zmia nach do wia du je my się je dy nie
przez me dia. Ape lu je my aby nie mar no wać te go, co funk -
cjo nu je do brze i zgod nie z wo lą więk szo ści dział kow ców.
Sta now czo sprze ci wia my się pod ję tym pró bom i ja kim -

kol wiek dzia ła niom, któ re w kon se kwen cji do pro wa dzą
do li kwi da cji na szych ogro dów i na szych dzia łek.

Obec na usta wa uchwa lo na 8 lip ca 2005 r. w peł ni gwa -
ran tu je nam moż li wość ko rzy sta nia z dzia łek, przy nie -
wiel kiej opła cie człon kow skiej. Gwa ran tu je nam też 
w przy pad ku li kwi da cji ogro du peł ne od szko do wa nie.
Ogro dy dział ko we w więk szo ści upra wia ją eme ry ci, któ -
rych upra wa dział ki to je dy ne za ję cie, ra dość ży cia na
eme ry tu rze. Dla te go więc ape lu je my do par la men ta rzy -
stów, po li ty ków i sa mo rzą dow ców, aby spra wę ogro dów
po zosta wić jej człon kom i aby za nie chać nisz cze nia do -
rob ku wie lu po ko leń.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ła giew ni ki” w Ło dzi

Pan Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Ogro du Dział ko we go „Ła giew ni ki” w Ło dzi od by te go

w dniu 25.04.2009 r.

Pre zes ROD „Ła giew ni ki”
/-/ Ha li na Wró bel

Za rząd ROD „Fio łek” we Wro cła wiu

Kan ce la ria Sej mu RP
War sza wa

Do ty czy: pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych zło żo ne go w Sej mie przez PiS dnia 23 mar ca 2009 r.
przez po sła wnio sko daw cę An drze ja De rę.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Wie sław Gra na tow ski

Ja ko Za rząd Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych „Fio -
łek” na Księ żu Ma łym we Wro cła wiu wy ra ża my swój
zde cy do wa ny sprze ciw wo bec pro po no wa ne go przez PiS
pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.

Roz wią za nia pro po no wa ne w wy żej wy mie nio nym pro -
jek cie sta no wią pro stą dro gę do li kwi da cji na te re nie pań -
stwa pol skie go ogro dów dział ko wych i prze ka za nie
te re nów bę dą cych w wie czy stym użyt ko wa niu Pol skie go
Związ ków Dział kow ców lu dziom, któ rzy chcą do ro bić się
na pla no wa nej za bu do wie te re nów obec nych Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych. Trze ba w tym miej scu na zwać
kil ka rze czy po imie niu. Otóż pró by czy nio ne przez PiS 
w pro jek cie w/w usta wy nie dość, że są nie udol ne oraz
sprzecz ne z Kon sty tu cją Rzecz po spo li tej Pol skiej, to jesz -
cze po przez swo je za gma twa ne i peł ne nie ja sno ści sfor -
mu ło wa nia, ce lo wo wpro wa dza ją w błąd zwy kłych oby-
wa te li.

W do dat ku pró ba li kwi da cji praw nie dzia ła ją ce go Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry w prze ci wień stwie
do po kręt nych „opie ku nów” wnio sku ją cych za tzw.
uwłasz cze niem prze pro wa dzo nym w rze ko mo w in te re -
sie sa mych dział kow ców, tchnie me to da mi sto so wa ny mi
w okre sie głę bo kie go sta li ni zmu. Aż wie rzyć się nie chce,
jak bar dzo w obec nych cza sach – a ma my prze cież rok
2009 – lu dzie bę dą cy przy wła dzy po tra fią zni żyć się, aby
za gwa ran to wać so bie i swo im ko le gom wzbo ga ce nie się
kosz tem eme ry tów, ren ci stów, osób star szych, scho ro wa -
nych oraz ro dzin wy cho wu ją cych dzie ci, dla któ rych wła -
sny ro dzin ny ogród dział ko wy, ist nie ją cy w struk tu rach
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, jest od po ko leń spraw -
dzo nym a cza sem je dy nym spo so bem na re kre ację, ruch
na świe żym po wie trzu oraz ubo ga ce nie ży cia ro dzin ne go
i to wa rzy skie go. Sza now na wła dza za po mi na, że po cho -
dzi z wy bo ru lu dzi i po win na re pre zen to wać in te re sy wy -
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bor ców, któ rzy przy czy ni li się do te go, że obec nie wy bra -
ni po li ty cy mo gą two rzyć mo gą pra wo. Ale pra wo, by
speł nia ło swo ją ro lę, mu si być po pierw sze do bre, a po
dru gie słu żyć in te re som oby wa te li. Za miast te go ma my
na to miast w pro jek cie usta wy o ogro dach dział ko wych
sze reg we wnętrz nych sprzecz no ści, nie ja sno ści i po gma -
twa nych wy wo dów, któ re w efek cie spro wa dza ją się do
pró by li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców, ode -
bra nia do tych cza so wym użyt kow ni kom dzia łek i od da nie
ich – ku ogrom nej apro ba cie struk tur urzęd ni czych po -
szcze gól nych miast, przy jed no cze snym uru cho mie niu ol -
brzy miej ma chi ny ko rup cyj nej – ce le bu dow nic twa miesz -
kal ne go i in we sty cji miej skich.

Do chwi li obec nej spraw ne dzia ła nie Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców sku tecz nie bro ni in te re sów dział kow ców
oraz ze spo łów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w ob -
rę bie po szcze gól nych miast i gmin na te re nie ca łe go kra -
ju. Jed nak że te re ny dział ko we sta no wią cią gle ła ko my
ką sek dla ca łej rze szy de we lo pe rów, pla ni stów, urba ni stów
i urzęd ni ków, któ rzy w ten spo sób wi dzą je dy ną moż li -
wość re ali za cji swo ich przed się wzięć biz ne so wych.

W ostat nich la tach, kie dy na stą pił tzw. bum bu dow la ny
wła dza usta wicz nie szu ka pre tek stu by – na zwij my to
wprost – roz pra wić się z ogro da mi dział ko wy mi i Pol skim
Związ kiem Dział kow ców. Ty le, że wła dza zda je się za po -
mi nać, że za PZD stoi rze sza oby wa te li na sze go kra ju 
i wy bor ców za ra zem, któ ra po tra fi i jest w sta nie zor ga ni -
zo wać na ty le sku tecz nie, aby obro nić ak tu al ny stan praw -

ny Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych. Pro po no wa ne 
w pro jek cie PiS zmia ny, m.in. moż li wość prze kształ ce nia
pra wa użyt ko wa nia dział ki w pra wo wła sno ści jest fał szy -
wa i ma na ce lu je dy nie wpro wa dze nie w błąd oby wa te li.
W ist nie ją cych, bo wiem miej sco wych pla nach za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go po szcze gól nych miast nie ma
prak tycz nie praw ne go za gwa ran to wa nia, że te re ny te na -
dal bę dą mia ły utrzy ma ny sta tus grun tów prze zna czo nych
pod ce le ogro dów dział ko wych. In te res mia sta jest w tym
mo men cie cał ko wi cie roz bież ny z in te re sem dział kow -
ców, a zgod ny z ocze ki wa nia mi na szyb kie wzbo ga ce nie
się de we lo pe rów, a tym sa mym za si le nie ka sy miej skiej.
„Mia sto mu si się roz wi jać...” – to czę sto uży wa ny przez
miej skich urzęd ni ków slo gan. Ale nie kosz tem je go oby -
wa te li, któ rym chce się za brać upra wia ne od dzie się cio le -
ci ogro dy dział ko we wraz z wy pra co wa nym wspól nym
ma jąt kiem i in fra struk tu rą.

Obec nie obo wią zu je, bro nią ca dział kow ców, Usta wa 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.,
któ ra w spo sób peł ny i na le ży ty bro ni in te re sów dział kow -
ców oraz 100-let niej tra dy cji ogrod nic twa pol skie go na te -
ry to rium na sze go kra ju. Stąd też ja kie kol wiek pró by
zmia ny wpro wa dza ne w in te re sie wzbo ga ce nia się wą skiej
gru py, dą żą cej do li kwi da cji na te re nie pań stwa cze goś, co
jest ele men tar nym i in te gral nym skład ni kiem pol skiej rze -
czy wi sto ści, mu si spo tkać się ze zde cy do wa nym pro te -
stem oby wa te li oraz le gal nie wy bra nych przed sta wi cie li
w Sej mie i Se na cie RP.

Pre zes Za rzą du ROD
/-/ Sta ni sław Dut ko wiakWro cław, 20 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „ZNTK” w Ole śni cy

Mar sza łek Sej mu RP
Bro ni sław Ko mo row ski
War sza wa

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „ZNTK” 
w Ole śni cy w imie niu 1047 dział kow ców i ich ro dzin wy -
ra ża głę bo ki sprze ciw wo bec zło że nia do Sej mu RP pro -
jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.

Przed sta wio ny pro jekt w spo sób oczy wi sty i jed no -
znacz ny pro wa dzi do uni ce stwie nia w Pol sce ro dzin nych
ogro dów dział ko wych i do uchy le nia po wszech nie ak cep -
to wa nej i spraw dzo nej w prak ty ce usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Nasz sprze ciw i obu rze nie są uza -
sad nio ne, gdyż przed ło żo ny pro jekt usta wy za kła da li kwi -
da cję praw nie ist nie ją cej, spo łecz nej i wiel ce za słu żo nej
dla ogrod nic twa dział ko we go or ga ni za cji tj. Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, dzia ła ją cej na pod sta wie Sta tu tu,

za re je stro wa nej przez sąd i umiesz czo nej w Kra jo wym
Re je strze Są do wym. Po my sły za war te w pro jek cie usta wy
do ty czą ce na cjo na li za cji ma jąt ku i fun du szy ROD, wy -
pra co wa nych na prze strze ni kil ku dzie się ciu lat, a po wsta -
łych ze skła dek i wpłat dział kow ców – człon ków Zwią-
z ku, efek tyw nie słu żą cych re ali za cji ce lów za war tych 
w Sta tu cie PZD są nie do przy ję cia i za ak cep to wa nia przez
człon ków Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „ZNTK” 
w Ole śni cy.

Za mysł upań stwo wie nia ma jąt ku Związ ku moż na przy -
rów nać do dzia łań władz okre su głę bo kie go sta li ni zmu, po -
le ga ją cych na przy mu so wej gra bie ży na sze go ma jąt ku 
i środ ków fi nan so wych, co do pro wa dzi do znisz cze nia
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wszyst kie go, co wy bu do wa no przez po nad 60 lat dzia łal -
no ści spo łecz nej or ga ni za cji ogro dów dział ko wych na te -
re nie mia sta Ole śni cy. Pro jekt usta wy au tor stwa Pra wa 
i Spra wie dli wo ści jest sprzecz ny nie tyl ko z prze pi sa mi Kon -
sty tu cji RP i z wie lo ma usta wa mi, ale pro wa dzi do znisz cze -
nia ru chu dział ko we go na zie miach po wia tu ole śnic kie go.

Ak tu al nie obo wią zu ją ca usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. w naj lep szy i naj peł -
niej szy spo sób słu ży ro dzi nom dział kow ców, któ re opo -

wie dzia ły się za obro ną usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „ZNTK” 
w Ole śni cy zwra ca się z uprzej mą proś bą do Pań i Pa nów
po słów klu bów i kół par la men tar nych o od rzu ce nie pro -
jek tu usta wy au tor stwa PiS, ja ko nie zgod nej z pra wem 
i wy bit nie szko dzą cej in te re som dział kow ców ro dzin nych
ogro dów dział ko wych oraz spo łe czeń stwa mia sta i gmi ny
Ole śni cy.

Pre zes
/-/ Ta de usz Aren dar czuk

Ole śni ca, 23 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Za gro da” we Wro cła wiu

STA NO WI SKO
człon ków ROD „Za gro da” we Wro cła wiu zgro ma dzo nych na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym

w dniu 25. 04. 2009 r.

Skarb nik 
/-/ Ire na Wo łodź ko

Se kre tarz 
/-/ Ma rek Ste ja nek

Wi ce pre zes 
/-/ Ka zi mierz Świa tły

My, człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„ZA GRO DA” we Wro cła wiu, zgro ma dze ni na Wal nym
Ze bra niu Spra woz daw czym wy ra ża my swój sprze ciw 
i obu rze nie przy pró bie zmia ny usta wy o ogro dach dział -
ko wych z dn. 8.07.2005 r. Zna ny nam pro jekt no wej usta -
wy o ogro dach dział ko wych pro wa dzi do roz bi cia zwar tej
struk tu ry ogro dów dział ko wych. Ce lem jest li kwi da cja
ogro dów w mia stach i sprze daż te re nów in we sto rom za
gru be mi lio ny. Cza ro wa nie lu dzi uwłasz cze niem jest pró -
bą od wró ce nia uwa gi od głów ne go ce lu, ja kim jest li kwi -
da cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców. A gdy się to uda

po tem już sa mo rzą dy bez żad nych prze szkód bę dą mo gły
ro bić z ogro da mi, co ze chcą. Bo to one bę dą za rzą dzać
każ dym ogro dem na swo im te re nie. PZD jest or ga ni za cją
po za rzą do wą za re je stro wa ną w KRS a więc praw nie chro -
nio ną. Li kwi da cja usta wo wa mo że na stą pić na pod sta wie
art. 13 Kon sty tu cji, gdy dzia ła nia or ga ni za cji pro wa dzą do
pro pa go wa nia na zi zmu, fa szy zmu itp. PZD nie jest i nie
był po dej rza na o ta kie ce le. Do ma ga my się wol nych, de -
mo kra tycz nych za sad dzia ła nia or ga ni za cji po za rzą do -
wych w wol nym i de mo kra tycz nym pań stwie, ja kim jest
Pol ska.

Sta no wi sko przy ję to jed no gło śnie. 
Obec nych 43 człon ków WZS.

Do sta no wi ska do łą cza my imien ną li stę obec nych.

Prze wod ni czą cy Wal ne go ze bra nia Spra woz daw cze go
/-/ Fran ci szek Rud nic ki

/-/ 43 pod pi sy
Wro cław, 25kwiet nia 2009 r.

Ze bra nie ROD im. Od ro dze nie w By to wie

Sza now ny Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

Pod czas od by wa ją ce go sie ze bra nia spra woz daw cze go
człon ków Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Od ro -

dze nie w By to wie w dniu 16.04.2009 r, za po zna no uczest -
ni ków ze bra nia z no wym pro jek tem usta wy o ogro dach
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dział ko wych, wnie sio ny do Sej mu w dniu 23.03.2009 r.
przez Po sła PiS pa na An drze ja De ra. Spo łecz ność dział ko -
wa na sze go ogro du przy ję ła tą in for ma cję z obu rze niem.

Treść i za ło że nia te go pro jek tu są ab so lut nie nie do przy -
ję cia dla nas dział kow ców.

Po nie waż kosz ty utrzy ma nia Za rzą du wspól no ty oraz
kosz ty utrzy ma nia ca łej in fra struk tu ry ogro du wzro śnie
nie współ mier nie do obec nych opłat.

W na szym ogro dzie to głów nie lu dzie eme ry ci, ren ci -
ści, któ rzy li czą się z każ dym gro szem, nie po trzeb ne są
nam cią głe no we pro po zy cje przez lu dzi, któ rzy od dzia -

łek nie ma ją po ję cia, a je dy nie wy stę pu ją w in te re sie za -
moż nych lob by stów.

Uwa ża my, że Usta wa z dnia 8.07.2005 r. obec nie obo -
wią zu ją ca o ogro dach dział ko wych jest wy star cza ją ca.
Aby spo koj nie pra co wać na wła snych dział kach i za bez -
pie cza nam wszel kie pra wa przed za ku sa mi li kwi da cji
ogro du. Ogród nasz ist nie je po nad 55 lat, zo stał pa ro krot -
nie wy róż nio ny w kon kur sach kra jo wych i bo dzie my go
bro nić przed za ku sa mi nie od po wie dzial nych lu dzi.

Dla te go zwra ca my się z proś bą do Pa na Mar szał ka Sej mu
o od rzu ce nie wspo mnia nej Usta wy w pierw szym czy ta niu.

Z po wa ża niem w imie niu ze bra nych człon ków ROD
Pre zes Za rzą du

/-/ Eu ge niusz Ryn gwel skiBy tów, 16 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. M. Ko nop nic kiej w Czę sto cho wie

UCHWA ŁA nr 13/09
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Człon ków ROD im. M. Ko nop nic kiej w Czę sto cho wie 

z dn. 26.04.2009 r.

Wal ne Ze bra nie człon ków R.O.D jed no gło śnie pod ję ło
uchwa łę w spra wie obro ny usta wy o Ro dzin nych Ogro dach

Dział ko wych z dn. 8.07.2005 r. i po par ło jed no gło śnie sta -
no wi sko Kra jo wej Ra dy PZD w War sza wie w tej spra wie.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Czę sto cho wa, 26 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ka pu ści ska” w Byd gosz czy

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now ny Pa nie Mar szał ku
Dział kow cy ze bra ni na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw -

czym Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ka pu ści ska” 
w Byd gosz czy w dniu 25 kwiet nia 2009 ro ku z dez apro -
ba ta przy ję li wszyst kie dzia ła nia, któ re go dzą w nie za wi -
słość na sze go Związ ku, go dzą w każ de go z nas człon ka
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Po za po zna niu się z pro jek tem Usta wy o ogro dach dział -
ko wych z dnia 23 mar ca 2009 ro ku au tor stwa Po sła An -
drze ja De ry z PiS są za nie po ko je ni, że Pan De ra nie li czy się
z pra wie mi lio nem człon ków PZD i chce znisz czyć do ro bek
po nad 110-let niej tra dy cji ogro dów.

Pa nie Mar szał ku
Więk szość dział kow ców na sze go ogro du to eme ry ci 

i ren ci ści Za kła dów Che micz nych „Za chem”, są to lu dzie,
za któ rych pie nią dze w la tach pięć dzie sią tych wy ku pio no
te re ny pod ogród i któ re w ro ku 1992 zo sta ły prze ka za ne
do gmi ny m/Byd goszcz, po nie waż grun ty, na któ rych
znaj du je się ogród są grun ta mi rol ny mi i w tym okre sie
nie pod le ga ły uwłasz cze niu. Te raz tym lu dziom Pan De ra
pro po nu je uwłasz cze nie i wy ku pie nie grun tów po ce nach
pre fe ren cyj nych grun tów, któ re już raz zo sta ły przez nich
wy ku pio ne. We dług opra co wa nej Usta wy przez Po sła De -
rę dział ka win na mieć od 300 do 600 m2, a na wet 1500 m2
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z prze zna cze niem na róż ne ce le. Py ta nie, któ re z Pre zy -
den tów mia sta lub wójt gmi ny od da za bez cen te re ny na -
le żą ce do ogro dów, któ re są war te mi lio ny.

Dal sze py ta nie, kto i w ja ki spo sób po dzie li ogród w
chwi li uwłasz cze nia dział kow ców, je że li w na szym ogro -
dzie śred nio dział ka ma oko ło 300 m2.

Z wy li cze nia wy ni ka, że co dru gi dział ko wicz nie sko -
rzy sta z przy wi le jów uwłasz cze nia. Naj waż niej sze py ta -
nie, ja kie kosz ty fak tycz nie po nio są dział kow cy w trak cie
uwłasz cze nia, je że li zo sta ną sce do wa ne na nich kosz ty
wy ku pu dział ki, kosz ty no ta rial ne, geo de zyj ne, za ło że nie
księ gi wie czy stej, prze bu do wa in fra struk tu ry w ogro dzie
z przy go to wa niem do no wych po trzeb. Do dat ko wo po da -
tek i opła ty na utrzy ma nie osób za rzą dza ją cych wspól no -
tą. Na pew no przy tak wy so kich kosz tach wie lu dział-
kow ców /eme ry tów, ren ci stów i lu dzi o ni skich do cho -
dach/ nie wy ku pi swo jej dział ki na wła sność, nie bę dzie
ich na to stać. Grun ty po dział kach wy ku pi nie wiel ka ilość
mło dych i bo ga tych lu dzi.

No wy pro jekt Usta wy w spra wie ogro dów dział ko wych
ma za za da nie znisz cze nie ogro dów, w któ rych da le ko od
ha ła su i kło po tów dnia co dzien ne go wy po czy wa ją prze -
waż nie eme ry ci i ren ci ści. Pan Po seł chce za mknąć eme -
ry tów, ren ci stów i łu dzi o ni skich do cho dach w czte rech
ścia nach, gdzie ma ją spę dzić ostat nie la la swo je go ży cia,
pa trząc przez okno na za dy mio ne i za smro dzo ne uli ce. 
W miej sce dzia łek po wsta ną osie dla miesz ka nio we dla
mło dych i bo ga tych lu dzi. 

Pa nie Mar szał ku
Wszy scy do brze wie my, ze oko ło 60% dzia łek nie ma

ure gu lo wa ne go sta nu praw ne go grun tów, dla te go te dział -
ki ni gdy nie bę dą uwłasz czo ne.

Pro po zy cje PiS są sprzecz ne z Kon sty tu cją RP, gdyż
zmie rza ją do nie zgod nej z pra wem li kwi da cji sa mo rzą do -
wej or ga ni za cji spo łecz nej, ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców. W związ ku z po wyż szym my człon ko wie PZD
sprze ci wia my się po my słom i roz wią za niom no we go pro -
jek tu Usta wy o ogro dach dział ko wych.

W peł ni po pie ra my do tych czas obo wią zu ją cą Usta wę 
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych.

Uwa ża my, że in ter wen cja Pa na Mar szał ka sku tecz nie
po wstrzy ma za pę dy re for ma to rów zmie rza ją ce do usu nię -
cia ogro dów dział ko wych z ma py kra ju. 

Pa nie Mar szał ku Pa no wie Po sło wie
Gdy za sią dzie cie w ła wach po sel skich w spra wie gło -

so wa nia nad Usta wą o ogro dach dział ko wych, za sta nów -
cie się, że po li ty ka jest zmien na jak mo da, że bę dzie cie
też ludź mi sta ry mi, że ktoś mo że Wam za fun do wać po -
dob ną Usta wę i za mknie Was w czte rech ścia nach, po dob -
nie jak chce cie zro bić to z na mi.

Pa no wie Po sło wie, ape lu je my po zwól cie nam do żyć
ostat nich dni w oa zie ci szy i spo ko ju z da le ka od gwa ru 
i po śpie chu ży cia co dzien ne go, po zwól cie nam ob co wać
z przy ro dą, pie lę gno wać i zbie rać jej da ry.

Z wy ra za mi sza cun ku
Za za rząd

Pre zes Za rzą du
/-/ Ma rian Bi lic ki

Byd goszcz, 5 ma ja 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Re laks” w Za mo ściu

Sza now ny Pan 
Bro ni sław Ko mo row ski 
Mar sza łek Sej mu RP 
w War sza wie

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „ Re laks” w Za mo ściu

z 16 kwiet nia 2009 r.
w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych dnia 23.03. 2009 r.

Se kre tarz Za rzą du
/-/ Ire na Ula tow ska

Po za po zna niu się z pro po no wa nym pro jek tem usta wy
o ogro dach dział ko wych au tor stwa po sła An drze ja De ry 
z PiS, uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia człon ków ROD „Re -
laks” w Za mo ściu, wy ra ża ją ne ga tyw ne sta no wi sko 
w spra wie no we go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko -

wych, zde cy do wa nie pro te stu ją prze ciw ko li kwi da cji i in -
nym pró bom zmia ny usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r.

Dział kow cy są zrze sze ni, dzia ła ją zgod nie ze swo ją
usta wą, sta tu tem, re gu la mi nem i nie ma po trze by te prze -
pi sy zmie niać, czy je mo dy fi ko wać.
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Wszyst kie pró by zmia ny usta wy o ROD, są eks pe ry -
men tem, któ ry nie gwa ran tu je dal szej eg zy sten cji ogro -
dów w obec nej po sta ci, a jest po waż nym za gro że niem dla
bar dzo do brze dzia ła ją cej or ga ni za cji, ja ką jest PZD.

Uwa ża my, że wy mie rzo ne są prze ciw ko dział kow com 
i w nie dłu gim cza sie, w przy pad ku wpro wa dze nia w ży -
cie tych po my słów do pro wa dzi do li kwi da cji więk szo ści
o ile nie wszyst kich ogro dów dział ko wych, po nie waż gmi -
ny bę dą mo gły swo bod nie i w każ dym cza sie de cy do wać
o li kwi da cji ogro dów na do wol nie wy bra ne przez sie bie
ce le i na swo ich wa run kach. Wła dze miast już te raz nie
ukry wa ją, że prze ję cie kon tro li nad te re na mi ogro dów
dział ko wych wy ko rzy sta ły by do prze zna cze nia ich na ce -
le ko mer cyj ne, a nie wzbo ga ca nia dział kow ców.

Za pa nu je, więc cha os, kom plet na dez or ga ni za cja, de wa -
sta cja i nie za do wo le nie wśród dział kow ców, dla któ rych
dział ka zna czy wię cej niż się po li ty kom wy da je.

Nasz ogród znaj du je się po za mia stem. Po wstał w 1975 r.
na nie użyt kach po by łym po li go nie woj sko wym. Wie le
trze ba by ło się na pra co wać że by w tym miej scu mo gły po -
wstać ogród ki dział ko we. Jest on te raz oa zą ci szy, spo ko -
ju, świe że go po wie trza i da je moż li wość ob co wa nia z
przy ro dą. Dział ko wi cze to w więk szo ści lu dzie star si,
bied ni lub ro dzi ny z ma ły mi dzieć mi, z któ rych zde cy do -

wa na więk szość nie bę dzie w sta nie wy ku pić dział ki (o ile
gmi na wy ra zi ła by na to zgo dę) i uisz czać na rzu co nych
opłat, po dat ków itd. Znacz na część dział kow ców nie po -
sia da sa mo cho dów, co mi ni ma li zu je for my spę dza nia wol -
ne go cza su. Nie wcho dzą w grę wy jaz dy za mia sto, nad
je zio ro, do la su itd. Po sia da nie dział ki spra wia, że nie są
ska za ni na spę dza nie pięk nych, sło necz nych, upal nych dni
w „czte rech ścia nach” lub spa ce ru jąc uli ca mi mia sta.

Dział ka to uciecz ka od miej skie go zgieł ku i ha ła su, to
miej sce od po czyn ku i re lak su, re ali za cji pa sji, spę dza nia
cza su w gro nie ro dzi ny i przy ja ciół, to pla ce za baw dla na -
szych dzie ci, któ re ba wią się bez piecz nie pod czuj nym
okiem ro dzi ców i dziad ków, to sa tys fak cja z upra wia nych
wa rzyw i owo ców, któ rych nie trze ba ku po wać. NIE ZA -
BIE RAJ CIE NAM TE GO

Obo wią zu ją ca obec nie usta wa gwa ran tu je du żo praw
dla dział kow ców; mo gą użyt ko wać dział ki nie pła cąc za
grunt, są zwol nie ni z po dat ku, ma ją dział ki w zor ga ni zo -
wa nej spo łecz no ści. Wy ję cie dział ki z pod pa ra so la usta -
wy o ROD to po zba wie nie ochro ny i zgo da na li kwi da cję
ogro dów.

W na szym kra ju na pew no jest wie le in nych waż niej -
szych pro ble mów i dla te go bar dzo pro si my o za nie cha nie
prac nad nie chcia ną przez dział kow ców usta wą.

Z po wa ża niem

Pre zes 
/-/ Wie sław Ka miń ski

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go 
/-/ Wa cław Ki ta

Za mość, 17 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD im. 1000-le cia we Wro cła wiu

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD im. 1000-le cia we Wro cła wiu

w spra wie wnie sio ne go przez PiS pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Za rząd ROD im. 1000-le cia we Wro cła wiu w imie niu
dział kow ców pod le głe go mu ogro du wy ra ża ni niej szym
ka te go rycz na sprze ciw wo bec zło żo ne go przez PiS do Sej -
mu RP pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Rze czo ny pro jekt, bo wiem zmie rza w swym
za ło że niu do li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych
po przez uchy le nie obo wią zu ją cej od 8 lip ca 2005 r. usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, spraw dzo nej już
w prak ty ce, któ rej treść, ja ko zgod ną z pra wem po twier -
dził ostat nio swym orze cze niem Try bu nał Kon sty tu cyj ny.

Nasz sprze ciw bu dzą za war te w pi sow skim pro jek cie
usta wy po my sły na cjo na li za cji ma jąt ku i fun du szy dział -

kow ców wy pra co wa nych na prze strze ni kil ku dzie się ciu
lat, a po wsta łych ze skła dek człon ków Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, a więc – sprze ciw dzia ła niu, ja ko ży wo
przy po mi na ją ce mu gra bież cu dze go mie nia w okre sie sta -
li ni zmu.

Pro po no wa na w pro jek cie usta wy moż li wość prze -
kształ ce nia pra wa użyt ko wa nia dział ki w pra wo wła sno -
ści jest przed wy bor czym par tyj niac kim pod stę pem,
bo wiem w przy pad ku Mia sta Wro cła wia i ca łej gmi ny
wro cław skiej 95% te re nów ROD prze zna czo no w miej -
sco wych pla nach i stu dium za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go na in ne niż ogrod nic two ce le – głów nie ko mer cyj ne.
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A więc – ta ko we prze kształ ce nie bę dzie nie moż li we, a za -
tem – prze wi dzia ne bo ni fi ka ty 99% dla eme ry tów i ren ci -
stów, a 10$ za każ dy rok użyt ko wa nia dla po zo sta łych, to
przy sło wio we grusz ki na wierz bie. Pro po zy cje zaś po wo -
ły wa nia wspól not ogro do wych na wzór wspól not miesz -
ka nio wych to ko lej ny pod stęp, bo wiem to gmi ny bę dą
po dej mo wać uchwa ły o li kwi da cji ogro dów na ce le prze -
wi dzia ne w pla nach miej sco wych, a do tych cza so wy praw -
ny obroń ca dział kow ców – Pol ski Zwią zek Dział kow ców,
kon ty nu ują cy prze szło stu let nią tra dy cję za kła da nia i pro -
-wa dze nia ogro dów na te re nie kra ju /od 1897 ro ku/ 

– sczeź nie w mo men cie wej ścia w ży cie pi sow skiej usta -
wy. Za rząd ROD im. 1000-le cia we Wro cła wiu jest zda -
nia, iż do tych czas obo wią zu ją ca usta wa z ro ku 2005 
w peł ni spraw dzi ła się w prak ty ce i w na le ży ty spo sób słu -
ży ca łej spo łecz no ści dział kow ców. W związ ku z po wyż -
szym zwra ca my się do po słów Sej mu i se na to rów RP 
o od rzu ce nie pro jek tu usta wy au tor stwa Pra wa i Spra wie -
dli wo ści w ca ło ści, ja ko po my słu spo łecz nie szko dli we -
go, lan so wa ne go w ce lu in stru men tal ne go wy ko rzy sta nia
czę ści sła bo zo rien to wa ne go w isto cie rze czy elek to ra tu
w okre sie zbli ża ją cych się wy bo rów. 

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes Za rzą du
/-/ Ma rian Ście pu ro

Wal ne Ze bra nie ROD „Wi nów” w Gór kach
Pre zes
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Pan
Eu ge niusz Kon drac ki

Sza now ny Pa nie Pre ze sie
W imie niu Człon ków ro dzin ne go ogro du dział ko we go

„Wi nów” w Gór kach, Ko mi sji Sta tu to wych – Wal ne Ze -
bra nie, któ re od by ło się w dniu 18 kwiet nia br. – za pew -
nia Pa na Pre ze sa o peł nym po par ciu dla dzia łań, ja kie
po dej mo wał Pan i na dal po dej mu je w obro nie dział kow -
ców. Pa na oso bi ste za an ga żo wa nie po par te licz ny mi sta -
no wi ska mi zo sta ło w lip cu 2005 ro ku uko ro no wa ne
uchwa le niem przez Sejm RP no wej usta wy o ogro dach
dział ko wych, któ ra obo wią zu je od 21.09.2005 ro ku.

Dział kow cy do brze wie dzą, ko mu za wdzię cza ją ist nie -
nie i roz wój ogrod nic twa dział ko we go na prze strze ni
ostat nich lat. Użyt kow ni ka mi dzia łek w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych są przede wszyst kim eme ry ci, ren ci ści
i bez ro bot ni, któ rych nie stać na do dat ko we wy dat ki zwią -
za ne z co dzien nym utrzy ma niem Tej gru py spo łecz nej, ani
ich bli skich, nie stać na wy jaz dy za gra nicz ne, ani ro dzin -

ne wy jaz dy na wcza sy. Oni re ali zu ją swo je po trze by ży -
cio we na dział ce. Dział kow cy, ja ko jed na z naj słab szych
grup spo łecz nych, ob ję ta jest ochro ną Pań stwa, a usta wa
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych jest for mą po mo cy
Pań stwa tej gru pie spo łecz nej. Ci lu dzi trak tu ją dział ki ja -
ko swo je miej sce wy po czyn ku, do ro bie nia do mi ni mum
eg zy sten cji.

Wy da rze nia ostat nich dni, a szcze gól nie me to dy dzia ła -
nia ugru po wań po li tycz nych ta kich jak PiS po ka zu ją, ja -
ki mi środ ka mi i me to da mi dzia ła cze te go ośrod ka
po li tycz ne go pró bu ją ode brać nam dział kow com to, co
Pań stwo prze ka za ło pod ogro dy dział ko we i zo bo wią za ło
się w tym za kre sie udzie lać po mo cy.

Je ste śmy prze ko na ni, że Pa na dzia łal ność, dzia łal ność
ca łej Kra jo wej Ra dy przy czy ni się do utrzy ma nia do tych -
cza so we go sta nu na szych ogro dów.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Krzysz tof Ryb czyń skiOpo le, 18 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „Pod Świer kiem” w Stro niu Ślą skim

UCHWA ŁA ROD „Pod Świer kiem”
Za rząd ROD „Pod Świer kiem” na po sie dze niu, z udzia łem Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej

w dniu 22.04.2009 r. przy jął uchwa łę o tre ści:

Pod trzy mu je my sta now czy sprze ciw wo bec po now nej
pró by roz bi cia PZD -zgod nie ze sta no wi skiem wy ra żo nym
przez ogół dział kow ców w przy ję tej uchwa le w dniu

17.04.2008 r. na Wal nym Ze bra niu Człon ków ROD „Pod
Świer kiem” w Stro niu Ślą skim. Nasz sprze ciw jest jak
naj bar dziej ak tu al ny rów nież do no we go (sta re go) pro jek -
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tu PiS za war te go w pro po zy cji z dnia 23.03.2009 r. p. po -
sła De ry. Za tem uprzej mie pro si się o za prze sta nie wpro -
wa dza nia zmian w obec nie obo wią zu ją cej Usta wie 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dn. 8.07.05 r.,
któ rej za pi sy po zwa la ją wła ści wie funk cjo no wać ROD.
Sza now ni Po sło wie za nie chaj cie no wych prób de mon ta żu
do brze zor ga ni zo wa ne go i do brze funk cjo nu ją ce go PZD.
Ko lej na pró ba uwłasz cza nia dział kow ców nie jest ak cep -

to wa na, bo two rzy dal sze po dzia ły na – wła ści cie li, użyt -
kow ni ków, na jem ców, dzier żaw ców. Na to miast kosz ty 
w wie lu przy pad kach prze wyż szą war tość grun tu oraz
moż li wo ści fi nan so we dział kow ców – eme ry tów i ren ci -
stów. Te pro po zy cje znisz czą do brze dzia ła ją cą w in te re -
sie dział kow ców struk tu rę oraz po zba wią nas wie lu praw
i upraw nień wraz z ma jąt kiem wy pra co wa nym przez wie -
le lat. Pro te stu je my prze ciw ta kim pro jek tom.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Je rzy Kacz ma rek

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Ma rian Ku ra sa do wicz

Pre zes ROD „Pod Świer kiem”
/-/ Jó zef Bier nac ki

ROD im. Woj ska Pol skie go w Bia łym sto ku

Sza now ny Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza łek Se na tu RP

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
Wszy scy człon ko wie na sze go ogro du z uwa gą i nie po -

ko jem śle dzą pra ce nad no we li za cją pra wa re gu lu ją ce go
funk cjo no wa nie ogro dów dział ko wych. Zde cy do wa na
więk szość człon ków ogro dów to eme ry ci i ren ci ści, oso -
by w po de szłym wie ku, scho ro wa ne. W tych ka wał kach
zie mi, któ re upra wia ją ukry ty jest ich pot, kil ku dzie się cio -
let nia pra ca i zło tów ki za osz czę dzo ne na le kar stwach. 
Z tych po wo dów każ da za po wiedź zmian w pra wie dział -
ko wym, nio są cych za gro że nie dla ist nie nia ogro dów, od -
bie ra na jest przez nas ja ko pró ba ode bra nia cze goś, co dla
wie lu u schył ku ży cia jest nie omal sen sem ist nie nia. W tej

sy tu acji sta no wi sko ja kie za jął Se nat w spra wie al tan
dział ko wych, przy wró ci ło w nas wia rę w to, że część po -
li ty ków w swo ich de cy zjach kie ru je się nie tyl ko zim nym
ra chun kiem ale i ser cem.

Pa nie Mar szał ku, po zwa la my so bie ser decz nie po dzię -
ko wać Pa nu i wszyst kim człon kom Se na tu Rze czy po spo -
li tej Pol skiej za obro nę na szych praw. Wie rzy my, że tak że
w przy szło ści mo że my li czyć na zro zu mie nie i po moc.

Ży czy my suk ce sów i za do wo le nia z trud nej pra cy par -
la men ta rzy sty.

Z po wa ża niem

Za rząd Ogro du
/-/ 

ROD „CPN” w Wo li Mro kow skiej

Mar sza łek Sej mu RP
Pan Bro ni sław Ko mo row ski
Sejm RP w War sza wie

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „CPN”
w Wo li Mro kow skiej gmi na Lesz no wo la ze bra ni na Wal -
nym Zgro ma dze niu w dniu 25 kwiet nia 2009 r. wy ra ża ją
ka te go rycz ny pro test prze ciw ko lej nym pró bom zmian ak -
tu al nie obo wią zu ją cej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Prze ka za ny obec nie do la ski mar szał kow skiej przez
Klub PiS no wy pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych

jest ni czym in nym jak ko lej ną pro wo ka cją ob li czo ną na
wy wo ła nie nie po ko jów spo łecz nych wśród pol skich dział -
kow ców w ca łym kra ju.

Pro po no wa na w tym pro jek cie li kwi da cja Pol skie go
Związ ku Dział kow ców oraz na cjo na li za cja ma jąt ku
związ ku spo wo du je to tal ną li kwi da cję więk szo ści ogro -
dów dział ko wych zwłasz cza po ło żo nych na te re nie miast.

Prze ka zu jąc po wyż szy pro test, pro si my Pa na Mar szał -
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ka o pod ję cie ta kich dzia łań, aby przed ło żo ny przez PiS
pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych zo stał od rzu co ny
w pierw szym czy ta niu.

Wy ra ża jąc dla Pa na Mar szał ka wiel kie uzna nie i sza cu -
nek li czy my na po zy tyw ną oce nę na sze go pro te stu i pod -
ję cie sto sow nych dzia łań.

Za wsze od da ni w/w spra wom dział kow cy

Za Za rząd
Pre zes ROD „CPN” 
/-/ Sta ni sław Su li gaWo la Mro kow ska, 25 kwiet nia 2009 r.

UCHWA ŁA Nr 6/2009
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „CPN” w Wo li Mro kow skiej

z dnia 25 kwiet nia 2009 r.
w spra wie pro te stu skie ro wa ne go do Mar szał ka Sej mu RP Pa na Bro ni sła wa Ko mo row skie go

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD
„CPN” w Wo li Mro kow skiej przyj mu ją jed no gło śnie Pro -
test skie ro wa ny do Pa na Mar szał ka Sej mu RP Bro ni sła -
wa Ko mo row skie go prze ciw ko lej nym pró bom zmian

ak tu al nie obo wią zu ją cej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku prze ka za nych obec -
nie do la ski mar szał kow skiej przez Klub PiS.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia 
/-/ 

Wal ne Ze bra nie ROD im. E. Pla ter w Wa sil ko wie

Mar sza łek Sej mu RP
Pan Bro ni sław Ko mo row ski
War sza wa

PRO TEST

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

My dział kow cy Ogro du im. Emi lii Pla ter w Wa sil ko wie
woj. pod la skie ze bra ni na do rocz nym Wal nym Ze bra niu w
dniu 25.04.2009 r. sta now czo sprze ci wia my się wszel kim
za ku som fał szy we go „uwłasz cza nia” dział kow ców 
i ogra ni cza nia w róż ny spo sób na szych praw za war tych 
w usta wie dział ko wej z dnia 8 lip ca 2005 r.

Je ste śmy moc no za nie po ko je ni, że od kil ku lat ma mi się
w na szych umy słach do bro dziej stwo o kłam li wych obiet -
ni cach. Jed no jest pew ne, że wszyst kie do tych czas przy -
ję te usta wy i te, któ re się chce na si łę przy jąć zmie rza ją 
w jed nym kie run ku – po zba wić dział kow ców praw związ -
ko wych, zli kwi do wać Pol ski Zwią zek Dział kow ców, zna -

cjo na li zo wa nie ma jąt ku Związ ku, a dział kow cy sa mi 
z tor ba mi opusz czą dział ki.

Je ste śmy świa do mi te go, że żad na usta wa sej mo wa
dzia łek nam nie da, uzy ska my je dy nie pra wo do zło że nia
wnio sku o zmia nę pra wa użyt ko wa nia w pra wo wła sno ści.

Osta tecz na de cy zja za le żeć bę dzie od wo li wój ta, bur mi -
strza czy pre zy den ta, a oni z gó ry wia do mo zie mi za przy -
sło wio wą „zło tów kę” nie od da dzą.

Ogro dy o użyt ko wa niu zwy kłym naj czę ściej bę dą li kwi -
do wa ne – cel spo łecz ny za wsze się znaj dzie.

Bro ni li śmy na szej usta wy i bro nić bę dzie my gdyż jest
ona je dy ną gwa ran cją te go, co ma my.

Z po wa ża niem,

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Eu ge niusz Jur czak

W za łą cze niu
/-/ 28 pod pi sy

Wa sil ków, 25 kwiet nia 2009 r.
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My, uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Jed ność” w Świe bo -
dzi nie, je ste śmy zbul wer so wa ni po now ną pró bą roz bi cia
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, przez chęć uwłasz cze -
nia cze goś, co już ma my do dys po zy cji i co jest bar dzo
do brze chro nio ne przez obec nie obo wią zu ją cą Usta wę 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Pra wo i Spra wie -
dli wość jest par tią, któ rej prze szka dza sta bil ność Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, or ga ni za cji o wie lo let niej
tra dy cji. Obec nie Pol ski Zwią zek Dział kow ców zrze sza
naj wię cej człon ków w sto sun ku do in nych dzia ła ją cych w

Pol sce or ga ni za cji. Obo wią zu ją ca usta wa w wy star cza ją -
cy spo sób chro ni dział kow ców i umoż li wia za cho wa nie
spój no ści i roz wój ogro dów.

Kto kol wiek (P)prze szka dza i (S)sa bo tu je coś, co jest do -
bre wi docz nie się te go boi i swo imi dzia ła nia mi pró bu je to
znisz czyć. W związ ku z tym, zwra ca my się do Sej mu Rze -
czy po spo li tej Pol skiej o od rzu ce nie pro po no wa ne go pro -
jek tu usta wy wnie sio nej przez Pra wo i Spra wie dli wość.

Pro si my, aby nie nisz czyć cze goś, co jest do bre i stwo -
rzo ne wspól ny mi si ła mi, a usta no wio ne przez Wy so ką
Izbę.

Wal ne Ze bra nie ROD „Jed ność” w Świe bo dzi nie

STA NO WI SKO
Uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go 

„Jed ność” w Świe bo dzi nie,
pod ję te w dniu 16.04.2009 r.

w spra wie wnie sie nia do La ski Mar szał kow skiej pro jek tu usta wy o uwłasz cze niu ro dzin nych ogro dów
dział ko wych Pol skie go Związ ku Dział kow ców przez Pra wo i Spra wie dli wość

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Lu dwik Kliszcz

Pre zes Za rzą du ROD „Jed ność”
/-/ Mie czy sław Bo ho nos

Wal ne Ze bra nie „Pod Skał ką” w No wej Ru dzie

UCHWA ŁA NR 14/2009
Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go ,.Pod Skał ką” 

w No wej Ru dzie 
z dnia 07.04.2009 r.

w spra wie pro te stu prze ciw ko pro jek to wi usta wy au tor stwa PiS o ogród kach dział ko wych wnie sio nej
do Sej mu RP w dniu 23.03.2009 r.

Na pod sta wie § 82 pkt. 10 Sta tu tu Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, po roz pa trze niu wnio sku Wal ne go Ze bra nia
człon ków ROD „Pod Skał ką”

po sta na wia się:
§1

Wnieść pro test prze ciw ko pro jek to wi usta wy au tor stwa
Pa na An drze ja De ry Po sła PiS o ogród kach dział ko wych
wnie sio ny do Sej mu RP w dniu 23.03.2009 r.

§2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

Uza sad nie nie
Wal ne Ze bra nie człon ków – ro dzin ne go ogro du dział -

ko we go „Pod Skał ką” w No wej Ru dzie ka te go rycz nie
pro te stu je prze ciw ko w/w pro jek to wi usta wy o ogród kach
dział ko wych. Ze bra ni dział kow cy nie zga dza ją się na
zmia nę do tych cza so wej usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych.

Pro te stu je my prze ciw ko pro po no wa nym roz wią za niom
w pro jek cie w/w usta wy, po nie waż są ilu zo rycz ne. W kon -
se kwen cji pro wa dzą one do nie uchron nej li kwi da cji Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców oraz 180-let nie go ru chu
ogrod nic twa dział ko we go. Funk cjo no wa nie ogro dów bę -
dzie bar dziej kosz tow ne niż do tych czas, dla te go nie za -
pew ni im eg zy sten cji.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia (Kon fe de ra cji De le ga tów)
/-/ 
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Za rząd i Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Pod Gru szą” w Płoc ku z ubo le wa niem stwier dza, iż na -
dal Pol scy Dział kow cy mu szą mar twić się o swo ją przy -
szłość.

Z co raz więk szym nie po ko jem śle dzi my in for ma cje do -
ty czą ce tzw. „spe cu sta wy”, któ ra krzyw dzi ca łe rze sze
dział kow ców. Ja ko peł no praw ni Oby wa te le na sze go kra -
ju je ste śmy zszo ko wa ni tym, że trak tu je się nas ja ko zło
ko niecz ne nie bio rąc pod uwa gę na szych ra cji. Są w na -
szym kra ju ogro dy dział ko we z dłu go let nim sta żem, pięk -
nie urzą dzo ne i za dba ne.

To, że tak wy glą da ją są za słu gą dział kow ców dba ją cych
o ten ka wa łek zie mi upra wia ny i pie lę gno wa ny. Każ dy 
z dział kow ców wno sił swój wkład fi nan so wy więk szy czy
mniej szy, ale wno sił w roz wój użyt ko wa nej przez nie go
dział ki. Pol ski Zwią zek Dział kow ców oraz po szcze gól ne
Ogro dy Dział ko we nie sto ją na prze szko dzie w roz wo ju
miast czy roz bu do wie sie ci dróg. Ale Oby wa tel – dział -
ko wiec ma pra wa usta wo we i kon sty tu cyj ne, któ rych nie

wol no go po zba wiać. Dział kow cy to prze waż nie eme ry ci
i ren ci ści dla, któ rych dział ka to oa za zie le ni, spo ko ju, a
na de wszyst ko moż li wość kon tak tu z przy ro dą na sze go
pięk ne go de mo kra tycz ne go Kra ju. Dla wie lu dział kow -
ców jest to moż li wość po więk sze nia ich jak że skrom nych
czę sto kroć nędz nych do cho dów. Dział kow cy to nie lu dzie
ota cza ją cy się luk su sem, prze py chem, ale naj ni żej usy tu -
owa na ma te rial nie war stwa spo łecz na.

Dział ka  – nie kie dy jest to je dy na for ma kon tak tu spo łecz -
ne go star szych osób z ich przy ja ciół mi i ró wie śni ka mi.

Usta wo daw ca no we li zu jąc Usta wę w za kre sie tak nie -
ko rzyst nym dla na szych człon ków, trak tu je wie lo ty sięcz -
ną gru pę Oby wa te li na sze go Kra ju w spo sób mar gi nal ny
i krzyw dzą cy, a na de wszyst ko nie od po wie dzial nie sprze -
nie wie rza jąc się obiet ni com wy bor czym.

Bio rąc pod uwa gę po wyż sze in for mu je my, że swy mi
dzia ła nia mi bę dzie my prze ciw sta wiać się uchy le niu nie -
spra wie dli wych prze pi sów krzyw dzą cych spo łecz ność
dział kow ców.

Z po wa ża niem 

Za rząd ROD „Pod Gru szą” w Płoc ku

Klu by Par la men tar ne
Sej mu RP

STA NO WI SKO
ROD „Pod Gru szą” w Płoc ku

w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Pre zes ROD
/-/ Kry sty na Ziem le wicz

Se kre tarz ROD 
/-/ Ja dwi ga Ciast kow ska

Płock, 9 ma ja 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Współ pra ca” w Ło mian kach

Sza now ny Pan 
Bro ni sław KO MO ROW SKI
Mar sza łek Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza now ny Pa nie Mar szał ku.
W imie niu po nad 640-tu człon ków Pol skie go Związ ku

Dział kow ców, któ rzy wraz ze swo imi ro dzi na mi sta no wią
bli sko dwu ty sięcz ną gru pę, głów nie miesz kań ców War -
sza wy – uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
użyt kow ni ków dzia łek Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Współ pra ca” w Ło mian kach, od by wa ją ce go się dnia 16
ma ja 2009 ro ku, wy ra ża ją na rę ce Pa na Mar szał ka zde cy -
do wa ny pro test prze ciw ko uchwa le niu pro jek tu usta wy 
o ogród kach dział ko wych zło żo ne go do la ski mar szał kow -

skiej przez gru pę par la men ta rzy stów Pra wa i Spra wie dli -
wo ści, a w kon se kwen cji znie sie nia usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Pra wo i Spra wie dli wość, z upo rem god nym lep szej
spra wy, w spo sób świa do my i ce lo wy, od dłuż sze go cza -
su, dą ży do uni ce stwie nia po nad 100-let niej hi sto rii i tra -
dy cji pol skie go ru chu dział ko we go, znisz cze nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, ja ko spo łecz nej i sa mo rząd nej or -
ga ni za cji po za rzą do wej ma ją cej cha rak ter uży tecz no ści
pu blicz nej.
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Pro po no wa na usta wa, to pro jekt ak tu, któ ry ewi dent nie
na ru sza świę te pra wa Kon sty tu cji do sa mo or ga ni za cji
oby wa te li w spo łecz ne or ga ni za cje i ich nie wzru szal no ści
ja ko by tu praw ne go.

Uwłasz cze nie dział kow ców bę dą ce, dla po sła An drze ja
De ry – au to ra pro jek tu, głów ną ideą pro po no wa nych roz -
wią zań, to nic in ne go jak pro sta dro ga do roz wią zy wa nia
ist nie ją cych ogro dów, zna cjo na li zo wa nie ma jąt ku Związ -
ku, prze ka za nia wład czo ści w rę ce urzęd ni ków ad mi ni -
stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej, w tym su we ren ne go
pra wa do za kła da nia – na za sa dach wspól not, ogro dów
no wych.

Nie bez zna cze nia dla in te re su obec nych i ewen tu al nie
przy szłych dział kow ców po zo sta ją pro po no wa ne za sa dy
na by wa nia pra wa wła sno ści do grun tu oraz spo sób po no -
sze nia kosz tów zwią za nych z wy ma ga ną pro ce du rą po stę -
po wa nia. Dla zna ko mi tej więk szo ści użyt kow ni ków
dzia łek są to roz wią za nia nie do przy ję cia, go dzą w ich in -

te res spo łecz ny, nie uwzględ nia ją re al nych zdol no ści fi -
nan so wych.

Upraw nio na sta je się opi nia, iż przed ło żo ny pro jekt
usta wy, z ra cji in te re sów eko no micz nych i go spo dar czych
po szcze gól nych władz sa mo rzą do wych, to otwar cie dro -
gi do ar bi tral nej li kwi da cji ogro dów i ko mer cja li za cji ich
grun tów dla ob ro tu go spo dar cze go.

Że nu ją co ułom na jest też war tość pro jek tu z punk tu wi -
dze nia je go we wnętrz nej spój no ści for mal no -me ry to rycz -
nej, obo wią zu ją cych za sad le gi sla cyj nych i ele men tar nej
lo gi ki przy two rze niu ak tów praw nych.

Uwzględ nia jąc je dy nie nie któ re, wska za ne aspek ty pro -
jek to wa ne go ak tu i wy ni ka ją ce im pli ka cje, upo waż nia ją
nas do pod trzy ma nia sprze ci wu wo bec je go skie ro wa nia
do prac par la men tar nych i uchwa le nia. Opo wia da my się
jed no znacz nie i nie zmien nie za za cho wa niem usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Da nie la Ka niew ska

Pre zes Za rzą du ROD „Współ pra ca”
/-/ Adam Woj ta sie wicz

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
/-/ Elż bie ta Zie liń ska

Do wia do mo ści:
Pan Bog dan Bo ru se wicz – Mar sza łek Se na tu 
Pan Do nald Tusk – Pre zes Ra dy Mi ni strów 
Pan Wal de mar Paw lak – Pre zes Pol skie go Stron nic twa Lu do we go
Pan Grze gorz Na pie ral ski – Prze wod ni czą cy So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej

Ło mian ki, 16 ma ja 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Pro myk” w Za mo ściu

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

PRO TEST
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „PRO MYK” w Za mo ściu

z dnia 26.04.2009 r.

Wal ne Ze bra nie w ROD „Pro myk” w Za mo ściu re pre -
zen tu ją ce śro do wi sko li czą ce 505 dział kow ców wraz z ro -
dzi na mi pro te stu je prze ciw ko ko lej nym pró bom in ge ren cji
w we wnętrz ne ży cie człon ków PZD, ogól no pol skiej or -
ga ni za cji o po nad stu let niej tra dy cji.

Wia do me jest po li ty kom i wła dzom pań stwo wym, że
Pol ski Zwią zek Dział kow ców zrze sza głów nie eme ry tów
i ren ci stów pra gną cych w spo ko ju i odro bi nie ra do ści 

z użyt ko wa nia dzia łek spę dzić resz tę swe go ży cia. Te go
wła dza pań stwo wa nie jest w sta nie w in ny spo sób za pew -
nić tej gru pie spo łecz nej, sta no wią cej jed no cze śnie zna -
czą cy elek to rat.

Pro te stu je my za tem prze ciw ko złud nym, pod stęp nym
obiet ni com uwłasz cze nio wym, któ rych rze czy wi stym ce -
lem jest wy własz cze nie do tych cza so wych dział kow ców 
i umoż li wie nie gru pom in te re sów prze ję cie ich grun tów 
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i mie nia związ ko we go, bę dą ce go do rob kiem przez dzie -
się cio le cia człon ków tej or ga ni za cji.

Pa no wie po li ty cy pró ba mi uwłasz cze nio wy mi udo wad -
nia cie, że sto icie po stro nie lu dzi bo ga tych i lob bu je cie
skry cie na rzecz osób pra gną cych prze ję cia do rob ku Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców.

Jed no cze śnie też ma ni pu lu je cie umy sła mi śro do wi ska
spo łecz ne go, w tro sce o wła sne in trat ne po sa dy lub po zy -
cję po li tycz ną wła sne go ugru po wa nia, gdyż ko lej ne ini -
cja ty wy Pa nów po ja wia ją się przed każ dy mi waż niej-
szy mi wy bo ra mi. Ze bra ni tu dziś pro te stu je my prze ciw -
ko za mia rom znisz cze nia Usta wy z 08.07.2005 r. o Ro -

dzin nych Ogro dach Dział ko wych, uchwa lo nej w de mo -
kra tycz nym pań stwie.

Pa no wie po li ty cy, chce cie tym udo wod nić, że nic dla
Was nie zna czy wie lo wie ko wa rzym ska za sa da – bę dą ca
pod sta wą każ de go pra wa – że pra wa usta no wio ne go na le -
ży do trzy my wać. Chce cie udo wod nić, że nic dla Was nie
zna czy fakt, że w 15 kra jach UE ist nie ją związ ki dział -
kow ców i ko rzy sta ją ze wspar cia i ochro ny pań stwa. Pol -
ska jest wy jąt kiem w tej dzie dzi nie, gdzie od 20 lat wła dza
pań stwo wa i po li ty cy nie któ rych ugru po wań wal czą 
z dział kow ca mi, eme ry ta mi i ren ci sta mi, któ rych win na
ota czać ku ra te lą.

Wal ne ze bra nie po sta na wia, by treść ni niej sze go pro te stu prze słać do:
1. Pan Bro ni sław Ko mo row ski – Mar sza łek Sej mu RP,
2. Pan Zbi gniew Chle bow ski – Prze wod ni czą cy Par la men tar ne go Klu bu PO,
3. Pan Prze my sław Go siew ski – Prze wod ni czą cy Par la men tar ne go Klu bu PiS,
4. Pan Woj ciech Olej ni czak – Prze wod ni czą cy Par la men tar ne go Klu bu SLD,
5. Pan Sta ni sław Że li chow ski – Prze wod ni czą cy Par la men tar ne go Klu bu PSL,
6. Pan Po seł An drzej De ra,
7. Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
/-/ mgr Zyg fryd Bie lec ki

Za mość, 26 kwiet nia 2009 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Sta ni sław Pa ra fi niuk

ROD „Ce ra mik” we Wło cław ku

Pan
Mar sza łek Sej mu
Bro ni sław Ko mo row ski

Prze peł nie ni go ry czą dział kow cy pro te stu ją prze ciw -
ko pro jek to wi PiS, za po wia da ne mu, ja ko uwłasz cze nie
dzia łek.

Pro jekt ten jest fik cją! Nie przy zna je on wła sno ści, lecz
za kła da zło że nie wnio sku o sprze daż.

Twór com pro jek tu usta wy (PiS) cho dzi o li kwi da cję Sa -
mo rzą do we go Sto wa rzy sze nia PZD i li kwi da cję ogro dów
dział ko wych w Pol sce, któ re ist nie ją od po nad 100 lat.

Pro jekt PiS po zba wia dział kow ców moż li wo ści de cy -
do wa nia o swo ich ogro dach. Za miast za rzą dów, bę dą li -
kwi da to rzy i wy ty po wa ni eta to wi urzęd ni cy ogro do wi
opła ca ni przez dział kow ców.

PiS chce po zba wić nas na sze go mie nia i za gar nąć ma -
ją tek PZD, któ ry two rzy li wszy scy dział kow cy z wła snych
skła dek.

Nie wie lu dział kow ców bę dzie stać na wy ku pie nie dzia -
łek, nie bę dzie stać bez ro bot nych, ren ci stów, eme ry tów i

naj ni żej upo sa żo nych. Pro jekt PiS znisz czy ogro dy wpro -
wa dza jąc w nich „bez rząd”. Pro jekt ko mer cja li zu je dział -
ki, któ re prze sta ną słu żyć lu dziom naj uboż szym.

Po nad to pro jekt PiS nie gwa ran tu je w ża den spo sób na -
by cia dział ki na wła sność!

PiS do pro wa dza do fak tycz nej li kwi da cji ogro dów
dział ko wych i świa do mie wpro wa dza wszyst kich w błąd.
Dział kow cy są prze ko na ni, że pro jekt PiS nie uwłasz cza
dział kow ców tyl ko ich wy własz cza z dzia łek. Dą ży do zli -
kwi do wa nia więk szo ści ogro dów dział ko wych oraz uchy -
le nia usta wy ROD i roz wią za nia PZD.

Ogro dy zo sta ną bez za rzą dza nia, opie ki i moż li wo ści
funk cjo no wa nia ROD.

Pro jekt PiS nie za bez pie cza nam pra wa do roz po rzą dza -
nia mie niem, któ re zgro ma dzi li śmy ja ko dział kow cy:
dziad ko wie, oj co wie i dzie ci. W tej usta wie nie cho dzi 
o do bro nas dział kow ców, lecz o li kwi da cję Pol skie go
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Związ ku Dział kow ców i prze ję cie grun tów dla ko goś war -
to ściow sze go. Są one ła ko mym ką skiem, na któ ry cze ka -
ją w ko lej ce licz ni in we sto rzy i de we lo pe rzy. Pro jekt PiS
jest sprzecz ny i nie zgod ny z wie lo ma za pi sa mi w pro po -

no wa nej usta wie z Kon sty tu cją RP. To czy ogro dy bę dą
funk cjo no wa ły w przy szło ści w obec nej wer sji, za le ży od
na szych sta rań, dział kow ców w ca łej Pol sce

/-/ Wie sław Gó rec ki
Pod pi sy dział kow ców „Ce ra mik”

/-/ 20 pod pi sów
Wło cła wek, 25 ma ja 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Po kój” we Wro cła wiu

UCHWA ŁA Nr 9/2009
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „PO KÓJ” we Wro cła wiu

z dnia 26.04.2009 r.

Sta no wi sko ROD „PO KÓJ” we Wro cła wiu w spra wie
pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych, zło żo ne go 
w Sej mie przez PiS w dniu 23.03.2009 r. Po niż sza pe ty cja
bę dzie od czy ta na na wal nym ze bra niu w dniu 26.04.2009 r.
ra zem ze spra woz da niem rocz nym Za rzą du ROD  „PO -
KÓJ” i prze sła na do Pa na Pre zy den ta RP, Pań i Pa nów
Mar szał ków Sej mu i Se na tu RP, Pre mie ra Rzą du RP, Prze-
wod ni czą cych Klu bów Ugru po wań Po li tycz nych PO,
PSL, SLD i PiS, Po słów i Se na to rów.

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Po kój” we Wro cła wiu
zwra ca się z uprzej mą proś bą o nie do pusz cze nie przez
Klub Par la men tar ny PiS pro jek tu usta wy „O ogro dach
dział ko wych”, zło żo ne go przez Pa na po sła wnio sko daw cę
An drze ja De rę oraz prze ka za nie ugru po wa niom po li tycz -
nym pro te stu prze ciw ko dzia ła niom po słów Pra wa i Spra -
wie dli wo ści, zmie rza ją cym do uchwa le nia ww. usta wy.

Pa nie i Pa no wie, Ci, któ rzy gło szą IV RP mie nią się do -
bro czyń ca mi „pra wa i spra wie dli wo ści”, sta ją się zmo rą
ła ma nia pra wa, zgod nie z pra wem. Przed sta wio ny pro jekt
usta wy ma na ce lu uni ce stwie nie dwu stu let niej tra dy cji
ogro dów dział ko wych i uwłasz cze nie ma jąt ku Związ ku, 
a w rze czy wi sto ści je go gra bież. Gdzie jest ta praw da,
spra wie dli wość, któ rą my dli się nam oczy. Na szym zda -
niem w pro jek cie usta wy o ogro dach dział ko wych, au tor -
stwa po słów PiS, nie re al ne do speł nie nia, jak i nie zgod ne
z kon sty tu cją są m.in. na stę pu ją ce punk ty:

– art. 1,  we dług któ re go w ogro dach dział ko wych bę dą
wła ści cie le i użyt kow ni cy dzia łek, prze cież ani na jem, ani
dzier ża wa nie da ją żad nych upraw nień dział kow com, po -
nie waż ca ła usta wa tyl ko o nich mó wi, nie za pew nia jąc
im pod sta wo wych praw do dys po no wa nia „da ną” im nie -
ru cho mo ścią;

– po twier dza to art. 2, zgod nie z któ rym, ubo dzy dział -
kow cy – przede wszyst kim eme ry ci, któ rych po dwóch la -
tach od wej ścia w ży cie usta wy nie bę dzie stać na wy kup
grun tu – stra cą dział ki jak i pra wo do ich użyt ko wa nia
głów nie na rzecz gmin i daw nych przed się biorstw, któ re

mo cą usta wy o PZD z dnia 6 ma ja 1981 ro ku prze ka za ły
te re ny ogro dów w wie czy ste użyt ko wa nie Związ ko wi, 
a tak że na rzecz obec nych praw nych wła ści cie li tych grun -
tów. Oczy wi ste jest też, że pro po no wa ne po wierzch nie
uwłasz czo nych dzia łek (600 m2, a za zgo dą gmi ny do
1500 m2) jed no znacz nie wska zu ją ich prze zna cze nie pod
bu dow nic two jed no ro dzin ne. Mó wi się o uwłasz cze niu
dzia łek, ale któ ra gmi na miej ska po upły wie ter mi nu
dwóch lat po zwo li ubo gim dział kow com na wy kup za
przy sło wio wą zło tów kę dzia łek bę dą cych jej wła sno ścią 
a któ re to dział ki w więk szo ści le żą na te re nach prze zna -
czo nych mo cą miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go pod in we sty cje ko mer cyj ne bądź bu dow -
nic two jed no ro dzin ne i wie lo ro dzin ne. Po pierw sze tyl ko
bez kre sna na iw ność po zwo li ła by wie rzyć w to, że gmi ny
i wła ści cie le grun tów nie wy ko rzy sta ją ta kiej oka zji do zy -
skow ne go ich zby cia za moż nym pry wat nym in we sto rom,
zwłasz cza je śli pro jekt oma wia nej usta wy nie za bez pie -
cza w peł ni in te re su dział kow ców, a je dy nie od wle ka 
o dwa la ta ago nię idei ogro dów i utra tę do rob ku nie raz
wie lu po ko leń z nich ko rzy sta ją cych. Pro po no wa na usta -
wa w żad nej mie rze nie bro ni in te re sów dział kow ców,
prze ciw nie dep cze ideę ro dzin nych ogro dów jak i pra wa
do ich użyt ko wa nia, któ re nie gdyś Pań stwo za gwa ran to -
wa ło oby wa te lom, a z któ re go to pra wa ko rzy sta obec nie
pra wie mi lion pol skich ro dzin. Po dru gie usta wa nie pre -
cy zu je ile bę dą kosz to wać de cy zje o ze zwo le niu przy dzia -
łu na dział kę, o udo wod nie niu, że to dział ka tej, a nie in nej
oso by, o za ło że niu księ gi wie czy stej w są dzie, o pro jek cie
bu do wy al ta ny oraz de cy zje o pła ce niu po dat ków. W zwią-
z ku z tym, ma my pod sta wy by są dzić, iż ww. kosz ty ope -
ra cyj nie, wy ni ka ją ce z ty tu łu uwłasz cze nia ja kie bę dą mu -
sie li po nieść dział kow cy, bę dą kosz ta mi ryn ko wy mi, czy li
bę dą nie osią gal ne dla więk szo ści ro dzin obec nie użyt ku -
ją cych ogro dy w PZD. To ko lej ny do wód na to, że pro pa -
gan do wy cel usta wy, ja kim jest szum ne „uwłasz cze nie”, to
czy sta fik cja, a usta wa to ko lej ny bu bel praw ny. Na wet
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gdy by nie licz nym dział kow com uda ło się wy ku pić te re ny,
któ re zaj mu ją ich ogród ki to i tak nie mo gli by użyt ko wać
ich ina czej niż prze wi du ją to miej sco we pla ny za go spo -
da ro wa nia te re nu. W tym wła śnie miej scu usta wa jest nie -
zgod na z Kon sty tu cją, po nie waż usta la in ne prze zna cze nie
te re nu niż to za pi sa ne w pra wie lo kal nym ja kim jest plan
miej sco wy. W tej sy tu acji gmi ny mu sia ły by, zmie nić lub
zak tu ali zo wać pla ny miej sco we, a do te go ra czej nie doj -
dzie, gdyż jest to kosz tow ny pro ces, prze pro wa dza ny raz
na kil ka, kil ka na ście lat. W ta kiej sy tu acji po zo sta ło by je -
dy nie od sprze da nie uwłasz czo nych dzia łek gmi nom i ich
wła ści cie lom. Ale kto z nich ze chce od ku pić po szat ko wa -
ne w ten spo sób te re ny? Ta kie ogro dy, we dług wi zji pro -
po no wa nej przez PiS, po zo sta wio ne bez praw nej opie ki
sto wa rzy sze nia, któ re bro ni in te re sów dział kow ców, bę -
dą na ra żo ne na wszel kie ze wnętrz ne wpły wy osób trze -
cich zmie rza ją ce do prze ję cia tych grun tów, prak tycz nie
za bez cen. Kto na tym wszyst kim zy ska, wszy scy, tyl ko

nie dział kow cy. Wy glą da na to, że wal czą cy o te dział ki
człon ko wie PiS są licz nie wy bra ni w urzę dach i sej mi -
kach, za tem bę dą pierw szy mi, któ rzy te dział ki wy ku pią,
a tak że ci, któ rzy są przy wła dzy. Na sze dział ki to ład ny
ką sek, tak lu dzie to wi dzą. A bie dak za wsze bę dzie bie da -
kiem. Pro jekt ww. usta wy to za mach na nasz Zwią zek 
i po nad dwu stu let nią tra dy cję ogrod nic twa w mia stach.

Pa nie Pre zy den cie RP, Pa nie i Pa no wie Mar szał ko wie
Sej mu i Se na tu RP, Pa nie Pre mie rze Rzą du RP, Prze wod -
ni czą cy Klu bów Ugru po wań Po li tycz nych PO, PSL, SLD
i PiS, Po sło wie i Se na to ro wie, uprzej mie pro si my o nie
gło so wa nie za przy ję ciem „Pro jek tu usta wy o Ogro dach
Dział ko wych”, po nie waż go dzi ona w in te re sy ma lucz -
kich, choć sta no wią cych znacz ną część pol skie go spo łe -
czeń stwa.

My, Dział kow cy, Za rząd i In struk to rzy SSI, bę dzie my
Wam wdzięcz ni.

W imie niu dział kow ców

Za stęp ca Pre ze sa
/-/ Wal de mar Miesz kow ski 

Otrzy mu ją:
Pre zy dent RP
Pre mier Rzą du RP
Mar sza łek Se na tu PO
Mar sza łek Se na tu PiS
Pan Ci mo sze wicz Po seł Se na tu SLD
KR PZD; OZ PZD

Wro cław, 26 kwiet nia 2009 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Pre zes Za rzą du, In struk tor Kra jo wy ROD im. „Po kój”
/-/ Ta de usz Net czuk

Za rząd ROD „Za ga je” w El blą gu

Sza now ny Pan 
Bro ni sław Ko mo row ski 
Mar sza łek Sej mu RP

W imie niu dział kow ców Za rząd ROD „Za ga je” w El -
blą gu sta now czo pro te stu je prze ciw ko zgła sza niu pod ob -
ra dy Wy so kie go Sej mu RP pro jek tu usta wy do ty czą ce go
ro dzin nych ogro dów dział ko wych i Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Pro jekt usta wy zgło szo ny w imie niu PiS
przez po sła An drze ja De rę jest ko lej ną pró bą in ge ren cji w
ro dzin ne ogro dy dział ko we jak i sa mo rząd ną or ga ni za cję,
ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców. W chwi li obec nej

obo wią zu je i do sko na le się spraw dza Usta wa z dn.
8.07.2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Twier -
dzi my, że pro jekt PiS -owski jest tyl ko „przed wy bor czą
kieł ba są” obie cy wa niem „gru szek na wierz bie” ma ją cy na
ce lu zy ska nie po pu lar no ści i gło sów przed wy bo ra mi do
Eu ro par la men tu. Roz wią za nia pro po no wa ne w pro jek cie
usta wy, je że li we szły by w ży cie, ob cią ża ły by dział kow -
ców do dat ko wy mi kosz ta mi jak np. opła ty są do we, po -
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mia ry i opra co wa nia geo de zyj ne i kar to gra ficz ne oraz wie -
lo ma in ny mi i wca le nie gwa ran to wa ło by to otrzy ma nia
na wła sność dział ki za 1% war to ści, tak jak to obie cu je
pro jekt PiS -u.

Pra gnie my też zwró cić uwa gę Pa na Mar szał ka, że dział -
kow ca mi w więk szo ści są lu dzie star si, któ rzy naj lep sze
la ta swo je go ży cia od da li Oj czyź nie pod czas swo jej ak -
tyw no ści za wo do wej, a te raz dla nich i ich ro dzin dział ka
jest miej scem wy po czyn ku w oto cze niu przy ro dy, jak też
czę sto by wa, źró dłem do dat ko we go do cho du do skrom -

nej eme ry tu ry czy ren ty. Sza now ny Pa nie Mar szał ku, ku -
rio zum w pro jek cie usta wy zgło szo nym przez PiS jest li -
kwi da cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców – or ga ni za cji
dzia ła ją cej le gal nie, za re je stro wa nej i po sia da ją cej nu mer
w KRS oraz na cjo na li za cja je go ma jąt ku. Już sam pro jekt
usta wy urą ga spra wie dli wo ści a co do pie ro usta wa je że li
zo sta ła by przy ję ta przez Wy so ką Izbę. Pa nie Mar szał ku!
Pro si my by Sejm RP, re pre zen tant Na ro du, a więc i nas 
– dział kow ców nie psuł te go co jest do bre tzn. nie zmie -
niał usta wy z dn. 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych i pa mię tał „że lep sze jest wro giem do bre go”.

Z po wa ża niem

V -ce Pre zes Za rzą du ROD „ZA GA JE”
/-/ Jan Paw łow ski

El bląg, 5 ma ja 2009 r.

Za rząd ROD „Sło necz nik” w Lu bi nie

Mar sza łek Sej mu 
p. Bro ni sław Ko mo row ski

Do ty czy:  Pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych /Druk nr 1886/

Za rząd ROD „Sło necz nik” w Lu bi nie dzia ła jąc w imie -
niu dział kow ców i swo im sta now czo sprze ci wia się pro -
jek to wi usta wy au tor stwa PiS, któ ra w swo ich za ło że niach
po dej mu je ko lej ną pró bę po zba wie nia nas na szych ogro -
dów dział ko wych, a tym sa mym czę ści dział kow ców do -
rob ku ży cia.

Ogro dy dział ko we w więk szo ści miast są swo ista oa za

zie le ni, a tak że miej scem wy po czyn ku dla miesz kań ców,
miej scem spo tkań i spa ce rów. Pro jekt li kwi da cji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców trak tu je my ja ko pró bę roz bi cia
struk tur na szej or ga ni za cji i do rob ku na sze go i na szych ro -
dzi ców. Ma na ce lu rów nież po zba wie nia dział kow ców
ochro ny praw nej i co za tym idzie wy własz cze nie nas z na -
szych ogro dów. Ma my na dzie ję, że pro jekt usta wy PiS zo -
sta nie od rzu co ny przez par la men ta rzy stów ja ko sprzecz ny
z Kon sty tu cją RP, tak że krzyw dzą cy dział kow ców.

Pre zes Za rzą du
/-/ Ja dwi ga Chru ściak

– Pi smo o tej sa mej tre ści prze sła ne zo sta ło do: Prze wod ni czą cych Klu bów Par la men tar nych Woj cie cha Olej ni cza ka,
Ja ro sła wa Sel li na, Sta ni sła wa Że li chow skie go, Ja ro sła wa Ka li now skie go, Je rze go Szmaj dziń skie go, 
Zbi gnie wa Chle bow skie go oraz Mar szał ka Se na tu Pa na Bog da na Bo ru se wi cza.

Lu bin, 16 ma ja 2009 r.

Za rząd ROD „Aza lia” w Ło dzi

Sza now ny Pa nie Mar szał ku.
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Aza lia” 

w Ło dzi wy ra ża swo je za nie po ko je nie i sprze ciw w od -
nie sie niu do pro jek tu usta wy au tor stwa Pra wa i Spra wie -
dli wość z dnia 23 mar ca 2009 r.
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Pro jekt usta wy jest ko lej ną pró bą li kwi da cji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych, cho dzi o zli kwi do wa nie sa mo dziel nej, sa mo rząd -
nej, nie za leż nej or ga ni za cji spo łecz nej. Usta wa PiS
zmie rza do za bra nia dział kow com te go, na co przez wie -
le lat pra co wa ły po ko le nia dział kow ców za go spo da ro wu -
jąc te re ny, bu du jąc ogro dy zie le ni spo ko ju i szczę ścia.

Ogro dy ma ją swo ją hi sto rię i po nad 100-let nią tra dy cję.
PiS nie mo że bu rzyć te go, co jest spraw dzo ne, ogro dy
niech zo sta wią sa mym dział kow com i ich or ga ni za cji PZD
uzna nej w ca łej Eu ro pie.

Ko lej ne pró by zmie rza ją cej do li kwi da cji Związ ku mó -
wi my sta now czo – NIE.

Nie po zwo li my, aby zmie nio no na szą usta wę z 8 lip ca
2005 ro ku, któ ra do brze słu ży dział kow com, ogro dom 
i Związ ko wi.

Po pie ra my sta no wi sko Kra jo wej Ra dy PZD wy peł nia -
ją cym wo lę człon ków PZD prze ciw ko wszel kim zmia nom
obo wią zu ją cej usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych. Obec ną usta wę po pie ra po nad 614 tys. dział kow -
ców.

Ma my na dzie ję że Sejm RP od rzu ci pro jekt usta wy au -
tor stwa PiS w ca ło ści. Li czy my na mą drość po słów i Pa -
na Mar szał ka Sej my RP.

Z wy ra za mi sza cun ku

Za rząd ROD „Aza lia”
Pre zes

/-/ Cze sław JustŁódź, 11 ma ja 2009 r.

ROD im. Ko sy nie rów Gdyń skich w El blą gu

Pan
Mar sza łek Sej mu
Rze czy po spo li tej Pol skiej
War sza wa

Sza now ny Pa nie Mar szał ku
W cią gu nie wie lu ostat nich lat na sza spo łecz ność sku -

pia ją ca człon ków i ro dzi ny Ro dzin ne go Ogro du Dział ko -
we go im. Ko sy nie rów Gdyń skich w El blą gu jest nie-
po ko jo na cho ry mi po my sła mi Klu bu Par la men tar ne go
Pra wa i Spra wie dli wość wy ra żo ny mi w pro jek cie usta wy
o ogro dach dział ko wych. Pro jekt za kła da li kwi da cje Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, za własz cze nie ma jąt ku
Związ ku, ja kieś uwłasz cze nie i or ga ni za cję ogrod nic twa
od pod staw. To jest cho ry po mysł. Nasz ogród jest re pre -
zen ta tyw ny dla ca łe go ogrod nic twa dział ko we go. Po nad
sie dem dzie siąt pro cent człon ków ogro du sta no wią ren ci -
ści i eme ry ci, oso by bar dzo sta re, czę sto nie spraw ne. 
W dłu gim ży ciu nie do ro bi li się do mów po za mia stem,
wy god nych da czy nad je zio ra mi i mo rzem. Miesz ka ją w
blo kach. Ży ją na der skrom nie. Dział ka to dla nich dru gi
dom, ży cie, wy po czy nek i re kre acja, ode rwa nie od blo ko -
wi ska, wła sne kwiat ki i wa rzy wa. Dział kow cy wszyst ko
co ma my zbu do wa li wła sny mi si ła mi, a więc al tan ki, urzą -
dze nia ma łej ar chi tek tu ry, do pro wa dzi li ener gię elek trycz -
ną i wo dę, zbu do wa li Dom Dział kow ca. Z te re nów za -
ba gnio nych i za nie dba nych stwo rzy li świat zie le ni, kwia -
tów i re kre acji. Ogród dzia ła sa mo dziel nie w struk tu rach
któ re za bez pie cza ją mu ochro nę praw ną, po moc szko le -
nio wą, wy daw nic twa fa cho we, jed no li ty sys tem za rzą dza -
nia. Ogród sta no wi nie ro ze rwal ną ca łość, bez po dzia łu na
wła ści cie li i dzier żaw ców. Są pro ste za sa dy roz li czeń fi -
nan so wych. Jed no cze śnie ist nie je u nas świa do mość, że
mia sto w ra zie po trze by mo że nam za jąć część lub ca łość

te re nów pod in we sty cje pu blicz ne. W na szym przy pad ku
bę dzie my mu sie li od dać frag ment te re nu ogro du pod bu -
do wę ob wod ni cy dro go wej. Wie dzą o tym dział ko wi cze.
Wie my też, że w za mian mo że my otrzy mać te ren za mien -
ny i go dzi we od szko do wa nia za na sa dze nia. Ozna cza to
zdro we my śle nie i dzia ła nie władz miej skich i ogro dów.
Czy trze ba ten ład or ga ni za cyj ny i spo łecz ny zni we lo wać
w imię ta kich uro jo nych fo bii? Na si dział ko wi cze są zde -
cy do wa nie prze ciw ni nisz cze niu te go co do bre, ca do brze
funk cjo nu je. W Pol sce w ostat nich la tach znisz czo no już
zbyt du żo ma jąt ku, struk tur or ga ni za cyj nych, ini cja tyw
spo łecz nych. Nie dzia ła nie a ro do wód or ga ni za cji był po -
wo dem nisz czą cych dzia łań, są te go licz ne przy kła dy 
w El blą gu i po za El blą giem. PiS obie cu je dział kow com
uwłasz cze nie. To jest obłęd ny po mysł. W prak ty ce na stą -
pi ode sła nie więk szo ści dział kow ców na cuch ną ce przy -
blo ko we po dwór ka, do oglą da nia w te le wi zo rze pięk ne go
świa ta lub przez okno mkną cych sa mo cho dów. W ogro -
dach po wsta nie sza chow ni ca dzia łek uwłasz czo nych 
i dzier ża wio nych. Wła sno ścio we bę dą się po więk szać, ale
rzad ko bę dą upra wia ne. Ich wła ści cie le bę dą trak to wać je
ja ko ma ją tek. Ogro dy dziś są wi zy tów ką za dba nych i ład -
nie za go spo da ro wa nych te re nów zie lo nych. Ta ki stan jest
wy ni kiem do brze zor ga ni zo wa nych struk tur or ga ni za cyj -
nych, jed no li tych za sad go spo da ro wa nia, sys te mu eg ze -
kwo wa nia obo wią zu ją cych wszyst kich jed na ko wych
re gu la mi nów. Nie da się te go utrzy mać przy róż nych for -
mach wła sno ści. PiS chce ogro dy wci snąć w sys tem
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wspólnot miesz ka nio wych. Otóż te ostat nie cho ciaż za -
rzą dza ją naj wyż szym do brem ja kim jest miesz ka nie, nie
mo gą zdy scy pli no wać lo ka to rów i wła ści cie li, te go do wo -
dy ma my na osie dlach, a za le gło ści czyn szo we ro sną nie -
zwy kle szyb ko. Sko ro tak jest w miesz ka niów ce, to
wie lo kroć go rzej bę dzie go spo da ro wa niem na dział kach.

Dział ka to nie tyl ko zie mia. Dział ka to obo wią zek do -
bre go, es te tycz ne go jej za go spo da ro wa nia, wno sze nie
opłat na me dia i ogól ną dzia łal ność. Ogród za rów no 
w mie ście jak i po za mia stem po wi nien być wi zy tów ką
pięk nej zie le ni, po żą da nym miej scem wy po czyn ku i spa -
ce rów. Obec nie struk tu ry or ga ni za cyj ne i za sa dy ich dzia -
ła nia w tych żą da niach do brze się spraw dza ją Pre zen tu jąc

Pa nu Mar szał ko wi wiel kim skró cie opi nię na szych dział -
kow ców wy ra ża my prze ko na nie, że uczy ni Pan wszyst -
ko, aby pro po zy cje za war te w pro jek cie PiS do ty czą ce
za własz cze nia ma jąt ku Związ ku i li kwi da cji dzia ła ją cej
do brze or ga ni za cji, w Wy so kim Sej mie nie uzy ska ły mo -
cy praw nej. Pro jekt usta wy jest za ma chem na lu dzi wy -
ma ga ją cych szcze gól nej tro ski naj wyż szej wła dzy 
w Pań stwie. Pan tę wła dzę re pre zen tu je. Dla te go z Pa nem
dzie li my się nie po ko ja mi, tro ską o in nych i li czy my nie
tyl ko na zro zu mie nie, ale tak że na nie do pusz cze nie do
uchwa le nia aspo łecz nej, szko dli wej dla lu dzi znisz czo -
nych pra cą scho ro wa nych – usta wy we dług pro jek tu PiS.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ Eu ge niusz Kryst kie wicz

El bląg, 10 ma ja 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Sto krot ka” w Świd ni cy

Mar sza łek Sej mu 
Pan Bro ni sław Ko mo row ski

APEL 
Wal ne go Ze bra nia ROD „Sto krot ka” w Świd ni cy

do Mar szał ka Sej mu

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Sto krot -
ka” w Świd ni cy zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu Spra -
woz daw czym w dniu 10.05.2009 r., po za po zna niu się 
z pro jek tem Usta wy o ogród kach dział ko wych druk nr 1886,
wy ra ża ją sta now czy sprze ciw wo bec no we go pro jek tu usta -
wy, po nie waż na rzu ca du że kosz ty dla dział kow ców na
utrzy ma nie Ogro du, za trud nie nie ol brzy miej licz by płat nych
urzęd ni ków w Ogro dzie jak i gmi nie, i nie za pew nia eg zy -
sten cji Ogro dów – nie jest moż li wy wy kup zie mi.

Po nad to na cjo na li za cja ma jąt ku PZD a więc i na sze go
przez li kwi da cję sa mo rząd nej, sa mo fi nan su ją cej or ga ni -
za cji PZD jest ni czym nie uza sad nio na i nie kon sty tu cyj na.

Czy sto po li tycz ne ce le, na ra ża ją dział kow ców na groź -
bę utra ty do tych czas na by tych praw, za gwa ran to wa nych 
w usta wie, i ma my mo ral ne pra wo wy stę po wa nia w obro -
nie Związ ku i ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Pro -

jekt tej usta wy nie był kon sul to wa ny z PZD, co za kra wa
na aro gan cję jej au to rów i po plecz ni ków.

Ma my do brą Usta wę z 8 lip ca 2005 r., któ ra w spo sób
pra wi dło wy i zgod ny z ocze ki wa niem dział kow ców za -
pew nia funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. Usta wa ta by ła kon sul to wa na z ca łym spo łe czeń -
stwem dział kow ców i jest do bra, a pra wa na by te są chro -
nio ne przez Kon sty tu cję Rze czy po spo li tej Pol skiej. Nie
ocze ku je my żad nych no wych pro jek tów, ani roz wią zań
praw nych słu żą cych drob nej gar st ce sfru stro wa nych dzia -
ła czy (w tym po słów) i osób chcą cych się do ro bić na eme -
ry tach, ren ci stach i bied niej szej czę ści spo łe czeń stwa.

Dla te go do ma ga my się od Po słów i Klu bów Par la men tar -
nych o wzię cie pod uwa gę sta no wi ska dział kow ców i od -
rzu ce nie no we go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.

Pod pi sa li
Sza now ny Pa nie Mar szał ku!

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Ma rian Kuc

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ta de usz Po nich te ra

Otrzy mu ją:
Klub PiS p. J. Ka czyń ski, Klub SLD p. Olej ni czak, Klub PO p. Chle bow ski Klub PSL p. Że li chow ski

Świd ni ca, 10 ma ja 2009 r.



91

My dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Gró dek” w Rad ko wie je ste śmy za nie po ko je ni ko lej ny mi
pró ba mi li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w
tym ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Nie po ko je na sze
w tym za kre sie wy pły wa ją stąd że Klub Par la men tar ny
„Pra wo i Spra wie dli wość” zło żył w Sej mie RP pro jekt
usta wy, na mo cy któ rej ma zo stać zli kwi do wa ny PZD
wraz z je go te re no wy mi struk tu ra mi. Na to miast dział kow -
cy, któ rzy wy ra żą wo lę i bę dą po sia dać pie nią dze bę dą
mo gli użyt ko wa ną do tych czas dział kę na być na wła sność.

We dług na szej oce ny pro jekt ten „na si łę” chce nasz
uszczę śli wić w na by ciu użyt ko wa nej dział ki na wła sność,
cze go my w ogó le te go nie pra gnie my. Za wie ra on wie le
roz wią zań nie kon sty tu cyj nych, a wręcz prze nie sio nych 
z po przed nie go sys te mu m. in. w za kre sie na cjo na li za cji
mie nia dział ko we go. Za po mi na jąc przy tym, że w de mo -
kra tycz nym pań stwie po zba wić moż na mie nia tyl ko 
w dro dze wy własz cze nia lub są dow nie. Pro po no wa ne roz -
wią za nia przez PiS w za kre sie opła ca nia sto sow nych
kosz tów w tym za za rzą dza nie, spo wo du ją, iż wie lu dział -

kow ców od stą pi od na by cia dział ki, choć by za naj niż szą
ce nę, gdyż nie bę dzie ich na to stać. Ak tu al nie obo wią zu -
ją ca usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych Jest dla
nas bar dzo ko rzyst na i pra gnie my, aby na dal obo wią zy -
wa ła. Dla cze go chce się zmie nić to co jest ko rzyst ne dla
lu dzi – dział kow ców.

My dział kow cy – eme ry ci, ren ci ści i oso by o ni skich do -
cho dach w więk szo ści z za kła dów pra cy, któ re upa dły pro -
si my Pa na Mar szał ka o nie do pusz cze nie do li kwi da cji
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, a tym sa mym i ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, któ re sta no wią dla nas nie
tyl ko źró dło wa rzyw i owo ców, ale tak że są miej scem wy -
po czyn ku i re kre acji. Nie chce my, aby na sze ogro dy dział -
ko we wy glą da ły tak, jak na sze by łe za kła dy pra cy, pu ste
i zruj no wa ne, a ich by li pra cow ni cy włó czą się bez ce lu,
gdyż nie mo gą zna leźć pra cy. Wi docz nie PiS pra gnie, aby
do nich rów nież do łą czy li dział kow cy.

Pa nie Mar szał ku cie szy się Pan du żym po wa ża niem
wśród bra ci dział ko wej, li czy my, że po mo że nam Pan 
w od rzu ce niu te go pro jek tu usta wy.

Z dział ko wym po zdro wie niem Dział kow cy 
zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym.

/-/ 25 pod pi sów

ROD „Gró dek” w Rad ko wie

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu 
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Do wia do mo ści: 
Mar sza łek Sej mu RP 
Mar sza łek Se na tu RP 
Kra jo wa Ra da PZD

Rad ków, 25 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „Ra dość” w Bie la wie

Pan Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

UCHWA ŁA Nr 10
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Ra dość” w Bie la wie

z dnia 4.04.2009 r.

Dział kow cy ROD „Ra dość” w Bie la wie są prze ciw ni
ini cja ty wie PiS, któ ra wbrew gło szo nym ha słom, za mie -
rza wy własz czyć dział kow ców i zli kwi do wać ogro dy

dział ko we. ROD „Ra dość” wy ra ża swój nie po kój i sprze -
ciw wo bec pro jek tu PiS no wej usta wy o sa mo rząd nym
ogrod nic twie dział ko wym.
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Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych, któ ra
we szła w ży cie w dniu 21.09.2005 r. jest do bra, za bez pie -

cza pra wa i przy wi le je dział kow ców, któ re ja ko na by te są
chro nio ne przez Kon sty tu cję Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Bie la wa, 4 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Włók niarz” w Świe bo dzi cach

Pan Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Włók -
niarz” w Świe bo dzi cach zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra -
niu ape lu ją do Pan Mar szał ka, a za Pa na po śred nic twem
do wszyst kich Po słów RP o od rzu ce nie pro jek tu usta wy 
o ogród kach dział ko wych au tor stwa Pan An drze ja De ry
Po sła Pra wa i Spra wie dli wo ści.

Pro jekt ten prze wi du je li kwi da cję Pol skie go Związ ku
Dział kow ców oraz ogro dów dział ko wych. A na cjo na li za -
cja ma jąt ku PZD to nic in ne go jak roz gra bie nie wspól ne -
go ma jąt ku dział kow ców.

Ogro dy dział ko we są ra do ścią na sze go ży cia. A osią ga -
ne z nich po żyt ki wspo ma ga ją bu dżet do mo wy. Więk szość
z nas to eme ry ci i ren ci ści. Nie stać nas bę dzie na wy ku -
pie nie dzia łek na wła sność ani na utrzy ma nie eta to wych
pra cow ni ków no wo po wsta łych wspól not ogro do wych.
Po nad to, nie wi dzi my po trze by uwłasz cze nia. Obec nie

obo wią zu ją ca usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych sku tecz nie za bez pie cza in te re sy
dział kow ców oraz za pew nia roz wój ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Dla te go nie ocze ku je my żad nych in nych
pro jek tów ustaw, a tym bar dziej tych któ re ma ją na ce lu
znisz cze nie ogro dów dział ko wych i li kwi da cję Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Na le ży pod kre ślić, że pro po no -
wa ne roz wią za nia nie by ły kon sul to wa ne ze śro do wi skiem
dział kow ców. Jed nak, au tor Pan An drzej De ra na kon fe -
ren cji pra so wej w dniu 23 mar ca 2009 r. okre ślił je ja ko re -
we la cyj ne roz wią za nia dla ogro dów i dział kow ców.

Pro jekt po wyż szej usta wy krzyw dzi nas w spo sób bar -
dzo do tkli wy. Dla te go ape lu je my i pro si my Pa na Mar szał -
ka, a za Pa na po śred nic twem do wszyst kich Po słów Sej mu
RP o od rzu ce nie wy żej wy mie nio ne go pro jek tu usta wy 
o ogród kach dział ko wych.

Prze wod ni czą cy Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy ze bra nia
/-/

Świe bo dzi ce, 24 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Aro nia” w Świd ni cy

Mar sza łek Sej mu
Pan Bro ni sław Ko mo row ski

UCHWA ŁA Nr 10/09
Wal ne go Ze bra nia Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „ Aro nia” w Świd ni cy

z dnia 24 kwiet nia 2009 r.

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Aro -
nia” w Świd ni cy zgro ma dze ni na do rocz nym wal nym ze -
bra niu wy ra ża ją swój sprze ciw wo bec pro jek tom no wej
usta wy o sa mo rząd nym ogrod nic twie dział ko wym zrze -

szo nych w PZD. Ma my do brą usta wę z dnia 8 lip ca 2005 r.
któ ra w spo sób pra wi dło wy i zgod ny z ocze ki wa nia mi
dział kow ców za pew nia dział kow com funk cjo no wa nie ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych. Usta wa ta utrzy mu je
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wszyst kie do tych cza so we pra wa i przy wi le je dział kow -
ców, któ re ja ko pra wa na by te są chro nio ne przez Kon sty -
tu cję Rze czy po spo li tej Pol skiej, za pew nia trwa łość
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Roz wią za nie praw ne
za war te w tej usta wie by ły po wszech nie skon sul to wa ne 
z dział kow ca mi i uzy ska ły ich ak cep ta cję, cze go wy ra zem
by ły pod pi sy po nad 614 ty się cy dział kow ców zło żo ne pod
pro jek tem usta wy. Ma jąc do brą usta wę nie ocze ku je my

żad nych no wych pro jek tów, żad nych no wych roz wią zań
praw nych tym bar dziej ta kich któ re nio są w so bie znisz -
cze nia ogro dów dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców.

Ogro dy dział ko we, któ rych ro do wód się ga w Pol sce 110
lat nie po win ny pod le gać za wi ro wa niu po li tycz nym, od
któ rych za le żeć bę dą dal sze ich lo sy.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Otrzy mu ją:
1. Klub PiS p. J. Ka czyń ski
2. Klub PO p. Chle bow ski
3. Klub PSL p. Że li chow ski
4. Klub SLD p. Olej ni czak

Świd ni ca, 24 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Bie la wie

UCHWA ŁA Nr 1
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD im. St. Sta szi ca w Bie la wie

z dnia 24.04.2009 r.

Człon ko wie ROD im. St. Sta szi ca w Bie la wie na Wal -
nym Ze bra niu Spra woz daw czym, po za po zna nia się z pro -
jek tem Ustaw o ogro dach dział ko wych au tor stwa Pra wa 
i Spra wie dli wo ści pod ję li na stę pu ją cą Uchwa łę:

Człon ko wie ROD nie ocze ku ją żad nych no wych ustaw,
tym sa mym li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców
oraz na cjo na li za cji je go ma jąt ku, któ ry zo stał wy pra co -
wa ny przez dzie siąt ki lat i po ko leń dział kow ców.

Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, któ ra we szła w ży cie 21 wrze śnia 2005 ro -

ku jest Usta wą do brze za bez pie cza ją cą pra wo wła sno ści
do te go co znaj du je się na dział kach. Pro jekt Pra wa i Spra -
wie dli wo ści nie gwa ran tu je dział kow com żad nych re al -
nych upraw nień ani praw wła sno ści, a tyl ko zmie rza do
wy własz cze nia dział kow ców i li kwi da cji ogro dów dział -
ko wych. Sta now czo sprze ci wia my się za mia rom li kwi da -
cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców, Związ ku z po nad
stu let nią tra dy cją, któ ry do tej po ry bar dzo sku tecz nie bro -
ni praw dział kow ców oraz pol skie ogro dy dział ko we.

Bie la wa, 24 kwiet nia 2009 r.

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ry szard To ma szew ski

Wal ne Ze bra nie ROD im. XXX -le cia w Peł czy cach

STA NO WI SKO
Dział kow ców Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. XXX -le cia w Peł czy cach pod ję te 

na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym w Peł czy cach
w dniu 30.04.2009 r.

w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa po słów PiS

My dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im.
XXX -le cia w Peł czy cach zgro ma dze ni w dniu 30 kwiet -

nia 2009 r. na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym sta -
now czo sprze ci wia my się wpro wa dze niu w ży cie pro jek -
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tu usta wy ogro dach dział ko wych au tor stwa po słów PiS.
Z prze pro wa dzo nej przez nas ana li zy zgło szo ne go przez
po słów PiS pro jek tu usta wy wy ni ka, że dą ży ona do li -
kwi da cji PZD, uchy le nia usta wy o ROD, prze ję ciu ma jąt -
ku PZD przez Pań stwo, pod po rząd ko wa nia ogro dów ja ko
wspól no ty gmi nom. My, dział kow cy bio rą cy udział 
w Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym zde cy do wa nie
sprze ci wia my się nie usta ją cym ata kom na nasz Zwią zek.
Po pie ra my Kra jo wą Ra dę Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców i po dej mo wa ne przez nią dzia ła nia ma ją ce na ce lu
obro nę na sze go wspól ne go do bra ja kim są na sze ogro dy.

Wszyst kim tym, któ rzy chcą znisz czyć Pol ski Zwią zek
Dział kow ców – mó wi my gło śno – Nie po zwo li my. My
dział kow cy za wsze bę dzie my stać w obro nie na sze go
Związ ku i ni gdy nie ze zwo li my na dzia ła nia zmie rza ją ce
do je go li kwi da cji i na szych Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych. W/w sta no wi sko zo sta ło przy ję te przez akla ma -
cję przez ogół ze bra nych bez gło sów sprze ci wu.

Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze zo bo wią za ło Za rząd
ROD do prze sła nia ww. sta no wi ska do za rzą du Okrę gu
PZD w Szcze ci nie w jak naj szyb szym ter mi nie.

Pre zes
/-/ Krzysz tof Ję drzej czyk

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go 
ROD im. XXX -le cia w Peł czy cach 

/-/ Ta de usz Rze kiec ki

Peł czy ce, 30 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Do lin ka” we Wro cła wiu

Mar sza łek Sej mu RP
Pan Bro ni sław Ko mo row ski

APEL 
Wal ne go Ze bra nia ROD „Do lin ka”

z dnia 25.04.09 r.

Wal ne Ze bra nie (po par te pod pi sa mi) ape lu je by pro jekt
PiS -u o ogro dach dział ko wych o nr 1886 – któ ry tra fił do
La ski Mar szał kow skiej nie zy skał po par cia par la men ta -
rzy stów RP.

Uwa ża my, iż jest to pro jekt prze ciw lu dziom, nie tyl ko
star szym, ale tak że mło dym, wie lo dziet nym mał żeń stwom
o roż nych opcjach po li tycz nych, któ rzy ostat ni mi cza sy są

bar dzo za in te re so wa ni dział ka mi (21 osób mło dych w na -
szym ogro dzie prze ję ło dział ki po lu dziach wie ko wych 
w 2008 ro ku). A wiec wy raź nie wi dać, że do ro bek dział -
kow ców, nie mo że być zbez czesz czo ny a mło dzi chcą kon -
ty nu ować 100-let nia tra dy cje ru chu dział ko we go. Uwa-
ża my, że wnio sek jest nie kon sty tu cjo nal ny, jest za ma chem
na pra wa pol skich dział kow ców zrze szo nych w PZD.

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/ J. No wak

Pre zes
/-/ Mag da le na Zy bu ra

Wro cław 15 ma ja 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Związ ko wiec” w Miast ku

STA NO WI SKO
człon ków ROD „Związ ko wiec” w Miast ku pod ję te na Wal nym Ze bra niu

w dniu 08.05.2009 r.
wo bec pro jek tu usta wy PiS

Za rząd i dział kow cy wy ra ża ją głę bo ki sprze ciw wo bec
zło że nia do Sej mu RP pro jek tu usta wy o ogro dach dział -
ko wych, po nie waż przed sta wio ny pro jekt w spo sób oczy -
wi sty i jed no znacz ny pro wa dzi do uni ce stwie nia w Pol sce

ro dzin nych ogro dów dział ko wych i do uchy le nia po -
wszech nie ak cep to wa nej i spraw dzo nej w prak ty ce usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Do głęb na ana-
li za zgło szo ne go pro jek tu usta wy PiS ujaw nia je go praw -
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dzi we ob li cze w po sta ci li kwi da cji PZD, uchy le nia usta wy
o ROD, prze ję cia ma jąt ku PZD przez Pań stwo, pod po -
rząd ko wa nia ogro dów ja ko wspól no ty gmi nom. Oba la
cał ko wi cie obo wią zu ją cy po rzą dek praw ny, co gro zi anar -
chią, dez or ga ni za cją i roz bi ciem funk cjo nu ją cych ogro -
dów, a wszyst ko to ma uła twić prze ję cie grun tu przez
oso by za moż ne i le piej sy tu owa ne.

Pro jekt na le ży od rzu cić we wstęp nym eta pie pro ce do -
wa nia, by nie mą cić lu dziom w gło wach i nie nę cić obiet -
ni ca mi, bo wiem ta ki stan nie – słu ży roz wo jo wi ogro dów

i in te re som sa mych dział kow ców, któ rym po trze ba spo -
ko ju i sta bi li za cji.

Uwa ża my, że po par cie ta kie go pro jek tu przy nie sie tyl -
ko krzyw dę dział kow com i ogro dom dział ko wym, któ re
do brze słu żą ca łe mu spo łe czeń stwu pol skie mu.

Nie daj my się zma ni pu lo wać obiet ni ca mi tyl ko sa mi
wy cią gnij my wła ści we wnio ski.

Ra zem po łą cze ni i zin te gro wa ni obro ni my i utrzy ma my
na sze ogro dy, co wy ka za li śmy już przez kil ka ostat nich
lat.

Prze wod ni czą cy Ze bra nia 
/-/ Zyg munt Kacz ma rek

Miast ko, 8 ma ja 2009 r.

Pre zes
/-/ 

My człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Zwy cię stwo” w Pi ła wie Gór nej po za po zna niu się z no -
wym pro jek tem usta wy o ogro dach dział ko wych zło żo -
nym przez po słów PiS w spra wie o po wszech nym
uwłasz cze niu, pro te stu je my prze ciw ko ta kie mu pra wu.

Uwa ża my, że re ali za cja pro po no wa nych prze pi sów spo -
wo du je li kwi da cję ogro dów dział ko wych. Nie te go ocze -
ku je my od uwłasz cze nia.

Chce my za cho wać ogro dy dział ko we, ja ko ca łość by na -
dal słu ży ły nam wszyst kim, gdyż wspól nie je bu do wa li -
śmy, wspól nie je utrzy mu je my i wspól nie ni mi zarzą-
dza my.

Pro te stu je my prze ciw ko bu rze niu or ga ni za cji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -

wych w wol nej Pol sce. Pro te stu je my prze ciw ko nisz cze -
niu or ga ni za cji ogrod nic twa dział ko we go o po nad 100-let -
niej hi sto rii i tra dy cji dla do raź nych ce lów po li tycz nych.

Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych jest gwa ran tem na szych upraw nień,
przy wi le jów i je ste śmy prze ciw ni ja kim kol wiek pró bom
zmia ny lub uchy le nia usta wy.

W związ ku z tym zwra ca my się z ape lem do Po słów PiS
nie niszcz cie na szych ogro dów dział ko wych, któ re nam
wszyst kim do brze słu żą.

W peł ni na dziei zwra ca my się do Pa na Mar szał ka i Po -
słów do brej wo li o spo wo do wa nie od rzu ce nia pro jek tu
usta wy o ogro dach dział ko wych po now nie zło żo nym
przez PiS.

Wie rzy my w do bro Par la men tu.

Z wy ra za mi sza cun ku 
Dział kow cy Ogro du „Zwy cię stwo” w Pi ła wie Gór nej

/-/ 32 od ręcz ne pod pi sy

ROD „Zwy cię stwo” w Pi ła wie Gór nej

Sza now ny Pan 
Mar sza łek Sej mu RP
Kan ce la ria Sej mu

Pi ła wa Gór na, 7 ma ja 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Gaj” we Wro cła wiu

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia ROD „Gaj” we Wro cła wiu

My dział kow cy ROD „Gaj” we Wro cła wiu ze bra ni na
Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym w dniu 25 kwiet nia

2009 ro ku, pod ję li śmy jed no znacz ne sta no wi sko prze ciw -
ko pro jek to wi usta wy o ogro dach dział ko wych, zło żo ne -
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go w sej mie RP przez Pra wo i Spra wie dli wość w dniu 
23 mar ca 2009 ro ku.

Zwra ca my się do Pa na Mar szał ka z go rą cą proś bą o od -
rzu ce nie w/w pro jek tu usta wy w pierw szym czy ta niu.
Uwa ża my, że przed mio to wy pro jekt usta wy ma wie le
wad, nie pra wi dło wo ści, nie zgod no ści z Kon sty tu cją RP,
jest ko lej nym bez na dziej nym chwy tem dla wy bor ców
przed wy bo ra mi do Par la men tu Eu ro pej skie go.

Au to rom pro jek tu nie cho dzi o do bro dział kow ców lecz
o li kwi da cję ist nie ją cej Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.
oraz li kwi da cji or ga nów PZD, sto ją cych na stra ży ww.

usta wy i ist nie nia wie lu za gro żo nych ogro dów. Dla peł -
ne go zro zu mie nia spra wy in for mu je my, że wła dze na sze -
go mia sta Wro cła wia nie uję ły oko ło 90% ogro dów w pla -
nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. W przy pad ku li -
kwi da cji usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r. każ da in na
usta wa a szcze gól nie pro po no wa ny pro jekt PiS zmie rza
do cał ko wi tej li kwi da cji tych ogro dów. Uwa ża my, że czas
za koń czyć tę wie lo let nią grę o stoł ki w imię rze ko me go
do bra dział kow ców. Wy ma ga my tro chę sza cun ku i spo -
ko ju, bo prze cież dział kow cy to prze waż nie lu dzie spra co -
wa ni, cho rzy pra gną cy od po czyn ku wśród zie le ni.

Z po wa ża niem
za uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia ROD „GAJ” 

we Wro cła wiu

Pre zes
/-/ Mie czy sław Chu dzio

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Ta de usz Przy bysz

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/ Piotr Go rze la ny

Otrzy mu ją: Mar sza łek Sej mu, Mar sza łek Se na tu
Prze wod ni czą cy klu bów par la men tar nych – SLD, PSL, PiS, PO
Ko le gium Pre ze sów w Bo le sław cu

Bo le sła wiec, 24 kwiet nia 2009 r.

Ko le gium Pre ze sów 16-tu ROD w Bo le sław cu

Pan Bro ni sław Ko mo row ski
MAR SZA ŁEK SEJ MU RP

Ko le gium Pre ze sów 16-tu Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych w Bo le sław cu pro te stu je prze ciw ko zło żo ne mu
wnio sko wi przez Po sła PiS-u An drze ja De rę z dnia
23.03.2009 r. w spra wie li kwi da cji Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Po raz ko lej ny Po sło wie PiS -u po dej mu ją pró bę nie udol -
ne go uwłasz cza nia dział kow ców za przy sło wio wą zło tów -
kę, czy nią to po raz ko lej ny jak w la tach ubie głych.

Pro po no wa ne w pro jek cie za pi sy za wie ra ją te sa me lub
po dob ne tre ści jak by ło we wcze śniej szych pro jek tach, 
a w tym sze reg we wnętrz nych nie spój no ści i sprzecz no ści.

Ofe ro wa nie uwłasz cze nia użyt kow ni ków dzia łek jest
ko lej ny raz wy łącz nie czy sto pro pa gan do wą i po li tycz ną
za gryw ką przez ugru po wa nie PiS -u.

Pa nie Mar szał ku, Pa no wie Po sło wie, na si Dział kow cy
stwier dza ją jed no znacz nie, że obec na usta wa w peł ni za -
bez pie cza in te re sy dział kow ców, jak też przy na leż ność do
PZD w peł ni im od po wia da, bę dzie my ją bro nić wszel ki -

mi do stęp ny mi si ła mi i me to da mi po dej mu jąc do skut ku
dzia ła nia.

Pa no wie Po sło wie pro si my o nie na ru sza nie na szych na -
by tych praw jak rów nież na le ży się li czyć z opi nią wy ra -
ża na przez rze szę człon ków PZD. Lek ce wa że nie po nad
614 ty się cy dział kow ców i ich ro dzin w obro nie usta wy 
z dnia 08.07.2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych jed no znacz nie po twier dza, że po wyż sza usta wa 
w ca ło ści nam od po wia da i za bez pie cza na sze ogro do we
wy ma ga nia.

Ana li zu jąc pro jekt usta wy zło żo ny przez PiS stwier dzić
trze ba, że po sia da ona wie le wad oraz za strze żeń co do
zgod no ści z obo wią zu ją cą Kon sty tu cją. Pro po zy cje te są
sprzecz ne nie tyl ko z Kon sty tu cją, ale rów nież z ogól ny -
mi za sa da mi współ ży cia.

Uwa ża my, że ini cja ty wę PiS -u na le ży okre ślić ja ko
prze jaw nie od po wie dzial no ści oraz złej wo li, a jej ini cja -
to rzy z pew no ścią nie ma ją po ję cia o dzia łal no ści PZD.
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Zwra ca my się z proś bą do Pa na Mar szał ka oraz po słów o
spo wo do wa nie, iż pro jekt ten – tak jak i wcze śniej sze, uzna -

ny bę dzie ja ko szko dli wy, nie kon sty tu cyj ny, na ru sza ją cy za -
sa dy praw ne de mo kra tycz ne go pań stwa i je go oby wa te li.

Prze wod ni czą cy
/-/ Sta ni sław An dru siecz ko

Do wia do mo ści:
1. Mar sza łek Se na tu
2. Klub Po sel ski Pra wo i Spra wie dli wość
3. Klub Po sel ski Plat for ma Oby wa tel ska
4. Klub Po sel ski Pol skie Stron nic two Lu do we
5. Klub Po sel ski So jusz Le wi cy De mo kra tycz nej
6. Po seł An drzej Dy ra

Bo le sła wiec, 24 kwiet nia 2009 r.

Wi ce prze wod ni czą cy 
/-/ Je rzy Za jąc

ROD „Za głę bie” w Wał brzy chu

Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now ny Pa nie Mar szał ku
Od dwu dzie stu lat Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest

prze śla do wa ny przez lu dzi zaj mu ją cych się po li ty ką. Sta -
wia ją ar gu men ty, któ re nie wy trzy mu ją pró by cza su. 
W koń cu za czy na ją ma ni pu lo wać pra wem i do go to wej
spec usta wy dro go wej wpro wa dza się za pis, któ ry od bie -
ra pra wo do od szko do wa nia za utra co ne mie nie. Nie wia -
do mo kie dy i przez ko go wpro wa dzo ny. Dział kow cy i ich
ro dzi ny (jest nas oko ło pię ciu mi lio nów) za da ją so bie py -
ta nie, dla cze go nas prze śla du ją? Dla cze go nie da ją nam
spo ko ju? Je że li nie wia do mo o co cho dzi, to cho dzi o pie -
nią dze i to wiel kie pie nią dze. Nie trze ba by ło dłu go cze -
kać 23 mar ca 2009 r. Pra wo i Spra wie dli wość zło ży ło
pro jekt usta wy o ogro dach na Kon fe ren cji Pra so wej. Pan
Po seł De ra wy po wie dział ty le nie do rzecz no ści i kłamstw,
któ re zbul wer so wa ły i zszo ko wa ły ca łe śro do wi sko dział -
kow ców i nie tyl ko. Po li ty cy któ rzy dą żą do roz bi cia PZD
ma ją usta peł ne fra ze sów o wol no ści, de mo kra cji i spra -
wie dli wo ści. A jak to wy glą da w rze czy wi sto ści? W imię
cze go chcą po zba wić mi lio ny lu dzi po mo cy so cjal nej ja -
ką da je moż li wość upra wia nia dział ki w Ro dzin nych

Ogro dach Dział ko wych? Ogro dy dział ko we po wsta ły na
obrze żach miast na nie użyt kach na wy sy pi skach śmie ci,
na hał dach. Trud no so bie wy obra zić ile trze ba by ło pra cy
i wy rze czeń, aby z nie użyt ku po wstał kwit ną cy ogród
przy ja zny śro do wi sku. W wie lu przy pad kach jest to uzu -
peł nie nie ro dzin ne go bu dże tu w po sta ci peł nej spi ża mi na
zi mę, a la tem za opa trze nie w świe że owo ce i wa rzy wa.

Dział kow ców nie dzi wi, że mia sta chcą się roz wi jać, sa -
mi są miesz kań ca mi miast, też chcą le piej miesz kać, mieć
lep sze skle py, do bre dro gi itd. Do sko na le re gu lu je to usta -
wa z dnia 5 lip ca 2005 ro ku. Dział kow cy od da ją swo je
ogro dy na waż ne ce le spo łecz no -uży tecz ne tak że na dro -
gi, ale niech się to od by wa w cy wi li zo wa ny spo sób, sza -
nu jąc wła sność i za pi sy usta wy o ROD w obro nie któ rej
zło żo no po nad 600 ty się cy pod pi sów.

Sza now ny Pa nie Mar szał ku dział kow cy ROD „Za głę -
bie” w Wał brzy chu ufa ją, że nie po zwo li Pan na uchwa le -
nie nie spra wie dli we go dla dział kow ców pra wa. Go rą co
ape lu je my daj cie nam spo koj nie pra co wać na dział kach 
i cie szyć się ni mi.

Z po wa ża niem
Pre zes

/-/ Jan Gro bec kiWał brzych, 30 kwiet nia 2009 r.
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Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Mi -
ko ła ja Re ja w Bie la wie na wal nym ze bra niu spra woz daw -
czym po za po zna niu się z in for ma cja mi no wych ure -
gu lo wań usta wo wych do ty czą cych ogro dów dział ko wych
na gła śnia nych przez Po słów, szcze gól nie PiS, stwier dza -
ją, że nie ocze ku ją żad nych no wych ustaw w tym za kre -
sie, a tym bar dziej ta kich któ re zmie rza ją do li kwi da cji
Pol skie go Związ ku Dział kow ców i Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych. Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, któ ra we szła w ży cie 21 wrze śnia

2005 r. jest Usta wą do brze za bez pie cza ją cą trwa łość i roz -
wój ogro dów dział ko wych. Usta wa ta za bez pie cza pra wa
dla dział kow ców w tym pra wo użyt ko wa nia dzia łek i pra -
wo wła sno ści do te go co na dział kach się znaj du je.

Pro po no wa na sprze daż dzia łek po dzie li dział kow ców.
Sprze ci wia my się za mia rom li kwi da cji Pol skie go

Związ ku Dział kow ców, któ ry do tej po ry sku tecz nie bro -
ni i chro ni dział kow ców oraz pol skie ogro dy dział ko we
o po nad 100-u let niej tra dy cji.

Wal ne Ze bra nie ROD im. M. Re ja w Bie la wie

UCHWA ŁA nr 1
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD im. Mi ko ła ja Re ja w Bie la wie

z dnia 25.04.2009 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał
/-/ K. Flor czak

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/ Jan Lew

Bie la wa, 25 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD im. Bro ni sła wa Wój ci ka w Ło dzi

Pan Bro ni sław Ko mo row ski 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD im. Bro ni sła wa Wój ci ka w Ło dzi

w spra wie pro jek tu „usta wy o ogród kach dział ko wych” au tor stwa po sła na Sejm RP An drze ja De ry

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go jw. wy ko nu -
jąc dys po zy cje Wal ne go Ze bra nia z dnia 19 kwiet nia 2009 r.
po prze ana li zo wa niu pro jek tu wy żej wy mie nio nej usta wy
oraz po za po zna niu się z opi nia mi spe cja li stów w tym za -
kre sie oraz na szych 87 dział kow ców po ni żej przed sta wia
wła sne sta no wi sko w przed mio to wej spra wie:

1) Wy ra ża my sprze ciw prze ciw ko pró bie do ko na nia
zmian w ist nie ją cych usta wo wych re gu la cjach praw nych
do ty czą cych ROD,

2) Uwa ża my za nie do pusz czal ne pod po rząd ko wa nie
ROD gmin nym or ga nom sa mo rzą do wym,

3) Nie do pusz czal nym jest w pro jek cie usta wy zna cjo -
na li zo wa nie ma jąt ku Pol skie go Związ ku Dział kow ców
oraz po zba wie nie go pra wa wie czy ste go użyt ko wa nia
grun tów,

4) Nie uza sad nio na w na szej oce nie jest pró ba za stą pie -

nia do tych cza so we go cha rak te ru ROD in sty tu cją ,,ogro -
dy dział ko we”,

5) Nie mo że my się zgo dzić z pró bą za stą pie nia do tych -
cza so we go ty tu łu „użyt kow ni ka dział ki” ROD in sty tu cja mi:

• umo wy dzier ża wy,
• umo wy naj mu,
6) Nie uza sad nio na jest pró ba za stą pie nia do tych cza so -

wych or ga nów ROD or ga na mi w du żym stop niu uza leż -
nio ny mi od sa mo rzą dów gmin nych. Do tych cza so we
or ga ny ROD funk cjo nu ją ce o w opar ciu o prze pi sy usta -
wo we w na szej oce nie oraz oce nie na szych człon ków
speł nia ją wła ści wą ro lę i ocze ki wa nia człon ków PZD,

7) Pro po nu je my przy tym, aby Pan po seł An drzej De ra
od stą pił od swo je go za mia ru re for mo wa nia ROD w Pol -
sce i od te go co jest do bre, spraw dzo ne i ma 100-let nią
tra dy cję i za jął się za gad nie nia mi, któ re wy ma ga ją pil nych
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roz wią zań dla do bra oby wa te li RP.
Wy ra ża my przy tym na dzie ję, że Pan Mar sza łek i po zo -

sta li Po sło wie Sej mu RP po trak tu ją po waż nie na sze sta no -
wi sko w po wyż szej spra wie i nie do pusz czą do przy ję cia

roz wią zań w spra wie ROD krań co wo od bie ga ją cych od
sta no wi ska opi nii do tych cza so wych i przy szłych je go
człon ków. 

Se kre tarz Za rzą du
/-/ Hen ryk Ja strzęb ski

Do wia do mo ści:
1) Pan Lech Ka czyń ski – Pre zy dent RP,
2) Pan Do nald Tusk – Pre mier RP,
3) Pan An drzej De ra – Po seł na Sejm RP z ra mie nia PiS,
4) Kra jo wa Ra da PZD,
5) Okrę go wy Za rząd Łódz ki PZD

Łódź, 15 ma ja 2009 r.

Pre zes Za rzą du
/-/ Te re sa Karcz

ROD im. Ja na Ma zur ka w Po zna niu

Za rząd Okrę go wy PZD
Po znań

Z ogrom nym za nie po ko je niem i nie do wie rza niem przyj -
mu je my in for ma cję o ko lej nej pró bie znisz cze nia w Pol -
sce przez dzia ła czy i po słów PiS, wiel kiej idei o zna cze niu
spo łecz nym, ja ką jest dzia łal ność Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych.

No wy pro jekt usta wy, ja ką ma za miar za pro po no wać
PiS Sej mo wi RP do uchwa le nia w tej spra wie jest wy ra -
zem oszo łom stwa i nad zwy czaj nej aro gan cji te go ugru po -
wa nia po li tycz ne go, któ re dla Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych nie wy ko na ło do tych czas żad ne go na wet
naj mniej sze go przy ja zne go, po zy tyw ne go dzia ła nia, a ca -
ły czas wy ka zu je tyl ko ni czym nie uza sad nio ną wro gość
dla 1,5 mi lio no wej rze szy dział kow ców, usi łu jąc do pro -
wa dzić do upad ku ogro dów ro dzin nych w ca łej Pol sce.

Po my sło daw cy tej usta wy nie za py ta li nas czy to, co
pro po nu ją, mo że się po do bać nam dział kow com i czy
chce my być uwłasz cze ni tak, jak PiS to pro po nu je.

Pro po no wa na usta wa po do kład nym się w nią wczy ta -
niu, oka zu je się być w isto cie rze czy naj zwy klej szym
oszu stwem roz ta cza ją cym przed dział kow ca mi mi raż peł -
ne go szczę ścia, je śli zo sta ną uwłasz cze ni tak, jak się to
pro po nu je. Tyl ko jed nak zni ko ma część lu dzi ule ga te mu
oma mia niu, a resz ta zda je so bie spra wę że po par cie te go
to tyl ko roz ło żo na w cza sie ago nia ROD w ca łym kra ju 
i utra ta te go, co jest dla każ de go dział kow ca naj waż niej -
sze czy li wła snej dział ki. Z pro jek tem pro po no wa nej usta -
wy za po zna li śmy na szych dział kow ców na Wal nym Ze -

bra niu. Lu dzie nie są głu pi, ro zu mie ją, że w ten spo sób
mo gą tyl ko utra cić to do cze go są przy wią za ni od kil ku
już po ko leń, bo na sze dział ki w więk szo ści prze cho dzą 
z dziad ków na wnu ków z oj ców na dzie ci, bo to są Ro -
dzin ne Ogro dy Dział ko we i z te go my dział kow cy je ste -
śmy dum ni, a cze go zu peł nie nie ro zu mie PiS, usi łu jąc to
znisz czyć!!! Ja kim pra wem py ta my!

Ja ko dział kow cy nie ży czy my so bie, aby na sza idea
dział ko wa nia by ła upo li tycz nia na czy też by ROD -y by ły
na rzę dziem po li tycz nym róż nych ugru po wań w roz gryw -
kach par tyj nych. Nie ży czy my so bie też, aby uszczę śli -
wia no nas wbrew na szej wo li, nie ży czy my so bie, aby
twór cy ta kich po my słów z pre me dy ta cją oszu ki wa li nas,
bo my nie da my so bą ma ni pu lo wać, a tym bar dziej nie po -
zwo li my się oszu ki wać.

Dział kow cy w swo je dział ki wkła da ją ogrom ną pra cę,
za któ rą na le ży nas sza no wać i do ce niać bo ogro dy dział -
ko we to nie tyl ko upra wa zie mi, to dla mi lio nów lu dzi 
w Pol sce miej sce kul tu ral ne go wy po czyn ku i kon tak tu 
z przy ro dą.

Dla te go w imie niu ca łej spo łecz no ści ROD im Ja na Ma -
zur ka, Za rząd zwra ca się do Za rzą du Okrę go we go PZD
w Po zna niu z proś bą o prze ka za nie do Kra jo wej Ra dy
PZD w War sza wie, a za jej po śred nic twem do Mar szał ka
Sej mu RP na sze go pro te stu i cał ko wi te go po tę pie nia dla
dzia łań PiS. Chce my, aby Pis -owcy po zo sta wi li ca ły PZD
w spo ko ju, bo dział kow cy sa mi so bie po tra fią po ra dzić!!!

Człon ko wie Za rzą du
/-/ 6 pod pi sów

Pre zes
/-/ Ma riusz Zie liń ski

Po znań, 6 ma ja 2009 r.
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Sza now ny Pa nie Mar szał ku
W związ ku ze zło że niem do la ski mar szał kow skiej

przez Klub Par la men tar ny PiS ko lej ne go pro jek tu usta wy
o ogro dach dział ko wych, wno si my o je go od rzu ce nie
przez Ko mi sję, lub w pierw szym czy ta niu.

Pro jekt ten - au tor stwa po sła Pa na A. De ry jest wy mie -
rzo ny nie tyl ko w dział kow ców, ale na ru sza wie le norm
praw nych, w tym i kon sty tu cyj nych.

Czyż nie jest dzia ła niem na szko dę dział kow ców i na ru -
sza nie art.2 Kon sty tu cji zmu sza nie ich do wy ku pu użyt ko -
wa nej dział ki /pod groź bą jej utra ty – a więc wy własz-
cze nie/ mi mo na by te go przez nich w do brej wie rze pra wa
do nie od płat ne go użyt ko wa nia dział ki? Czyż nie jest na -
ru sze niem art. 12 i art. 13 Kon sty tu cji usta wo wa li kwi da -
cja sa mo dziel nej i sa mo rząd nej or ga ni za cji po za rzą do wej
ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców, sko ro or ga ni za cja
ta w ni czym nie na ru szy ła norm praw nych?

Po dob nie na cjo na li za cja ma jąt ku na le żą ce go do sa mo -
dziel nej or ga ni za cji spo łecz nej – ma jąt ku wy pra co wa ne go

przez jej człon ków – czyż nie jest na ru sze niem Kon sty tu cji?
Nad to uży cie w uza sad nie niu usta wy przez jej au to ra ar -
gu men tów, że ogro dy dział ko we nie prze zna cza ją na rzecz
sa mo rzą dów „ani pro cen ta od po bie ra nych od dział kow -
ców skła dek „a więc że sa mo rzą dy nie ma ją żad nych ko -
rzy ści z ist nie nia ogro dów do wo dzi, że świa do mie 
i ce lo wo mi ja się on z praw dą bo wiem art. 3-5 obo wią zu -
ją cej usta wy o ROD jed no znacz nie sta no wią, iż ogro dy
dział ko we sta no wią te re ny zie lo ne „miast” są urzą dze niem
uży tecz no ści pu blicz nej oraz pod le ga ją ochro nie prze wi -
dzia nej w prze pi sach do ty czą cych ochro ny przy ro dy 
i ochro ny śro do wi ska. Sa mo rzą dy nie ło żą na ich utrzy -
ma nie, a tym sa mym ma ją ko rzy ści z ich ist nie nia, gdyż
wszel kie kosz ty utrzy ma nia zie lo nych płuc mia sta po no -
szą dział kow cy.

Nas ja ko dział kow ców w peł ni sa tys fak cjo nu je usta wa
z dnia 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych.

Za rząd

ROD „Przy mo rze” w Gdań sku

Bro ni sław Ko mo row ski 
Mar sza łek Sej mu RP 

Skarb nik
/-/

Se kre tarz Za rzą du
/-/ Gra ży na Szym czak

Pre zes Za rzą du
/-/ An to ni Chą dzyń ski

Do wia do mo ści:
1. Pan Pre mier RP
2. Pan Mar sza łek Se na tu RP
3. Ra da Kra jo wa PZD
4. Za rząd Okrę gu w Gdań sku

Gdańsk, 5 ma ja 2009 r.

Dział kow cy i Za rząd ROD im. Ko per ni ka w El blą gu

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski 
Mar sza łek Sej mu

My dział kow cy i Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko -
we go im. Ko per ni ka w El blą gu ul. Dę bo wa zwra ca my się
z ape lem o nie pod da wa nie pod ob ra dy Sej mu RP pro jek tu
usta wy o ogro dach dział ko wych, zło żo nej przez po sła An -
drze ja De rę w imie niu PiS w dniu 23 mar ca 2009 r. Ten pro -
jekt zo stał zło żo ny ze wzglę dów po li tycz nych, po nie waż
zbli ża się kam pa nia wy bor cza do Par la men tu Eu ro pej skie -
go a po sło wie PiS po przez swo je obiet ni ce do ty czą ce

„uwłasz cze nia dział kow ców”, na cjo na li za cji ma jąt ku wy -
pra co wa ne go przez dział kow ców i li kwi da cji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, pró bu je zdo być so bie elek to rat.

Pro po zy cje PiS są sprzecz ne z Kon sty tu cją, gdyż nie tyl -
ko zmie rza ją do li kwi da cji sa mo rząd nej i sa mo dziel nej or -
ga ni za cji spo łecz nej, ale rów nież zmu sza ją gmi ny do
sprze da ży swo je go ma jąt ku za bez cen, co z pew no ścią zo -
sta nie za skar żo ne do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i za blo -
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ku je ja kie kol wiek uwłasz cze nie, po dob nie jak to by ło 
z przej mo wa niem lo ka li spół dziel czych.

We dług te go pro jek tu au tor stwa De ry dział ko wiec bę -
dzie mu siał po nieść kosz ty po mia rów geo de zyj nych, kosz -
ty są do we z ty tu łu za ło że nia i wpi su do księ gi wie czy stej,
bę dzie to kwo ta rzę du ty się cy zło tych.

Nas dział kow ców naj bar dziej mar twi sta no wi sko, ja kie
zaj mie rzą dzą ca ko ali cja PO -PSL, gdyż bar dzo czę sto
przej mo wa ła ona w prze szło ści złe i szko dli we po pu li -
stycz ne po my sły PiS.

Do tych cza so wa usta wa o ROD uchwa lo na przez Sejm
RP z dnia 8 lip ca 2005 ro ku cał ko wi cie za bez pie cza po -
trze by dział kow ców i okre śla ko rzyst ne dla nich za sa dy
funk cjo no wa nia ogro dów.

Po zo sta je mieć na dzie ję, że zgło szo ny pro jekt usta wy
zo sta nie od rzu co ny w pierw szym czy ta niu, choć by z te go
po wo du, że dział ki sta no wią wspar cie so cjal ne i ośro dek
re kre acji dla lu dzi bied nych, eme ry tów, ren ci stów, lu dzi
star szych i scho ro wa nych.

Pre zes ROD
/-/ Hen ryk Au gu sty niak

El bląg, 29 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Bro war” w El blą gu

STA NO WI SKO
Uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Bro war” w El blą gu

z dnia 18 kwiet nia 2009 ro ku
w spra wie: Pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych z dnia 23 mar ca 2009 ro ku

Za rząd i dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Bro war” w El blą gu po za po zna niu się z ko lej nym pro -
jek tem usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa Pa na
De ry sta now czo pro te stu ją prze ciw wpro wa dza niu wszel -
kich zmian w na szej usta wie o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

No wy pro jekt nie gwa ran tu je żad nych praw dział kow -
com, jest ko lej nym ata kiem na Pol ski Zwią zek Dział kow -

ców. Uwa ża my, że funk cjo nu ją ca struk tu ra or ga ni za cyj na
w peł ni re ali zu je za ło że nia, dla któ rych zo sta ła po wo ła na.
Żą da my wy co fa nia pro jek tu usta wy z Sej mu RP i po zo sta -
wie nia mi lio na ro dzin dział ko wych w spo ko ju.

Wy ra ża my sta now czy pro test prze ciw ko nisz cze niu ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych i li kwi da cji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy im. M. Re ja
Pre zes

/-/ Kry sty na Gro chow skaEl bląg, 18 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD im. M. Re ja w Gdy ni

Pan Bro ni sław Ko mo row ski 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now ny Pa nie Mar szał ku.
Za rząd i Ko mi sje Sta tu to we Ro dzin ne go Ogro du Dział -

ko we go im. Mi ko ła ja Re ja w Gdy ni dzia ła ją ce w imie niu
pra wie 1400 użyt kow ni ków dzia łek z nie po ko jem przyj -
mu ją do wia do mo ści no wą ini cja ty wę Klu bu Par la men -
tar ne go PiS, po le ga ją cą na wnie sie niu do La ski Mar szał-
kow skiej no we go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko -
wych.

Przed sta wia ją cy za ło że nia pro jek tu usta wy Po seł Pan
Pa weł De ra, re pre zen tu ją cy Pra wo i Spra wie dli wość a jed -

no cze śnie czło nek Pol skie go Związ ku Dział kow ców okre -
ślił go ja ko gwiaz dę, któ ra rze ko mo w spo sób cy wi li zo wa -
ny ma ure gu lo wać przy szłość ogro dów dział ko wych 
w XXI wie ku.

Pan Po seł De ra za po mniał, że spra wę ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce w spo sób do sko na ły po wszech nie
ak cep to wa ny re gu lu je Usta wa z 8 lip ca 2005 ro ku o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych, któ ra cał ko wi cie za bez -
pie cza in te re sy na sze – dział kow ców i na szych ro dzin.
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Naj lep szym te go przy kła dem jest po nad 614 tys. pod -
pi sów zło żo nych przez dział kow ców i ich sym pa ty ków 
w obro nie na szej usta wy.

Je ste śmy zde cy do wa nie prze ciw ni po czy na niom Klu bu
Par la men tar ne go PiS, któ ry nie ba cząc na sta no wi ska pre -
zen to wa ne przez dział kow ców na si łę chce nas uszczę śli -
wić no wy mi a w rze czy wi sto ści od daw na od grze wa ny mi
obiet ni ca mi.

Pro po zy cje PiS są dla nas nie do przy ję cia bo zda je my
so bie spra wę, że zmie rza ją one do uni ce stwie nia ogrod -
nic twa dział ko we go, li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców i na cjo na li za cji je go ma jąt ku wy pra co wa ne go

przez wie le po ko leń użyt kow ni ków dzia łek. Ape lu je my 
w związ ku z tym do Pa na Mar szał ka Sej mu RP, aby sko -
rzy stał ze swo ich upraw nień i nie do pu ścił do nada nia bie -
gu le gi sla cyj ne go pro jek to wi usta wy PiS o ogro dach
dział ko wych, któ ry uzna je my ja ko wy so ce szko dli wy dla
nas dział kow ców i człon ków Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców.

Je ste śmy prze ko na ni i głę bo ko wie rzy my, że nie do pu -
ści Pan Mar sza łek do uni ce stwie nia ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce i znisz cze nia do rob ku wie lu po ko -
leń człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

Z wy ra za mi sza cun ku

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej
/-/

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/

Pre zes Za rzą du ROD
/-/

Do wia do mo ści:
1. Wi ce mar sza łek Sej mu RP Pan Ja ro sław Ka li now ski
2. Wi ce mar sza łek Sej mu RP Pan Je rzy Szmaj dziń ski
3. Wi ce mar sza łek Sej mu RP Pan Ste fan Nie sio łow ski
4. Wi ce mar sza łek Sej mu RP Pan Krzysz tof Pu tra
5. Kra jo wa Ra da PZD War sza wa
6. Za rząd Okrę go wy PZD Gdańsk-Wrzeszcz

Gdy nia, 9 ma ja 2009 r.

ROD im R. Trau gut ta w El blą gu 

Je stem Pre ze sem Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go 
im. R. Trau gut ta w El blą gu. Na si dział kow cy to w więk -
szo ści oso by star sze, eme ry ci i ren ci ści. Wie lu z nich użyt -
ku je dział ki po nad czter dzie ści lat. Są bar dzo przy wią za ni
do swo ich ogród ków. Na po cząt ku by ły to dział ki za kła -
do we, po tem zo sta ły prze kształ co ne w Ro dzin ne Ogro dy
Dział ko we. Dział kow cy wkła da ją du żo wy sił ku i ser ca w
to, aby ogród ki wy glą da ły pięk nie i przy nio sły oka za łe
plo ny. Dla star szych i nie za moż nych dział kow ców ogród -
ki są je dy nym miej scem re kre acji, tu taj mo gą od po czy -
wać na świe żym po wie trzu oraz za pra szać dzie ci i wnu ki.
Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we to rów nież prze strzeń do
pod trzy my wa nia przy jaź ni są siedz kich, co dla lu dzi star -
szych jest nie zwy kle waż ne. Wszy scy dział kow cy ce nią

so bie moż li wość go spo da ro wa nia na Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych i pra gną, aby nikt im tej przy jem no ści
nie ode brał.

Wie rzę, że PZD za wsze dzia ła w in te re sie dział kow ców
i uczy ni wszyst ko, aby użyt kow ni cy ogród ków mo gli czuć
się bez piecz nie na swo ich dział kach. Wie rzę, że wła dze
Związ ku, za rów no okrę go we jak i ogól no pol skie, doj dą
do po ro zu mie nia z par tia mi po li tycz ny mi i wspól nie po -
dej mą naj lep szą dla dział kow ców de cy zję w spra wie usta -
wy uwłasz cze nio wej. Ape lu je my o zdro wy roz są dek 
i od rzu ce nie wszel kich po czy nań ma ją ce zbu rzyć ład i po -
rzą dek w pol skich ogród kach dział ko wych. NA SZYCH
OGRÓD KACH DZIAŁ KO WYCH.

Pre zes
/-/ Zdzi sław Szan dro cha

El bląg, 14 ma ja 2009 r.
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Ja ko dział kow cy i jed no cze śnie miesz kań cy nie wiel kie -
go mia stecz ka i gmi ny moc no do tknię tej już na po cząt ku
trans for ma cji ustro jo wej na sze go Pań stwa bez ro bo ciem
po wsta łym na sku tek li kwi da cji pań stwo wych go spo -
darstw rol nych i ma łych za kła dów pra cy sta now czo pro -
te stu je my prze ciw ko po my sło wi 18 po słów Pra wa i Spra -
wie dli wo ści zmia ny sta tu su ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych i li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Za da -
je my so bie jed no za sad ni cze py ta nie, dla cze go po raz
ko lej ny ci któ rzy zu peł nie nie zna ją ro li i zna cze nia ist nie -
nia ogro dów dział ko wych dla ta kich mię dzy in ny mi śro -
do wisk jak na sze pró bu ją je zbu rzyć Je że li sy gna ta riu sze
pro jek tu po dob nie jak Pan Po seł De ra oce nia ją war tość
na szej dzia łal no ści po przez wy so kość wpły wów do bu -

dże tów gmin. To my oce nia jąc wy po wiedź Pa na Po sła 
i kie ru jąc się je go to kiem ro zu mo wa nia pój dzie my da lej
ma my świa do mość Pa nie Po śle ile za ro bią na li kwi da cji
ro dzin nych ogro dów dział ko wych de we lo pe rzy i in ni, któ -
rzy już daw no po mno ży li swo je ma jąt ki kosz tem bied -
nych. Nie da my się oma mić obie can ka mi przy sło wio wych
„ gru szek na wierz bie”. Sza now ni Pań stwo nie słusz nie za -
li czy li ście nas do „sza rej ma sy”, z któ rej moż na ule pić to,
co się chce. W tym miej scu zwra ca my się do tych par la -
men ta rzy stów, któ rzy chcą sta no wić pra wo zgod nie 
z Kon sty tu cją, za sa da mi de mo kra cji o od rzu ce nie pro jek -
tu usta wy po pierw szym czy ta niu, a we dług na szej oce ny
sta no wią oni na szczę ście więk szość w na szym par la men -
cie.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Zie le niak w De brz nie

STA NO WI SKO
Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go ro dzin ne go ogro du dział ko we go im. Zie le niak w De brz nie

z dnia 17 ma ja 2009 r.
w spra wie: pro jek tu usta wy PiS o ro dzin nych ogród kach dział ko wych

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

De brz no, 17 ma ja 2009 r.

Za rząd ROD „Pa słę czan ka” w Pa słę ku

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwal i Wnio sków
/-/ 

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD „Pa słę czan ka” w Pa słę ku

z dnia 15.05.2009 r.

Człon ko wie Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we -
go „Pa słę czan ka” obec ni na po sie dze niu w dniu 15-05-
2009 r., w peł ni po pie ra ją sta no wi sko Okrę go we go
Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w El blą gu, w
spra wie obro ny usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. Je ste śmy
prze ciw ni ka mi wszel kich zmian od no śnie usta wy o ro -

dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. Da -
li śmy te go wy raz w 2006 r. gdy 80 pro cent na szych dział -
kow ców opo wie dzia ło się za tą usta wą. Ma my dość
nę ka nia Związ ku przez ugru po wa nia po li tycz ne dzia ła ją -
ce w Sej mie wro go na sta wio ne do na sze go Związ ku.

Pre zes ROD „Pa słę czan ka”
/-/ Wła dy sław Gwiaz da

Pa słęk, 15 ma ja 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „OA ZA - Ko per ni ka” w Rę dzi nie

STA NO WI SKO
Uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Oa za - Ko per ni ka” w Rę dzi nach

z dnia 29 kwiet nia 2009 r.
w spra wie pro jek tu usta wy o ogród kach dział ko wych wnie sio ne go do La ski Mar szał kow skiej Sej mu RP

przez Pra wo i Spra wie dli wość

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Ro -
dzin ne go Ogro du „Oa za Ko per ni ka” w Rę dzi nach wy ra -

ża ją głę bo kie za nie po ko je nie dal szy mi pró ba mi zmia ny
sta tu su ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
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„Uszczę śli wie nie” dział kow ców no wą usta wą, pro jekt
któ rej przy go to wał pan po seł A. Der da i „Spół ka” to eks -
pe ry ment, któ ry nie gwa ran tu je dal szej eg zy sten cji ogro -
dów dział ko wych, a wręcz prze ciw nie. Ce lem pro jek-
to daw ców wy da je się być li kwi da cja Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, roz bi cie jed no ści związ ku i w kon se kwen -
cji stop nio wa li kwi da cja ogro dów. Pro po no wa ne w pro -
jek cie usta wy uwłasz cze nie i sze reg in nych za pi sów, np.
dział ki o pow. 1500 m2, czy moż li wość po sia da nia kil ku
dzia łek są sprzecz ne z ideą ru chu dział ko we go i wska zu -
ją, że twór cy pro jek tu usta wy są in spi ro wa ni przez sil ne
śro do wi sko lob by stów za in te re so wa nych moż li wo ścią ła -
twe go wzbo ga ce nia się wą skiej gru py osób po przez wy -
kup atrak cyj nych te re nów obec nie zaj mo wa nych przez

nie któ re ro dzin ne ogro dy dział ko we. Le ga li za cja uwłasz -
cze nia wbrew wo li obec nych użyt kow ni ków bez ak cep -
ta cji spo łecz nej jest sprzecz na z za sa da mi de mo kra cji.

Pod kre śla my, że w na szym ogro dzie użyt kow ni ka mi
dzia łek w więk szo ści są eme ry ci, któ rych z pew no ścią nie
bę dzie stać na wy kup grun tu i po no sze nie in nych opłat
zwią za nych z po sia da niem dział ki, któ ra dla wie lu ro dzin
sta no wi obec nie je dy ną moż li wość czyn ne go wy po czyn ku.

Z po wyż szych po wo dów je ste śmy prze ciw ni wiel kim
zmia nom do ty czą cych ROD. Zwra ca my się do wszyst -
kich Pań stwa Po słów Sej mu RP o od rzu ce nie szko dli we -
go, nie zgod ne go z po czu ciem spra wie dli wo ści spo łecz nej
pro jek tu usta wy.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Otrzy mu ją:
1. Kan ce la ria Sej mu RP
2. Prze wod ni czą cy Klu bu Par la men tar ne go PO, PiS, LiD, PSL
3. Ra da Kra jo wa PZD
4. Okrę go wy Za rząd PZD

Rę dzi ny, 29 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „Ko le jarz” w Krze szo wi cach

Sza now ny Pan 
Bro ni sław Ko mo row ski 
Mar sza łek Sej mu RP

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ko le jarz” 
w Krze szo wi cach li czą ce go 74 człon ków, po ana li zie pro -
jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych za pro po no wa nej
przez Po słów PiS, pra nie wy ra zić sprze ciw wo bec wpro -
wa dze nia w ży cie tej że Usta wy.

W na szej opi nii tyl ko nie wiel ka gru pa dział kow ców bę -
dzie mo gła po nieść kosz ty z wy ku pem oraz póź niej sze
kosz ty zwią za ne z pro wa dze niem ogro du. Dział kow cy to

przede wszyst kim lu dzie star si, eme ry ci i ren ci ści, nie rzad -
ko sa mot ni. Oba wia my się, że po wpro wa dze niu Usta wy,
któ rej pro jekt zło żył PiS, do tych cza so wy cha rak ter Ogro -
dów przej dzie do hi sto rii a pro po no wa ne zmia ny bę dą nie -
ko rzyst ne dla dział kow ców oraz sa mych ogro dów.

Pro si my za tem, aby Pan Mar sza łek od rzu cił pro jekt
Usta wy o ogro dach dział ko wych.

Za rząd ROD „Ko le jarz

Krze szo wi ce, 15 ma ja 2009 r.

– Pi smo tej sa mej tre ści prze sła ne zo sta ło do Po słów na Sejm RP: Pa na Jac ka Kru py, Pa na An drze ja Adam czy ka
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My, dział kow cy uczest ni czą cy w Wal nym Ze bra niu Spra -
woz daw czym w dniu 12 ma ja 2009 ro ku Ro dzin ne go Ogro -
du Dział ko we go im. Sto krot ka w Le gnic kim Po lu wy ra ża my
dez apro ba tę i sta now cze VE TO prze ciw ko no we mu pro jek -
to wi Usta wy o ogro dach dział ko wych wnie sio ne mu do Sej -
mu RP przez Pra wo i Spra wie dli wość w dniu 23 mar ca
2009 r. Pro jekt jest ko lej nym po wie le niem skła da nych w po -
przed nich la tach przez PiS pro po zy cji „uwłasz cze nia” dział -

kow ców. Uwa ża my, że pro jekt ten jest nie ko rzyst ny i dą ży do
li kwi da cji PZD i prze ję cia Na sze go Ma jąt ku na rzecz Skar -
bu Pań stwa. Tym za mie rze niom mó wi my sta now czo NIE.
Wy ra ża my ogrom ną sa tys fak cję z ist nie ją cej już Usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.
i sta now czo ja po pie ra my. Wno si my o od da le nie pro jek tu
usta wy PiS o uwłasz cze niu dział kow ców ja ko wy bit nie
krzyw dzą ce go ro dzi ny dział kow ców.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Wi told La lak

Wal ne Ze bra nie ROD „Sto krot ka” w Le gnic kim Po lu

Pan Mar sza łek Sej mu RP
Bro ni sław Ko mo row ski

Le gnic kie Po le, 12 ma ja 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ire na” w Biel sko Bia łej

Pan
Mar sza łek Sej mu RP

STA NO WI SKO
Uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia ROD „Ire na” w Bia łej Pod la skiej

w dniu 02.05.2009 r.

Po za po zna niu się z pro po no wa nym pro jek tem usta wy
o ogro dach dział ko wych, wnie sio nej do Sej mu w dniu 
23 mar ca 2009 r. uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Człon ków,
wy ra ża ją ne ga tyw ne sta no wi sko w spra wie no we go pro -
jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych. Zde cy do wa nie pro -
te stu ją prze ciw ko li kwi da cji ist nie ją cych Ogro dów i pró-
bom zmian Usta wy z dnia 5 lip ca 2005 r., któ ra zo sta ła
do brze przy ję ta przez śro do wi sko dział kow ców, kom plek -
so wo roz wią zu je wszyst kie pro ble my wy stę pu ją ce wśród

użyt kow ni ków dzia łek i nie wi dzą po trze by jej zmia ny.
Na to miast skut kiem wej ścia w ży cie usta wy w for mie
przed sta wio nej w pro jek cie mo że być cał ko wi ta li kwi da -
cja ogro dów, na cjo na li za cja ma jąt ku, a ta kiej no we li za cji
dział kow cy nie ak cep tu ją. Dział kow cy wy ra ża ją swo je po -
par cie dla wszyst kich dzia łań Kra jo wej Ra dy, Okrę go we -
go Za rzą du zmie rza ją cych do obro ny do rob ku ru chu
ogrod nic twa dział ko we go wy pra co wa ne go przez wie le
po ko leń.

Z po wa ża niem
/-/ 44 pod pi syBia ła Pod la ska, 02 ma ja 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Ma rii Ko nop nic kiej w Su wał kach

Sza now ny Pan 
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go człon ków ROD im. Ma rii Ko nop nic kiej w Su wał kach

z 24 kwiet nia 2005 r.
w spra wie Obro ny Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
Dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im.

„Ma rii Ko nop nic kiej” w Su wał kach ob ra du ją cy na Wal -
nym Ze bra niu Spra woz daw czym w dniu 24 kwiet nia 2009 r.
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zwra ca ją się do pa na Mar szał ka i Wi ce mar szał ków Sej mu
o od da le nie pro jek tu PiS o ogro dach dział ko wych z uwa -
gi na nie kon sty tu cyj ne w nim za pi sy.

Uchwa lo na Usta wa o ROD z dnia 8.07.2005 ro ku za -
pew ni ła dział kow com dłu go ocze ki wa ną sta bi li za cję w
prze pi sach oraz umoż li wi ła w mia rę spo koj ne i bez tro skie
ko rzy sta nie z do bro dziej stwa ja kim jest dział ka. W związ -
ku z na ra sta ją cym nie po ko jem o zmia ny, któ re nie bę dą
dla nas ko rzyst ne, wno si my swój sprze ciw pro po no wa nej
usta wie. Re laks i wy po czy nek dla eme ry ta lub ren ci sty,
jak też wy po czy nek po pra cy za wo do wej jest wiel kim do -

bro dziej stwem dla na szych go spo darstw do mo wych, rów -
nież dla zdro wia. Uka zu ją ce się pro po zy cje zmian ustaw
wpro wa dza ją nie po kój i bu dzą sprze ciw.

Rów nież oso bi ście ja ko pre zes jed ne go z więk szych su -
wal skich ROD uwa żam, iż ak tu al nie obo wią zu ją ca usta -
wa o ogro dach dział ko wych po zwa la na sta bil ne fun-
k cjo no wa nie ogro du.

Wszy scy obec ni na Wal nym Ze bra niu człon ko wie ma -
ją na dzie ję, iż Pan Mar sza łek i par la men ta rzy ści ma ją na
uwa dze do bro czło wie ka i po prą na sze sta no wi sko 
w obro nie usta wy.

Z po wa ża niem

Pre zes
/-/ mgr Ja nusz Adam czykSu wał ki, 24 kwiet nia 2009 r.

ROD „Re laks” w Olsz ty nie

STA NO WI SKO 
ROD „Re laks” w Olsz ty nie uczest ni ków ze bra nia spra woz daw cze go

w dniu 30.04.2009 r.

Dział kow cy z Na sze go Ogro du opo wia da ją się prze ciw -
ko ko lej ne mu pro jek to wi usta wy o ogro dach dział ko wych,
któ ry wpro wa dza w na szym śro do wi sku je dy nie za męt 
i nie nie sie ze so bą żad nych wia ry god nych roz wią zań.

Na szym zda niem pro po zy cja wy ku pu dział ki za 1% jej
war to ści jest nie praw do po dob nym ab sur dem. Żad na Gmi -
na nie sprze da dział ki dział kow com, po nie waż więk sza
część ogro dów nie zo sta ła uję ta w pla nie za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go, a co za tym idzie nie ma obo wiąz ku
two rze nia tam ogro du dział ko we go. Bar dziej opła cal ne
dla gmin sta nie się prze ka za nie owe go grun tu na in ny cel
i uzy ska nie w ten spo sób du żo więk szych pie nię dzy. Nie -
zro zu mia łym jest za tem to, że oszu ku je się dział kow ców

obiet ni ca mi wła sno ści, któ re w ogó le nie bę dą zre ali zo -
wa ne.

Pa nie Mar szał ku,
Dla cze go Po sło wie nie zo sta wią w spo ko ju do brze dzia -

ła ją cej od wie lu lat or ga ni za cji i nie zaj mą się spra wa mi,
któ re bar dziej przy słu żą się na sze mu spo łe czeń stwu. 
W ca łej Eu ro pie ist nie ją róż ne go ro dza ju związ ki dział -
kow ców i nikt nie pró bu je się ich po zbyć.

Wszyst kie pro po no wa ne zmia ny do tych cza so wej usta -
wy są pró bą in ge ren cji w sa mo dziel ność i sa mo rząd ność
PZD. Wszyst kim tym dzia ła niom mó wi my sta now cze 
– nie!

/-/ Gra bow ska
Olsz tyn, 30 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „Jed ność” we Wro cła wiu

Sza now ny Pan 
Bro ni sław Ko mo row ski 
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Jed ność” we

Wro cła wiu re pre zen tu ją cy 364 ro dzi ny dział ko we, po za -
po zna niu się z pro jek tem usta wy o ogro dach dział ko wych
skie ro wa ny przez gru pę po słów Pra wa i Spra wie dli wo ści

do Sej mu w dniu 23.03.2009 r. stwier dza, że jest to ko lej -
ny za mach na spo łecz ną or ga ni za cję ja ką jest Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców, za mach na li kwi da cję ogro dów dział -
ko wych po przez na cjo na li za cję wła sno ści grun tów, nie ru -
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cho mo ści i fun du szy Pol skie go Związ ku Dział kow ców
oraz prze ję cie przez gmi ny obiek tów i urzą dzeń znaj du ją -
cych się na te re nie ogro du dział ko we go a wy bu do wa nych
przez dział kow ców. My dział kow cy nie praw ni cy, stwier -
dza my, że pro jekt ten jest nie zgod ny z Kon sty tu cją RP, 
i zdzi wie ni je ste śmy że wśród po słów PiS brak jest wie dzy
kon sty tu cyj nej. Au to rzy pro jek tu nie kon sul to wa li się 
z dział kow ca mi i nie zor ga ni zo wa li żad ne go spo tka nia 

z przed sta wi cie la mi PZD by usły szeć ich ar gu men ty i opi -
nie. Uwa ża my, że usta wa z dnia 08.07.2005 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych w peł ni za spo ka ja ocze -
ki wa nia dział kow ców i nie na le ży jej na wet no we li zo wać.

W związ ku z po wyż szym wnio sku je my o od rzu ce nie
oma wia ne go pro jek tu PiS -u o ogro dach dział ko wych 
w pierw szym czy ta niu.

Skarb nik Za rzą du
/-/ El wi ra Bła że jew ska

Wi ce pre zes
/-/ Zo fia Bog da no wicz

Wi ce pre zes
/-/ Władt sław Kmie ciuk

Pre zes
/-/ Jan Rój

Wro cław, 18 ma ja 2009 r.

Za rząd ROD „Sę pol no” we Wro cła wiu

Sza now ny Pan Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej

Dot. Pro jek tu Usta wy Pra wa i Spra wie dli wo ści o ogro dach dział ko wych z 23 mar ca 2005 ro ku

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Sę pol no” we
Wro cła wiu w imie niu swo im i użyt kow ni ków ogro dów
uczest ni czą cych w Wal nym Ze bra niu w dniu 25 kwiet nia
2009 r. pro te stu je prze ciw ko za pi som za war tym we wnie -
sio nym do La ski Mar szał kow skiej pro jek cie Usta wy Pra wa
i Spra wie dli wo ści z dnia 23 mar ca 2009 r. o ogro dach dział -
ko wych. Pro jekt ten po słu gu je się chwy tli wym stwier dze -
niem o uwłasz cze niu, któ re w rze czy wi sto ści nie bę dzie
mo gło mieć miej sca, a za pi sy o moż li wo ści po więk sze nia
dzia łek ma ją cha rak ter spe ku la cyj ny i pro wa dzi ły by do ko -
ma so wa nia dzia łek przez za moż niej sze oso by. Pro jekt
wpro wa dza w błąd użyt kow ni ków dzia łek za kła da jąc moż -
li wość wy ku pu dział ki po bar dzo ni skich ce nach bo w przy -
pad ku eme ry tów i ren ci stów za 1% war to ści pod czas gdy
do ty czy to je dy nie te re nów prze zna czo nych na ogro dy
dział ko we w pla nach miej sco we go za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go co w mia stach np. we Wro cła wiu w ogó le nie
ma miej sca. Pro jekt za kła da na cjo na li za cję wy pra co wa ne -
go przez dział kow ców ma jąt ku w po sta ci Do mów Dział -
kow ca i in fra struk tu ry tech nicz nej ta kiej jak elek try fi ka cja
dzia łek, zwo do cią go wa nie, utwar dze nie głów nych alej itp.

Li kwi da cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców i Usta wy
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.
uła twi li kwi da cję ogro dów dział ko wych bo wiem ich ist -
nie nie bę dzie za le ża ło je dy nie od władz gmin.

Nie zgod ne z Kon sty tu cją RP jest ode bra nie w wy ni ku
re ali za cji za pi sów pro jek tu Usta wy pra wa wie czy ste go
użyt ko wa nia te re nu, któ re chro ni te ren dzia tek przed za bu -
do wa niem lub prze zna cze niem na ce le ko mer cyj ne.

Nie po ko ją ce jest rów nież wy ni ka ją ce z pro jek tu Uchwa -
ły wyż sze ob cią że nie dział kow ców opła ta mi, po nie waż
pro po no wa ne jest by utrzy my wa li eta to wy Za rząd Ogro -
du, kosz ty je go dzia łal no ści, po no si li obo wiąz ko we opła -
ty na utrzy ma nie czę ści wspól nych, opła ca li po da tek rol ny.
Ma to szcze gól ne zna cze nie wo bec te go, że więk szość
użyt kow ni ków dzia łek to eme ry ci, ren ci ści, a ostat nio co -
raz czę ściej bez ro bot ni.

Przed sta wia jąc po wyż sze ar gu men ty Za rząd Ro dzin ne -
go Ogro du Dział ko we go „Sę pol no” we Wro cła wiu i ze -
bra ni na Wal nym Ze bra niu użyt kow ni cy dzia łek wnio-
sku ją o od rzu ce nie pro jek tu Usta wy w ca ło ści.

Se kre tarz
/-/ Jo an na Koł cun

Skarb nik
/-/ Emi lia Joń ska

Z -ca Pre ze sa
/-/ Jan Ma rzec

Pre zes
/-/ Ire na Her man

Czło nek Za rzą du
/-/ Wi told Smo lar ski

Czło nek Za rzą du
/-/ Gra ży na Ku bic ka -Strąk
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Zgła sza my zde cy do wa ny pro test prze ciw ko pro jek to wi,
któ ry zgło sił w dniu 23.03.2009 r. Pan Po seł An drzej De -
ra, czło nek Pra wa i Spra wie dli wość.

Ape lu je my do Po słów PiS o wy co fa nie te go nie zro zu -
mia łe go dla nas pro jek tu. Li kwi da cja do tych czas obo wią -
zu ją cej struk tu ry or ga ni za cyj nej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców jest wiel ką in ge ren cją w sa mo rząd ność i sa -
mo dziel ność na szych ogro dów i Związ ku. Przy po mi na -
my Pa nu Po sło wi An drze jo wi De rze, że ma my do brą

usta wę z dnia 08.07.2005 r., któ ra w spo sób pra wi dło wy 
i zgod ny z ocze ki wa niem dział kow ców za pew nia funk -
cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Dla cze go Pan Po seł An drzej De ra nie słu cha mi lio nów
dział kow ców, któ rzy wie dzą co jest lep sze dla nich sa -
mych? Pol ski Zwią zek Dział kow ców to skarb ni ca w dzie -
dzi nie ogrod nic twa i sa dow nic twa w Pol sce, mu si o tym
pa mię tać PiS!

Za rząd ROD „Ju trzen ka” w Głow nie

Za rząd ROD „Ju trzen ka” w Głow nie

STA NO WI SKO
Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ju trzen ka” w Głow nie

w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Pre zes
/-/ Je rzy Gorz ka

W -ce pre zes
/-/Ste fan Le bio da

Skarb nik
/-/ Je rzy Mu szyń ski

Czło nek
/-/ Lu cjan Po pław ski

Czło nek
/-/ Sta ni sław Jusz czak

Głow no, 11 ma ja 2009 r.

Za rząd ROD „Mal wa” w To ma szo wie Ma zo wiec kim

Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej

Za rząd ROD „Mal wa” i dział kow cy po za po zna niu się
z pro jek tem usta wy o ogro dach dział ko wych, któ ry zo stał
zło żo ny przez PiS w dniu 23.03.2009 r. stwier dza my, że
jest to ko lej ny pro jekt, któ ry pro wa dzi do li kwi da cji
Związ ku Dział kow ców i Ogro dów.

Twór cy usta wy uwłasz cze nio wej pro po nu ją dział kow -
com dział ki na wła sność. Wpro wa dze nie no wych roz wią -
zań wpro wa dzi cha os i za mie sza nie w ogro dach
dział ko wych. Ule gnie zmia nie struk tu ra ogro du. Pro jekt
usta wy jest krzyw dzą cy i nie spra wie dli wy, bu rzy on ład
praw ny w ogro dach dział ko wych. Zło żo ny pro jekt nie jest
no wo ścią i nie cho dzi tu o do bro dział kow ców. Tyl ko
dział kow cy ma ja pra wo re pre zen to wać swo je in te re sy a
wszel kie pró by zmia ny usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych z 8 lip ca 2005 r. są po wta rza niem ha seł, któ -
re nie ma ją nic wspól ne go z ideą ogrod nic twa dział ko we -
go. Pięk ne, nie po raz pierw szy gło szo ne obiet ni ce są
po dyk to wa ne nad cho dzą cy mi wy bo ra mi do Eu ro par la -
men tu.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest apo li tycz ny i w peł -
ni de mo kra tycz ny, dzia ła ją cy zgod nie ze  Sta tu tem PZD 
i Re gu la mi nem ROD. To, co nam się pro po nu je to już ma -
my. Nie chce my zmian, gdyż zda je my so bie spra wę, co
się za tym kry je. Nie stać nas, że by po prze ję ciu dział ki
na wła sność pła cić po dat ki i wy so kie opła ty za utrzy ma -
nie ogro du. Obec ny stan praw ny, wy ni ka ją cy z usta wy 
o ROD, gdzie pod pi sa ło się 614 ty się cy dział kow ców da -
je gwa ran cję ist nie nia ogro dów oraz użyt ko wa nia dzia łek
przez hob by stów ogrod nic twa dział ko we go.

Wno si my o od rzu ce nie nie spra wie dli we go pro jek tu
usta wy, in ne go tyl ko i wy łącz nie li kwi da cję ogro dów
dział ko wych i PZD. Przy po mi na my, że ogro dy dział ko -
we to do ro bek i osią gnię cie 100-let nie go ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go.

Wy ra ża my sta now czy pro test prze ciw ko nisz cze niu
ogro dów dział ko wych oraz PZD oraz zmia nie na szej usta -
wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.

Pre zes Za rzą du
/-/ Ma rek Da mas
/-/ 39 pod pi sówTo ma szów Maz., 22 ma ja 2009 r.
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Kon fe ren cja de le ga tów ROD „STAR” po za po zna niu
się ze zło żo nym w Sej mie pro jek tem PiS w spra wie ogro -
dów dział ko wych upo waż nia Za rząd ROD „STAR” do
wy stą pie nia za po śred nic twem Okrę go we go Za rzą du PZD
z pro te stem prze ciw ko wy żej wy mie nio nej usta wie.

Wy ra zem po par cia są pod pi sy de le ga tów obec nych na
kon fe ren cji spra woz daw czej ROD „STAR”.

De le ga ci obec ni na Kon fe ren cji Spra woz daw czej Ro -
dzin ne go Ogro du Dział ko we go „STAR” w Sta ra cho wi -
cach po za po zna niu się z te za mi no we go pro jek tu PiS -u 
o ogro dach dział ko wych stwier dzi li, że gdy by po wyż szy
pro jekt miał wejść w ży cie w ta kiej for mie jak pre zen to -
wa ny jest na stro nie in ter ne to wej Klu bu Par la men tar ne go
PiS to:

1. obie cu je on dział kow com tak jak Pan Za gło ba – Ni -
der lan dy, czy li coś co już ma ją – moż li wość użyt ko wa nia
dział ki,

2. nie gwa ran tu je pra wa tzw. pier wo ku pu, tyl ko zrów nu -
je dział kow ców z in ny mi pod mio ta mi obec ny mi na ryn ku,

3. roz po rzą dza wła sno ścią gmi ny (bo ni fi ka ta przy za ku -
pie), co już raz za kwe stio no wał Try bu nał Kon sty tu cyj ny,

4. po zba wia dział kow ców rów ne go trak to wa nia przez
pra wo, np. w ROD „STAR”,

– na 472-ch dział kow ców tyl ko 186-ciu mia ło by szan -
se pod le gać je go dzia ła niu (te re ny bę dą ce w wie czy stym
użyt ko wa niu PZD),

– 276 użyt kow ni ków dzia łek ze wzglę du na po ło że nie i
wła sność te re nu już na star cie zo sta ła by po zba wio na
wszel kich szans,

5. ob cią ża dział kow ców kosz ta mi prze kształ ceń ( po -
dział geo de zyj ny, kosz to rys, spra wy są do wo -no ta rial ne
itp.),

6. ka że dział kow com wy ku pić swo ją dział kę – oczy wi -
ście po ce nie ryn ko wej, czy li im ktoś wię cej wło żył po tu
i pie nię dzy w do pro wa dze nie wy sy pisk śmie ci do obec ne -
go sta nu, tym wię cej bę dzie za ka rę mu siał za pła cić, po
co był na iw ny i wie rzył w cią głość pra wa,

7. zwięk sze nie w pro jek cie do pusz czal nej po wierzch ni
dział ki z obec nych 500 m2 do 600 m2 a na wet 1500 m2 już

na star cie spo wo du je kon flik ty, bo co bę dzie jak o ten sam
te ren wy stą pi wię cej niż jed na oso ba, czyż by ca łość prze -
kształ ceń mia ła się od by wać na za sa dzie „ kto da wię cej?

8. pro jekt za kła da li kwi da cję sa mo dziel ne go, nie za leż -
ne go Związ ku, wszyst kich je go struk tur (w tym ogro dów
dział ko wych) oraz kon fi ska tę mie nia wy two rzo ne go wła -
sny mi rę ka mi i za skład ko we pie nią dze przez dział kow -
ców. Zgod nie z Kon sty tu cją RP mo że to na stą pić w przy -
pad ku pro pa go wa nia fa szy zmu i ko mu ni zmu lub nie na -
wi ści ra so wej i re li gij nej. Py ta nie do wnio sko daw cy – kie -
dy to się od by wa? Czy wte dy gdy upra wia my wa rzy wa,
ko si my traw ni ki czy po dzi wia my kwia ty? A mo że gdy
ple wi my i upra wia my zie mię?

9. pro jekt prze wi du je uwłasz cze nie przez li kwi da cję tzn.
naj pierw po wo ły wa na jest in sty tu cja li kwi da to ra, a na stęp -
nie peł no moc ni cy gmin do utwo rze nia ogro dów. Wszyst -
ko to ma od by wać się za pie nią dze dział kow ców, bo tyl ko
te dwie in sty tu cje otrzy ma ją do stęp do za blo ko wa nych
kont ban ko wych ogro dów. W do bie kry zy su zna le zie nie
ła twej i po płat nej pra cy dla ca łej ar mii urzęd ni ków (ok.
5000 ogro dów) za słu gu je co naj mniej na na gro dę No bla,

10. pro jekt cał ko wi cie po mi ja spra wę od szko do wań dla
dział kow ców za po zba wie nie wy pra co wa ne go przez nich
ma jąt ku (al ta na, na sa dze nia, wy po sa że nie itp.) w chwi li
gdy te ren ogro du przej dzie na wła sność gmi ny i ma ją tek
ten zo sta nie sko mu na li zo wa ny. Po dob no ży je my w Pań -
stwie pra wa gdzie wła sność pry wat na jest „świę ta”,

11. pro jekt nie prze wi du je żad ne go okre su przej ścio we -
go, kto bę dzie więc do star czał do ogro dów me dia je że li
li kwi da cji pod le ga jed na ze stron umo wy na do sta wę wo -
dy czy ener gii elek trycz nej tzn. Za rząd Ogro du.

My dział kow cy ma my go rą cą proś bę do po słów i dzia -
ła czy PiS -u. Je że li uwa ża cie, że zgło szo ny pro jekt jest
wła ści wym roz wią za niem, to spró buj cie nas do nie go
prze ko nać. Nie w teo rii ale w prak ty ce. W ja ki spo sób?
Utwórz cie we dług nie go cho ciaż je den przy kła do wy
ogród dział ko wy i po każ cie, że to dzia ła. Wte dy nie bę -
dzie cie mu sie li li kwi do wać przy mu so wo i na si łę ist nie ją -
ce go Pol skie go Związ ku Dział kow ców, bo sam się

Do wia do mo ści:
1. KR PZD
2. PZD OZŁ
3. Je rzy Szmaj dziń ski – Wi ce mar sza łek Sej my RP
4. Bog dan Bo ru se wicz – Mar sza łek Se na tu RP
5. Prze my sław Go siew ski – Klub Par la men tar ny PiS

ROD „Star” w Sta ra cho wi cach

Uchwa ła nr 11/2009
Kon fe ren cji De le ga tów ROD „STAR” w Sta ra cho wi cach

z dnia 30.04.2009 r.
w spra wie upo waż nie nia dla Za rzą du
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roz pad nie. Nie chce my być kró li ka mi do świad czal ny mi,
na któ rych spraw dza cie swo je po my sły. Weź cie się za pra -

cę od pod staw, a nam daj cie w spo ko ju upra wiać na sze
ka wał ki zie mi.

Pre zes Za rzą du
/-/ Wie sław Ko ryc ki

/-/ 50 pod pi sówSta ra cho wi ce, 30 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Bar ba ra” w Ję drze jo wie

UCHWA ŁA nr 10
ROD „Bar ba ra” w Ję drze jo wie pod ję ta na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym

w dniu 24.04.2009 r.
w spra wie od rzu ce niu w ca ło ści no we go Pro jek tu PiS -u do ty czą ce go uwłasz cze nia Ogro dów i li kwi da cji

Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Dział kow cy ROD „Bar ba ra” w Ję drze jo wie obec ni na
Za bra niu Spra woz daw czym w dniu 24.04.2009 r. w Ję -
drze jo wie po wy słu cha niu ma te ria łów przed sta wio nych
przez człon ka Za rzą du Wo je wódz kie go PZD w Kiel cach
- mgr T. Kraw czy ka i pre ze sa ROD -u „Bar ba ra” w Ję drze -
jo wie - mgr F. Szew czyka do ty czą ce go zło że nia no we go
pro jek tu PiS -u o uwłasz cze nie Ogro dów Dział ko wych 
w Pol sce – po da ją swo je sta no wi sko w po wyż szej spra wie:

Usta wa Sej mu RP z dnia 8 lip ca 2005 r. po win na być
nie pod wa żal nym ak tem praw nym świad czą cym o tym, że
na sze de mo kra tycz ne Pań stwo Pol skie do ce nia i po pie ra
ruch ogrod nic twa dział ko we go i w ten spo sób i w ten spo -
sób utrwa lo ne zo sta ły za sa dy Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych.

Uwa ża my, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców w War sza -
wie po ma ga me ry to rycz nie i praw nie Ogro dom - chro ni je,
re pre zen tu je je wo bec władz ad mi ni stra cyj nych w te re nie
i na fo rum mię dzy na ro do wym oraz prze strze ga Sta tu tu i
Re gu la mi nu.

614 tys. pod pi sów ze bra nych przez dział kow ców skie ro -
wa nych do władz cen tral nych, do Po słów, do Pre zy den ta i

Pre mie ra świad czą o tym, ze ogro dy na le ży po zo sta wić, bo
speł nia ją swo je za da nia i nie ma mo wy o ich uwłasz cze niu
pro po no wa nym przez PiS co rów na ło by się z li kwi da cją
ogro dów, han dlo wa niem zie mią, wy ku py wa niem przez lu -
dzi bo ga tych i znisz cze niem do rob ku wie lu po ko leń. Dziś
ogro dy dział ko we są chlu bą każ de go mia sta, sta no wią „zie -
lo ne płu ca” dla lud no ści i są oa zą spo ko ju, wy po czyn ku i ra -
do ści dla ty się cy lu dzi mniej za moż nych.

Wy po wia da my się ka te go rycz nie za od rzu ce niem Pro -
jek tu PiS -u skie ro wa ne go do La ski Mar szał kow skiej 
w lu tym 2009 ro ku. Dział kow cy zro zu mie li, ze to co pro -
po nu je PiS – jest to my dle nie oczu, ze im cho dzi o li kwi -
da cję PZD, któ ry jest je dy nym gwa ran tem ist nie nia
Ogro dów w opar ciu o Usta wę Sej mu z 2005 ro ku.

Wie rzy my, że pan Pre mier Do nald Tusk i je go Rząd 
z wiel ką ser decz no ścią i zro zu mie niem po świę cą tro chę
swo je go cen ne go cza su i za po zna ją się z set ka mi ty się cy
ape li, próśb, wy po wie dzi i uza sad nień od użyt kow ni ków
dzia łek, Za rzą dów Ogro dów, ak ty wu dział ko we go, Za rzą -
dów Wo je wódz kich o po zo sta wie nie Ogro dów w do tych -
cza so wym sta nie praw nym.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał 
/-/ Jan Pra wo wicz

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Cze sław Bli char ski

Ję drze jów, 24kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „Woj nów” we Wro cła wiu

SPRZE CIW
Za rzą du i Dział kow ców ROD „Woj nów”

prze ciw ko zło żo ne mu przez PIS do Sej mu RP pro jek to wi usta wy o ogro dach dział ko wych

Par tia ta już w trak cie spra wo wa nia swo ich rzą dów, po -
dej mo wa ła pró by zmia ny usta wy o ogro dach dział ko -

wych. Już wte dy i te raz jej za my słem by ła li kwi da cja
ogro dów dział ko wych. Pro po no wa ne ilu zo rycz ne ko rzy -
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ści wy ni ka ją ce z ak tu al nie pro po no wa nych roz wią zań za -
war tych w pro jek cie, to nic in ne go jak nisz cze nie te go co
do brze funk cjo nu je przez 100 lat – co jest na szą tra dy cją.
U pod staw te go stwier dze nia opar te go na za war tych w
pro jek cie tek stach le ży fakt:

– Ewi dent nej zmia ny funk cji i ce lów ogro dów dział ko -
wych. Pro po no wa ne zwięk sze nie po wierzch ni dział ki do
1500 m2 to za ka mu flo wa na moż li wość za mia ny dział ki
ogro do wej na dział kę bu dow la ną.

– Na cjo na li za cja na sze go ma jąt ku związ ko we go i fun -
du szy – to za mach na stwo rzo ny z na szych skrom nych
środ ków (eme ry tów i ren ci stów) do ro bek fi nan so wy, któ -
ry prze zna czo ny jest na mo der ni za cję i roz wój na szych
ogro dów. Ode bra nie pra wa wła sno ści grun tów, jak rów -
nież po zba wie nie ich wie czy ste go użyt ko wa nia to za my -
sły nie zgod ne i Kon sty tu cją.

– Pro po no wa ne po wo ły wa nie wspól not ogro do wych,
pod po rząd ko wa nych gmi nom, to nic in ne go jak cał ko wi -
te po zba wie nie pra wa na sze go Związ ku do obro ny swo ich
ogro dów. To zwięk sze nie ob cią żeń fi nan so wych tej naj -
słab szej eko no micz nie gru py spo łecz nej (na wy na gro dze -
nia eta to we, wy so kie opła ty prze kształ ceń, kosz ty geo-
de zyj ne, no ta rial ne, wie czy sto -księ gowch i itp.).

Przed kła da jąc po wyż sze nasz ogród wno si ostry sprze -
ciw wo bec wnie sio ne mu pro jek to wi usta wy jak na wstę -
pie.

Na sza spo łecz ność związ ko wa li czą ca ok. 1000 związ -
kow ców po pie ra ak tu al nie obo wią zu ją cą usta wę o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, któ ra w peł ni chro ni na sze
pra wa związ ko we i za bez pie cza ist nie nie ogro du w ak tu -
al nej struk tu rze na sze go mia sta.

Pre zes Za rzą du
/-/ Kry sty na Bar ska

Skarb nik Za rzą du 
/-/ Zdzi sław Za pol ski

W -ce Pre zes
/-/ Jan Dra bik

Człon ko wie Za rzą du:
/-/ Je rzy Maj

/-/ Zdzi sław Za lew ski
/-/ Ma rek Pa chol ski

Se kre tarz Za rzą du
/-/ Zo fia Ba li no wa

W za łą cze niu li sta pod pi sów człon ków
Ogro du ROD „Woj nów”.

/-/ 91 pod pi sów

Wro cław, 18 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „Sa ha ra” we Wro cła wiu

Sza now ny Pan 
Mar sza łek Sej mu RP 
Bro ni sław Ko mo row ski

Za rząd Ro dzin nych Ogród ków Dział ko wych „Sa ha ra”
we Wro cła wiu po za po zna niu się z pro jek tem usta wy 
o ogro dach dział ko wych zgło szo nej przez po słów PiS do
la ski mar szał kow skiej pra gnie przed sta wić swo je sta no wi -
sko w tym te ma cie. Da je do my śle nia, że pro jekt usta wy
po ja wił się wła śnie te raz – przed czerw co wy mi wy bo ra mi
do Par la men tu Eu ro pej skie go. Obie cu jąc dział kow com po
raz ko lej ny uwłasz cze nie po sło wie Pra wa i Spra wie dli wo -
ści sta ra ją się po zy skać ich gło sy. Każ dy z nas zda je so bie
spra wę z te go, że prze szko dą do ww. uwłasz cze nia jest ak -
tu al ny stan praw ny za ję tych grun tów przez ogro dy.

Wczy tu jąc się w za pi sy usta wy nie da się nie za uwa żyć
bar dzo wy raź ne go po dzia łu dział kow ców na wła ści cie li 
i użyt kow ni ków. Na jem i dzier ża wa nie da je dział kow com
żad nych upraw nień. Jak wia do mo in fra struk tu ra ogro du po -
wsta ła z tru du pra cy i wpłat wszyst kich użyt kow ni ków.
Obec ne za pi sy pro jek tu usta wy wska zu ją, że z czę ści
wspól nej ogro du oraz je go in fra struk tu ry bę dą mo gły ko -
rzy stać tyl ko te oso by, któ re wy ku pią swo je dział ki. Jest to
dość czę sto sto so wa na w za pi sach pro jek tu usta wy dys kry -

mi na cja osób in nych niż wła ści ciel. Uwa gę przy cią ga ją tak -
że za pi sy zmie nia ją ce do tych cza so wy nor ma tyw po -
wierzch nio wy dział ki w ogro dzie. Wy ni ka, że po wierzch nia
dział ki mo że być zwięk szo na o 1000 m2. Pro jekt usta wy
prze wi du je jed no cze śnie moż li wość zmia ny prze zna cze nia
dział ki ogro do wej na in ny cel np. bu dow la ny. Łą cząc oba te
fak ty moż na mieć uza sad nio ne po dej rze nie, iż na te re nach
obec nych dzia łek ogro do wych jak grzy by po desz czu „ wy -
ro sną” bu dyn ki miesz kal ne. Mo że to w osta tecz no ści do -
pro wa dzić do li kwi da cji ogro du.

Pro jekt usta wy prze wi du je rów nież na ło że nie na dział -
kow ców więk szych opłat zwią za nych m.in. z utrzy ma -
niem czę ści wspól nych ogro du, urzą dzeń ogól ne go
użyt ku, a tak że ma ją być one prze zna czo ne na wy na gro -
dze nia eta to we go za rzą du ogro du i kosz ty je go dzia łal no -
ści. W myśl pro jek tu dział ko wiec, któ ry bę dzie chciał
wy ku pić swo ją dział kę bę dzie mu siał po kryć wszel kie
kosz ta z tym zwią za ne. Nie każ de go na to stać, gdyż użyt -
kow ni ka mi dzia łek są w prze wa ża ją cej czę ści ren ci ści,
eme ry ci i oso by bez ro bot ne.
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Pod su mo wu jąc - ubo le wa my nad tym, że pro jekt usta -
wy zgło sił Pan An drzej De ra, któ ry sam też jest dział kow -
cem. Nie zga dza my się na wpro wa dze nie w ży cie ww.
pro jek tu pro po no wa ne go przez PiS, któ ry wy raź nie go dzi
w in te re sy dział kow ców. W kon se kwen cji dą ży on do
zmia ny usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 
z 08.07 2005 r. i do li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców, któ ry ist nie je od 105 lat. Zwra ca my się do Pa na
Mar szał ka Sej mu RP z proś bą o od rzu ce nie zło żo ne go
przez PiS pro jek tu usta wy. Ma my na dzie ję, że na dal bę -
dzie my mo gli spo koj nie upra wiać na sze dział ki, któ re są
dla nas i na szych ro dzin miej scem słu żą cym na sze mu
zdro wiu i wy po czyn ko wi.

Se kre tarz ROD
/-/ Edward Mi siarz

Skarb nik ROD
/-/ Sta ni sła wa Szam be lan

Pre zes Za rzą du ROD
/-/ Ry szard Grzel ka

Wro cław, 14 ma ja 2009 r.

Ko le gium Pre ze sów ROD w Ino wro cła wiu

STA NO WI SKO 
Ko le gium Pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w Ino wro cła wiu

w spra wie pro jek tu Usta wy o ogro dach dział ko wych

Pre ze si Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych uczest ni -
czą cy w po sie dze niu Ko le gium Pre ze sów w dniu
25.05.2009 r. zgod nie stwier dza ją, że przed sta wio ny przez
po słów PiS pro jekt Usta wy o Ogro dach Dział ko wych nie
jest zgod ny z obo wią zu ją cym w Pol sce pra wem.

Po raz ko lej ny PiS przed sta wia no wy pro jekt usta wy 
o ogro dach, a wzglę dy po li tycz ne oraz wy bo ry do Eu ro -
par la men tu na ra ża ją dział kow ców na groź bę utra ty praw
uprzed nio na by tych. Ma my na dzie ję, że ko lej na pró ba li -
kwi da cji PZD w wy ko na niu po słów PiS nie po wie dzie się
Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we by ły za kła da ne na nie użyt -

kach, nie kie dy na wet na mo kra dłach. Te raz, gdy sta no wią
swo istą war tość dla dba ją cych o nie lu dzi pra cy i eme ry -
tów, oka za ły się przy sło wio wą so lą w oku dla au to rów
wspo mnia nej usta wy.

Obec na Usta wa z 8 lip ca 2005 ro ku za pew nia od po -
wied nie pra wa dział kow com, ale i na kła da wy ma ga ne pra -
wem dział ko wym obo wiąz ki, do brze więc słu ży spo -
łecz no ści dział kow ców, a pra wa przez nich na by te są chro -
nio ne przez Kon sty tu cję RP.

Bę dzie my wal czyć do koń ca o na sze pra wa i o na sze
dział ki!

Prze wod ni czą cy Ko le gium Pre ze sów
/-/ Syl we ster Ko snow ski

/-/ 18 pod pi sów Pre ze sów RODIno wro cław, 25 ma ja 2009 r.

Za rząd ROD „Pel co wi zna” w War sza wie

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP War sza wa

Sza now ny Pa nie Mar szał ku,
Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pel co -

wi zna” w War sza wie ze bra ni na Wal nym Ze bra niu Spra -
woz daw czym w dniu 19.04.2009 r. pro te stu ją prze ciw ko
usta wie o ogro dach dział ko wych, ja ka zo sta ła wnie sio na
do Sej mu dnia 23.03.2009 r. przez po słów PiS.

Isto tą te go pro jek tu jest prze kształ ce nie pra wa użyt ko -
wa nia ogro dów w pra wo wła sno ści lub użyt ko wa nia. Za -
sa da ta bu dzi wie le wąt pli wo ści sko ro w myśl no wej

usta wy na dal mo że my być użyt kow ni ka mi lub wła ści cie -
la mi dzia łek.

Wy ku pie nie prze cięt nej dział ki w War sza wie na wet za
1% wy no si kil ka dzie siąt ty się cy zło tych a do dać in ne
kosz ty – to ofer ta jest ma ło atrak cyj na.

Pro te stu je my prze ciw ko li kwi da cji Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Co da je zli kwi do wa nie jed ne go związ ku 
i two rze nie in nej or ga ni za cji – wspól no ty, zrze sze nia?
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Czy wpro wa dze nie eta to wych człon ków za rzą dów, dal -
sze pod wyż sze nie kosz tów utrzy ma nia dział ki ma za pew -
nić spraw ne funk cjo no wa nie ogro dów? Dla cze go wy cią ga
się rę kę po do ro bek in nych?

W ko lej nym pro jek cie wi dać że po my sło daw cy nie
współ pra co wa li z dział kow ca mi. W opi nii dział kow ców

Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pel co wi zna” pro po -
no wa na usta wa pro wa dzi do li kwi da cji wie lu ogro dów 
a nie po lep sze nia wa run ków ich roz wo ju.

Obec na Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych da -
je dział kow com to cze go ocze ku ją, po par ło ją po nad 600
ty się cy dział kow ców. Zo staw cie ją w spo ko ju.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia 
/-/ 

War sza wa, 19 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „For nal skiej” w Zie lo nej Gó rze 

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD „For nal skiej” w Zie lo nej Gó rze

pod ję te w dniu 16 ma ja 2009 r.
w spra wie, wnie sie nia przez PiS do la ski mar szał kow skiej pro jek tu usta wy o uwłasz cze niu ro dzin nych

ogro dów dział ko wych Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Za rząd ROD „For nal skiej” w Zie lo nej Gó rze zgła sza
zde cy do wa ny sprze ciw pró bom po dzia łu dział kow ców.

– sprze ci wia my się li kwi da cji ist nie ją cej usta wy z dnia
8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,

– pro te stu je my prze ciw ko po zba wia niu praw na by tych
przez spo łecz ność ogro do wą,

– sprze ci wia my się sta now czo pró bie roz bi cia i li kwi -
da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry re pre zen tu -
je i dba o na sze spra wy,

– Par tie AWS, SA MO OBRO NA, LPR nie chcia ły słu -
chać i kon sul to wać się z ludź mi i po wy bo rach gdzie te raz
są – prze pa dły,

– ile ra zy jesz cze PiS bę dzie pró bo wał uszczę śli wić spo -
łecz ność ogro do wą wy my śla jąc usta wy nie zgod ne z pra -

wem. Jak dłu go dzia ła cze PiS u ma ją za miar nie po ko ić
spo łecz ność upra wia ją ca dział ki w PZD,

– Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie ko rzy sta i nie ko -
rzy stał z do ta cji pań stwa i jest utrzy my wa ny ze skła dek
człon kow skich,

– je ste śmy spo łecz no ścią któ ra w swej struk tu rze uzna -
je ko niecz ność ist nie nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców
i na dal bę dzie go po pie rać,

– wśród 614 ty się cy pod pi sów są też i na sze i dział kow -
ców któ rych re pre zen tu je my,

– przy naj bliż szych wy bo rach bę dzie my pa mię tać któ -
ra par tia jak gło so wa ła Zie lo na Gó ra 16 ma ja 2009 ro ku.

Zie lo na Gó ra, 16 ma ja 2009 r.

Do wia do mo ści:
1. Klu by par la men tar ne – PO, PiS, SLD, PSL
2. Mar szał ko wie – Sej mu i Se na tu
3. Kra jo wa Ra da PZD w War sza wie
4. Okrę go wy Za rząd w Zie lo nej Gó rze

Sta no wi sko Za rzą du po pie ram
/-/39 pod pi sów

Pre zes Za rzą du ROD
/-/ Ste fan Ło wic ki

Se kre tarz Za rzą du
/-/ Ire na Tu rek
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Dział kow cy ro dzin ne go ogro du dział ko we go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców „OA ZA” w Zię bi cach ze bra ni na
Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym w dniu 16.05.2009 r.
wy ra ża ją swój pro test i sprze ciw wo bec pro jek tu usta wy
pro po no wa nej przez Po sła Pra wa i Spra wie dli wo ści pa na
An drze ja De ra zmie rza ją cej do pry wa ty za cji ro dzin nych
ogro dów dział ko wych.

Zda niem dział kow ców na gło śnio ny przez Po sła PiS -u
Pa na An drze ja De rę pro jekt usta wy zmie rza w swej isto -
cie do li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych i au -
to ma tycz nie li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Dzi wi nas, że par tia ma ją ca w swej na zwie sło wa „PRA -
WO, SPRA WIE DLI WOŚĆ” przed sta wia ta ki wła śnie
pro jekt, któ ry jest sprzecz ny z jej na zwą, a je dy nie kie ru -
je wo dę na młyn oszu stów i kom bi na to rów w ce lu zdo by -
cia mak sy mal nie wy so kie go ka pi ta łu w mak sy mal nie
krót kim cza sie. W cza sach, gdy ca ły ma ją tek Na sze go
Pań stwa wy pra co wa ny przez dzi siej szych eme ry tów i ren -

ci stów (dro gi, fa bry ki, szpi ta le, przy chod nie le kar skie,
szko ły, ki na) zo stał roz gra bio ny, a wy bu do wa ne za kła dy
są dziś wy bu rza ne i li kwi do wa ne. Na to miast dzi siej sze za -
kła dy pe ni ten cjar ne sta ły się cie pły mi prze cho wal nia mi
dla wszel kie go ro dza ju krę ta czy, zło czyń ców i na zy wa nie
Pol skie go Związ ku Dział kow ców ostat nim ba stio nem
PRL -u jest krzyw dzą ce i nie spra wie dli we. Więk szość
dział kow ców to eme ry ci i ren ci ści, dla któ rych dział ka to
spo sób na re pe ra cję bu dże tu do mo we go, re kre ację i od -
po czy nek, a uszczę śli wia nie na si łę ku sze nie du ży mi ulga -
mi nie za chę ci ich do wy ku pu dzia łek, gdyż lu dziom tym
le d wie star cza „na ży cie” i ży ją w ubó stwie, cze go nie ste -
ty dzia ła cze i li de rzy Pra wa i Spra wie dli wo ści nie wi dzą.

Pa nie i Pa no wie Po sło wie Pra wa i Spra wie dli wo ści bu -
do wa nie ka pi ta łu po li tycz ne go i być mo że fi nan so we go
sto su jąc de ma go gicz ne ar gu men ty, że ru jąc na ludz kiej na -
iw no ści nie przy spo rzy Wa szej Par tii chwa ły i wy bor ców.

Pod pi sy dział kow ców
/-/ 53 pod pi sów

ROD „Oa za” w Zię bi cach
Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej
Klub Po sel ski PiS 

Zię bi ce, 16 ma ja 2009 r.

Do wia do mo ści:
1. Mar sza łek Sej mu RP
2. Klub Po sel ski SLD
3. OZ „Su dec ki” PZD
4. KR Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Za rząd ROD „Re laks” w Gło go wie

Sza now ny Pan 
Mar sza łek Sej mu RP 
w War sza wie

do ty czy: pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Za rząd i dział kow cy ROD „Re laks” w Gło go wie, wy ra -
ża ją za nie po ko je nie sy tu acją, ja ka wy two rzy ła się w na -
szym kra ju wo kół dzia łek, dział kow ców i PZD. Ata ki na
za rzą dy ROD i struk tu ry Związ ku, to dzie le nie związ kow -
ców i roz bi ja nie or ga ni za cji.

Zwra ca my się z ape lem do Pa na Mar szał ka o nie pod da -
wa nie pod ob ra dy Sej mu RP pro jek tu usta wy o ogro dach

dział ko wych, zło żo nej przez po słów Pra wa i Spra wie dli -
wo ści w dniu 23 mar ca 2009 r. Je ste śmy prze ciw ni wpro -
wa dza niu zmian w na szej usta wie o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Pro si my Pa na Mar szał ka o za po bie że nie przed się wzię -
ciom, któ re bę dą szko dzić ist nie niu ogro dów dział ko wych
i ich or ga ni za cji, ja ką jest sa mo rząd ny PZD.

Z po wa ża niem

Pre zes
/-/ Ed mund Wie czo rekGło gów, 15 ma ja 2009 r.
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Za rząd Ogro du ROD „Ka mie niec” w Ka mień cu Wro -
cław skim skła da sta now czy pro test prze ciw ko „Usta wie 
o ogro dach dział ko wych” wnie sio nej w dniu 23-03-2009 r.,
do La ski Mar szał kow skiej przez Po sła PiS An drze ja De rę.

Po za po zna niu się z przed sta wio nym przez PiS pro jek -
tem usta wy stwier dza my, że go dzi ona w spo sób jed no -
znacz ny w sza rych lu dzi upra wia ją cych ogród ki dział -
ko we, jak i w usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z dnia 8-07-2005 r., któ ra w spo sób naj lep szy i naj peł niej -
szy słu ży ro dzi nom dział kow ców.

Je ste śmy de mo kra tycz nie wy bra nym 7-mio oso bo wym
za rzą dem ogro du. Nikt z nas ni gdy nie na le żał do PZPR.
Na si dział kow cy to w więk szo ści eme ry ci bądź pra cow ni -
cy róż nych przed się biorstw ra czej niż sze go stop nia i nie
stać ich na atrak cyj ne za gra nicz ne wy jaz dy ze wzglę dów
fi nan so wych, ale rów nież zdro wot nych. Swój wol ny czas

spę dza ją na ogród ku, któ ry z otrzy ma ne go przed la ty nie -
użyt ku prze kształ ci li w uro dzaj ne grząd ki, na któ rych
upra wia ją swo je po mi do ry – nie po li ty kę.

W oj czyź nie na szej po la tach ko mu ni zmu cią gle jesz -
cze jest ty le do zro bie nia. Wszy scy chce my jeź dzić po do -
brych dro gach, je że li ko niecz ne jest zli kwi do wa nie
ja kie goś ogro du na ten cel, to prze cież PZD nie mó wi nie,
ale trze ba o tym roz ma wiać a nie pro du ko wać usta wy ude -
rza ją ce we wszyst kich dział kow ców.

Pro si my Po słów Klu bu Par la men tar ne go PO o spo wo -
do wa nie od rzu ce nia pro jek tu usta wy au tor stwa Pa na Po -
sła An drze ja De ry – PiS wy bit nie szko dzą cej in te re som
dział kow ców.

Chce my w spo ko ju upra wiać swo je dział ki i nie za sta -
na wiać się co ja kiś czas „za bio rą czy nie”, bo do te go spro -
wa dza ją się po my sły Pa na Po sła De ry i PiS -u.

Za rząd ROD „Ka mie niec” w Ka mień cu Wro cław skim 

Sejm Rzecz po spo li tej Pol ski
Klub Par la men tar ny Plat for my Oby wa tel skiej

Se kre tarz,
/-/ Jan No wa czyk

Pre zes
/-/ Ha li na Bed narz

V -ce Pre zes
/-/ Ka zi mierz Bo żek

Skarb nik
/-/ Elż bie ta Łab no

Ka mie niec Wro cław ski, 22 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „Ni zi na Ka cza wy” w Le gni cy

Mar sza łek Sej mu RP 
Pan Bro ni sław Ko mo row ski 
Mar sza łek Se na tu RP 
Pan Bog dan Bo ru se wicz

PRO TEST

Za rząd ROD „Ni zi na Ka cza wy” w Le gni cy wraz 
z człon ka mi i ich ro dzi na mi sta now czo pro te stu je prze ciw
no we mu pro jek to wi usta wy o ogro dach dział ko wych 
w wer sji pro po no wa nej przez Pra wo i Spra wie dli wość.

Od no si my wra że nie, że PiS nie ma na ce lu obro ny praw
dział kow ców. Uszczę śli wia nie dział kow ców po przez
uwłasz cza nie to nic in ne go, jak ich wy własz cza nie. Dział -
kow cy nie chcą być w ten spo sób uszczę śli wia ni na si łę.
My ja ko dział kow cy chce my spo ko ju, sta bi li za cji, a nie

tyl ko re ago wa nia na nie zli czo ne ata ki na ogro dy dział ko -
we. De sta bi li zu je to pra ce sta tu to we za rzą du ROD i bu -
rzy spo kój na szych człon ków. Tą dro gą zga dza my się ze
sta no wi skiem Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 31.03.2009 r. 
w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych, oraz
ze Sta no wi skiem Okrę go we go Za rzą du PZD w Le gni cy
z dnia 22.04.2009 r. w za kre sie pro jek tu usta wy au tor stwa
Pra wa i Spra wie dli wo ści.

W imie niu dział kow ców

Wi ce pre zes
/-/ Be ata To karz

Pre zes
/-/ Ta de usz Chmie lak

Księ go wa
/-/ Zo fia Gór niak

Se kre tarz
/-/ An na Mi ko ła jew ska

Do wia do mo ści: Mar sza łek Sej mu RP p. B. Ko mo row ski, Mar sza łek Se na tu RP p. B. Bo ru se wicz,
OZ PZD Le gni ca
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My Dział kow cy i Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko -
we go „Przo dow nik” we Wro cła wiu zwra ca my się z ape -
lem do Pa nów Mar szał ków o nie pod da nie pod ob ra dy
Sej mu i Se na tu RP pro jek tu usta wy o ogród kach dział ko -
wych zło żo ne go przez wnio sko daw cę Pa na Po sła An drze -
ja De rę w dniu 23 mar ca 2009 ro ku.

Pro jekt ten za kła da od da wa nie przez jed nost ki sa mo rzą -
du te ry to rial ne go grun tów za bez cen, li kwi da cję Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, na cjo na li za cję ma jąt ku dział-
ko we go, któ ry jest ma jąt kiem wspól nym, spo łecz nym
dział kow ców i tzw. uwłasz cze nie dział kow ców.

Pro jekt usta wy nie za wie ra żad nych gwa ran cji, że dział -
kow cy otrzy ma ją dział ki na wła sność. Stan praw ny grun -
tów w gmi nie oraz pla ny za go spo da ro wa nia prze strzen -

ne go w gmi nie spo wo du ją, że uwłasz cze nie nie bę dzie
moż li we. Pro jekt no wej usta wy li kwi du je gwa ran cje
praw ne, któ re obec nie unie moż li wia ją swo bod ne prze zna -
cza nie na ce le ko mer cyj ne grun tów, na któ rych są ogro dy
dział ko we. Wy własz cze nie dział kow ców i li kwi da cja
ogro dów sta nie się pro ce sem pro stym i ła twym.

W ca ło ści po pie ra my obo wią zu ją cą obec nie usta wę 
o ogro dach dział ko wych. Nie chce my zmian, któ re usu ną
ogro dy dział ko we z ma py na sze go kra ju. W ca łej Eu ro pie
są ogro dy dział ko we i nie do pu ści my do te go, że by prze -
sta ły ist nieć w Pol sce. Wie rzy my w mą drość Pa nów Mar -
szał ków, do świad cze nie po li tycz ne i spo łecz ne i pro si my
o nas pa mię tać !

Z wy ra za mi sza cun ku

Za rząd i dział kow cy ROD „Przo dow nik”
/-/ 12 pod pi sów

Wal ne Ze bra nie ROD „Przo dow nik” we Wro cła wiu

Pan Bro ni sław Ko mo row ski 
Mar sza łek Sej mu RP
Pan Bog dan Bo ru se wicz 
Mar sza łek Se na tu RP

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Przo dow nik” we Wro cła wiu

z dnia 28.04.2009 r.

Wro cław, 28 kwiet nia 2009 r.

Dział kow cy i Za rząd ROD „Mo krzy szów” w Tar no brze gu

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski 
Mar sza łek Sej mu RP

Dział kow cy i Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Mo krzy szów” w Tar no brze gu zwra ca ją się z ape lem do
Pa na Mar szał ka o nie pod da wa nie pod ob ra dy Sej mu RP
pro jek tu usta wy o ogród kach dział ko wych i zło żo nej przez
po słów Pra wa i Spra wie dli wo ści w dniu 23 mar ca 2009 r.

Par tia Pra wo i Spra wie dli wość ujaw ni ła ko lej ną pro po -
zy cję, ma ją cą na si łę uszczę śli wić dział kow ców. Ten „re -
wo lu cyj ny” pro jekt jest nie mal iden tycz ny w swej tre ści 
z po przed nio zgła sza ny mi przez tę par tię pro po zy cja mi
re for my ogrod nic twa dział ko we go. Nie wno si żad nych
no wych roz wią zań, a je go głów ne za ło że nia to od da wa nie
przez jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go grun tów za bez -
cen, li kwi da cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców na cjo -
na li za cja ma jąt ku spo łecz ne go oraz tzw. uwłasz cze nie
dział kow ców. Pro jekt usta wy nie za wie ra żad nych gwa -
ran cji, że pol scy dział kow cy otrzy ma ją dział ki na wła -

sność. Ak tu al ny stan praw ny grun tów zaj mo wa nych przez
ro dzin ne ogro dy dział ko we oraz la wi no wo zgła sza ne rosz -
cze nia osób fi zycz nych w sto sun ku do tych grun tów po -
wo du ją, że uwłasz cze nie nie bę dzie moż li we. Po nad to
pro po zy cje PiS są sprzecz ne z Kon sty tu cją RP, gdyż zmie -
rza ją za rów no do nie zgod nej z pra wem li kwi da cji sa mo -
rząd nej or ga ni za cji spo łecz nej ja ką jest Pol ski Zwią zek
Dział kow ców, jak rów nież zmu sza ją Gmi ny do sprze da -
ży swe go ma jąt ku.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że pro jekt no wej usta wy zli kwi du -
je gwa ran cje praw ne, któ re unie moż li wia ją swo bod ne prze -
zna cza nie na ce le ko mer cyj ne grun tów za ję tych przez
ogro dy. Tym sa mym przej mo wa nie te re nów po ło żo nych
czę sto w atrak cyj nych miej scach oraz wy własz cza nie dział -
kow ców i li kwi da cja ogro dów sta ną się o wie le prost sze. Z
po wyż szych wzglę dów dział kow cy i Za rząd ROD „Mo -
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krzy szów” w Tar no brze gu w ca ło ści po pie ra ją do tych czas
obo wią zu ją cą usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Ma my na dzie ję, że in ter wen cja Pa na Mar szał ka

sku tecz nie po wstrzy ma za pę dy „re for ma to rów”, zmie rza -
ją ce wprost do usu nię cia ogro dów dział ko wych 
z ma py na sze go kra ju.

Se kre tarz
/-/ Bar ba ra Szczy tyń ska

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Krzysz tof Bi łas

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ He le na Sto piń ska

Pre zes
/-/ Ste fan Sta niec

Tar no brzeg, 8 ma ja 2009 r.

Ko le gium Pre ze sów ROD Re jo nu Byd goszcz -Wschód

STA NO WI SKO
Ko le gium Pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych rej. Byd goszcz -Wschód

w spra wie ko lej ne go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych (au tor stwa PiS)

Ob ra du ją cy w dniu 19 ma ja 2009 r. człon ko wie Ko le -
gium Pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych re jo -
nu Byd goszcz -Wschód, re pre zen tu ją cy dział kow ców 
8 ogro dów oraz ok. 1,5 ty sią ca dzia łek, bar dzo kry tycz nie
oce ni li zgło szo ny do la ski mar szał kow skiej w dniu 
23 mar ca br. pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych
wnie sio ny przez po sła wnio sko daw cę An drze ja De rę 
w imie niu klu bu par la men tar ne go PiS.

Uczest ni cy spo tka nia w spo sób jed no myśl ny żą da ją od -
stą pie nia od dzia łań go dzą cych w in te res mi lio no wej gru -
py pol skich ro dzin sta no wią cych użyt kow ni ków dzia łek
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Ocze ku je my wy co -
fa nia przez PiS pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.
Nie chce my zmian za gra ża ją cych ist nie niu ogro dów 
w Pol sce. Uwa ża my, że za ło że nia pro jek tu go dzą w in te -
re sy in dy wi du al nych dział kow ców, w in te re sy ma łych
spo łecz no ści ogro do wych któ re sta no wią ro dzin ne ogro -
dy dział ko we, w in te res ca łe go Związ ku.

Z ca łą sta now czo ścią uwa ża my, że na sza Usta wa o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku jest
naj lep szym roz wią za niem dla dział kow ców, dla ogro dów,
ale rów nież dla na szych pol skich miast. Wy star czy zaj rzeć
do pierw szych ar ty ku łów tej usta wy, któ re mó wią m. in -
ny mi, że „ist nie nie i roz wój ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych jest prze ja wem świa do mej po li ty ki Pań stwa 
w za spo ka ja niu po trzeb spo łe czeń stwa”, że „ro dzin ne

ogro dy dział ko we, ja ko sta ły, nie zbęd ny i waż ny ele ment
in fra struk tu ry miast i gmin, win ny być uwzględ nia ne 
w pro ce sie ich roz wo ju”, itd.

Po li ty cy po dej mu ją cy się prób „da wa nia nam” na szych
dzia łek, któ re prze cież już ma my, win ni za py tać nas czy te -
go chce my. Nie ste ty nikt z tych „po li ty ków” nie za in te re so -
wał się na szym zda niem. Tra dy cją po li ty ków jest już
po mi ja nie i cał ko wi ta igno ran cja śro do wi ska dział kow ców,
użyt kow ni ków dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, brak ja kiej kol wiek kon sul ta cji z za in te re so wa ny mi,
nie li cze nie się z opi nią wy ra żo ną przez set ki ty się cy pod -
pi sów prze sła nych do Sej mu Rzecz po spo li tej Pol skiej żą da -
ją cych utrzy ma nia w nie zmie nio nym kształ cie obowią -
zu ją cej usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Zda je my so bie spra wę, że głów nym ce lem zło że nia pro -
jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych przez po li ty ków PiS
jest do pro wa dze nie do li kwi da cji Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, or ga ni za cji ogól no pol skiej, po sia da ją cej hi -
sto rię i tra dy cje, po sia da ją cej po par cie swo ich człon ków,
użyt kow ni ków dzia łek. Wła śnie to po par cie jest za pew ne
so lą w oku po li ty ków PiS, któ rzy z tym ma ją od dłu gie go
już cza su „za słu żo ny pro blem”.

Ja ko dział kow cy, ja ko Ko le gium Pre ze sów Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych re jo nu Byd goszcz -Wschód żą da -
my wsłu cha nia się w głos dział kow ców, w głos lu dzi naj -
bar dziej tym te ma tem za in te re so wa nych.

Se kre tarz Ko le gium 
/-/ Zbi gniew Ka nia

Prze wod ni czą cy
/-/ Bar ba ra Ma ko wiec ka

Do wia do mo ści:
1. KR PZD w War sza wie
2. OZ PZD w Byd gosz czy

– Pi smo o tej sa mej tre ści prze sła ne zo sta ło rów nież do Prze wod ni czą cych Klu bów Par la men tar nych PiS, PO, PSL
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Ko le gium Pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych w Gor li cach wy ra ża dez apro ba tę i sta now czy sprze -
ciw wo bec pro jek tu Usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych zło żo nej przez Po sła A. De rę w dniu
23.03.2009 r.

Zda niem zgro ma dzo nych na po sie dze niu Ko le gium je -
de na stu Pre ze sów ROD (po nad 1000 dzia łek) pro jekt ww.
Usta wy zo stał spo rzą dzo ny w ode rwa niu od rze czy wi -
stych ocze ki wań licz nej rze szy dział kow ców z któ ry mi
nikt nie kon sul to wał pro po no wa nych w tym wzglę dzie
roz wią zań.

Uwa ża my że, pod ję te dzia ła nia w kie run ku uchwa le nia
pro po no wa nej Usta wy sta no wi ko lej ną pró bę zmie rza ją cą

w swej isto cie je dy nie do li kwi da cji ROD i PZD a tym sa -
mym do zruj no wa nia do tych cza so we go do rob ku ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Za pi sy obo wią zu ją cej Usta wy z 2005 r. sza nu ją ce in te -
re sy spo łecz ne od no szą ce się do ogro dów i dział kow ców
win ny być za cho wa ne.

Ko le gium Pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych w Gor li cach zwra ca się z uprzej mą proś bą do Sza -
now ne go Pa na oraz do Sej mu, Se na tu, Pre zy den ta Rze-
czy po spo li tej Pol skiej, do klu bów Par la men tar nych, o od -
rzu ce nie pro jek tu usta wy au tor stwa Po sła A. De ry ja ko
nie zgod nej z pra wem i wy bit nie szko dzą cej in te re som
dział kow ców ro dzin nych ogro dów dział ko wych, oraz spo -
łe czeń stwu miast i gmin.

/-/ Pod pi sy Pre ze sów

Ko le gium Pre ze sów ROD w Gor li cach

Pan Wi told Ko chan
Po seł na Sejm RP
Pa ni Bar ba ra Bar tuś
Po seł na Sejm RP

STA NO WI SKO
Ko le gium Pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w Gor li cach

w spra wie pró by uchy le nia Usta wy z dnia 08.07.2005 r. /Dz. U. z 2005 r. nr 160 poz. 1419/

Gor li ce, 12 ma ja 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Or ło wiec” w Ka li szu

UCHWA ŁA nr 9/2009
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Or ło wiec” w Ka li szu

z dnia 9 ma ja 2009 r.

Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Or ło -
wiec” w Ka li szu zgro ma dze ni na wal nym ze bra niu spra -
woz daw czym, po za po zna niu się z dzia ła nia mi na rzecz
li kwi da cji ogro dów w obec nej for mu le, sta now czo pro te -
stu ją prze ciw ko pro jek to wi no wej usta wy i li kwi da cji Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców i usta wy o ROD.

Szcze gól ne na sze obu rze nie wzbu dza fakt, że au to rem
pro jek tu no wej usta wy jest An drzej De ra, użyt kow nik
dział ki w Ostro wie Wiel ko pol skim usy tu owa nej w na -
szym okrę gu. Je ste śmy ogro dem o nie ure gu lo wa nym sta -
nie praw nym i wie my do brze, że w przy pad ku bra ku

obec nej usta wy o ROD nie ma my żad nych szans na
uwłasz cze nie.

Ma ją tek na sze go ogro du po cho dzi ze skła dek człon ków
i je go na cjo na li za cja by ła by wiel ką nie spra wie dli wo ścią.

Roz ta cza ny mit o uwłasz cze niu za koń czył by się wiel -
kim roz cza ro wa niem dział kow ców w chwi li re gu lo wa nia
„tak nie wiel kich na leż no ści”.

Ape lu je my do Po słów o od rzu ce nie pro jek tu zgło szo nej
usta wy i po zo sta wie nie ogro dów w spo ko ju a dział kow -
com o po zwo le nie na spo koj ne użyt ko wa nie swo ich dzia -
łek.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Prze wod ni czą cy wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Ka lisz, 9 ma ja 2009 r.
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Za rząd i je go dział ko wi cze Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go „Por to wa” w Płoc ku po za po zna niu się z pro jek -
tem usta wy wnie sio nym przez Pra wo i Spra wie dli wość do
Sej mu RP, sta now czo się sprze ci wia my za ku som tej par -
tii na na sze ogród ki dział ko we. Cha os i ogól ne za mie sza -
nie jest do me ną Par tii Pra wa i Spra wie dli wo ści i to
wła śnie jest przy czy ną nę ka nia naj słab szej gru py po la -
ków: eme ry tów i ren ci stów. My dział kow cy po pie ra my
obo wią zu ją cą usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko -

wych, któ ra do brze się spraw dza i słu ży nam wszyst kim
dział kow com oraz ca łe mu Związ ko wi.

Nie po zwa la my by dla ce lów jed nej Par tii za gi nął w na -
szym kra ju ruch ogrod nic twa dział ko we go oraz tra dy cje
wie lu po ko leń. Nie moż na nisz czyć te go co jest do bre.

Je ste śmy głę bo ko prze ko na ni, że Sejm RP od rzu ci pro -
jekt usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa PiS -u 
i utrzy ma obec ny stan praw ny i fak tycz ny, któ ry w peł ni
od po wia da na szym dział kow com.

W imie niu Za rzą du i dział kow ców

Pre zes Ogro du
/-/ Ali cja Sta siak

Za rząd ROD „Por to wa” w Płoc ku

Do: Mar sza łek Sej mu RP
Bro ni sław Ko mo row ski

STA NO WI SKO

Płock 21 ma ja 2009 r.

Do wia do mo ści:
1. Kra jo wa Ra da PZD
2. Klub Par la men tar ny PO
3. Klub Par la men tar ny PiS
4. Klub Par la men tar ny SLD
5. Klub Par la men tar ny PSL

ROD im. 40-le cia Woj ska Pol skie go w Pi le

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD im. 40-le cia Woj ska Pol skie go w Pi le

w spra wie obro ny usta wy z dnia 08.07.2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Za rząd w po ro zu mie niu z dział kow ca mi wy ra ża zde cy -
do wa ny sprze ciw pró bom wpro wa dze nia usta wy au tor -
stwa PiS zmie nia ją cej cał ko wi cie na sze miej sce i ro lę 
w ogro dach dział ko wych.

Ana li za pro jek tu usta wy i po wszech ne dys ku sje na te -
mat na szej przy szło ści po zwa la ją jed no znacz nie od rzu cić
to co nam pro po nu ją nie kom pe tent ni po li ty cy.

Usta wa jest nie spój na, nie czy tel na a przede wszyst kim
nie spra wie dli wa. To co nas dział kow ców te raz łą czy, to
świa do mość że wstę pu jąc do związ ku zga dza my się z je -

go Sta tu tem i Re gu la mi nem. Usta wa PiS na to miast od po -
cząt ku dzie li każ de go z nas na lep szych lub gor szych, bo -
ga tych i bied nych, cwa nych i oszu ka nych.

Ży je my w cza sach trud nych, ale ocze ku je my od ży cia
spo ko ju i względ nej sta gna cji. Nie chce my za mę tu i re -
wo lu cyj nych zmian, któ re do pro wa dzą do upad ku wie lo -
let nich tra dy cji wspól no ty dział kow ców. Uwa ża my,
wprost że po li ty ką niech rzą dzą po li ty cy a dział ka mi 
– dział kow cy, tak bę dzie dla wszyst kich naj le piej.

W imie niu Za rzą du 
Pre zes 

/-/ Je rzy Se me niuk
Pi ła, 27 ma ja 2009 r.
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Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Grze górz ki”
w Kra ko wie, po za po zna niu się z pro jek tem usta wy 
o ogro dach dział ko wych, któ ry zo stał zło żo ny przez Klub
Par la men tar ny PiS w dniu 23 mar ca 2009 r. do Sej mu,
stwier dza, że jest to ko lej ny pro jekt wy bor czy na po trze -
by wy bor ców do Par la men tu Eu ro pej skie go. 

Pa nie Mar szał ku!
My dział kow cy, je ste śmy zbul wer so wa ni po my słem ar -

chi tek ta pro jek tu no wej usta wy o ogro dach dział ko wych
Po sła An drze ja De ry, któ ry pró bu je wpro wa dzić za męt w
spo łe czeń stwie dział ko wym.

Po mysł two rze nia wspól not dział ko wych oraz li kwi da cja
do tych cza so we go sta tu su praw ne go zgod ne go z Kon sty tu -
cją RP jest wiel ką in ge ren cją w sa mo rząd ność i sa mo dziel -
ność ogro dów i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Obie cy wa nie dział kow com wy ku pu dzi dek na wła sność
za sym bo licz ną zło tów kę, tj. 1% jest wiel kim ab sur dem,
bo któ ry Wójt, Bur mistrz czy Pre zy dent sprze da dział kę na
wła sność, sko ro 70% ogro dów nie jest uję te w pla nach
roz wo ju prze strzen ne go, oraz w opra co wa niach stu dyj -
nych ja ko ogro dy dział ko we. Już raz PiS wy pro wa dził 
w po le Spół dziel nie Miesz ka nio we, któ re róż ni cą war to -
ści miesz kań za 1 zł ob cią żą Skarb Pań stwa – czy li nas
po dat ni ków, na kwo tę oko ło 9 mld zł.

Naj wyż szy czas, aby Par la men ta rzy ści prze sta li nę kać
tych zmę czo nych w więk szo ści eme ry tów, ren ci stów 
i bez ro bot nych dział kow ców, któ rzy pra wie przez 20 lat
od pie ra li ata ki na ogro dy i Pol ski Zwią zek Dział kow ców,
a ostat nio w ce lu zdo by cia elek to ra tu spo so bem „oszu kań -
czym”.

W Eu ro pie zrze sza ją cej kil ka na ście państw, dział kow -
cy nie są tak nę ka ni jak w Pol sce, a jesz cze im pań stwa
po ma ga ją w for mie do ta cji na roz wój ogrod nic twa.

Po raz ko lej ny sprze ci wia my się no wym pró bom zmia -
ny usta wy o ogro dach dział ko wych z ro ku 2005, pod któ -
rą zło żo no 614 ty się cy pod pi sów w jej obro nie. Au to rzy
PiS -u, któ rzy są twór ca mi te go fa tal ne go po my słu do ty -
czą ce go pro jek tu usta wy o ROD mu szą się li czyć z tym,
że dział kow cy w więk szo ści nie po prą ich w wy bo rach, 
a bę dą gło so wać na kan dy da tów życz li wych dla dział kow -
ców, jak PO, PSL i Par tie Le wi co we.

Sza now ni Par la men ta rzy ści, jest wie le in nych dzie dzin
ży cia co dzien ne go, któ ry mi po win ni ście się za jąć, np. za -
po bie ga niem zu bo że nia spo łe czeń stwa, służ bą zdro wia,
oświa tą, eme ry ta mi i ren ci sta mi, miesz kal nic twem, opie -
ką spo łecz ną i bez ro bot ny mi, któ rzy nie kie dy od bie ra ją
so bie ży cie z ubó stwa. Na le ży się li czyć z dział kow ca mi,
któ rzy w cią gu ży cia do szli swo ją pra co wi to ścią do do -
bra, któ re jest dział ką, na któ rej resz tę ży cia chcą spę dzić
tu wła śnie, ale bez stre so wo.

Na le ży się rów nież li czyć z Pol skim Związ kiem Dział -
kow ców, któ re go za słu gi w tak wspa nia łym roz wo ju ogro -
dów nie moż na nie za uwa żyć, bo żad na struk tu ra or ga-
ni za cyj na i ża den zwią zek nie po tra fił by za ini cjo wać ty le
do bra dla lu dzi star szych i uboż szych, jak to zro bił Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, stąd pro jekt li kwi da cji PZD bez
hi sto rycz nej oce ny roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go jest
wy so ce nie od po wie dzial ny. Ta kim za mie rze niom dział -
kow cy zde cy do wa nie mó wią NIE.

Z wy ra za mi sza cun ku

Za rząd ROD „Grze górz ki” w Kra ko wie

Sza now ny Pan
Bro ni sław Ko mo row ski 
Mar sza łek Sej mu RP

V -ce Pre zes
/-/ Ma rian Rzep ka

Skarb nik
/-/ Ja ni na Szew czyk

Pre zes Za rzą du ROD „Grze górz ki”
/-/ Jan Ta cik

Kra ków, 25 ma ja 2009 r.

Za rząd ROD im. Pio nie rów we Wro cła wiu

Pre zy dium Sej mu RP
War sza wa

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Pio nie -
rów we Wro cła wiu wy ra ża sta now czy sprze ciw wo bec po -
czy nań nie któ rych po słów PiS od no śnie zmia ny usta wy 

z 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Usta wa ta jest wiel kim osią gnię ciem ca łej rze szy dział -
kow ców na sze go pań stwa pra wa. To na sze wnio ski i po -
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stu la ty zo sta ły w niej za gwa ran to wa ne. Usta wa speł nia
na sze ocze ki wa nia. Obec ne struk tu ry or ga ni za cyj ne Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców w peł ni za spa ka ja ją na sze
po trze by. Ogro dy Dział ko we, któ rych fi nan so wo nie stać
na in we sty cje czy więk sze re mon ty, są wspie ra ne do ta cja -
mi. Ogro dy po ło żo ne w mia stach są ich „płu ca mi”, 
a w okre sie wio sen no -let nim swo im wi do kiem i za pa chem
kwit ną cych drzew i krze wów za chwy ca ją miesz kań ców.

Po mysł Pa na po sła De ry sta no wi „obie can ki -ca can ki”.
Na stą pił by po dział dział kow ców na bo ga tych, któ rych
stać bę dzie wy ku pić dział ki i bied nych eme ry tów i ren ci -
stów, któ rzy nie bę dzie stać na wy kup. Pan po seł De ra pro -
po nu je wy kup dział ki za 1% jej war to ści, ale nie bie rze
pod uwa gę ak tu al nych cen grun tów w mia stach. We Wro -
cła wiu 1 ha grun tu kosz tu je od 1 do 2 mi lio nów. Nie trud -
no ob li czyć ile trze ba bę dzie za pła cić za dział kę o pow.
500 m2, a po da tek grun to wy co rocz nie bę dzie wzra stał jak
wzra sta w Wspól no tach Miesz ka nio wych. Dział kow cy
ROD im. Pio nie rów we Wro cła wiu po za po zna niu się 

z no wym po my słem po sła An drze ja De ry nie wy ra ża ją
zgo dy na zmia nę Usta wy z 5 lip ca 2005 r. na ja ką kol wiek
in ną. No wa usta wa pro po no wa na przez po słów Pra wa 
i Spra wie dli wo ści słu żyć bę dzie lu dziom' bo ga tym i de -
we lo pe rom, któ rzy na sze ogro dy za mie nią w blo ko wi ska
lub te re ny han dlo wo -usłu go we. Po nad to Pan po seł De ra
pro po nu je na cjo na li za cję ma jąt ku Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, a tym sa mym i Ogro dów Dział ko wych, 
a nie wska zu je w ja ki spo sób dział kow cy od zy ska ją swo -
je do tych cza so we wkła dy i kto im je zwró ci.

Pa mię ta my na cjo na li za cję prze my słu, rol nic twa i ma -
jąt ków, i wie my też do cze go ona do pro wa dzi ła nasz kraj.
Do tej po ry wie le ty się cy lu dzi nie od zy ska ło swo jej wła -
sno ści ani nie otrzy ma ło re kom pen sa ty. My dział kow cy
ROD im. Pio nie rów we Wro cła wiu nie chce my do nich
do łą czyć i dla te go wszel kim zmia nom NA SZEJ, ak tu al nie
obo wią zu ją cej. Usta wy z dnia lip ca 2005 ro ku o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych, mó wi my sta now cze NIE!

Za Za rząd ROD
Pre zes

/-/ Jan Iwa no wiecWro cław, 25 ma ja 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Uzdro wi sko” w Po la ni cy Zdrój

UCHWA LA Nr 10/2009
Wal ne go ze bra nia Spra woz daw cze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Uzdro wi sko” 

w Po la ni cy Zdrój 
z dnia 25.04.2009 r.

Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Uzdro -
wi sko” w Po la ni cy Zdrój na wal nym ze bra niu spra woz -
daw czym po za po zna niu się z in for ma cja mi no wych
ure gu lo wań usta wo wych do ty czą cych ogro dów dział ko -
wych na gła śnia nych me dial nie przez Po słów Pra wa 
i Spra wie dli wo ści, stwier dza ją, te nie ocze ku ją żad nych
no wych ustaw w tym za kre sie, a tym bar dziej ta kich któ -
re zmie rza ją do li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców i Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, któ ra we szła w ty cie w dniu 21 wrze śnia
2005 r. jest usta wą do brze za bez pie cza ją ca trwa łość i roz -
wój ogro dów dział ko wych. Usta wa ta rów nież w spo sób

kom plek so wy za bez pie cza pra wa dział kow ców w tym
pra wo użyt ko wa nia dział ki i pra wo wła sno ści do wszyst -
kich na sa dzeń i urzą dzeń ja kie po sia da na swej dział ce.

Pro po no wa na sprze daż dzia łek po dzie li ogro dy i po dzie -
li dział kow ców na tych któ rzy bę dą mo gli i bę dzie ich stać
na za kup dział ki i na tych któ rzy po sia da ją dział ki na ogro -
dach, któ re z róż nych wzglę dów nie bę dą ob ję te sprze da -
żą, a po nad to na tych, któ rych nie bę dzie stać na kup no.

Sprze ci wia my się rów nież za mia rom li kwi da cji Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, któ ry przez okres 16 mi nio -
nych lat sku tecz nie bro nił i chro nił dział kow ców oraz
pol skie ogro dy dział ko we o po nad 100-let niej tra dy cji.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Woj ciech Sob czak

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 
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Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Mia sto” 
w Wał brzy chu w imie niu 1260 użyt kow ni ków ogro dów
dział ko wych pro te stu je prze ciw ko pro jek to wi Usta wy PiS
w spra wie uwłasz cze nia te re nów ogro dów dział ko wych
na te re nie Rzecz po spo li tej.

Przy po mi na ten pro jekt Usta wy au tor stwa Pa na De ry 
i Ko le siów pro jekt o na cjo na li za cji go spo darstw rol nych
po 1945 r., gdy u wła dzy by li oj co wie i dziad ko wie Pa na
De ry w PRL -u.

Dla for mal no ści przy po mnij my, że za bie ra no tzw. ob -
szar ni kom i „ku ła kom” grun ty rol ne, by roz da wać je tzw.
bied nym i bez rol nym chło pom, co za wsze skut ko wa ło
bra kiem chle ba na ryn ku.

Wy da je się nam, że Pan De ra i Ko le dzy bar dzo sła bo
zna ją hi sto rią po wo jen ną i współ cze sną, bo chcą zno wu
„na cjo na li zo wać”. Obie cu ją, ja kie to do bro dziej stwo bę -
dzie dla rze szy oko ło 1 mln. użyt kow ni ków ogro dów
dział ko wych, że za miast rocz nie pła cić kil ka dzie siąt zło -
tych kosz tów utrzy ma nia, to bę dą pła cić kil ka set, 
a wszyst kie spra wy spor ne przy szłych użyt kow ni ków, bę -
dą roz strzy gać od płat nie Są dy Po wszech ne.

„Do bro dziej stwem” dla użyt kow ni ków ogro dów ma
być rze ko ma „wła sność” grun tu, za któ rą trze ba bę dzie
za pła cić do kil ku ty się cy zło tych i wte dy od po czy nek na
ta kiej dział ce bę dzie luk su sem.

Py ta nie pod sta wo we brzmi czy wszyst kich ren ci stów 
i eme ry tów bę dzie stać na ta ki luk sus? Już w obec nej sy -
tu acji eko no micz nej kra ju, użyt kow ni cy ogro dów ma ja
pro ble my z opła ta kosz tów utrzy ma nia w kwo cie 

50,00–80,00 zło tych rocz nie! Pan De ra za po mi na dla ja -
kiej gru py spo łecz nej ma być ten pro jekt!

Cy nizm pro jek to daw cy moż na wy czy tać w każ dym
wier szu tej Usta wy (pro jekt), co świad czy o pi sa nie te go
pro jek tu aa za mó wie nie po li tycz ne.

Ro zu mie my, że Przed sta wi cie le Na ro du – czy li Po sło -
wie ma ją pra wo wy stą pić z każ da pro po zy cja Usta wy, wy -
star czy ze brać 15 pod pi sów „Ko le siów”, że by ta ki do-
ku ment za re je stro wać w Kan ce la rii Sej mu. To jest „grat -
ka”! Każ dy kto chce z Was za ist nieć w me diach, go tów
jest zro bić wszyst ko, że by tyl ko być przed ka me ra? Nie
trze ba wy so kie go ilo ra zu in te li gen cji, trze ba spry tu i czy -
ste go ko rzy sta nia z re stau ra cji sej mo wej, a nie któ re
„bzdur ne” pro jek ty pi szą się sa me!

My dział kow cy współ czu je my ta kim po słom i wie rzy -
my, że w na stęp nej ka den cji wy bor cy sa mi zro zu mie ją, na
ko go gło so wać.

Wy da je się nam, że w obec nej sy tu acji w kra ju i na świe -
cie po sło wie po win ni się zaj mo wać sen sow nym bu dże -
tem i ra to wa niu go spo dar ki, a nie po win ni mar no wać
pa pie ru na tzw. pro jek ty uwłasz cze nio we.

Pa nie De rek i Ko le sie – pro szę pa mię tać, że gdy bę dzie -
my de mon stro wać przed Sej mem w obro nie obec nej
struk tu ry Pol skie go Związ ku Dział kow ców, to ra dzi my
Pa nom nie wy cho dzić po za mu ry bu dyn ku Sej mu, bo
dział kow cy nie ba da ża ło wać zgni łych po mi do rów i ku -
rzych jej ra zem z sal mo nel lą!

Pó ki co ży czy my do brych snów!

Za Za rząd
Pre zes

/-/ Sta ni sław Stę pień

Za rząd ROD „Mia sto” w Wał brzy chu

Kan ce la ria Sej mu
Rze czy po spo li tej Pol ski

STA NO WI SKO

Wał brzych, maj 2009 r.

Za rząd ROD „Ja no wo” w Ru mi

Sza now ny Pan 
Bro ni sław Ko mo row ski 
Mar sza łek Sej mu RP

STA NO WI SKO 
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ja no wo” w Ru mi

Za rząd ROD „Ja no wo” w Ru mi, po za po zna niu się 
z pro jek tem usta wy Klu bu Par la men tar ne go Pra wa i Spra -

wie dli wo ści przed sta wio ne go na kon fe ren cji pra so wej
przez po sła Pa na An drze ja De rę uwa ża, że:
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– pro jekt PiS -u jest nie udol ną kom pi la cją prze pi sów usta -
wy o ROD, Sta tu tu PZD, re gu la mi nu ROD, pra wa o wspól -
no tach, ko dek su cy wil ne go itp. co da je mar ny do ku ment
po gma twa ny, nie przej rzy sty, sprzecz ny we wnętrz nie;

– au to rom te go bu bla praw ne go cho dzi o li kwi da cję PZD
po przez atak na usta wę o ROD, a nie o do bro dział kow ców;

– zło że nie te go pro jek tu od bie ra my ja ko akt po li tycz ny,
ma ją cy na ce lu zdo by cie po kla sku przed wy bo ra mi do Eu -
ro par la men tu.

Wy ra ża my na dzie ję, że Sejm w pierw szym czy ta niu od -
rzu ci pro jekt usta wy tak nie ko rzyst ny dla ca łe go śro do wi -
ska dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ 7 pod pi sów

Ru mia, 26 ma ja 2009 r.

ROD „Do brzyń ska -Klin” w Płoc ku

Mar sza łek Sej mu RP
Pan Bro ni sław Ko mo row ski

Spra wa: obro na Usta wy o ROD z 8.07.2005 r.

W imie niu na szych użyt kow ni ków dzia łek i wszyst kich
człon ków ogro dów ROD „Do brzyń ska -Klin” zwra ca my
się z proś bą o zwró ce nie uwa gi na to że je ste śmy Wa szy -
mi wy bor ca mi. Każ da opcja po li tycz na win na mieć na
uwa dze że to my Was wy bie ra my. Okła my wa nie nas
dział kow ców nic Wam do bre go nie przy nie sie, a wręcz
od wrot nie, po zo sta li Wa si zwo len ni cy od wró cą się od
Was. Sza now ne Pa nie i Pa no wie Po li ty cy Wa szą de wi zą
po win no być „NIC O NAS BEZ NAS”. To że Wy się kłó -
ci cie ni ko go nie dzi wi bo stoł ki są atrak cyj ne. Nikt Was
nie upo waż nił do skłó ca nia na szej du żej ro dzi ny ja ką są
Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we. Sta now czo nie zga dza my
się z ta kim to kiem my śle nia wo bec na szej Usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 8.07.2005 r. któ ra 
w peł ni za da wa la i za bez pie cza nas i nasz Zwią zek. Po -
zwól cie nam wy po czy wać w przez nas urzą dzo nej en kla -
wie ci szy, ło nie na tu ry oraz cie szyć się owo ca mi 
i wa rzy wa mi wy pro du ko wa ny mi na szy mi rę ko ma, wło -
żo nym ser cem i po nie sio ny mi kosz ta mi. Wy po zwa la cie

na de gra da cję śro do wi ska po przez pa le nie opon -my na to -
miast dba my o czy ste i nie ska żo ne ni czym po wie trze nad
na mi. Każ de mu wia do mo, że eme ry ci i lu dzie cho rzy, to
gru pa o naj niż szych do cho dach, każ dy chciał by na si łę nas
uszczę śli wić nie py ta jąc o zgo dę. Py ta my czy go dzi się
upo ka rzać i tak upo ko rzo ną ww. gru pę spo łe czeń stwa. Ta
gru pa lu dzi nie ma się gdzie od wo łać, do ko go iść na skar -
gę. Na dzień dzi siej szy nie po no si my kosz tów utrzy ma -
nia za rzą dów czy ko mi sji.

Re gu la min i Sta tut nie róż ni cu je żad ne go użyt kow ni ka
i obo wią zu je każ de go człon ka Związ ku. No wy po mysł
pro jek tu Usta wy PiS -u do pro wa dzi do te go że na nic nas
nie bę dzie stać – a to co wy pra co wa li śmy sa mi bez po mo -
cy Rze czy po spo li tej zo sta nie za wład nię te i ule gnie de gra -
da cji. Dział kow cy ja ko ro dzi na zo sta nie po dzie lo na. Czy
wła śnie o to WAM cho dzi, ko cha na ELI TO!!! Ca ły ma ją -
tek na ro do wy zo stał wy prze da ny. Pro jekt PiS -u dą ży do li -
kwi da cji za go spo da ro wa nych grun tów bę dą cych w uży-
t ko wa niu dział kow ców i Związ ku PZD.

Pre zes
/-/ Da nu ta Ra ichert

Do wia do mo ści:
KP PO, PSL, SLD, LiD

Płock, 9 ma ja 2009 r.
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Sa mo rząd ogro do wy i dział kow cy ROD „35 le cia” 
w Zie lo nej Gó rze z nie po ko jem przyj mu ją in for ma cję o
zło że niu do la ski mar szał kow skiej przez gru pę po słów PiS
pro jek tu usta wy o ogród kach dział ko wych. Za po zna li śmy
się z tym do ku men tem i stwier dza my, że za war te w nim
pro po zy cje są ko lej ną pró bą nie rze tel ne go trak to wa nia
dział kow ców i ich ro dzin. 

Oto po raz ko lej ny ogro dy dział ko we sta ją się kar tą
prze tar go wą w bli skiej już kam pa nii wy bor czej, w myśl
za sa dy, że kto zło ży wię cej obiet nic, ten wy gry wa.

To skła nia nas do po sta wie nia pu blicz nie kil ku py tań au -
to rom pro jek tu wy wo dzą cym się z par tii Pra wo i Spra wie -
dli wość:

1. Ko mu ma słu żyć pra wo, któ re za kła da w pro jek cie
tak chęt nie przez po my sło daw ców na gła śnia ny za miar
uwłasz cze nia dział kow ców, je śli w ca łym kra ju bli sko
70% dział kow ców nie bę dzie mo gło z te go uwłasz cze nia
sko rzy stać z po wo du ist nie ją cych uwa run ko wań praw -
nych (np.: rosz cze nia by łych wła ści cie li, nie uwzględ nie -
nie ogro du dział ko we go w pla nie prze strzen ne go za go spo -
da ro wa nia, brak do ku men ta cji praw nej). Tyl ko w Zie lo -
nej Gó rze, gdzie znaj du je się nasz ogród, z moż li wo ści
uwłasz cze nia nie sko rzy sta ją dział kow cy z 12 ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Go łym okiem wi dać, że w ten spo -
sób szy ku je się „pra wo” dla wy bra nych.

2. Dla cze go w pro jek cie za kła da się funk cjo no wa nie 
w ogro dach wła ści cie li (po sia da ją cych peł ne pra wa) oraz
użyt kow ni ków, na jem ców i dzier żaw ców (po sia da ją cych
ogra ni czo ne pra wa do de cy do wa nia o spra wach ogro du)?
Czy do brze ro zu mie my, że mi mo szum nie za po wia da ne -
go wy ku pu dzia łek za gro sze, nie wszyst kich bę dzie na te
„gro sze” stać?

3. Ja kie bę dą te ogro dy wg Wa sze go po my słu, je śli z gó -
ry za kła da się, że tzw. wspól no ta ogro do wa bę dzie się
skła da ła z dzia łek o nie rów nym sta tu sie praw nym?

4. Dla cze go z gó ry za kła da się moż li wość po sia da nia
dział ki wiel ko ści do 1500 m2 oraz moż li wość zmia ny jej
prze zna cze nia ,,(...) w (...) wy pad kach uza sad nio nych
szcze gól ny mi po trze ba mi go spo dar czy mi wła ści cie la (...)”
– art. 4. Czy ozna cza to dla nie któ rych pro stą dro gę do wy -
bu do wa nia na dział ce do mu lub warsz ta tu? Ja ki to bę dzie
ogród, w któ rym obok dzier ża wio nej dział ki stać bę dzie
dom wła ści cie la? Co wte dy z wy po czyn kiem i upra wą?

5. Ja kie wy kro cze nia, wbrew Kon sty tu cji RP, po peł nił
Pol ski Zwią zek Dział kow ców, że w pro jek cie PiS zo stał
za pi sa ny za miar je go li kwi da cji. Czy ozna cza to, że bo -
icie się Związ ku, któ ry bro ni praw dział kow ców i dla do -
bra Wa szej spra wy wo li cie go zli kwi do wać?

6. Na pod sta wie ja kie go pra wa po my sło daw cy no wej
usta wy chcą zna cjo na li zo wać ma ją tek Związ ku, wy pra -
co wa ny przez po ko le nia dział kow ców? Czy są juz mo że
chęt ni na prze ję cie te go ma jąt ku? Nie zga dza my się na od -
da nie ma jąt ku Związ ku, ja kim dys po nu je my w na szym
ogro dzie, bo go nie ukra dli śmy, tyl ko zo stał wy pra co wa -
ny przez po nad 30 lat ist nie nia ogro du wy sił kiem 700
dział kow ców.

Po mysł ode bra nia ma jąt ku PZD nie tyl ko uwa ża my za
nie spra wie dli wy, ale do dat ko wo źle nam się ko ja rzy z cza -
sa mi, o któ rych wo le li by śmy nie pa mię tać.

7. Ja kie to pra wo, któ re chce za bie rać jed nym po to, aby
dać dru gim?

8. We dług do brych oby cza jów pro jekt usta wy, zwłasz -
cza do ty czą cy pra wie mi lio na ro dzin dział ko wych w Pol -
sce, po wi nien być kon sul to wa ny z za in te re so wa ny mi?
Szko da, że au to rzy pro jek tu nie zna leź li cza su, aby roz -
ma wiać z dział kow ca mi. I nie z ty mi, któ rzy już, wbrew
pra wu, wy bu do wa li do my na dział kach. Czy to dla nich
szy ko wa na jest ta no wa usta wa?

Swo imi pod pi sa mi, zło żo ny mi po ni żej, opo wia da my się
prze ciw ko pro jek to wi PiS i prze ciw ko za mia ro wi two rze nia
ta kie go pra wa, któ re ob ra ża au to ry tet pol skie go par la men tu.

/-/ 16 pod pi sów człon ków sa mo rzą du dział ko we go
i dział kow ców ROD „35-le cie” w Zie lo nej Gó rze

ROD „35-le cie” w Zie lo nej Gó rze

STA NO WI SKO
sa mo rzą du ogro do we go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „35-le cie” w Zie lo nej Gó rze

z dnia 25 ma ja 2009 r.
w spra wie usta wy o ogród kach dział ko wych zło żo ne go do Sej mu przez po słów PiS

Zie lo na Gó ra, 25 ma ja 2009 r.

ROD „Piast” w Głu szy cy
Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Piast”
w Głu szy cy po za po zna niu się z pro jek tem usta wy 

o ogród kach dział ko wych au tor stwa Pa na An drze ja De ry
Po sła Pra wa i Spra wie dli wo ści ka te go rycz nie sprze ci wia -
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my się roz wią za niom za war tym w pro jek cie ww. usta wy,
po nie waż są one ab so lut nie dla nas nie do przy ję cia. Uwa -
ża my, że jest to ko lej na pró ba roz bi cia pol skie go ru chu
ogrod nic twa dział ko we go oraz roz par ce lo wa nia grun tów
za ję tych przez kil ka ty się cy ogro dów dział ko wych.

Zgło szo ne pro po zy cje w po wyż szym pro jek cie usta wy
są sprzecz ne z Kon sty tu cją RP. Zmie rza ją do li kwi da cji
sa mo rząd nej i sa mo dziel nej or ga ni za cji, ja ką jest Pol ski
Zwią zek Dział kow ców oraz na cjo na li za cji je go ma jąt ku
któ ry przez kil ka dzie siąt lat wy pra co wy wa ły ko lej ne po -
ko le nia dział kow ców.

Pan An drzej De ra na kon fe ren cji pra so wej w dniu
23.03.2009 r. na zwał po wyż szy pro jekt re wo lu cyj nym 
i cy wi li za cyj nym roz wią za niem „bo lą czek” dział kow ców.
Pro po nu jąc wy so kie bo ni fi ka ty przy wy ku pie dzia łek na
wła sność li czył na po par cie ze stro ny dział kow ców dla po -
wyż sze go pro jek tu usta wy. Na wet nie wspo mniał o kosz -
tach ta kich jak np. no ta rial ne, są do we przy za ło że niu
księ gi wie czy stej czy geo de zyj nych, któ re bę dzie mu siał

po nieść dział ko wiec. Po nad to, zgod nie z pro jek tem usta -
wy kil ka krot nie wzro sną kosz ty utrzy ma nia ogro dów w
po rów na niu z obec ny mi, po nie waż każ dy ogród bę dzie
mu siał z wła snych środ ków fi nan so wych utrzy mać pra -
cow ni ków eta to wych no wo po wsta łych wspól not na wzór
wspól not miesz ka nio wych ist nie ją cych w Spół dziel niach
Miesz ka nio wych. W na szym Ro dzin nym Ogro dzie Dział -
ko wym prze wa ża ją eme ry ci i ren ci ści. Przy na szych
skrom nych do cho dach nie stać nas bę dzie na takt luk sus
jak po sia da nie dział ki. W rze czy wi sto ści uwłasz cze nie za -
pro po no wa ne przez Pa na An drze ja De rę zmie rza do wy -
własz cze nia. Pro jekt usta wy wy mie rzo ny jest prze ciw ko
nam - dział kow ców. A ka ry ka tu ra sa mo dziel no ści za pro -
po no wa na w tym pro jek cie świad czy jak bar dzo je ste śmy
lek ce wa że ni przez lu dzi któ rych nie gdyś wy bie ra li śmy 
w wy bo rach do Sej mu RP. Ka te go rycz nie sprze ci wia my
się pro jek to wi usta wy o ogród kach dział ko wych i pro si my
o je go od rzu ce nie.

Pod pi sy 22 osób
/-/

Głu szy ca, 25 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „Ma lin ka” w Za wi do wie

Pan
Mar sza łek Sej mu RP
Bro ni sław Ko mo row ski

PE TY CJA

Dział kow cy i Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Ma lin ka” zwra ca ją się proś bą do Pa na Mar szał ka Sej mu
RP o znie sie nie z ob rad Sej mu RP pro jek tu usta wy o ogro -
dach dział ko wych, zgło szo ne go w dniu 23.03.2009 r.
przez po sła Pra wa i Spra wie dli wo ści Pa na An drze ja De rę.

Pol scy Dział kow cy w od róż nie niu od dział kow ców z in -
nych kra jów UE, mu szą na dal się mar twić o swo ją prze -
szłość. Cią gle mu si my się bro nić, cią gle mu si my coś
udo wad niać, czy ktoś chce nas skłó cić, zruj no wać nasz
do ro bek z wie lo let nią tra dy cją.

Człon ko wie na sze go ogro du to w więk szo ści dział kow -
cy w po de szłym wie ku, któ rzy czę sto na swo ich dział kach
ulo ko wa li ca ły do ro bek swo je go ży cia. Tu mo że my od -
po cząć, pra co wać, od dy chać świe żym po wie trzem od ry -
wa jąc się od tru dów co dzien ne go ży cia.

Pa nie Mar szał ku!
Wie rzy my, że Pa na do świad cze nie po li tycz ne i spo łecz -

ne nie do pu ści do uchwa le nia tak bar dzo krzyw dzą cej dział -
kow ców i ich ro dzin pro jek tu usta wy Pa na An drze ja De ry.

Z wy ra za mi sza cun ku

Se kre tarz Za rzą du
/-/ Ja ni na Gu de wicz

Wi ce pre zes Za rzą du
/-/ Ta de usz Ra dzik

Pre zes Za rzą du
/-/ Wło dzi mierz Mi chal kie wicz

Za wi dów, 29 kwiet nia 2009 r.
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Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze człon ków ROD „Po -
ziom ka” li czą ce go po nad 150 ro dzin zgła sza zde cy do wa -
ny sprze ciw wo bec pro po no wa nych przez par tię Pra wo 
i Spra wie dli wość roz wią zań za war tych w pro jek cie usta -
wy o pra cow ni czych ogród kach dział ko wych. Roz wią za -
nie te zmie rza ją bo wiem do sku tecz nej li kwi da cji
ogród ków dział ko wych w Pol sce.

Wal ne Zgro ma dze nie człon ków ROD „Po ziom ka” 
w Gro dzi sku Ma zo wiec kim wy ra ża sta no wi sko, że funk -
cjo no wa nie ogro dów dział ko wych win no być opar te na
za sa dach usta lo nych w usta wie z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 169,
poz. 1419).

Wal ne Ze bra nie ROD „Po ziom ka” w Gro dzi sku Ma zo wiec kim

UCHWA ŁA Nr 11
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Po ziom ka” w Gro dzi sku Ma zo wiec kim

z dnia 25 kwiet nia 2009 r.
w spra wie pro te stu człon ków ROD „Po ziom ka” w sto sun ku do pro jek tu usta wy PiS 

o ogro dach dział ko wych

Pre zes ROD „Po ziom ka” w Gro dzi sku Ma zo wiec kim
/-/

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ E. Pie cho ta

Za rząd ROD „Zdro wie” w Sie dl cach

STA NO WI SKO
Wal ne go ze bra nia człon ków ROD „Zdro wie” w Sie dl cach

z dnia 18 kwiet nia 2009 r.
w spra wie obro ny usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 2005 ro ku

My człon ko wie Ogro du Dział ko we go „Zdro wie” w Sie -
dl cach po raz ko lej ny pro te stu je my prze ciw ko pro jek to wi
zmian w pra wie związ ko wym, któ rym jest usta wa o Ro -
dzin nych Ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Sta no wi sko w spra wie od rzu ce nia pro jek tu usta wy opra -
co wa nej przez PiS – bar dzo w koń co wym efek cie nie ko -
rzyst ne go dla dział kow ców – prze ka zu je my do Mar szał ka
Sej mu i prze wod ni czą cych klu bów par la men tar nych.
Chce my na dal po zo stać or ga ni za cją sa mo rząd ną, dzia ła ją -
cą dla do bra swo ich człon ków spo łecz nie i współ pra cu ją -
cych z in ny mi or ga ni za cja mi i spo łecz no ścią lo kal ną, 
w ce lu uzy ska nia pro duk cji owo co wo -wa rzyw nej i ak tyw -
ne go wy po czyn ku. Sta bi li za cja pra wa dział ko we go jest
nie zbęd na do do bre go peł nie nia obo wiąz ków or ga ni za cyj -
nych, in we sty cyj nych i po rząd ko wych. Uwa ża my, że za -

war te w pro jek cie PiS za sa dy do pro wa dzi ły by do nie rów -
no ści pod wzglę dem praw nym i skłó ci ło by śro do wi sko
dział kow ców. Za rzą dza nie ogro dów na wzór wspól not
miesz ka nio wych nie jest do brym po my słem. Ogro dy peł -
nią funk cję obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej i ma ją do -
sko na le spraw dzo ne me to dy za rzą dza nia i or ga ni za cji
pra cy oraz wy po czyn ku w ogro dach dla człon ków związ -
ku i ich ro dzin. Ma my na dzie je, że po sło wie, zna jąc sta no -
wi sko dział kow ców wy ra ża ne w la tach po przed nich,
po twier dzo ne na szy mi pod pi sa mi – uwzględ nia na sze sta -
no wi sko, a Pan Mar sza łek Sej mu od rzu ci pro jekt PiS -u
ja ko nie kon sty tu cyj ny i nie re al ny w prak ty ce do za sto so -
wa nia ze wzglę du na zróż ni co wa ny sta tus praw ny grun -
tów na któ rych po wsta ły ogro dy.

Prze wod ni czą ca Wal ne go Ze bra nia
/-/ Ma rian na Ja nu szew ska

Pre zes ROD „Zdro wie” w Sie dl cach
/-/ Kry sty na Rej niak

Se kre tarz ROD „Zdro wie” w Sie dl cach
/-/ An drzej Siej ka

/-/ 52 pod pi sy
Sie dl ce, 18 kwiet nia 2009 r.
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Sza now ny Pa nie Mar szał ku,
My, dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go

„Ko le jarz” w Lesz nie, po za po zna niu się z za miesz czo -
nym w in ter ne cie pro jek tem Pra wa i Spra wie dli wo ści,
pro te stu je my prze ciw pró bom za bu rze nia ła du i po rząd ku
pa nu ją ce go, od wie lu lat, w ogro dach dział ko wych PZD.
Nie zro zu mia ła jest dla nas, chęć li kwi da cji na sze go związ -
ku przez po wyż sze ugru po wa nie po li tycz ne.

PZD jest sa mo rząd ną, sa mo dziel ną i sa mo fi nan su ją cą
się or ga ni za cją spo łecz ną, nie za gra ża ją cą żad ne mu po -
rząd ko wi go spo dar cze mu, spo łecz ne mu i po li tycz ne mu.

Nie go dzi my się z ta kim pro jek tem zmian, któ re ma
przy czy nić się do za wład nię cia do tych cza so we go do rob -
ku Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

ROD „Ko le jarz” w Lesz nie

Mar sza łek Sej mu
Rze czy po spo li tej Pol skiej
Pan
Bro ni sław Ko mo row ski

PRO TEST

Pre zes ROD „Ko le jarz”
/-/ 

Lesz no, 25 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Be mo wo” w Ostro łę ce

STA NO WI SKO
wal ne go ze bra nia człon ków ROD „Be mo wo” w Ostro łę ce

w spra wie pro jek tu usta wy au tor stwa PiS o „ogro dach dział ko wych”

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Za rząd ROD „Be mo wo” sta now czo pro te stu je prze ciw -
ko do ko ny wa niu ja kich kol wiek zmian w ak tu al nie obo -
wią zu ją cym pra wie dział ko wym.

Usta wa o ogro dach dział ko wych w spo sób peł ny i sa -
tys fak cjo nu ją cy wy peł nia wszel kie ocze ki wa nia dział -
kow ców w tej mie rze. Stan nie pew no ści i dez in te gra cji
śro do wisk dział ko wych to je dy ne pew ne do ko na nia wy ni -
ka ją ce z roz bi jac kiej ro bo ty „PiS -u”.

Od pew ne go cza su w spo sób mniej lub bar dziej kwie ci -
sty uczest ni cy dys ku sji nad „uno wo cze śnie niem” pra wa
dział ko we go sta ra ją się wy ka zać da le kie od szla chet no ści
za mia ry PiS. A ja py tam, czy jest ktoś kto w spo sób szcze -
ry i przej rzy sty tre ści wo, wy ja śni mi, po co ten ca ły ba ła -
gan wo kół cze goś, co od kil ku dzie się ciu lat funk cjo nu je
nor mal nie?

Zda ję so bie spra wę z te go, że nie ma sen su prze ko ny wać
nie prze ko na nych, ale czy u nas w kra ju mu si być tak, że
do każ dej bzdur nej na wet spra wy trze ba do ra biać ide olo -
gię? Czy mu si być tak, że jed na par tia chcąc za spo ko ić
swo je am bi cjo nal ne za pę dy dzia ła wbrew lo gi ce? Czy
nasz kraj mu si być kra jem wiecz nej kon te sta cji pół głów -
ków i ćwierć in te li gen tów chcą cych za bły snąć pseu do -eru -
dy cją w każ dej z nada rza ją cych się oka zji. To o czym
pi szę jest gorz kie, ale rze czy wi stość jest ta ka wła śnie.

W imie niu po nad ty sią ca dział kow ców ROD „Be mo -
wo” pro szę: uspraw niaj my i mo dy fi kuj my nie do sko na łe
prze pi sy, ale nie wy wra caj my cze goś, co po zy tyw nie
funk cjo no wa ło i funk cjo nu je od kil ku dzie się ciu lat.

Pre zes Za rzą du
/-/ mgr Jó zef Paw lak

Ostro łę ka, 25 kwiet nia 2009 r.
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Dział kow cy ROD „Bia ły Ka mień” w Wał brzy chu
uczest ni czą cy w wal nym ze bra niu spra woz daw czym
zwra ca ją się do Pa na Mar szał ka z ape lem o od rzu ce nie
pro jek tu Usta wy o ogród kach dział ko wych, zło żo nym do
La ski Mar szał kow skiej w dniu 23.03.2009 r. przez Pra wo
i Spra wie dli wość.

Usta wa z dnia 08.07.2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych jest usta wą w peł ni za bez pie cza ją cą trwa łość
i roz wój ogro dów dział ko wych. Usta wa ta chro ni wszyst -
kie pra wa i przy wi le je dział kow ców, któ re za gwa ran to -
wa ne są w Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej. Już
po bież ne za po zna nie się z pro jek tem usta wy Pra wa i Spra -

wie dli wo ści bu dzi wie le za strze żeń kon sty tu cyj nych, któ -
re po „nie daj bo że” uchwa le niu jej przez Wy so ką Izbę bę -
dą z pew no ścią za skar żo ne do Try bu na łu Kon sty tu c-
yj ne go. Ogro dy dział ko we, któ rych ro do wód się ga w Pol -
sce po nad 110 lat nie po win ny pod le gać za wi ro wa niom
po li tycz nym w okre sach przed wy bor czych (wy bo ry do
Eu ro par la men tu) od któ rych uza leż nio na bę dzie ich przy -
szłość.

Za jąc po zy tyw ny sto su nek Pa na Mar szał ka do ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce, wie rzy my, że i tym ra zem
sta nie Pan jak i ca ła Plat for ma Oby wa tel ska w na szej
obro nie.

Pod pi sy 65 osób
/-/ 

Wal ne Ze bra nie ROD „Bia ły Ka mień” w Wał brzy chu

Pan
Mar sza lek Sej mu RP
Bro ni sław Ko mo row ski

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Bia ły Ka mień” 

w Wał brzy chu
z dnia 26.04.2009 r.

Wał brzych, 26 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Łącz ność” w Wał brzy chu

UCHWA ŁA NR 1/2009
Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go ROD „Łącz ność” w Wał brzy chu

z dnia 25.04.2009 r.
w spra wie pro te stu prze ciw ko pro jek to wi usta wy au tor stwa PiS o ogród kach dział ko wych wnie sio nej do

Sej mu RP w dniu 23.03.2009 r.

Na pod sta wie § 82 pkt. 10 Sta tu tu Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, po roz pa trze niu wnio sku Wal ne go ze bra -
nia człon ków ROD „Łącz ność”

po sta na wia się:
§ 1

Wnieść pro test prze ciw ko pro jek to wi usta wy au tor stwa
Pa na An drze ja De ry Po sła PiS o ogród kach dział ko wych
wnie sio ny do Sej mu RP w dniu 23.03.2009 r.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

Uza sad nie nie
Wal ne ze bra nie człon ków Ro dzin ne go Ogro du Dział -

ko we go „Łącz ność” w Wał brzy chu pro te stu je prze ciw ko

zło żo ne mu pro jek to wi po wyż szej usta wy. Ze bra ni dział -
kow cy nie zga dza ją się na zmia nę do tych cza so wej usta wy
z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Pro po zy cje za war te w pro jek cie ww. usta wy są sprzecz -
ne z Kon sty tu cją RP. Zmie rza ją do li kwi da cji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców (or ga ni za cji spo łecz nej któ ra przez
po nad 20 lat sku tecz nie bro ni in te re sów dział kow ców)
oraz do na cjo na li za cji je go ma jąt ku. Po nad to, prze kre śla
pod sta wo we pra wa pol skich dział kow ców i ich ogro dów.
W kon se kwen cji pro wa dzi do li kwi da cji ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych. Ka te go rycz nie pro te stu je my prze ciw ko
pro po no wa nym roz wią za niom za war tym w pro jek cie
usta wy, po nie waż są ilu zo rycz ne.

Pre zes Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Łącz ność
/-/ Ma rek Ma jerz

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Wał brzych, 25 kwiet nia 2009 r.
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Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Dą -
brów ka” po prze ana li zo wa niu usta wy o ogród kach dział -
ko wych Pa na An drze ja De ry Po sła Pra wa i Spra wie-
dli wo ści ka te go rycz nie pro te stu ją prze ciw ko roz wią za -
niom za pro po no wa nym w pro jek cie ww. usta wy. Po wyż -
szy pro jekt usta wy wy mie rzo ny jest prze ciw ko nam 
– dział kow com. Od bie ra nam pod sta wo we pra wa któ re
przy słu gu ją nam z mo cy usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Nie chce my zmie -
niać tej obec nie obo wią zu ją cej usta wy, po nie waż do brze
słu ży dział kow com oraz za pew nia spraw ne i wła ści we
funk cjo no wa nie Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych. Nie
ocze ku je my żad nych no wych pro jek tów ustaw do ty czą -
cych ogro dów dział ko wych.

Chcie li by śmy spo koj nie upra wiać na sze ogro dy dział -
ko we. Ma my do syć nę ka nia nas co raz to now szy mi pro -
jek ta mi ustaw w spra wie na szych ogro dów dział ko wych.
Roz wią za nia za pro po no wa ne przez Pa na An drze ja De rę
są ab so lut nie dla nas dział kow ców nie do przy ję cia.
Świad czą o tym, jak bar dzo lek ce wa żo ne jest na sze śro do -
wi sko dział kow ców. Pod płasz czy kiem uwłasz cze nia za -

kła da się uchy le nie po pie ra nej usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych oraz li kwi da cję Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, or ga ni za cji spo łecz nej, któ ra od po nad
20 lat sku tecz nie bro ni na szych in te re sów. Wraz z li kwi -
da cją na sze go Związ ku prze wi du je się na cjo na li za cję ma -
jąt ku wy pra co wa ne go przez dział kow ców na prze strze ni
ostat nich kil ku dzie się ciu lat. Dla nas dział kow ców
uwłasz cze nie ofe ro wa ne przez Pa na An drze ja De rę zmie -
rza w kon se kwen cji do wy własz cze nia nas oraz li kwi da -
cji ogro dów dział ko wych.

Na kon fe ren cji pra so wej w dniu 23.03.2009 r., Pan An -
drzej De ra na zwał swój pro jekt po wyż szej usta wy re wo -
lu cyj nym i cy wi li za cyj nym z aplau zem za pro po no wał
wy so kie bo ni fi ka ty przy wy ku pie dział ki na wła sność. Był
prze ko na ny że dział kow cy, pro ści lu dzie w prze wa ża ją cej
czę ści eme ry ci i ren ci ści „po łkną ha czyk”, czy li da dzą się
oma mić. Ale my śro do wi sko dział kow ców je ste śmy zwar -
ci i go to wi do wal ki w obro nie na sze go Związ ku i na szych
ogro dów dział ko wych. Dla te go ka te go rycz nie pro te stu je -
my prze ciw ko pro jek to wi usta wy o ogród kach dział ko -
wych i usil nie pro si my o od rzu ce nie te go pro jek tu.

Prze wod ni czą cy
/-/ 

ROD „Dą brów ka” w Je dli nie Zdro ju

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

Je dli na Zdrój, 25 kwiet nia 2009 r.

ROD im. Ko zi ce w Wał brzy chu

Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej
Pan Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
Do wie dziaw szy się o wpły nię ciu do Sej mu pro jek tu

usta wy Pra wa i Spra wie dli wo ści o ogro dach dział ko wych,
my dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ko -
zi ce” w Wał brzy chu czu je my się w obo wiąz ku wy ra zić
kil ka opi nii w tej spra wie.

Zda niem na szym i na szych bli skich, to ko lej na pró ba
od wró ce nia uwa gi spo łe czeń stwa od spraw istot nych 
i waż nych, któ rych nie po tra fią roz wią zać Par la men ta rzy -
ści. Dość już mie li śmy i ma my roz ma itych pro jek tów
ustaw o ogro dach dział ko wych.

Lecz my chce my, aby par la men ta rzy ści zo sta wi li w spo -
ko ju na szą Usta wę o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
z lip ca 2005 ro ku. Już prze cież wy ra zi li śmy po par cie wy -
łącz nie dla na szej usta wy po przez zło że nie pod pi sów na li -

stach po par cia. Ta kich pod pi sów ze bra no w ska li kra ju
prze szło 600.000 co chy ba o czymś świad czy.

Pro jekt usta wy PiS -u za kła da uwłasz cze nie dział kow -
ców i li kwi da cję Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Pa nie Mar szał ku, Pa no wie Po sło wie!
Wszyst ko, co by ło w tym kra ju już zo sta ło roz gra bio ne,

czy li mó wiąc ina czej: „spry wa ty zo wa ne”.
Ko mu na tym za le ży, aby ogro dy prze sta ły ist nieć  –

a sta nie się tak z pew no ścią, gdy wpro wa dzi cie w ży cie
po sta no wie nia tej usta wy.

Nam, spo łe czeń stwu, któ re wy bie ra ło Was do Sej mu za -
le ży na wpro wa dza niu przez Sejm zmian kon struk tyw -
nych, zmie rza ją cych do po pra wy ży cia, a ta ką nie jest 
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z pew no ścią pro jekt usta wy PiS -u. Ko rzy sta jąc z oka zji
zwra ca my się za po śred nic twem Pa na Mar szał ka do
wszyst kich Par la men ta rzy stów o za ję cie się pro ble mem
bez ro bo cia w kra ju, bo wów czas, gdy lu dzie bę dą mie li
pra cę i pie nią dze, bę dą mo gli wy ku py wać na wła sność nie

tyl ko dział ki, ale wszyst ko co ze chcą. Jesz cze raz pro szę
w imie niu wła snym i mo ich bli skich o od rzu ce nie pro jek -
tu usta wy PiS -u o uwłasz cze niu dział kow ców i pod ję cie
prób roz wią za nia przez Sejm RP waż niej szych pro ble -
mów w na szym kra ju.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ce giel ska Ka ro li na

Prze wod ni czą cy ze bra nia
/-/ 

Wał brzych, 25 kwiet nia 2009 r.

ROD „Pod zam cze” w Wał brzy chu

Mar sza łek Sej mu RP
Pan Bro ni sław Ko mo row ski

STA NO WI SKO
Kon fe ren cji Spra woz daw czej ROD „Pod zam cze” w Wał brzy chu

z dnia 25 kwiet nia 2009 r.
w spra wie pro jek tu usta wy PiS o ogród kach dział ko wych

De le ga ci Kon fe ren cji Spra woz daw czej Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go „Pod zam cze” w Wał brzy chu po za -
po zna niu się z pro jek tem usta wy o ogród kach dział ko -
wych, zło żo nym do Sej mu przez po słów PiS w dniu 
23 mar ca 2009 r. jed no gło śnie stwier dza, że jest on ko lej -
nym pro jek tem te go ugru po wa nia po li tycz ne go za wie ra -
ją cym roz wią za nia, któ re ma ją do pro wa dzić do ko mer -
cja li za cji ty się cy ogro dów i dzia łek w kra ju.

Pro jek to daw cy nie chcą usza no wać i po go dzić się z tym,
że ogrod nic two w Pol sce ma po nad wie ko wą tra dy cję, że
za wsze sta no wi ło ono miej sce wy po czyn ku po pra cy nie za -
moż nym lu dziom, że sta no wi ło i sta no wi dla wie lu ro dzin
po moc eko no micz ną w go spo dar stwach do mo wych, że
ogro dy dział ko we to zie lo ne płu ca dzi siej szych za be to no -
wa nych aglo me ra cji miej skich. Dla tej opcji po li tycz nej
przy świe ca je dy ny cel: za wszel ką ce nę, za ce nę do bra mi -
lio na dział kow ców w kra ju i ich ro dzin zli kwi do wać Pol ski
Zwią zek Dział kow ców i po zbyć mo cy praw nej usta wy z
dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i
uwol nić te re ny zaj mo wa ne przez ogro dy dział ko we w ce lu
udo stęp nie nia ich dla ce lów ko mer cja li za cji. Na to miast prze -
wi dy wa na w pro jek cie usta wy PiS na cjo na li za cja ma jąt ku
Pol skie go Związ ku Dział kow ców jest ni czym in nym jak po -
wro tem do lat 50-tych ubie głe go wie ku, kie dy to Po la kom
wła dza pań stwo wa od bie ra ła ich do ro bek ca łe go ży cia.

W oce nie de le ga tów Kon fe ren cji Spra woz daw czej PiS
zmie rza do te go sa me go tj. aby w au re oli pra wa za brać
ma ją tek Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry zo stał

wy pra co wa ny i gro ma dzo ny przez nie jed no po ko le nie
dział kow ców ich wła sną pra cą i z ich skła dek człon kow -
skich, a więc z ich pie nię dzy.

Pa nie Mar szał ku
Z na mi dział kow ca mi nikt ni gdy nie roz ma wiał, ani nie

kon sul to wał czy my ocze ku je my ja kich kol wiek zmian na -
sze go dział ko we go pra wa. Za wsze ko lej ne pro jek ty ustaw
au tor stwa PiS o ogro dach dział ko wych by ły two rzo ne bez
na sze go naj mniej sze go udzia łu i za wsze w gro nie kil ku
zde spe ro wa nych by łych dzia ła czy Pol skie go Związ ku
Dział kow ców usu nię tych przez dział kow ców ze Związ ku
za dzia ła nia na je go szko dę. Po nad to w na szej sy tu acji
praw nej ni cze go nie trze ba zmie niać. Ma my do bre pra wo,
je ste śmy z wła snej wo li zrze sze ni w le gal nej or ga ni za cji
spo łecz nej de mo kra tycz ne go pań stwa pra wa, ma my na le -
ży cie chro nio ne Kon sty tu cją pra wa na by te i nie za mie rza -
my ulec ilu zo rycz nym obiet ni com za war tym w pro jek cie
usta wy PiS o moż li wo ści zło że nia w gmi nie wnio sku 
o na by cie dzia łek na wła sność i nie chce my żad nych
wspól not ogro do wych. Do ma ga my się je dy nie, aby po zo -
sta wio no nas oraz nasz Zwią zek w spo ko ju, do ma ga my
się więc za prze sta nia ja kich kol wiek dzia łań wy mie rzo -
nych prze ciw ko nam.

W imie niu i z upo waż nie nia 2600 dział kow ców z na -
sze go Ogro du, któ rzy zło ży li pod pi sy za utrzy ma niem
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, de le ga ci
Kon fe ren cji Spra woz daw czej Ro dzin ne go Ogro du Dział -
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ko we go „Pod zam cze” w Wał brzy chu mniej szym wno szą
o od rzu ce nie pro jek tu usta wy PiS o ogród kach dział ko -

wych, ja ko dzie ła nisz czy ciel skie go te go co do brze lu -
dziom słu ży.

Pod pi sy de le ga tów Kon fe ren cji – 49 osób
Wał brzych, 25 kwiet nia 2009 r.

ROD „Jed ność” w Wał brzy chu

Mar sza łek Sej mu RP
Pan Bro ni sław Ko mo row ski

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Jed ność” w Wał brzy chu

z dnia 26 kwiet nia 2009 r.
w spra wie pro jek tu PiS o ogród kach dział ko wych

Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go „Jed ność” w Wał brzy chu po za po zna niu się
z pro jek tem usta wy o ogród kach dział ko wych wnie sio nym
w dniu 23 mar ca 2009 r. do la ski mar szał kow skiej przez
PiS oraz po dys ku sji nad tym pro jek tem, ni niej szym wno -
si o je go od rzu ce nie w ca ło ści, ja ko do ku men tu nie kon sty -
tu cyj ne go, za wie ra ją ce go roz wią za nia wy mie rzo ne prze -
ciw ko dział kow com, prze ciw ko ich do rob ko wi w Pol skim
Związ ku Dział kow ców, prze ciw ko pra wu przy na leż no ści
do te go Związ ku, a tak że prze ciw ko ist nie niu le gal nie dzia -
ła ją cej or ga ni za cji spo łecz nej w na szym pań stwie.

Za rów no ten pro jekt, jak i wcze śniej sze pro jek ty au tor -
stwa PiS w spra wach ogro dów dział ko wych, ni gdy nie by -
ły kon sul to wa ne z nor mal ny mi dział kow ca mi, któ rzy od
wie lu lat użyt ku ją dział ki, któ rzy od wie lu lat spo łecz nie
pra cu ją dla do bra ogrod nic twa dział ko we go. Nikt z pro -
jek to daw ców nie py tał nas, ani nie kon sul to wał z na szy -
mi przed sta wi cie la mi dzia ła ją cy mi w na szym Związ ku,
czy my so bie ży czy my ja kich kol wiek zmian. Na sze pra -
wa i spo koj ne ko rzy sta nie z dzia łek zo sta ły nam w na le -
ży ty spo sób za bez pie czo ne w usta wie o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Na to miast pro po zy cje za war te w
pro jek cie usta wy PiS o ogród kach dział ko wych po zba wia -
ją nas praw, któ re za pew nia nam usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych a za po wia da na li kwi da cja Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców, je dy ne go i sku tecz ne go gwa -
ran ta ist nie nia i roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce, ma na ce lu li kwi da cję ogro dów dział ko wych, aby
wresz cie grun ty zaj mo wa ne przez ogro dy prze zna czyć na
wszyst ko, co przy nie sie zy ski ko mer cji oczy wi ście kosz -
tem je dy ne go świad cze nia so cjal ne go pań stwa ja kim są
ogro dy dział ko we, z któ rych ko rzy sta naj uboż sza część
spo łe czeń stwa pol skie go.

W oce nie Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go za po -
wia da na w pro jek cie usta wy PiS o ogród kach dział ko -
wych na cjo na li za cja ma jąt ku Pol skie go Związ ku Dział-
kow ców jest nie cy wi li zo wa nym ak tem ze msty tej opcji
po li tycz nej nad spo łecz no ścią dział kow ców za to, że
zgod nie z kon sty tu cyj ną gwa ran cją wol no ści zrze sza nia
się w or ga ni za cje spo łecz ne, na le ża ła do te go Związ ku 
i dzia ła ła spo łecz nie w je go struk tu rach.

Ma ją tek Pol skie go Związ ku Dział kow ców po wsta wał
przez kil ka po ko leń i po cho dzi on ze skła dek człon kow -
skich a więc z wła snych pie nię dzy dział kow ców.

Prze ka zu jąc po wyż sze sta no wi sko Wal ne Ze bra nie
Spra woz daw cze Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Jed -
ność” w Wał brzy chu pro si Pa na Mar szał ka o spo wo do wa -
nie, aby na sze na by te pra wa i nasz Zwią zek zo sta ły
usza no wa ne i aby po zo sta ły nie na ru sza ne w obec nie obo -
wią zu ją cej usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Pod pi sy  29 osób
/-/

Wał brzych, 26 kwiet nia 2009 r.
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W imie niu i z upo waż nie nia dział kow ców i ich ro dzin
wal ne ze bra nie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Bar ba -
ra” w Bo gu szo wie Gor cach kie ru je pro test prze ciw ko pro -
jek to wi usta wy przed ło żo nej przez Pra wo i Spra wie-
dli wość w spra wie prze kształ ce nia pra wa użyt ko wa nia
dzia łek w pra wo wła sno ści.

Pro jekt ten za kła da li kwi da cję Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, a co za tym idzie prze sta ną ist nieć ro dzin -
ne ogro dy dział ko we. Nie bę dzie moż li we funk cjo no wa -
nie w ta kiej po sta ci dzia łek i ogro dów, je śli doj dzie do
wej ścia w ży cie tej usta wy. Ta kim roz wią za niom mó wi my
„NIE”.

My dział kow cy ROD „Bar ba ra” w Bo gu szo wie Gor -
cach chce my użyt ko wać dział ki na do tych cza so wych za -
sa dach. Wie dząc, że wszyst ko, co znaj du je się na dział ce
jest wła sno ścią dział kow ca nie wi dzi my po trze by wy ku -
pu na wła sność dzia łek, na co i tak nas nie stać i pro te stu -
je my prze ciw ko na rzu co ne mu przez PiS uwłasz cze niu.

Uwa ża my, że usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych z 2005 ro ku wy star cza ją co dba o in te re sy dział kow -
ców, da je nam róż ne pra wa i przy wi le je.

Zwra ca my się do Pa na Mar szał ka i wszyst kich Po słów
z ape lem o nie do pusz cze nie do wej ścia w ży cie pro jek tu
usta wy PiS i od rzu ce nie te go pro jek tu w ca ło ści.

Za rząd ROD „Bar ba ra”
/-/

ROD „Bar ba ra” w Bo gu szo wie Gor cach

Sz. Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

Bo gu szów Gor ce, 18 kwiet nia 2009 r.

ROD „Wrzos” w Świe bo dzi cach

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

My, dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Wrzos” w Świe bo dzi cach ze bra ni na Wal nym Ze bra niu
po za po zna niu się z pro jek tem usta wy o ogród kach dział -
ko wych au tor stwa Pa na An drze ja De ry Po sła Pra wa 
i Spra wie dli wo ści wnie sio ny do Sej mu RP w dniu
23.03.2009 r. ka te go rycz nie pro te stu je my prze ciw ko roz -
wią za niom za war tym w pro jek cie po wyż szej usta wy.

W kon se kwen cji pro jekt ten pro wa dzi do li kwi da cji Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych i Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. A na cjo na li za cja ma jąt ku Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców to spra wa prio ry te to wa dla li kwi da to -
rów.

Obec nie obo wią zu ją ca usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych gwa ran tu je nam ko rzy sta nie z na szych dzia -
łek przy nie wiel kiej opła cie człon kow skiej. W spo sób
kom plek so wy za bez pie cza pra wa dział kow ców. Na to -
miast Pol ski Zwią zek Dział kow ców sku tecz nie bro ni na -
szych in te re sów.

Pro jekt no wej usta wy za kła da uwłasz cze nie na szych
dzia łek przy nie wiel kiej opła cie. Jed nak wszyst kie in ne
kosz ty zwią za ne z wy ku pem dzia łek ta kie jak np. są do -
we, no ta rial ne czy geo de zyj ne znacz nie prze wyż sza ją na -
sze moż li wo ści fi nan so we. Na le ży pod kre ślić, że opła ty
do ty czą ce funk cjo no wa nia ogro dów w tym utrzy ma nia
za rzą du wspól no ty wie lo krot nie wzro sną w po rów na niu
z do tych cza so wy mi opła ta mi. Więk szość z nas to eme ry -
ci i ren ci ści. Z uwa gi na na sze skrom ne do cho dy nie bę -
dzie my mo gli pła cić ta kich wy so kich kwot w ce lu
utrzy ma nia na szych ogro dów.

Ge ne ral nie, nie wi dzi my ko niecz no ści po sia da nia na -
szych dzia łek na wła sność. Sprze ci wia my się rów nież li -
kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Uwa ża my, że
pro jekt po wyż szej usta wy jest an ty spo łecz ny i ko rup cjo -
gen ny, dla te go pro si my o je go od rzu ce nie i po zo sta wie -
nie dział kow ców w spo ko ju.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ An drze jew ski Zbi gniew

Świe bo dzi ce, 18 kwiet nia 2009 r.
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My, dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pa -
no ra ma” w Dzier żo nio wie ob ra du ją cy na Wal nym Ze bra -
niu po za po zna niu się z pro jek tem usta wy o ogród kach
dział ko wych au tor stwa Pra wa i Spra wie dli wo ści ka te go -
rycz nie sprze ci wia my się pro jek to wi po wyż szej usta wy.
Roz wią za nia przy ję te w ww. pro jek cie usta wy są ab so lut -
nie nie do przy ję cia dla nas dział kow ców. Je ste śmy ludź -
mi bied ny mi, w więk szo ści eme ry ta mi i ren ci sta mi. 
A zgod nie z ww. pro jek tem usta wy po sia da nie dział ki 
w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym sta nie się luk su sem.

Uwa ża my, że po wyż szy pro jekt usta wy pro wa dzi do li -
kwi da cji Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych i Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Jest wy mie rzo ny prze ciw ko naj -
bied niej szej gru pie spo łecz nej, ja ką je ste śmy my dział ko -
wy. Jest pry wa ty za cyj ny i ko rup cjo gen ny. Roz wią za nia
za war te w ww. pro jek cie są dla nas bar dzo krzyw dzą ce. 
W kon se kwen cji spo wo du ją że zo sta nie my po zba wie ni
na szych ogro dów, dla te go ka te go rycz nie pro te stu je my
prze ciw ko pro jek to wi usta wy o ogród kach dział ko wych.

Wal ne Ze bra nie ROD „Pa no ra ma” w Dzier żo nio wie

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

Pod pi sy 42 dział kow cówDzier żo niów, 25 kwiet nia 2009 r.

ROD „Raj” w War sza wie

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

Prze wod ni czą cy Komisji Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/

Sza now ny Pa nie Mar szał ku.
Sta no wi sko człon ków ROD „Raj” w War sza wie do ty -

czą ce pro jek tu o ogro dach dział ko wych au tor stwa po słów
Pra wa i Spra wie dli wość zło żo ne go w Sej mie w dniu
23.03.2009 r.

Człon ko wie ROD „Raj” w War sza wie z nie po ko jem
przyj mu ją wia do mość o pro jek cie usta wy o ogro dach
dział ko wych, ja ka zo sta ła wnie sio na do Sej mu dn.
23.03.2009 r. przez po słów PiS.

Pro jekt ten prze wi du je roz wią za nie toż sa me z pro jek ta -
mi zło żo ny mi przez PiS w 2007 r. prze ciw ko któ rym
dział kow cy się sprze ci wia li. Mi mo tych po ra żek PiS po -
now nie pro po nu je uwłasz cze nie dział kow ców na zie mi,
któ rej wła ści cie lem jest Skarb Pań stwa czy niąc to jed nym
ak tem praw nym ra zem z li kwi da cją Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i nie uwzględ nia jąc w ja kiej sy tu acji praw -
nej jest więk szość grun tów pod ogro da mi.

Człon ko wie na sze go ogro du to 464 ro dzin upra wia ją -
cych dział ki od 1971 ro ku na ob sza rze 17,5 ha. Stan praw -
ny jest nie ure gu lo wa ny ze wzglę du na rosz cze nia
Pre zy den ta m. st. War sza wy w sto sun ku do grun tów.

Jak wi dać uwłasz cze nie dział kow ców jest więc nie re al -
ne. Sta now czo pro te stu je my prze ciw ko ta kie mu trak to wa -
niu nas, gdyż jest to wy własz cze nie a nie uwłasz cze nie.

Na sze śro do wi sko do sko na le wie, że praw dzi wym ce -
lem ko lej nych pro po zy cji tzw. uwłasz cze nia jest cel ko -
mer cyj ny.

Stwier dza my, że jest to ko lej na ak cja po li tycz na, aby
zbić in te res dla par tii PiS, po nie waż zbli ża ją się wy bo ry do
Par la men tu Eu ro pej skie go. Ist nie ją ca usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z 2005 r. speł nia ocze ki wa nia
dział kow ców.

Za wie ra spraw dzo ne me cha ni zmy funk cjo no wa nia
ogro dów dział ko wych i da je ro dzi nom dział ko wym, moż -
li wość ko rzy sta nia z naj tań szej for my wy po czyn ku na
wła snej dział ce. Za po par ciem tej usta wy zło ży ło pod pi sy
614 tys. Dział kow ców.

Nie zga dza my się, aby ko lej ne kon cep cje Pra wa i Spra -
wie dli wo ści do pro wa dzi ły do zmia ny usta wy i za prze pasz -
cze nia po nad 180-let nie go do rob ku na sze go ogrod nic twa
w Pol sce, a na te re nie War sza wy 107-let nie go.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Prze wod ni czą cy wal ne go Ze bra nia ROD „Raj”
/-/
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My, Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Be mo wo II” im. Ja na Kry stia na Ulri cha w War sza wie ze -
bra ni na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym, pro te stuj -
my prze ciw ko wnie sio ne mu do La ski Mar szał kow skiej
Sej mu Rze czy po spo li tej w dniu 23 mar ca br. pro jek to wi
usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa Pra wa i Spra -
wie dli wo ści.

Przed sta wio ny pro jekt jest ko lej ną pró ba uchy le nia usta -
wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych. Pro jekt jest w wie lu ar ty ku łach nie kon sty tu cyj ny
i ge ne ral nie dą ży do li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, któ ry to bro ni ogro dy ro dzin ne. Z tre ści wy ni ka,
że ma na ce lu swo bod ne prze ję cie grun tów ogro do wych,
tym sa mym li kwi da cję ogro dów w Pol sce. To pro jekt nie
dla Dział kow ców, a dla kom bi na to rów i dla de ve lo pe rów
cze ka ją cych na ta nie grun ty w mia stach.

W na szym Ogro dzie dzia ła ok. 1000 dział kow ców, 
w więk szo ści eme ry tów, któ rzy swą pra cą i po świę ce niem
wy dar li 28 lat te mu ugo ro wi war szaw skie go lot ni ska na
Be mo wie zie mię i stwo rzy li oa zę zie le ni. Pra cu ją da lej na
je go rzecz i na rzecz swo ich dzia łek. Ist nie ją ca usta wa 

z dnia 8 lip ca 2005 r., za okres czte rech lat, w peł ni zda ła
eg za min i jest po wszech nie ak cep to wa na. My Dział kow -
cy, do ce nia my jej za pi sy i nie je ste śmy za in te re so wa ni
zmia na mi wła sno ścio wy mi i no wy mi za sa da mi funk cjo -
no wa nia Ogro dów. Świad czy o tym ze bra ne 614 tys. pod -
pi sów ze bra nych w jej obro nie, a jed no cze śnie prze ciw
po przed nie mu, po dob ne mu pro jek to wi. Pro te stu je my
prze ciw igno ro wa niu se tek ty się cy gło sów Dział kow ców
przez par tię, któ ra ma w na zwie „spra wie dli wość” i „pra -
wo”. Na sze ogro dy to zie lo ne płu ca dla miast, po wsta łe
na wy sy pi skach, ugo rach i nie użyt kach dzię ki na szej pra -
cy i na kła dom fi nan so wym. Pa no wie Prze wod ni czą cy!
Po móż cie spo koj nie kul ty wo wać po nad 100-let nią tra dy -
cję dzia łal no ści dział ko wej, do brze słu żą cej 4-mi lio no wej
rze szy Dział kow ców i ich ro dzin w Pol sce. Nie daj cie na -
ru szać spo ko ju, w więk szo ści lu dzi star szych.

Daj cie spo koj nie upra wiać dział ki bez stra chu o lo sy na -
szych Ogro dów i na sze go Związ ku.

NIE - USZCZĘ ŚLI WIA NIU NAS DZIAŁ KOW CÓW
NA SI ŁĘ. WBREW NA SZYM PO TRZE BOM I NA -
SZEJ WO LI.

Wal ne Ze bra nie ROD „Be mo wo II” w War sza wie

Pan Zbi gniew Chle bow ski
Prze wod ni czą cy Klu bu Plat for my Oby wa tel skiej
Pan Sta ni sław Że li chow ski
Prze wod ni czą cy Klu bu Pol skie go 
Stron nic twa Lu do we go
Pan Woj ciech Olej ni czak
Prze wod ni czą cy Klu bu Le wi cy

UCHWA ŁA NR 18/2009
Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go ROD „Be mo wo II” im. Ja na Kry stia na Ulri cha w War sza wie

z dnia 25 kwiet nia 2009 r.
w spra wie: obro ny usta wy z dnia 8 lip ca 2009 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ od ręcz ny pod pis

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ od ręcz ny pod pis 

War sza wa, 25 kwiet nia 2009 r.

ROD „Mal bor ska” w War sza wie
Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

STA NO WI SKO
człon ków ROD „Mal bor ska” w War sza wie

do ty czą ce pro jek tu o ogro dach dział ko wych au tor stwa po słów Pra wa i Spra wie dli wość zło żo ne go 
w Sej mie w dniu 23.03.2009 r.

Człon ko wie ROD „Mal bor ska” w War sza wie z nie po -
ko jem przyj mu ją wia do mość o pro jek cie usta wy o ogro -

dach dział ko wych, ja ka zo sta ła wnie sio na do Sej mu dn.
23.03.2009 r. przez po słów PiS.
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Pro jekt ten prze wi du je roz wią za nie toż sa me z pro jek ta -
mi zło żo ny mi przez PiS w 2007 r. prze ciw ko któ rym
dział kow cy się sprze ci wia li. 

Mi mo tych po ra żek PiS po now nie pro po nu je uwłasz -
cze nie dział kow ców na zie mi, któ rej wła ści cie lem jest
Skarb Pań stwa czy niąc to jed nym ak tem praw nym ra zem
z li kwi da cją Pol skie go Związ ku Dział kow ców i nie
uwzględ nia jąc w ja kiej sy tu acji praw nej jest więk szość
grun tów pod ogro da mi.

Człon ko wie na sze go ogro du to 762 ro dzi ny upra wia ją -
ce dział ki od 1977 ro ku na ob sza rze 28 ha. Stan praw ny
jest nie ure gu lo wa ny ze wzglę du na rosz cze nia Pre zy den -
ta m. st. War sza wy w sto sun ku do grun tów.

Jak wi dać uwłasz cze nie dział kow ców jest więc nie re al -
ne. Sta now czo pro te stu je my prze ciw ko ta kie mu trak to wa -
niu nas, gdyż jest to wy własz cze nie a nie uwłasz cze nie.
Na sze śro do wi sko do sko na le wie, że praw dzi wym ce lem

ko lej nych pro po zy cji tzw. uwłasz cze nia jest cel ko mer cyj -
ny. Stwier dza my, że jest to ko lej na ak cja po li tycz na, aby
zbić in te res dla par tii PiS, po nie waż zbli ża ją się wy bo ry do
Par la men tu Eu ro pej skie go. Ist nie ją ca usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z 2005 r. speł nia ocze ki wa nia
dział kow ców.

Za wie ra spraw dzo ne me cha ni zmy funk cjo no wa nia
ogro dów dział ko wych i da je ro dzi nom dział ko wym, moż -
li wość ko rzy sta nia z naj tań szej for my wy po czyn ku na
wła snej dział ce.

Za po par ciem tej usta wy zło ży ło pod pi sy 614 tys. Dział -
kow ców.

Nie zga dza my się, aby ko lej ne kon cep cje Pra wa i Spra -
wie dli wo ści do pro wa dzi ły do zmia ny usta wy i za prze -
pasz cze nia po nad 180-let nie go do rob ku na sze go
ogrod nic twa w Pol sce, a na te re nie War sza wy po nad 107-
let nie go.

Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji De le ga tów
/-/ Ja ni na Wie sio łek

War sza wa, 25 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Zło tow ska II” w Po zna niu

STA NO WI SKO
Uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Zło tow ska II” w Po zna niu

w dniu 25.04.2009 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ja dwi ga Sze lą gow ska

Uczest ni cy wal ne go Ze bra nia po za po zna niu się z pro -
jek tem dru ku sej mo we go nr 1886 do ty czą ce go usta wy o
ogro dach dział ko wych stwier dza ją, że za wie ra on nie ko -
rzyst ne dla dział kow ców roz wią za nia.

Wno si my o od rzu ce nie przez po słów w I czy ta niu wnie -
sio ne go pro jek tu PiS. Uwa ża my, ze w ko leb ce ogrod nic -
twa dział ko we go, ja kim jest Po znań i Wiel ko pol ska,
pro jekt ten nie znaj dzie po par cia.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Ma rian Hof f man

Po znań, 25 kwiet nia 2009 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

ROD „Elek tro mon taż” w War sza wie
Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

Sza now ny Pa nie Mar szał ku.
Sta no wi sko człon ków ROD „Elek tro mon taż” w War -

sza wie do ty czą ce pro jek tu o ogro dach dział ko wych au tor -
stwa po słów Pra wa i Spra wie dli wość zło żo ne go w Sej mie
w dniu 23.03.2009 r.
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Człon ko wie ROD „Elek tro mon taż” w War sza wie z nie -
po ko jem przyj mu ją wia do mość o pro jek cie usta wy 
o ogro dach dział ko wych, ja ka zo sta ła wnie sio na do Sej mu
dn. 23.03.2009 r. przez po słów PiS.

Pro jekt ten prze wi du je roz wią za nie toż sa me z pro jek ta -
mi zło żo ny mi przez PiS w 2007 r. prze ciw ko któ rym
dział kow cy się sprze ci wia li.

Mi mo tych po ra żek PiS po now nie pro po nu je uwłasz -
cze nie dział kow ców na zie mi, któ rej wła ści cie lem jest
Skarb Pań stwa czy niąc to jed nym ak tem praw nym ra zem
z li kwi da cją Pol skie go Związ ku Dział kow ców i nie
uwzględ nia jąc, w ja kiej sy tu acji praw nej jest więk szość
grun tów pod ogro da mi.

Człon ko wie na sze go ogro du to 89 ro dzin upra wia ją cych
dział ki od 1963 ro ku na ob sza rze 4,12 ha. Stan praw ny
jest nie ure gu lo wa ny ze wzglę du na rosz cze nia Pre zy den -
ta m. st. War sza wy w sto sun ku do grun tów.

Jak wi dać uwłasz cze nie dział kow ców jest więc nie re al -
ne. Sta now czo pro te stu je my prze ciw ko ta kie mu trak to wa -
niu nas, gdyż jest to wy własz cze nie a nie uwłasz cze nie.

Na sze śro do wi sko do sko na le wie, że praw dzi wym ce -
lem ko lej nych pro po zy cji tzw. uwłasz cze nia jest cel ko -
mer cyj ny.

Stwier dza my, że jest to ko lej na ak cja po li tycz na, aby
zbić in te res dla par tii PiS, po nie waż zbli ża ją się wy bo ry do
Par la men tu Eu ro pej skie go. Ist nie ją ca usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z 2005 r. speł nia ocze ki wa nia
dział kow ców.

Za wie ra spraw dzo ne me cha ni zmy funk cjo no wa nia
ogro dów dział ko wych i da je ro dzi nom dział ko wym, moż -
li wość ko rzy sta nia z naj tań szej for my wy po czyn ku na
wła snej dział ce.

Za po par ciem tej usta wy zło ży ło pod pi sy 614 tys. Dział -
kow ców.

Nie zga dza my się, aby ko lej ne kon cep cje Pra wa i Spra -
wie dli wo ści do pro wa dzi ły do zmia ny usta wy i za prze -
pasz cze nia po nad 180-let nie go do rob ku na sze go
ogrod nic twa w Pol sce, a na te re nie War sza wy po nad 107-
let nie go.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Jan Wrze cian

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ mgr Ry szard Ga jew ski

War sza wa, 26 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Ks. Z. Ma słow skie go w Po zna niu

STA NO WI SKO
Dział kow ców ROD im. Ma słow skie go w Po zna niu

w spra wie pro jek tu sej mo we go nr 1886 PiS do ty czą ce go ogro dów dział ko wych

Dział kow cy zgro ma dze ni w dniu 26.04.2009 ro ku na
Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym za 2008 rok po za -
po zna niu się z pro jek tem PiS druk nr 1886 sta now czo pro -
te stu ją prze ciw ko roz wią zy wa niu w nim pry wat nych
spraw.

Je ste śmy prze ciw ko li kwi da cji usta wy o ROD z 8 lip ca
2005 ro ku. Ogród nasz ist nie je od 1935 ro ku i wy ra ża my
na dzie ję, że Po sło wie od da lą w I czy ta niu pro jekt PiS 
i po zwo lą nam na dal cie szyć się upra wą i wy po czyn kiem
na dział ce.

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Po znań, 26 kwiet nia 2009 r.
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Sza now ny Pa nie Mar szał ku
My uczest ni cy wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go Ro -

dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. 27 lip ca w Bia łym sto -
ku wy ra ża my za nie po ko je nie na si la ją cy mi się ata ka mi na
Pol ski Zwią zek Dział ko wy i usta wę z dnia 8 lip ca 2005 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Jesz cze nie za ni kły
nie po ko je dział kow ców zwią za ne z nie re spek to wa niem
praw dział kow ców, któ re nio sła ze so bą tzw. „spe cu sta -
wa” dro go wa czy ostat nio do ko na ne zmia ny w usta wie
Pra wo bu dow la ne, a już Klub PiS -u zło żył w Sej mie na
Pa na rę ce pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych, zno wu
sie jąc nie po kój wśród dział kow ców i szum wo kół dzia -
łek.

Do tych cza so wa usta wa o ROD uchwa lo na przez Sejm
RP 8 lip ca 2005 ro ku cał ko wi cie za bez pie cza po trze by
dział kow ców i okre śla ko rzyst ne dla nich za sa dy funk cjo -
no wa nia ogro dów.

Ruch ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce li czy po nad
117 lat. Ogro dy dział ko we by ły i są na dal dla dział kow -
ców z miast i mia ste czek miej scem wy po czyn ku po pra -
cy, a przede wszyst kim po mo cą eko no micz ną. Sta no wią
płu ca dzi siej szych za be to no wa nych miast

Sprze ci wia my się aby dla ce lów ko mer cyj nych, ruch
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce oraz tra dy cje wie lu
po ko leń dział kow ców zo sta ły w imię par tyj nych in te re -
sów bez pow rot nie znisz czo ne.

Zło żo ny w Sej mie RP dnia 23 mar ca 2009 ro ku no wy
pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych usta wy nie za -
wie ra żad nych gwa ran cji, że pol scy dział kow cy otrzy ma -
ją dział ki na wła sność i to bez po no sze nia kosz tów.
Dział ko wiec bę dzie mu siał po nieść kosz ty prze kształ ce nia
dział ki, mię dzy in ny mi kosz ty po mia rów oraz opra co wań
geo de zyj nych i kar to gra ficz nych, kosz ty są do we z ty tu łu
za ło że nia i wpi su do księ gi wie czy stej pra wa wła sno ści
dział ki na by tej na pod sta wie de cy zji or ga nu sa mo rzą do -
we go. Stąd zwo dze nie dział kow ców wy ku pem dzia łek na
wła sność za sym bo licz ną „zło tów kę” jest wiel kim ab sur -
dem. Ża den Pre zy dent, Bur mistrz czy Wójt nie sprze da
dzia łek na wła sność, sko ro po nad 70% ogro dów nie jest
uję tych w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go oraz w opra co wa niach stu dyj nych ja ko ogro -
dy dział ko we. Po nad to ak tu al ny stan praw ny grun tów

zaj mo wa nych przez ro dzin ne ogro dy dział ko we oraz la wi -
no wo zgła sza ne rosz cze nia osób fi zycz nych w sto sun ku
do tych grun tów po wo du ją, że uwłasz cze nie nie bę dzie
moż li we.

Pro jekt prze wi du je rów nież nie wiel ki za kres sa mo rząd -
no ści, sta no wi wprost, że nad zór nad dzia łal no ścią sa mo -
dziel nych ogro dów dział ko wych spra wu je wójt, bur mistrz
lub pre zy dent mia sta i za kła da na wzór wspól not miesz ka -
nio wych two rze nie wspól not dział ko wych po przez od płat -
ne za rzą dza nie ogro da mi, za stę pu jąc do tych cza so we
za rzą dza nie opar te w zde cy do wa nej więk szo ści o dzia łal -
ność spo łecz ną ak ty wu, któ ry jest dzi siaj w każ dym ro -
dzin nym ogro dzie dział ko wym. Kon se kwen cją ta kie go
dzia ła nia jest po wo ła nie tzw. Ra dy spo łecz nej, któ ra jest
ści śle po wią za na z wła dza mi sa mo rzą do wy mi i w ich
imie niu spra wu je nad zór kon tro l ny nad bie żą cym funk -
cjo no wa niem ogro du.

Oczy wi stym jest też, że pod sta wo wym ce lem pro jek tu
usta wy o ogród kach dział ko wych jest li kwi da cja Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, ogól no pol skiej or ga ni za cji po -
za rzą do wej, sa mo fi nan su ją cej się, któ ra do tych czas
sku tecz nie bro ni dział kow ców i ogro dy dział ko we przed
ta ki mi pro po zy cja mi ja kie za pi sa li par la men ta rzy ści PiS 
w pro jek cie usta wy o ogród kach dział ko wych.

Pod rzą da mi ak tu al nej usta wy czu je my się bez piecz nie,
ma my zgod nie z art.14 obec nie obo wią zu ją cej usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych za pew nio ne bez płat -
ne i bez ter mi no we pra wo użyt ko wa nia dzia łek i czer pa -
nie z niej po żyt ków. Od no si my wra że nie czy ta jąc pro jekt
usta wy, że do ogro dów wra ca ją la ta 50-te mi nio ne go wie -
ku, kie dy to oby wa te lom Pol ski Lu do wej na cjo na li zo wa -
no ich do ro bek ży cia

Wy da wa ło się, że po my sły „uwłasz cze nia” ode szły do
hi sto rii. Nie ste ty po raz ko lej ny wzglę dy czy sto po li tycz -
ne – zbli ża ją ca się kam pa nia wy bor cza do Par la men tu Eu -
ro pej skie go – na ra ża ją dział kow ców na groź bę utra ty
do tych czas na by tych praw, za gwa ran to wa nych w usta wie
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Czas naj wyż szy, aby Par la men ta rzy ści da li spo kój ro -
dzin nym ogro dom dział ko wym i skoń czy li te kil ku na sto -
let nie pod cho dy w ce lu zdo by cia elek to ra tu spo so bem
„oszu kań czym” na lep.

Wal ne Ze bra nie ROD im. 27 lip ca w Bia łym sto ku

Sza now ny Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia człon ków ROD im. 27 lip ca w Bia łym sto ku

z dnia 25 kwiet nia 2009 r.
w spra wie zło żo ne go w Sej mie RP pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych w wer sji Klu bu Par la men -

tar ne go Pra wa i Spra wie dli wo ści
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Pa nie Po słan ki i Pa no wie Po sło wie
jest wie le in nych dzie dzin ży cia co dzien ne go, któ ry mi

po win ni ście się za jąć np. za po bie ga nie zu bo że niu spo łe -
czeń stwa, służ bą zdro wia, oświa tą, eme ry ta mi i ren ci sta -
mi, miesz kal nic twem, opie ką spo łecz ną i bez ro bo ciem.
Zwra ca my się więc do Pa na Mar szał ka o za prze sta nie prac

nad zmia na mi usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych, gdyż obec na usta wa gwa ran tu je nam spo koj ne
użyt ko wa nie na szych dzia łek.

Ape lu je my do Pa na i wszyst kich Po słów i Se na to rów 
o za nie cha nie wszel kich dzia łań prze ciw ko li kwi da cji obec -
ne go sta nu praw ne go Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ pod pi sy 68 osóbBia ły stok, 25 kwiet nia 2009 r.

ROD „Przy ro da” w El blą gu

Pan Mar sza łek Sej mu RP
Bro ni sław Ko mo row ski

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „PRZY RO -
DA” w El blą gu po za po zna niu się z ko lej nym pro jek tem
usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa Po sła na Sejm
RP An drze ja De ry z ugru po wa nia Pra wa i Spra wie dli wo -
ści, uwa ża, że Pan Po seł po raz ko lej ny pró bu je „za mie -
szać” w spo łecz no ści dział kow ców.

I czy to ucho dzi Po sło wi, któ ry jest wy bie ra ny przez wy -
bor ców rów nież dział kow ców gdy w Kra ju jest ma sę pro -
te stów użyt kow ni ków ogro dów dział ko wych. Są dzi my że
wy bor cy za pa mię ta ją na zwi sko DE RA w ko lej nych wy bo -
rach al bo wiem ten Po seł nie słu cha gło su tych co go wy -
bra li tyl ko pró bu je za ła twić swo je i „ko le siów” pry wat ne
in te re sy.

Po mysł two rze nia wspól not dział ko wych oraz li kwi da -
cja do tych cza so we go sta tu su praw ne go, a nad to zwo dze -
nie dział kow ców wy ku pem dzia łek na wła sność za
przy sło wio wą „zło tów kę” to wiel ki ab surd. Po seł De ra
mie rzy wszyst kich dział kow ców za war to ścią wła sne go
port fe la za sob ne go o die tę po sel ską /nie ma łą/ na któ rą
skła da ją się rów nież dział kow cy za po mi na jąc o tym, że
prze szło 85% użyt kow ni ków tych dzia łek to eme ry ci 
i ren ci ści. Niech Po seł De ra zaj mie się wła śnie eme ry ta mi
i ren ci sta mi, aby po pra wić ich byt i wy cią gnąć z gło do -
wych eme ry tur mo że do pie ro póź niej bę dzie ich stać na

wy kup dział ki na wła sność. Pro jekt usta wy dą ży do za -
bra nia im te go co po zwa la pod re pe ro wy wać skrom ny bu -
dżet do mo wy, W isto cie pro jekt usta wy o ogro dach
dział ko wych zmie rza do od da nia zie mi bo ga tym i o to
cho dzi Po sło wi Pra wa i Spra wie dli wo ści.

Sta wia my bar dzo pro ste py ta nie „Czy war to bu rzyć 
i nisz czyć to co do brze słu ży lu dziom od po nad 100 lat?”.

W Kra ju ma my do ure gu lo wa nia bar dziej waż niej sze
pro ble my, niż ogro dy dział ko we, cho ciaż by służ ba zdro -
wia, oświa ta, opie ka spo łecz na, miesz kal nic two, ro sną ce
bez ro bo cie. Niech Par tia Pra wa i Spra wie dli wo ści zaj mie
się ty mi dzie dzi na mi ży cia bo roz wią za nia pro po no wa ne
od no śnie ogro dów dział ko wych nie ma ją nic wspól ne go 
z pra wem i spra wie dli wo ścią, wręcz na ru sza ją za sa dy
współ ży cia spo łecz ne go.

Uwa ża my iż przed ło żo ny przez po sła PiS pro jekt usta -
wy o ogród kach dział ko wych jest do ku men tem szko dli -
wym i nie bez piecz nym. Ini cja ty wę tę na le ży okre ślić, ja ko
prze jaw nie od po wie dzial no ści lub też złej wo li jej au to ra.
Z te go po wo du zwra ca my się do Pa na Mar szał ka Sej mu
oraz wszyst kich po słów o pod ję cie zde cy do wa nych dzia -
łań, któ re spo wo du ją, iż pro jekt ten zo sta nie ka te go rycz -
nie od rzu co ny, ja ko na ru sza ją cy za sa dy de mo kra tycz ne go
pań stwa pra wa oraz wo lę je go oby wa te li.

Z po wa ża niem
Za Za rząd ROD „Przy ro da” w El blą gu

Pre zes Za rzą du
/-/ Bo le sław ChmielEl bląg, 29 kwiet nia 2009 r.



139

W związ ku z po raz ko lej ny po dej mo wa ny mi przez po -
słów PiS ini cja ty wa mi zmie rza ją cy mi do zmia ny ak tu al -
nie funk cjo nu ją ce go po rząd ku praw ne go w spra wach
ro dzin nych ogro dów dział ko wych i Pol skie go Związ ku
Dział kow ców Wal ne Ze bra nie człon ków PZD w Ro dzin -
nym Ogro dzie Dział ko wym „Pie ni sta” w Ło dzi wy ra ża
swo je obu rze nie wo bec tych dzia łań. Wy da wa ło się, że
po my sły tzw. „uwłasz cze nia” dział kow ców prze szły do
hi sto rii, że wzię to pod roz wa gę 614 tys. pod pi sów zło żo -
nych w obro nie usta wy z 2005 r. o ROD. Jed nak naj wy -
raź niej PiS nie za mie rza li czyć się z gło sem dział kow ców,
sko ro dzia ła wbrew ich wo li.

Więk szość dział kow ców w na szym ogro dzie to wie lo -
let ni człon ko wie Związ ku, któ rzy dział ki w użyt ko wa nie
otrzy ma li ja ko za mien ne za ogro dy li kwi do wa ne pod
prze bu do wę ukła du dro go we go i któ rzy do świad czy li na
wła snym przy kła dzie, że przy na leż ność do Związ ku nie
prze szko dzi ła a wręcz po mo gła w dal szym ko rzy sta niu 
z do bro dziej stwa ogro du i dział ki. Zda je my so bie spra wę,

że po sło wie PiS nie chcą od pu ścić dział kow com, bo atrak -
cyj ne dzi siaj te re ny zaj mo wa ne przez ogro dy dział ko we
spę dza ją sen z oczu róż nym de we lo pe rom, a Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców stoi na prze szko dzie tym za mie rze -
niom. Uchy le nie usta wy o ROD oraz li kwi da cja PZD
umoż li wi ły by swo bod ne prze zna cza nie na ce le ko mer cyj -
ne grun tów za ję tych przez ogro dy.

Nikt nie za prze czy, że ogro dy w mie ście to ta ni wy po -
czy nek, za dba na zie leń, do dat ko we płu ca mia sta. Upra wa
dział ki to nie tyl ko hob by lu dzi pra cu ją cych, to czę sto je -
dy ne za ję cie i ra dość ży cia na eme ry tu rze.

Czy po sło wie PiS chcą wziąć na swo je su mie nie krzyw -
dę, ja ka zo sta nie wy rzą dzo na tym wszyst kim, któ rzy stra -
cą swo je dział ki.

Dla te go więc ape lu je my do par la men ta rzy stów, aby
spra wę funk cjo no wa nia ogro dów po zo sta wić dział kow -
com i za nie chać nisz cze nia do rob ku wie lu po ko leń.

Po my sło wi PiS wal ne ze bra nie człon ków ROD „Pie ni -
sta” w Ło dzi mó wi zde cy do wa nie NIE.

Wal ne Ze bra nie ROD „Pie ni sta” w Ło dzi

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

w ROD „Pie ni sta” w Ło dzi
z dnia 25 kwiet nia 2009 ro ku

w spra wie pro jek tu usta wy o ogród kach dział ko wych au tor stwa PiS

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
/-/ Ma ria Gar czyń ska

Łódź, 25 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „Pła szów” w Kra ko wie

APEL

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ An na Piotr kow ska

Za rząd ROD Pła szów w opar ciu o uchwa łę wal ne go ze -
bra nia człon ków ROD z dnia 25.04.2009 r. w spra wie no -
we go pro jek tu usta wy ,,o ogro dach dział ko wych”, zwra ca
się do Pań stwa z ape lem o usza no wa nie wo li dział kow -
ców na sze go Ogro du, któ rzy po pie ra ją sta no wi sko Kra jo -
wej Ra dy PZD z dnia 31 mar ca 2009 r.

Po za po zna niu się na wal nym ze bra niu z tre ścią pro jek -
tu usta wy o ogród kach dział ko wych, wnie sio nej w dniu
23.03.2009 r. przez po sła PiS An drze ja De rę, dział kow cy
wy ra zi li głę bo ki nie po kój i oba wę o dal sze ist nie nie ogro -
dów w gra ni cach miast. Za ło żo na w pro jek cie li kwi da cja
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ re go je ste śmy
człon ka mi, jest bez za sad na i sta now czo prze ciw ko te mu

pro te stu je my. Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni -
za cją two rzo ną przez jej człon ków, któ rzy zrze sza ją się
do bro wol nie i brak jest kon sty tu cyj nych prze sła nek w kie -
run ku je go li kwi da cji. Po pie ra my PZD i je go dzia łal ność,
któ ra bro ni wspól nych praw wszyst kich dział kow ców.

Ty sią ce pod pi sów skła da nych w obro nie usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych świad czy o wo li dział -
kow ców w za kre sie utrzy ma nia pra wo daw stwa do ty -
czą ce go ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Ko lej ne pro jek ty ustaw o ogro dach dział ko wych w cią -
gu ostat nich kil ku lat za kła da ją przede wszyst kim li kwi da -
cję Pol skie go Związ ku Dział kow ców i prze ję cie te re nu
zaj mo wa ne go przez ogród we wła da nie gmi ny (bur mi strza
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lub wój ta). Ewen tu al ny wy kup dzia łek po opła ce niu
wszyst kich kosz tów zwią za nych uza leż nio ny jest od de cy -
zji gmi ny; uwa ża my, że nie jest re al ne, by któ ra kol wiek
gmi na zde cy do wa ła się sprze dać dział kow com te ren ogro -
du na te re nie miast. Usta wa nie mo że, bo wiem zmu szać
gmi ny do sprze da ży swo je go ma jąt ku za bez cen. Prze ję -
cie te re nów ogro dów PZD przez gmi ny sta nie się du żo ła -
twiej sze w świe tle pro jek tu usta wy: na ce le bar dzo róż ne 
i nie ko niecz nie ogól no spo łecz ne. Obo wią zu ją ca usta wa 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 2005 r., jest obec nie
sku tecz ną ba rie rą do swo bod ne go przej mo wa nia grun tów.

Po nad to no wy pro jekt usta wy za kła da od płat ne za rzą -
dza nie ogro da mi oraz moż li wość wy bo ru na człon ka za -
rzą du /w tym pre ze sa ogro du/ oso by nie bę dą cej człon kiem
wspól no ty. Kosz ty utrzy ma nia Za rzą du ob cią żą do dat ko -
wo dział kow ców.

Sta now czo pro te stu je my prze ciw zmia nom usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 r. i zwra ca my się
od rzu ce nie pro jek tu usta wy z mar ca 2009 r. oraz o za prze -
sta nie „uszczę śli wia nia” nas ko lej ny mi nie do przy ję cia
pro po zy cja mi zmian usta wy o ROD.

Dział kow cy chcą spo koj nie go spo da ro wać w ro dzin -
nych ogro dach i pra co wać na dział kach zgod nie z wła -
snym upodo ba niem. Chce my upra wiać na sze dział ki dla
przy jem no ści, po trzeb ro dzi ny i wspól ne go po żyt ku. Ape -
lu je my do wszyst kich Par la men ta rzy stów RP, Sze fów
Klu bów Po sel skich, Pre mie ra Rzą du RP i wszyst kich Mi -
ni strów o za pew nie nie nam dal sze go spo koj ne go dzia ła nia
w struk tu rach na sze go Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Sta no wi sko Wal ne go Ze bra nia ROD „Pła szów” zo sta ło
po par te 85 pod pi sa mi wszyst kich obec nych na ze bra niu
człon ków.

Pre zes ROD Pła szów
/-/ Ma rze na Smę der

Wi ce -Pre zes ROD Pła szów
/-/ Cze sław So pel

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Ry szard Ko te lon

Kra ków, 4 ma ja 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Re laks” w Ole śnie

Pan
Do nald Tusk
Pre mier Rze czy po spo li tej Pol skiej

STA NO WI SKO
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Re laks w Ole śnie pod ję te pod czas Wal ne go Ze bra nia

w dniu 17.04. 2009 r.
w spra wie pro jek tu usta wy PiS o ogród kach dział ko wych

Wal ne ze bra nie człon ków Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go Re laks w Ole śnie po za po zna niu się z pro jek tem
ww. usta wy sta now czo pro te stu je prze ciw ko wpro wa dza -
niu ce lo we mu obie cy wa niu, rze czy nie re al nych. Uzna je -
my po wyż szy pro jekt usta wy za go dzą cy w in te re sy
dział kow ców i ich ro dzin. Pro jekt ten wpro wa dza nie po -
kój w ogro dach zwią za ny w efek cie z wy własz cze niem
dział kow ców i utra tę ka wał ka uko cha nej pol skiej zie mi,
któ ra da je eme ry tom i ren ci stom wie le sa tys fak cji i zdro -
wia, czę sto uko je nia przy wsze la kich do le gli wo ściach i
cho ro bie. My śmy się już raz wy po wie dzie li w tej spra wie
po pie ra jąc na szą usta wę o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych, któ rą po pie ra 614 tys. dział kow ców w kra ju.

Dla cze go Klub Par la men tar ny PiS in ge ru je w śro do wi -
sko dział kow ców, czy Eu ro 2012 już ich nie in te re su je,

czy nie ma waż niej szych spraw w na szym kra ju do za ła -
twie nia. Wi dząc to co dzie je się w kra ju bez te go pro jek -
tu, moż na stwier dzić, że ogro dy dział ko we są li kwi-
do wa ne na wsze la kie in we sty cje, któ re gmi nom przy no szą
zysk, wi dać to po prze strzen nych pla nach za go spo da ro -
wa nia miast. Je ste śmy pew ni, że w przy pad ku wpro wa -
dze nia te go pro jek tu, gmi ny po zy ska ją no we te re ny, ale
nie na ce le ogrod ni cze. Na tej zie mi in ni bę dą ro bi li in te -
re sy i się bo ga ci li.

Je ste śmy prze ko na ni, że in ne ugru po wa nia po li tycz ne
w sej mie do te go nie do pusz czą i nie skrzyw dzą lu dzi naj -
bied niej szych sta rych, któ rych nie stać na kosz ty wy ku -
pu, czy in we sto wa nie.

Ma my na dzie ję, że w na szym kra ju de mo kra tycz nym
zo sta nie usza no wa na wo la na szych dział kow ców.

Z po wa ża niem
Pre zes ROD

/-/ Ta de usz Rut koOle śno, 17 kwiet nia 2009 r.
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Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go za
2008 rok Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Obroń -
ców Wy brze ża w Świ no uj ściu ne ga tyw nie oce nia ją po li -
ty ków, któ rzy swy mi dzia ła nia mi dą żą do li kwi da cji
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, a tym sa mym Ro dzin -
nych Ogro dów Dział kow cy. Do wo dem na to jest wnie sio -
ny do Sej mu w dniu 23.03.2009 r. przez Klub Par -
la men tar ny Pra wo i Spra wie dli wość (wnio sko daw ca Po -
seł An drzej De ra) ko lej ny pro jekt „usta wy o ogro dach
dział ko wych”. Pro jekt ten nie od bie ga w spo sób istot ny
od pro po zy cji lan so wa nych po przed nio. Ma mi on dział -
kow ców uwłasz cze niem na bar dzo do god nych wa run kach
a tak na praw dę po zba wia ochro ny praw nej, umoż li wia
prze ję cie ma jąt ku Związ ku i pod po rząd ko wu je ogro dy
wła dzom sa mo rzą do wym.

Zbli ża ją się wy bo ry do Par la men tu Eu ro pej skie go i par -
tie roz po czy na ją swo je kam pa nie, aby po zy skać elek to rat.
Po sta no wi li, więc po raz ko lej ny pu sty mi fra ze sa mi, któ -
re nie wy trzy mu ją pró by kry ty ki, ura czyć dział kow ców
obiet ni cą tzw. „uwłasz cze nia”. Nie ste ty bra ku je ja kich kol -

wiek gwa ran cji, że dział kow cy otrzy mu ją swo je dział ki
na wła sność, bo wiem pro po no wa ne „uwłasz cze nie” jest
nie moż li we. Na prze szko dzie stoi ak tu al ny stan praw ny
grun tów za ję tych przez ogro dy dział ko we, któ re są ma so -
wo wy rzu ca ne z pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go oraz co raz czę ściej są ob cią żo ne rosz cze nia mi osób
fi zycz nych i praw nych.

Stwier dza my, że pro po zy cje PiS są nie wia ry god ne, tak
na praw dę zmie rza ją je dy nie do li kwi da cji ogro dów dział -
ko wych i prze zna cze niu ich na in ne ce le. Ogro dy dział -
ko we ist nie ją po nad sto lat i nie są wy my słem ko mu-
ni stów, jak twier dzą nie któ rzy po sło wie PiS. Ist nie ją 
w wie lu kra jach, rów nież w Unii Eu ro pej skiej.

Ma jąc na uwa dze po wyż sze, ape lu je my do po li ty ków
(po słów i se na to rów), aby w/w pro jekt od rzu cić i nie
uszczę śli wiać dział kow ców na si łę. Stwier dza my, że kon -
ty nu acja ist nie nia ROD i obec nych struk tur Pol skie go
Związ ku Dział kow ców jest gwa ran tem ko rzy sta nia z dzia -
łek przez lu dzi star szych, eme ry tów i łu dzi o niż szym stan -
dar dzie by to wym.

Z po wa ża niem

Wal ne Ze bra nie ROD im. Obroń ców Wy brze ża w Świ no uj ściu

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go za rok 2008 Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go

im. Obroń ców Wy brze ża w Świ no uj ściu

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Świ no uj ście, 25 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Dro go wiec” w Ba czy nie

UCHWA ŁA nr 9/2009
Wal ne go ze bra nia Spra woz daw cze go człon ków ROD im. „Dro go wiec” 

od by te go w dniu 25.04.2009 r.

Pre zes ROD
/-/ 

Wal ne ze bra nie Spra woz daw cze człon ków ROD im.
Dro go wiec po pie ra wszel kie dzia ła nia po dej mo wa ne

przez KR PZD w obro nie usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Ba czyn, 25 kwiet nia 2009 r.
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Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go za
2008 rok Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ko twi ca” w
Świ no uj ściu ne ga tyw nie oce nia ją dzia ła nia po li ty ków,
któ rych ce lem jest li kwi da cja Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, a tym sa mym Ro dzin nych Ogro dów Dział kow -
cy, o czym świad czy pro jekt „usta wy o ogro dach
dział ko wych” wnie sio ny do Sej mu w dniu 23.03.2009 r.
przez Pra wo i Spra wie dli wość (wnio sko daw ca Po seł An -
drzej De ra), PiS, ce lem po zy ska nia elek to ra tu w zbli ża ją -
cych się wy bo rach. Ma mi dział kow ców uwłasz cze niem
ich na bar dzo do god nych wa run kach np. roz ło że niu opłat
zwią za nych z na by ciem dział ki przez dział kow ca na okres
do 5-ciu lat.

Stwier dza my, że pro po zy cje PiS są po zba wio ne lo gi ki i
są nie wia ry god ne. Pro po zy cje PiS zmie rza ją do li kwi da -
cji ogro dów dział ko wych i prze zna cze niu ich na in ne ce -
le.

Ogro dy dział ko we ist nie ją po nad sto lat i nie są wy my -
słem ko mu ni stów. Ist nie ją też w Unii Eu ro pej skiej.

Re asu mu jąc po wyż sze, zwra ca my się do po li ty ków (po -
słów i se na to rów) z proś bą o od rzu ce nie ww. pro jek tu 
i nie uszczę śli wia nie nas dział kow ców na si łę.

Stwier dza my, że kon ty nu acja ist nie nia ROD w obec -
nych struk tu rach Pol skie go Związ ku Dział kow ców jest
gwa ran tem ko rzy sta nia z dzia łek przez lu dzi star szych,
eme ry tów i lu dzi o niż szym stan dar dzie by to wym.

Z po wa ża niem

Wal ne Ze bra nie ROD „Ko twi ca” w Świ no uj ściu

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go za rok 2008 Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ko twi ca”

w Świ no uj ściu

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
/-/ 

Pre zes ROD „Ko twi ca”
/-/ Ed mund Ko zi kow ski

Świ no uj ście, 24 kwiet nia 2009 r.

ROD im. Ma li na w Uj ściu

Mar sza łek Sej mu RP
Po sło wie i Se na to ro wie
Zie mi pil skiej

Pa nie Mar szał ku,
Po sło wie i Se na to ro wie
Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Ma -

li na w Uj ściu uczest ni czą cy w wal nym ze bra niu po sta no -
wi li śmy skie ro wać do Pa na Mar szał ka Sej mu i na szych
Par la men ta rzy stów kil ka słów na te mat no we go pro jek tu
usta wy PiS o ogro dach dział ko wych.

In for mu je my przed sta wi cie li wła dzy usta wo daw czej, że
od bie ra my je go pro po zy cje z nie po ko jem. Jest to ko lej na
pro po zy cja PiS li kwi da cji ogro dów, Związ ku i usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku.

Za sta na wia my się ja ki cel ma ten no wy pro jekt usta wy
w cza sie trwa nia kry zy su eko no micz ne go. W na szej oce -
nie to jak nie wia do mo o co cho dzi – a w pro jek cie PiS
trud no zna leźć coś do bre go dla nas dział kow ców – to cho -
dzi o pie nią dze, a wła ści wie o grun ty ogro dów, któ re
przej mą in we sto rzy, a nie jak pro po nu je cie dział kow cy.

Trud no nam po jąć, że twór ca usta wy Po seł An drzej De -
ra - czło nek na sze go Związ ku ta kie roz wią za nia pro po nu -
je nam dział kow com głów nie eme ry tom i ren ci stom,
któ rym trud no zwią zać, co mie siąc ko niec z koń cem. To
na dział ce czu je my, że ży je my, tu taj ma my przy ja ciół i za -
po mi na my o na szych pro ble mach i cho ro bach. Ro śli ny za
na sza mi łość do nich do zie mi i do dział ki od wza jem nia -
ją się nam pięk ny mi kwia ta mi i owo ca mi.

Tru do więc nam zro zu mieć in ten cje twór ców usta wy,
bo prze cież pro wa dzą one do wy własz cze nia nas z na -
szych dzia łek co jest jed no znacz ne z li kwi da cją ogro dów
i Związ ku.

Dla te go zwra ca my się do Na szych Par la men ta rzy stów 
z proś bą – od rzuć cie ten szko dli wy dla nas dział kow ców
i Związ ku pro jekt usta wy PiS o ogro dach dział ko wych 
w pierw szym czy ta niu.

Pre zes ROD
/-/ Fran ci szek Re jew ski

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Sta ni sław Dauk sze wiczUj ście, 7 ma ja 2009 r.
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Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „LOT NIK”

we Wro cła wiu, re pre zen tu ją cy 250 ro dzin zrze szo nych 
w na szym ogro dzie, z wiel kim za nie po ko je niem za po znał
się z pro jek tem no wej usta wy o ogród kach dział ko wych.
Pro jekt usta wy zo stał zło żo ny do La ski Mar szał kow skiej
przez PiS.

Wy ra ża my swój sprze ciw prze ciw ko li kwi da cji Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców a w je go miej sce two rze nie
„Wspól not Dział ko wych”. Na szym zda niem pro jekt usta -
wy jest in ge ren cją w sa mo rząd ność i sa mo dziel ność Ogro -
dów Dział ko wych. Fał szu je rze czy wi stość ju dząc i łu dząc
dział kow ców moż li wo ścią wy ku pu dzia łek za 1% ich

war to ści. Przy kła dem jest plan roz wo ju mia sta Wro cław,
któ ry to za kła da li kwi da cję Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych.

Przy ję cie przez Sejm RP pro jek tu usta wy PiS po zwo li
zna cjo na li zo wać ma ją tek, któ ry my dział kow cy przez
dzie się cio le cia bu do wa li śmy, two rząc miej sca, któ re są dla
nas i na szych ro dzin osto ją spo ko ju, re kre acji i wy po czyn -
ku.

Dla te go zwra ca my się do Pa na Mar szał ka o wni kli wą
ana li zę pro jek tu usta wy zwra ca jąc uwa gę na jej ne ga tyw -
ne skut ki, któ re mo gą ude rzyć w mi lio no wą rze szę dział -
kow ców.

Człon ko wie Za rzą du ROD „Lot nik” we Wro cła wiu
/-/ Ry szard Mac

/-/ Te re sa Duch nia ka
/-/ Sta ni sław Ko ło dziej czyk

/-/ Zbi gniew Kor niak
/-/ Ka zi mierz Za goz da
/-/ Ire ne usz Ma ków ka

ROD „Lot nik” we Wro cła wiu

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

Wro cław, 5 ma ja 2009 r.

ROD im. 1000-le cia w Człu cho wie

STA NO WI SKO

W na wią za niu do po now nej pró by skłó ce nia dział ko wi -
czów, w ro dzin nych ogro dach dział ko wych przez ko lej ne
zło że nie pro jek tu usta wy do Sej mu przez Po sła Pa na An -
drze ja De rę i po par te go przez 18 in nych Po słów z ugru po -
wa nia pra wi co we go wy wo dzą cych się z par tii Pra wa 
i Spra wie dli wość.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją ist nie ją -
cą od po nad 100 lat two rzo ną do bro wol nie przez jej człon -
ków i nie wy stę pu ją w nie] żad ne kon sty tu cyj ne pra wa,
któ re mo gły by sta no wić po wód do jej li kwi da cji. Po raz
ko lej ny nie da je nam się spo koj nie pra co wać, wy po czy -
wać i cie szyć się na wy pra co wa nych nie użyt kach (ba -
gnach mo cza rach itp.) przez la ta cięż kiej i mo zol nej pra cy.

Nie zga dza my się z pro jek tem usta wy z dnia 23 mar ca
2009 ro ku a mię dzy in ny mi nie ma my żad nej pew no ści,
co do prze ka za nia przez lo kal ne wła dze sa mo rzą do we

(bur mi strzów, wój tów,) grun tów dział ko wych pod wła -
sność po szcze gól nych dział ko wi czów, nie ży czy my so bie
żad nych zmian w za kre sie or ga ni za cyj nym ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce cie szą ce go się po nad 100-let nią tra -
dy cją, nie uszczę śli wiaj cie nas na si łę.

We dług pro jek tu usta wy za kła da się od płat ne za rzą dza -
nie ogro da mi oraz moż li wo ścią wy bo ru na człon ka za rzą -
du oso by fi zycz nej po za człon ków ogro du, nie ma ją ce go
po ję cia o funk cjo no wa niu ogro du, co wią że się z du żym
wzro stem po no szo nych opłat na rzecz pry wat nych ogro -
dów w śro do wi sku ist nie ją ce go du że go bez ro bo cia i po -
głę bia ją ce go się w na szym re gio nie.

Sta now czo pro te stu je my, prze ciw ja kimkolwiek zmia -
nom usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych i li -
kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Pol sce.

W imie niu ROD w Człu cho wie
Pre zes Za rzą du

/-/ Ma rek Adam skiCzłu chów, 26 mar ca 2009 r.



144

Po za po zna niu się z pro jek tem Usta wy o ogro dach dział -
ko wych wnio sko wa nym przez An drze ja De rę w dniu
23.03.2009 r., Wal ne Ze bra nie człon ków ROD „No wy” 
w Mocz ko wie w dniu 25 kwiet nia 2009 r. za ję ło na stę pu -
ją ce sta no wi sko:

Usta wa jest peł na błę dów me ry to rycz nych (błę dy 
w sfor mu ło wa niach, nie do po wie dze nia, naj czę ściej mó -
wi się tyl ko o wła ści cie lach po mi ja jąc dzier żaw ców). Ca -
łość usta wy ro zu mie my ja ko pro po zy cję wy własz cze nia
a nie uwłasz cze nia dział kow ców.

1. Z roz dzia łu 2 art. 5 wy ni ka, że tyl ko gmi na mo że two -
rzyć i li kwi do wać ogro dy dział ko we. W tym mo men cie
co bę dzie z ogro da mi funk cjo nu ją cy mi, gdy ten te mat nie
jest waż ny dla gmi ny? Do li kwi da cji ogro dów wy star czy
tyl ko uchwa ła ra dy gmi ny.

2. Ogro dy ma ją funk cjo no wać ja ko wspól no ty ogro du
za czym idą do dat ko we kosz ty ich utrzy ma nia po no szo ne
oczy wi ście przez wła ści cie li dzia łek.

3. Aby moż na by ło prze kształ cić obec ne ogro dy ro dzin -
ne w dział ki na no wych za sa dach, pro po nu je się li kwi da cję
PZD. W pro jek cie usta wy nie ma nic na te mat te go okre su
przej ścio we go. A w tym wła śnie mo men cie gmi ny mo gą
zmie nić np. lo ka li za cję ogro dów. Po nadto w wy ni ku li kwi -
da cji PZD ża den z dział kow ców nie bę dzie mógł udo wod -
nić swe go obec ne go pra wa do użyt ko wa nej dział ki.

4. W roz dzia le 3 art. 8 pro po nu je się dział ko wi czom dwa
ty tu ły ko rzy sta nia z dział ki: ja ko wła ści ciel lub użyt kow -
nik. Ale da lej wg usta wy ca ło ścią ogro du ma kie ro wać za -
rząd wy bra ny tyl ko spo śród wła ści cie li. Po zo sta li,
ewen tu al ni użyt kow ni cy nie ma ją za tem żad nych praw.
Po dob nie jak w art. 9, gdzie do tzw. czę ści wspól nej ogro -

dów (czy li czę ści so cjal no -go spo dar czej) ma ją tyl ko pra -
wo wła ści cie le dzia łek ja ko współ wła ści cie le. Znów po -
mi ja się dzier żaw ców.

5. W art. 21 usta wa ofe ru je prze kształ ce nie pra wa użyt -
ko wa nia dział ki na pra wo wła sno ści w for mie od płat nej.
W dal szej tre ści do cho dzą kosz ty opra co wań geo de zyj -
nych, kar to gra ficz nych, wpi sów do księ gi wie czy stej. Za -
tem „wy kup” obec nie użyt ko wa ne go ogro du dział ko we go
nie bę dzie sym bo licz ny, ale wią że się z du ży mi kosz ta mi,
na któ re nie stać każ de go z dział kow ców, a zwłasz cza
tych, bę dą cych eme ry ta mi i ren ci sta mi.

6. Zgod nie z art. 22 tyl ko przez dwa la ta od chwi li ewen -
tu al ne go wej ścia w ży cie usta wy dział kow cy mo gą sta rać
się o wy kup swych ogro dów, a po tym ter mi nie po zo sta je
im tyl ko ubie ga nie się o pierw szeń stwo do umo wy dzier -
żaw nej upra wia nej przez sie bie la ta mi dział ki.

7. Naj bar dziej bul wer su ją ce są prze pi sy przej ścio we 
i koń co we. Jest to swo isty za mach na wła sność PZD. Wy -
pra co wa ny przez dzie siąt ki lat rę ko ma dział ko wi czów ma -
ją tek ogro dów i PZD ma przejść za po mo cą jed nej usta wy
na Skarb Pań stwa lub w po czet ma jąt ku gmin.

Ta kich punk tów, jak te przy to czo ne wy żej w tej usta wie
jest wie le. Usta wa obie cu je je dy nie moż li wość wy ku pu
zie mi na wła sność, ale te go nie gwa ran tu je Jak nie gwa -
ran tu je po zo sta wie nia ro dzin nych ogro dów w miej scach,
gdzie są od lat.

Z ta ką usta wą ROD „No wy” nie mo że się zgo dzić.
Stwier dza my, iż pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych
jest sprzecz ny z ce la mi i za da nia mi funk cjo no wa nia ogro -
dów dział ko wych. Wy ra ża my za tem swój ostry pro test
prze ciw ko tej usta wie.

Za rząd ROD „No wy” w Mocz ko wie

STA NO WI SKO
ROD „No wy” w Mocz ko wie

z dnia 25 kwiet nia 2009 r.
w spra wie pro jek tu Usta wy o ogro dach dział ko wych wnio sko wa nej przez A. De rę

Prze wod ni czą cy Komisji Uchwał i Wnio sków
/-/ 

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Mocz ko wo, 25 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Astra” w Ku do wie Zdro ju

UCHWA ŁA Nr 11/2009
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Astra” w Ku do wie Zdro ju

z dnia 19.04.2009 r.

Człon ko wie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Astra” 
w Ku do wie Zdro ju zgro ma dze ni na wal nym ze bra niu
spra woz daw czym po za po zna niu się z in for ma cja mi no -

wych ure gu lo wań usta wo wych do ty czą cych ogro dów
dział ko wych na gła śnia nych me dial nie przez Po słów Pra -
wa i Spra wie dli wo ści, stwier dza ją, że nie ocze ku ją żad -



145

nych no wych ustaw w tym za kre sie, a tym bar dziej ta kich
któ re zmie rza ją do li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców i Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, któ ra we szła w ty cie w dniu 21 wrze śnia
2005 r. jest usta wą do brze za bez pie cza ją ca trwa łość i roz -
wój ogro dów dział ko wych. Usta wa ta rów nież w spo sób
kom plek so wy za bez pie cza pra wa dział kow ców w tym
pra wo użyt ko wa nia dział ki i pra wo wła sno ści do wszyst -
kich na sa dzeń i urzą dzeń ja kie po sia da na swej dział ce.

Pro po no wa na sprze daż dzia łek po dzie li ogro dy i po dzie -
li dział kow ców na tych któ rzy bę dą mo gli i bę dzie ich stać
na za kup dział ki i na tych któ rzy po sia da ją dział ki na ogro -
dach, któ re z róż nych wzglę dów nie bę dą ob ję te sprze da -
żą, a po nad to na tych, któ rych nie bę dzie stać na kup no.

Sprze ci wia my się rów nież za mia rom li kwi da cji Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, któ ry przez okres 16 mi nio -
nych lat sku tecz nie bro nił i chro nił dział kow ców oraz
pol skie ogro dy dział ko we o po nad 100-let niej tra dy cji.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Pic Bro ni sław

– Uchwa łę ta ką przy ję li rów nież uczest ni cy WZS ROD „Lech” w Oł drzy cho wi cach Kłodz kich w dniu 23.04.2009 r.

ROD „Ja śmin” w Ło dzi

PRO TEST

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Gra bow ski Wie sław

Człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców użyt ku -
ją cy dział ki w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym „Ja -
śmin” w Ło dzi ob ra du ją cy na wal nym ze bra niu w dniu 
1 ma ja br. pro te stu ją prze ciw ko zło żo ne mu w dniu 23 mar -
ca br. do la ski mar szał kow skiej pro jek to wi usta wy 
o ogród kach dział ko wych au tor stwa PiS. Roz wią za nia 
w nim przy ję te po zba wia ją dział kow ców ta nie go i przy -
jem ne go spę dza nia cza su oraz od po czyn ku. W związ ku z

tym uwa ża my, że uchwa le nie tej usta wy bę dzie spo łecz nie
nie uza sad nio ne.

Wy ra ża my na dzie ję na uwzględ nie nie na szych po glą -
dów oraz licz my, że funk cjo no wa nie ogro dów dział ko -
wych po zo sta nie na do tych cza so wych za sa dach, tj. 
w opar ciu o usta wę z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Pre zes Za rzą du ROD „Ja śmin”
/-/ Sta ni sław Stęp niak

Łódź, 1 ma ja 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Elek tro mon taż” w Ło dzi

Mar sza łek Sej mu RP
Pan Bro ni sław Ko mo row ski

APEL

Dział kow cy ROD „Elek tro mon taż” w Ło dzi w licz bie
207 na Wal nym Ze bra niu w dniu 19.04.2009 r. wy ra zi li
swo je nie za do wo le nie z nę ka nia człon ków ROD przez po -
słów i klu by po sel skie, co raz to no wy mi po my sła mi ich
„uszczę śli wia nia”. Sta now czo pro te stu je my prze ciw ko

usta wie po sła De ry. W na szym prze ko na niu jest to po pis
in te lek tu al ny nie słu żą cy ogro dom dział ko wym. Ape lu je -
my do Pa na Mar szał ka o uzmy sło wie nie po słom wszyst -
kich opcji, że jest wie le do zro bie nia dla Pol ski i pol skiej
bie do ty a nie sys te ma tycz ne ich prze śla do wa nie.
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Chce my za uwa żyć, że ogro dy dział ko we nie są wy my -
słem żad ne go wro gie go sys te mu.

W de mo kra cjach eu ro pej skich i de mo kra cji Na szej Oj -
czy zny dzia ła ją od co naj mniej 80 lat.

Za Ze bra nie:
/-/ Jan Pa weł Tom czak - Pre zes

/-/ Mi ko łaj Je rzy Ma łek - v -ce Pre zes
/-/ Gra ży na Duch no wicz - Skarb nik

/-/ Da nu ta Fi bak - Se kre tarz
/-/ Ry szard Gra nec ki - Czło nek Za rzą du - Go spo darz

/-/ Ma rio la Zien tar ska - Czło nek Za rzą du
/-/ Ma riusz Wto rek - Czło nek Za rzą du

/-/ An drzej Mor czyń ski - Czło nek RODŁódź, 19 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Re lax” w Sie dl cach

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Re lax” w Sie dl cach

z dnia 25 kwiet nia 2009 r.

My człon ko wie PZD – użyt kow ni cy dzia łek ogro du
„Re lax” w Sie dl cach, po za po zna niu się z tre ścią pro jek -
tu usta wy PiS, zło żo ne go w dniu 23 mar ca 2009 r., do la -
ski mar szał kow skiej, uzna je my że:

– pro jekt na ru sza stan dar dy de mo kra tycz ne go pań stwa
pra wa,

– go dzi w po nad 100-let nią sa mo dziel ną, sa mo rzą do wą,
nie za leż ną, de mo kra tycz ną or ga ni za cję spo łecz ną,

– go dzi w in te re sy nas dział ko wi czów,
– za kła da na cjo na li za cję ma jąt ku wy pra co wa ne go przez

kil ka po ko leń dział kow ców,
– za kła da uchy le nie usta wy o ROD i li kwi da cję ogól -

no pol skiej or ga ni za cji dział kow ców i ogro dów dział ko -
wych,

– po zba wia dział kow ców wła sno ści wszel kich na sa dzeń
i na nie sień trwa le zwią za nych z użyt ko wa ną dział ką,

– wy własz cza z al ta ny, ro ślin i in ne go ma jąt ku sta no -
wią ce go pry wat ną wła sność dział kow ca chro nio ną Kon -
sty tu cją,

– pro jekt po sia da wie le nie ści sło ści, nie spój nych za pi -
sów i nie spój nej kon cep cji,

– pro jekt jest zlep kiem prze pi sów wzię tych z kil ku
ustaw nie ma ją cych prak tycz ne go za sto so wa nia w funk -
cjo no wa niu ogro dów dział ko wych.

Dział kow cy jed no cze śnie stwier dza ją, że usta wa z dnia
8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych jest

zgod na z Kon sty tu cją RP, a dział kow cy pod jej rzą da mi
czu ją się bez piecz ni. Usta wa wy po sa ży ła ogro dy w od po -
wied nie or ga ny, któ re re ali zu ją ści śle okre ślo ne za da nia
zwią za ne z co dzien nym funk cjo no wa niem ogro du. Każ dy
ogród dział ko wy wy po sa żo ny jest w or ga na za rzą dza ją -
ce, kon tro l ne i roz jem cze.

My wie my, że obo wią zu ją ca usta wa za bez pie cza nam
sa mo dziel ność, sa mo rząd ność i de mo kra cję oraz spo koj -
ną upra wę i wy po czy nek na dział ce ca łej ro dzi nie. Chce -
my nor mal no ści i przy ja zne go, po waż ne go trak to wa nia.

Ogro dy dział ko we za słu gu ją na ochro nę ja ko te re ny zie -
le ni miej skiej, a za ra zem urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz -
nej. W na szym ogro dzie, to lu dzie star si, eme ry ci, ren ci ści
i bez ro bot ni po sia da ją cy ni skie do cho dy. Dział ki są dla
nich nie tyl ko miej scem od po czyn ku, ale czę sto rów nież
osią ga nie nie wiel kich ma te rial nych ko rzy ści zwią za nych
z upra wą wa rzyw, owo ców i kwia tów. Po zo staw cie więc
w spo ko ju dział kow ców, da jąc im pra wo god ne go upra -
wia nia skraw ka zie mi. My wie my, co dla nas jest do bre 
i pro si my o nie na rzu ca nie nam swo ich nie prze my śla nych,
uto pij nych roz wa żań. Do brze by ło by, że by każ da myśl by -
ła po prze dzo na sze ro ką kon sul ta cją z dział kow ca mi. Pro -
si my opie rać się na zda niu do świad czo nych tru dem
dział kow ców i nie słu chać lu dzi skom pro mi to wa nych.

Pro te stu je my prze ciw ko ja kiej kol wiek zmia nie usta wy
z dnia 8 lip ca 2005r., o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Je rzy Bie lec ki

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Piotr Bro dzik

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Bar ba ra Po ław ska

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Ta de usz Pa cio rek

Pre zes Za rzą du
/-/ Wie sław Pod biel ski

Sie dl ce, 25 kwiet nia 2009 r.
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Sza now ny Pa nie Mar szał ku
La tem ubie głe go ro ku Ogród nasz ob cho dził 30-le cie

swe go ist nie nia. By ły dy plo my uzna nia, od zna cze nia
„Wzo ro we go Dział kow ca”, otrzy ma li śmy z tej oka zji
pięk ny pu char od Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Był
wy stęp re gio nal ne go ze spo łu „Wło cho wia nie”. By ła jed -
na wiel ka ra dość i du ma, że na daw nych ba gnach – po 30
la tach wie lu wy rze czeń, pra cy i zno ju mo gli śmy po wie -
dzieć: oto nasz Ogród! Sa mi ze lek try fi ko wa li śmy dział ki
(pro jekt nie od płat nie wy ko nał je den z na szych dział kow -
ców), od wod ni li śmy te ren i urzą dzi li śmy tak, że jest jed -
nym z pięk niej szych ogro dów w re gio nie.

Je dy nym man ka men tem jest to, że wraz z na szym Ogro -
dem, ze sta rze li się rów nież je go użyt kow ni cy, dział kow -
cy. Więk szość z nich to eme ry ci, ren ci ści i bez ro bot ni,
któ rych ZUS nie ob da ro wał zbyt ob fi cie. Są jed nak dum -
ni z te go, że ich pra ca nie po szła na mar ne, że ład na, za -
go spo da ro wa na dział ka cie szy oczy.

Spo kój pra cy i wy po czyn ku na na szych dział kach za -
kłó ca ją nie ste ty nie po ko ją ce sy gna ły z War sza wy, do ty -
czą ce „re we la cyj nej” pro po zy cji jed nej z par tii, któ ra
usi łu je zwe ry fi ko wać do tych cza so we po nad 100-let nie
tra dy cje ogro dów dział ko wych.

Pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych zło żo ny przez
PiS bi je bez po śred nio w naj uboż szych dział kow ców, któ -
rych na pew no nie bę dzie stać na wy kup dział ki w przy -
pad ku tzw. uwłasz cze nia. Ten pro jekt nie gwa ran tu je
po nad to, że do tych cza so wy użyt kow nik dział ki otrzy ma tą
dział kę na wła sność. PiS, jak wia do mo, co ja kiś czas po -

czu wa się ja ko je dy ny uzdro wi ciel wszel kie go zła, ja kie
pa nu je w kra ju. Tym ra zem „re wo lu cyj na” pro po zy cja tej
par tii spo wo do wać mo że cha os i de sta bi li za cję wśród
ogrom nej rze szy dział kow ców. Pro jekt PiS -u dą ży do li -
kwi da cji Pol skie go związ ku dział kow ców, je dy ne go opie -
ku na se tek ty się cy dział kow ców, pa ra li żu je dzia łal ność
le gal nie wy bra nych i re pre zen to wa nych przez nich za rzą -
dów ogro dów dział ko wych. W kon se kwen cji pro jekt ten
(miej my na dzie ję, że po zo sta nie w sfe rze pro jek tu) de fi ni -
tyw nie zli kwi du je ogro dy dział ko we.

Dnia 2 ma ją br. od by ło się w na szym Ogro dzie Wal ne
Ze bra nie Spra woz daw cze. Jed nym z klu czo wych te ma -
tów te go spo tka nia by ła ko lej na już dys ku sja na te mat pro -
jek tu usta wy PiS do ty czą ca mię dzy in ny mi uwłasz cze nia
(czy taj: wy własz cze nia) ogro dów dział ko wych. Wal ne Ze -
bra nie so li da ry zu je się z ra cja mi Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, or ga ni za cji w któ rej my, dział kow cy ma -
my wspar cie, po moc i do radz two, zde cy do wa nie ne ga -
tyw nie wy po wia da jąc się o pro po zy cjach PiS -owskich
uzdro wi cie li. Li czy my na to, że więk szość par la men tar na
w Sej mie nie do pu ści do wpro wa dze nia w ży cie tej wiel -
ce szko dli wej i nie bez piecz nej dla dział kow ców usta wy
PiS -u i od rzu ci jej pro jekt.

Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 
8 lip ca 2005 r. to usta wa po wszech nie ak cep to wa na w śro -
do wi sku dział kow ców wraz z nie kwe stio no wa nym Sta tu -
tem Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

ROD „Nad li wie” w Ło cho wie

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

Pre zes
/-/ Sta ni sław Peł ka

Ło chów, 7 ma ja 2009 r.

ROD „Zło te Pia ski” w Sie dl cach

STA NO WI SKO
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Zło te Pia ski” w Sie dl cach

w spra wie pla no wa nych zmian usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

V -ce Pre zes
/-/ Mi ro sław Krau zo wicz

W imie niu dział kow ców na sze go ogro du Za rząd ROD
„Zło te Pia ski” w Sie dl cach wy ra ża obu rze nie ko lej ny mi
dzia ła nia mi skie ro wa ny mi prze ciw ko pol skim dział kow -
com.

Nie zro zu mia łym dla nas jest fakt, że par tia z na zwy któ -
rej wy ni ka prze strze ga nie pra wa, pró bu je dla osią gnię cia

ce lów po li tycz nych po raz ko lej ny wpro wa dzić w ży cie
ta ką usta wę.

Pro jekt usta wy nie za wie ra żad nych gwa ran cji, że pol -
scy dział kow cy otrzy ma ją dział ki na wła sność. Ak tu al ny
stan praw ny grun tów zaj mo wa nych przez ro dzin ne ogro -
dy dział ko we po wo du je, że uwłasz cze nie nie bę dzie moż -
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li we. Po nad to pro po zy cje PiS są sprzecz ne z Kon sty tu cją
RP, gdyż zmie rza ją za rów no do nie zgod nej z pra wem li -
kwi da cji sa mo rząd nej or ga ni za cji spo łecz nej ja ką jest
PZD, jak rów nież zmu sza ją Gmi ny do sprze da ży swe go
ma jąt ku.

Więk szość dział kow ców to eme ry ci i ren ci ści dla któ -
rych pra ca, zdro wy od po czy nek na dział ce jest mo to rem
ży cia. Nie za słu ży li so bie na od bie ra nie im skraw ka zie mi,
wy dar tej nie gdyś z nie użyt ków i śmiet nisk ni ko mu nie po -
trzeb nych.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją sil na, 
o zwar tych struk tu rach i okre ślo nych Usta wą, Sta tu tem 
i Re gu la mi nem de mo kra tycz nych za sa dach dzia ła nia.

Wy ra ża my sta now czy pro test prze ciw ko pró bom znisz -
cze nia ru chu o po nad stu let niej tra dy cji.

Ka te go rycz nie nie zga dza my się z ta ką for mą upra wia -
nia po li ty ki. Wy ra ża my sta now czy pro test prze ciw ko nisz -
cze niu ogro dów dział ko wych i PZD. Stwier dza my, że
dzia ła nia PiS nie ma ją nic wspól ne go z Pra wem i Spra -
wie dli wo ścią.

w imie niu Dział kow ców Za rząd ROD „Zło te Pia ski”
w Sie dl cach

Pre zes
/-/ Te re sa Szym ko

Sie dl ce, maj 2009 r.

Za rząd ROD „Ma zow sze” w Miń sku Ma zo wiec kim

Sza now ny Pan Mar sza łek Sej mu
Rze czy po spo li tej Pol ski
Bro ni sław Ko mo row ski

Za rząd Ro dzin ne go ogro du dział ko we go im. „Ma zow -
sze” w Miń sku Ma zo wiec kim wy ra ża sta now czy sprze -
ciw pro po no wa nym zmia nom do ty czą cych dział kow ców
za war tych w no wo wnie sio nym pro jek cie usta wy o dział -
kach przez Po słów PiS.

Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r., któ ra we szła w ży cie 
21 wrze śnia 2005 ro ku jest usta wa do brą w dzi siej szej rze -

czy wi sto ści i w spo sób kom plek so wy za bez pie cza pra wa
dział kow ców, w tym pra wo użyt ko wa nia dział ki i pra wo
wła sno ści do wszyst kich urzą dzeń i na sa dzeń na na szych
dział kach.

Ape lu je my do Mar szał ka Sej mu RP, a tak że do Klu bów
po sel skich o od rzu ce nie pro jek tu usta wy wnie sio nej do
Sej mu przez Po słów PiS.

Za Za rząd
Pre zes

Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Ma zow sze”

/-/ mgr inż. Bo le sław Ga las

Wal ne Ze bra nie ROD im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Miń sku Ma zo wiec kim

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

STA NO WI SKO
Uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go Nr 1 im. Mi ko ła ja Ko per ni ka 

w Miń sku Ma zo wiec kim
dnia 19.04.2009 r.

w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych w dniu 23.03.2009 r.

Po za po zna niu się z pro po no wa nym pro jek tem usta wy
o ogro dach dział ko wych au tor stwa po sła An drze ja De ry 
z PiS, uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia człon ków ROD im.
Mi ko ła ja Ko per ni ka w Miń sku Ma zo wiec kim, wy ra ża ją

ne ga tyw ne sta no wi sko w spra wie no we go pro jek tu usta -
wy o ogro dach dział ko wych, zde cy do wa nie pro te stu ją
prze ciw ko li kwi da cji i in nych pró bom zmia ny usta wy 
o ROD z 8 lip ca 2005 r. po zo sta ją prze ciw ni trak to wa niu
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dział kow ców przed mio to wo. Dział kow cy są zrze sze ni,
dzia ła ją, zgod nie ze swo ja usta wą, sta tu tem, re gu la mi nem
i nie jest ko niecz nym te prze pi sy dla nich two rzyć.

Wszyst kie pro po no wa ne zmia ny za war te w pro jek cie
usta wy nie ma ją lo gicz ne go uza sad nie nia w po sta ci za po -
trze bo wa nia dział kow ców.

Zmia nom i czę ścio wej li kwi da cji ogro dów oraz or ga ni -
za cji, któ ra zo sta ła za ło żo na 25 lat te mu, wy spe cja li zo wa -
ła się w służ bie dział kow com i ru cho wi ogrod ni cze mu 
w Pol sce – mó wi my – NIE.

Wszyst kie pró by zmia ny usta wy o ROD, są eks pe ry -
men tem, któ ry nie gwa ran tu je dal szej eg zy sten cji ogro -
dów w obec nej po sta ci, a jest po waż nym za gro że niem dla
bar dzo do brze dzia ła ją cej or ga ni za cji ja ką jest PZD.

PZD osią gnął wy so ki po ziom pro fe sjo na li zmu, słu żą cy
roz wo jo wi ogro dów, sto ją cy za wsze w obro nie praw dział -
kow ców. Sys tem or ga ni za cyj ny i do sko na łe me to dy wy -
pra co wa ne przez dzia ła czy Związ ku są wzo rem dla wie lu
po dob nych or ga ni za cji w Eu ro pie i to sta no wi ar gu ment
dla za cho wa nia obec ne go sta nu praw ne go.

Pro po zy cja po sła PiS do ty czy ła li kwi da cji PZD or ga ni -
za cji sa mo rzą do wej, po sia da ją cej sta tus oso by praw nej
jest nie zgod na z Kon sty tu cją i prze ciw te mu ostro pro te -
stu je my. Tak na praw dę zmia na mi jest za in te re so wa na nie -
wiel ka gru pa lu dzi, nie wie le ma ją ca wspól ne go z ogro-
d nic twem dział ko wym, nie bio rą ca udzia łu w ży ciu ogro -
do wym. Ci lu dzie są za in te re so wa ni ilu zo rycz ny mi ko rzy -
ścia mi z obie ca nej da ro wi zny przez no wą usta wę.

Nie zda ją so bie spra wy z za gro żeń ja kie ona nie sie. Dla
wła snych par ty ku lar nych in te re sów, go to wi są po świę cić
ty sią ce ogro dów i dział kow ców. Pro si my za tem usil nie,
nie uszczę śli wiaj cie nas wbrew na szej wo li. Wśród nas są
przed sta wi cie le róż nych za wo dów, są też praw ni cy, je ste -
śmy świa do mi co kry je się za nie któ ry mi ar ty ku ła mi te go
pro jek tu.

Pro po zy cja no wej usta wy w pro sty spo sób nie sie za so -
bą za gro że nie li kwi da cji ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Bę dzie my pierw szym kra jem w Eu ro pie, gdzie Pań stwo
zli kwi do wa ło o po nad 100-let niej tra dy cji ogrod nic two
dział ko we.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Mińsk Ma zo wiec ki, 19 kwiet nia 2009 r.

ROD „Geo log” we Wro cła wiu

APEL
Dział kow ców ROD „Geo log”, uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go za 2008 r. do 

WŁADZ USTA WO DAW CZYCH RZECZ PO SPO LI TEJ POL SKIEJ

Se kre tarz Wal ne go Ze bra nia
/-/ Bar ba ra Za lew ska

Pre zes Za rzą du ROD
/-/ Ze non Re da

Dział kow cy ROD GEO LOG we Wro cła wiu wy ra ża ją
głę bo kie za nie po ko je nie pro jek tem Usta wy o ogro dach
dział ko wych zło żo nym w Sej mie przez PiS w dniu 
23 mar ca br.

Przed ło żo ny pro jekt zmie rza w isto cie do roz bi cia, osła -
bie nia, a w kon se kwen cji te go do li kwi da cji ogro dów
zrze szo nych w Pol skim Związ ku Dział kow ców. Oba wia -
my się, że w no wych uwa run ko wa niach nie zdo ła my
udźwi gnąć kosz tów ewen tu al ne go wy ku pu i utrzy ma nia
dzia łek, a osa mot nie ni i po zba wie ni wła ści wej ochro ny
praw nej nie obro ni my ogro du przed ich li kwi da cją i prze -
zna cze niem na ce le ko rzyst ne dla władz lo kal nych. Ta ki
fi nał ogrod nic twa dział ko we go spo wo du je krzyw dę i nie -

za do wo le nie sze ro kiej rze szy ro dzin dział ko wych, a nie
lu dzi głów nie ubo gich, eme ry tów i ren ci stów. Dla lu dzi
tych i ich ro dzin dział ki da ją moż li wość uzu peł nie nia
skrom nych bu dże tów do mo wych, a tak że sta no wią miej -
sce ta nie go, ak tyw ne go wy po czyn ku w nie du żej od le gło -
ści od miejsc za miesz ka nia.

Uwa ża my, że do tych cza so wa Usta wa o ROD 
z 8.07.2005 r. jest dla nas do bra, wła ści we re gu la cje re la -
cja we wnątrz związ ku oraz re la cje PZD z wła dza mi ad -
mi ni stra cyj ny mi.

Za tem ape lu je my do władz usta wo daw czych Rzecz po -
spo li tej Pol skiej o od rzu ce nie przed mio to we go pro jek tu
usta wy au tor stwa PiS.

Pod pi sy uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia
/-/ 28 osóbWro cław, 25 kwiet nia 2009 r.
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Sza now ny Pa nie Mar szał ku
Zgod nie z wo lą Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go

ROD im. An driol le go w Miń sku Ma zo wiec kim od by te go
dn. 25.04.2009 r. wy ra ża my swo je za nie po ko je nie ko lej -
nym pro jek tem Po słów PiS pra gną cych nas dział ko wi -
czów uszczę śli wiać na si łę, nie py ta jąc tej pra wie
mi lio no wej rze szy o zda nie. Na sze sta no wi sko jest nie -
zmien ne, ten sys tem funk cjo no wa nia PZD w peł ni nas za -
da wa la. Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we w obec nym

kształ cie za rzą dza nia od po wia da ją na szym ocze ki wa niom
i moż li wo ściom fi nan so wym. Pa nie Mar szał ku zwra ca my
się ko lej ny raz o po zo sta wie nie ist nie ją cej usta wy w obo -
wią zu ją cy kształ cie i sta nem praw nym, któ ry w peł ni nam
od po wia da. Ocze ku je my, iż Sejm Rze czy po spo li tej Pol -
skiej od rzu ci ko lej ny pro jekt au tor stwa PiS i utrzy ma stan
praw ny za pew nia ją cy ży wot ne in te re sy Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych.

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
ROD „An driol le go” w Miń sku Ma zo wiec kim

Pre zes ROD
/-/ Zbi gniew Jan kow ski

Wal ne Ze bra nie ROD „An driol le go” w Miń sku Ma zo wiec kim

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek sej mu RP

Mińsk Ma zo wiec ki, 25 kwiet nia 2009 r.

ROD „Ma li nów ka” we Wro cła wiu

Klub Par la men tar ny
Pra wo i Spra wie dli wość

My dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ma -
li nów ka” we Wro cła wiu wno si my sprze ciw wo bec pró by
li kwi da cji ogro du przy ul. Fran cu skiej 41, oraz roz wią za -
nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry jest sa mo -
rząd ną i nie za leż ną or ga ni za cją spo łecz ną, dba ją cą 
o in te re sy dział kow ców wal cząc o ist nie nie ogro dów.

Uwa ża my, że pro jekt usta wy z dnia 23.03.2009 r. zło żo -
ny do Sej mu RP przez au to rów Pra wa i Spra wie dli wo ści,
któ rzy mó wią o pre fe ren cyj nych za sa dach zby wa nia się
dzia łek na rzecz ich użyt kow ni ków, jest nie do przy ję cia.

Pro te stu je my i bę dzie my się do ma gać od rzu ce nia wa -
dli we go pro jek tu usta wy „PiS” po przez przy ję cie sta no -

wisk i uchwał, któ rych tre ści wy ka żą szko dli wość pro jek -
tu i nie zgod ność z Kon sty tu cją RP, a zwłasz cza z przy mu -
so wą na cjo na li za cją ma jąt ku PZD, po przy ję ciu przez
gmi ny ogro dów i szyb kich ich li kwi da cji (po wej ściu 
w ży cie usta wy).

Wie rzy my, że „PiS” odej dzie od za mie rzo nych pla nów
znisz cze nia ogro dów i jej Or ga ni za cji, że Ro dzin ne Ogro -
dy Dział ko we dzię ki Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców
bę dą na dal ist nieć. Wo lą na szej du żej ro dzi ny dział ko wej
jest wy co fa nie pro jek tu usta wy z Sej mu RP oraz za nie -
cha nie ko lej nych prób zmian obo wią zu ją cych prze pi sów
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Dział kow cy ROD „Ma li nów ka” we Wro cła wiu
/-/ pod pi sy 28 osób

Wro cław, 25 kwiet nia 2009 r.

ROD „Gą do wian ka” we Wro cła wiu

PRO TEST

Sza now ni Pań stwo!
Za rząd i dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go

„GĄ DO WIAN KA” we Wro cła wiu zrze sze ni w Pol skim
Związ ku Dział kow ców po za po zna niu się z ko lej nym pro -

jek tem Usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa Po sła
na Sejm RP Pa na An drze ja De ry zgła sza ją sta now czy pro -
test co do te go pro jek tu.
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Oświad cza my z ca łą sta now czo ścią, że je ste śmy prze -
ciw ni na si la ją cy mi się po raz ko lej ny ata ka mi na Pol ski
Zwią zek Dział kow ców i na Usta wę z dnia 8 lip ca 2005 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Na dzień dzi siej szy
Usta wa ta w peł ni za bez pie cza nam ład i po rzą dek nie za -

gro żo ne go no wy mi po my sła mi upra wia nia dzia łek. Wal -
ne Ze bra nie na sze go ogro du wy ra ża na dzie ję, że dłu go -
let nia tra dy cja ru chu dział ko we go nie bę dzie za -
prze pasz czo na i że zwy cię ży mą drość wła dzy i zdro wy
roz są dek.

W za łą cze niu li sty z pod pi sa mi 63 na szych 
dział kow ców.

Z po wa ża niem
Pre zes ROD „Gą do wian ka”
/-/ mgr Ele ono ra Mu chal ska

Wro cław, 30 kwiet nia 2009 r.

ROD „Me ta lo wiec” we Wło cław ku

Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

PRO TEST

My dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Me -
ta lo wiec” we Wło cław ku zgro ma dze ni na Wal nym Ze bra -
niu Spra woz daw czym w dniu 25.04.2009 ro ku po s-
ta no wi li śmy zło żyć zde cy do wa ny pro test prze ciw ko oszu -
kań czym za pi som za war tym w pro jek cie usta wy o ogro -
dach dział ko wych wnie sio nej przez PiS do Sej mu RP 
w dniu 23.03.2009 ro ku.

Zło żo ny pro jekt usta wy stwa rza tyl ko po zo ry uwłasz -
cze nia dział kow ców, fak tycz nie cho dzi o li kwi da cję sa -
mo rząd nych struk tur ogro do wych i sa mych ogro dów. To
nie uwłasz cze nie, a wy własz cze nie i zna cjo na li zo wa nie
ma jąt ku Związ ku gro ma dzo ne go ogrom nym wy sił kiem i
po tem ty się cy dział kow ców.

Je śli usta wa we szła by w ży cie, zde cy do wa na więk szość
dział kow ców prze sta nie być wła ści cie la mi te go, co wy -
pra co wa li i na gro ma dzi li na dział ce, po no sząc wiel kie
kosz ty fi nan so we. Prze cież no sze ogro dy po wsta wa ły na
nie użyt kach czy piasz czy stych wy dmach nad wi ślań skich
- jak nasz ogród.

Fak tycz nym wła ści cie lem sta nie się gmi na, któ ra bę dzie
mo no po li stą, któ ry w swej ła ska wo ści mo że wy ra zić zgo -
dę na ist nie nie ogro dów, o ile te re ny te nie zo sta ną prze -
zna czo ne na in ne „wyż sze” ce le np. cen tro han dlo we.

Pro jekt ab so lut nie po zba wia dział kow ców moż li wo ści
de cy do wa nia o swo im ogro dzie, za nas de cy do wać bę dą
li kwi da to rzy i urzęd ni cy skie ro wa ni przez gmi ny, ale by
by ło śmiesz niej, opła ce ni przez dział kow ców. Gmi ną po -
zo sta wia się cał ko wi tą swo bo dę, mi mo że twór cy pro jek -
tu ma ją usta peł ne fra ze sów o sa mo rząd no ści dział ko wej
i obro nie ubo gich.

Dla cze go więc w myśl pro jek tu dział kow cy mie li by
utrzy my wać na swój koszt peł no moc ni ków gmi ny do
prze kształ ceń ogro dów, a czę sto ich li kwi da cji?

Dla cze go bę dą mu sie li opła cać eta to wych urzęd ni ków
ogro do wych - zwa nych szum nie za rzą da mi – skie ro wa -
nych przez gmi ny?

Dla cze go chce się nas po zba wić na sze go mie nia 
i wspól nej in fra struk tu ry ogro do wej?

Dla cze go chce się za brać ma ją tek PZD, któ ry wspól nie
two rzy li śmy z na szych skła dek?

Py tań jest wie le. Nie licz nych bę dzie stać na wy ku pie -
nie dział ki, któ rą użyt ku ją. Na wet 1% war to ści dział ki w
mia stach wy no sić bę dzie kil ka dzie siąt ty się cy zło tych.
Czy to uwłasz cze nie?

Kosz ty „uwłasz cze nia” to tak że opła ty za opra co wa nie
geo de zyj ne, kar to gra ficz ne, są do we, no ta rial ne itp. Ci,
któ rych nie bę dzie stać na wy kup dział ki, sta ną się tyl ko
użyt kow ni ka mi lub na jem ca mi, któ rych gmi na mo że w
każ dej chwi li z dział ki usu nąć beż od szko do wa nia. Obec -
nie obo wią zu ją ca usta wa z 2005 ro ku o ogro dach dział -
ko wych za bez pie cza nas przed ta ki mi ewen tu al no ścia mi,
da je nam gwa ran cję bez pie czeń stwa i ni ko go nie krzyw -
dzi.

Pro jekt nie za bez pie cza nam pra wa do dys po no wa nia
mie niem, któ re zgro ma dzi li sa mi dział kow cy. Pro jekt anu -
lu je art. 15 ust 2 obec nej Usta wy o ROD, stra ci swą moc,
bo wiem we dług po my sło daw ców wszyst ko co znaj du je
się na dział ce, sta je się au to ma tycz nie wła sno ścią gmi ny.
Tak więc uwłasz cze nie dla zde cy do wa nej więk szo ści
dział kow ców sta nie się wy własz cze niem.
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Twór cą pro jek tu usta wy nie cho dzi wca le o do bro dział -
kow ców, oni tyl ko uda ją do bro dzie jów, my dląc wszyst -
kim oczy. Im cho dzi o li kwi da cję sa mo rząd ne go sto -
wa rzy sze nia, ja kim jest PZD, o swo bod ne przej mo wa nie
war to ścio wych dziś grun tów, a w kon se kwen cji li kwi da -
cji ist nie ją cych od po nad 100 lot ogro dów dział ko wych 
w Pol sce. Jest to dzia ła nie szko dli we dla znacz nej czę ści
spo łe czeń stwo i zu ba ża ją ce w efek cie in fra struk tu rę wie -
lu miast.

Pro jekt jest jed no cze śnie zbio rem nie do rzecz nych po -
my słów wza jem nie sprzecz nych, nie zgod nych z obo wią -
zu ją cym pra wem, w tym z Kon sty tu cją. Jest to do ku ment
w ca ło ści prze wrot ny i za kła ma ny.

Wal ne Ze bra nie ROD „Me ta lo wiec” mó wi ka te go rycz -
nie NIE te mu pro jek to wi, mó wi ka te go rycz ne NIE pró bie
oszu ka nia i okra dze nia dział kow ców, a zwłasz cza bez -
bron nych eme ry tów, ren ci stów i ma ło za moż nych ro dzin.

Pa nie Mar szał ku – wie rzy my, że Pa na do tych cza so we
uczci we po stę po wa nie, Pa na mą drość i do świad cze nie
sku tecz nie po wstrzy ma cho re i nie po ha mo wa ne dą że nia
ini cja to rów pro jek tu w szko dze niu in te re som Pań stwa 
i je go oby wa te li.

Je ste śmy prze ko na ni, że stwo rzy Pan więk szość sej mo -
wą do od rzu ce nia te go szko dli we go i ab sur dal ne go pro -
jek tu usta wy.

Se kre tarz Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Pre zes Za rzą du
/-/ 

Wło cła wek, 25 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ko le jarz” w Zbą szyn ku

UCHWA ŁA Nr 10/2009
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Ko le jarz” w Zbą szyn ku

z dnia 18 kwiet nia 2009 r.
w spra wie zło żo ne go przez PiS do La ski Mar szał kow skiej pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

§ 1
Wal ne ze bra nie spra woz daw cze Ro dzin ne go Ogro du

Dział ko we go „Ko le jarz'” w Zbą szyn ku jest prze ciw ko li -
kwi da cji usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z
dnia 8 lip ca 2005 ro ku. Usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych jest ak tem praw nym w peł ni za bez pie cza ją -
cym pra wi dło we funk cjo no wa nie ogro dów dział ko wych
jest gwa ran tem dla praw na by tych przez dział kow ców,
któ re są zgod ne z na szy mi ocze ki wa nia mi.

§ 2
Wal ne ze bra nie spra woz daw cze Ro dzin ne go Ogro du

Dział ko we go „Ko le jarz” w Zbą szyn ku jest prze ciw ko pro -
jek to wi usta wy o ogro dach dział ko wych zło żo ne go do la -
ski mar szał kow skiej w dniu 23 mar ca 2009 ro ku przez
Pra wo i Spra wie dli wość.

Pro jekt te go ak tu praw ne go, jest sprzecz ny z pod sta wo -
wy mi pra wa mi i in te re sa mi dział kow ców.

Prze wod ni czą ca Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/

Zbą szy nek, 18 kwiet nia 2009 r.


