
ISSN 1640-5854

Biuletyn Informacyjny

Krajowa Rada Polskiego Zwiàzku Działkowców

06B 2009 /nr 195/

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

Sp
ec

ja
ln

y

I Kongres PZD zwołała Krajowa Rada

Apel Krajowej Rady do działkowców
i strukur Zwiàzku

Stanowiska, listy i apele w obronie
ustawy i ogrodów

Ogrody dziÊ! Czy ogrody jutro?
Szanowny dziakowcu – porównaj sam!



I. NARADA AKTYWU OKR¢GOWEGO . . . . . . . . . .1

•STANOWISKO Aktywu okr´gowego PZD zgromadzonego
na naradzie w Warszawie  w dniu 30 kwietnia 2009 r. 
w sprawie projektu ustawy PiS o ogrodach działkowych  . .3

II. Nadzwyczajne VIII posiedzenie Krajowej 
Rady PZD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1. Informacja 5
• UCHWAŁA Nr 1/VIII/2009 KR PZD z dnia 30 kwietnia 

2009 r. w sprawie zwołania Kongresu Polskiego Zwiàzku 
Działkowców  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

• APEL Krajowej Rady PZD z dnia 30 kwietnia 2009 r. 
w sprawie obrony działkowców, ogrodów, ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych i Zwiàzku  . . . . . . . .7

III. Dalsze stanowiska i apele struktur Zwiàzku 
i działkowców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Stanowiska Okr´gowych Zarzàdów, Komisji Rewizyjnych
i Rozjemczych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

• Okr´gowy Zarzàd Podkarpacki PZD w Rzeszowie  . . . . . .8
• Okr´gowy Zarzàd Mazowiecki PZD w Warszawie  . . . . . .9
• Okr´gowy Zarzàd PZD w Koszalinie . . . . . . . . . . . . . . . . .10
• Okr´gowa Komisja Rewizyjna PZD w Bydgoszczy . . . . .10
• Okr´gowy Zarzàd Opolski PZD w Opolu  . . . . . . . . . . . . .11
• Okr´gowy Zarzàd Podlaski PZD w Białymstoku . . . . . . .12
• Okr´gowy Zarzàd PZD w Lublinie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
• Okr´gowy Zarzàd Âlàski PZD w Katowicach . . . . . . . . . .15
• Okr´gowa Komisja Rewizyjna PZD w Olsztynie  . . . . . . .16
• Okr´gowy Zarzàd Małopolski PZD w Krakowie  . . . . . . .17
• Okr´gowy Zarzàd PZD w Szczecinie . . . . . . . . . . . . . . . . .18
• Okr´gowy Zarzàd, Komisja Rewizyjna i Rozjemcz

PZD w Szczecinie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
• Okr´gowy Zarzàd PZD w Szczecinie . . . . . . . . . . . . . . . . .19
• Okr´gowy Zarzàd Toruƒsko-Włocławski PZD w Toruniu  .20
• Okr´gowy Zarzàd Opolski PZD w Opolu  . . . . . . . . . . . . .21
• Okr´gowy Zarzàd PZD w Poznaniu, Delegatura 

Rejonowa w Lesznie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
• Okr´gowy Zarzàd PZD w Elblàgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
• Prezydium Okr´gowego Zarzàdu PZD w Poznaniu  . . . .23
• Okr´gowy Zarzàd PZD we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . .24
• Okr´gowa Komisja Rewizyjna PZD w Lublinie . . . . . . . .26
• Okr´gowy Zarzàd PZD w Pile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

• Okr´gowy Zarzàd Warmiƒsko-Mazurskiego PZD 
w Olsztynie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

• Okr´gowa Komisja Rewizyjna PZD w Legnicy  . . . . . . . .28
• Okr´gowy Zarzàd PZD w Zielonej Górze  . . . . . . . . . . . . .29
• Komisja Rewizyjna ROD „Cynkamet” w Bytomiu 

Odrzaƒskim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
• Okr´gowy Zarzàd Sudecki PZD w Szczawnie Zdroju . . .30
• Prezydium Okr´gowego Zarzàdu PZD 

w Cz´stochowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
• Okr´gowy Zarzàd Małopolski PZD w Krakowie  . . . . . . .32
• Okr´gowy Zarzàd PZD w Gdaƒsku  . . . . . . . . . . . . . . . . .33
• Okr´gowy Zarzàd PZD w Cz´stochowie  . . . . . . . . . . . . . .34
• Okr´gowy Zarzàd PZD w Lublinie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
• Okr´gowa Komisja Rewizyjna w Gdaƒsku  . . . . . . . . . . . .36
• Okr´gowy Zarzàd Âwi´tokrzyski PZD w Kielcach  . . . . .37
• Okr´gowa Komisja Rewizyjna PZD w Kielcach  . . . . . . .38
• Okr´gowy Zarzàd PZD we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . .38
• Prezydium Okr´gowego Zarzàdu PZD w Szczecinie  . . .40
• Uczestnicy posiedzenia Okr´gowego Zarzàdu PZD 

w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
• Okr´gowa Komisja Rozjemcza PZD we Wrocławiu . . . . .42
• Okr´gowy Zarzàd Âlàski PZD w Katowicach . . . . . . . . . .43
• Okr´gowy Zarzàd Âlàski Delegatura Rejonowa 

w Tarnowskich Górach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
• Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w Warszawie  . . . . . . .44
• Okr´gowy Zarzàd PZD w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Listy Zbiorowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
• Okr´gowi i Krajowi Instruktorzy SSI PZD 

w Poznaniu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
• Uczestnicy rejonowej narady członków ROD 

z terenu K´dzierzyn-Koêle, Głubczyc, Kietrza, 
Branic, Baborowa i Zdzieszowic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

• Społeczna Słu˝ba Instruktorska ROD rejonu 
suwalskiego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

• Działkowcy z terenu miast Nysy, Głuchołaz, Paczkowa 
i Otmuchowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

• Uczestnicy narady rejonowej aktywu ROD z terenu miast 
Opole, Brzeg, Ozimka, Niemodlina, Tułowic, Murowa, 
Tarnowa Opolskiego, Komprachcic, Dobrzenia Wielkiego, 
Dobrodzienia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

• Przedstawiciele ROD Województwa Âwi´tokrzyskiego  . .50
• Działkowcy z Okr´gu Torunia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
• Stanowisko Prezesów ROD w Zabrzu  . . . . . . . . . . . . . . . .51
• Działkowcy ROD „Bielany” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . .52
• ROD „Jedynka” w Nowej Soli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

SPIS TREÂCI



Redaguje
Komitet Krajowej Rady PZD

Skład i łamanie:
Magda Adamska

Druk:
Drukarnia ARIA

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

Stanowiska indywidualne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
• Członek ROD „Pogodny” w Szczecinie  . . . . . . . . . . . . . . .53
• Działkowiec z Zielonej Góry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
• Członek ROD „Ina” w Goleniowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
• Działkowiczka z woj. Warmiƒsko-Mazurskiego  . . . . . . . .56
• Krajowy Inspektor Społeczny ds. Ogrodu Działkowego  . .
ROD im. I. Krasickiego w Lidzbarku 

Warmiƒskim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
• Działkowiec z ROD „Wygoda” w Białymstoku  . . . . . . . . .57
• Działkowiczka z ROD „Wygoda” w Białymstoku  . . . . . . .57
• Lech Rauhut z Nowej Soli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
• Działkowiec z ROD „Malwa” w Suwałkach . . . . . . . . . . . .58

Stanowiska Walnych Zebraƒ i Zarzàdów ROD  . . . . . . . . . . . . .59
• Walne Zebranie ROD „Jarzynka” w Kamieƒcu

Zàbkowskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
• Walne Zebranie ROD „Odrodzenie” w Ârodzie  . . . . . . . . . .

Wielkopolskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
• Kolegium Prezesów ROD w Âremie . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
• Uczestnicy Walnego Zebrania Zarzàdu ROD 

im. A. Mickiewicza w Kaliszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
• Zarzàd ROD „Kolejarz” w Ostrowie 

Wielkopolskim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
• Zarzàd ROD im. Ks. K. Niesiołowskiego 

w Pleszewie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
• Zarzàd ROD im. Powstaƒców Pleszewskich 

w Pleszewie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
• Zarzàd ROD im. Lecha w Pleszewie  . . . . . . . . . . . . . . . . .63
• ROD im. Pokój we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
• ROD „Podlesie” w Mielcu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
• Walne Zebranie ROD „T´cza” 

w K´dzierzynie-Koêlu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
• Walne Zebranie ROD „Zwiàzkowiec” w ˚arach . . . . . . . .66
• Walne Zebranie ROD im. Zjednoczenie 

w Darłowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
• Walne Zebranie ROD im. XXX-lecia Lotnictwa  . . . . . . . . .

Morskiego w Debrznie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
• Walne Zebranie ROD „Krokus” we Wrocławiu  . . . . . . . .67
• Zarzàd ROD „Jedynka” w Nowej Soli . . . . . . . . . . . . . . . .68
• Zarzàd ROD im. 22 Lipca w Ostrowie 

Wielkopolskim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
• Zarzàd ROD im. 35-lecia w ˚arach  . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
• Zarzàd ROD „Jutrzenka” w Boguszowie Gorce  . . . . . . .70
• ROD „Pod Gruszà” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
• Walne Zebranie Zarzàdu ROD „˚wirek” 

w Gubinie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

• ROD im. F. Chopina w Nowej Soli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
• Walne Zebranie ROD „Jarzynka” 

w Kamieƒcu Zàbkowskim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
• Zarzàd ROD „Zacisze” w ˚aganiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
• Zarzàd ROD „Zwiàzkowiec” w Miastku  . . . . . . . . . . . . . .73
• ROD „RÓ˚A” w Słupcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
• Zarzàd ROD „Stokrotka” we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . .74
• Zarzàd ROD „Pogodny” w Kaliszu  . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
• Członkowie ROD „Pod Gruszà” 

w Wambierzycach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
• Zarzàd ROD „Malwa” we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . .76
• Walne Zebranie ROD „Malwa” w Cz´stochowie  . . . . . . .78
• Zarzàd ROD „Malinka” w Suwałkach  . . . . . . . . . . . . . . . .78
• Walne Zebranie ROD „Górnik” w Kotlarni . . . . . . . . . . . .79
• Walne Zebranie ROD „Polska Wełna” 

w Zielonej Górze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
• Walne Zebranie ROD im Promenada 

w Człuchowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
• Walne Zebranie ROD „Prefabet” w Kluczborku  . . . . . . .80
• Zarzàd ROD im. Ikara w Redzikowie  . . . . . . . . . . . . . . . .81
• ROD „Za Gajem” w Wójtowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
• Zarzàd ROD „Frezja” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . .83
• ROD „Nad Widawà” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
• ROD „Osobowice” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
• Walne Zebranie ROD „Wrzos” w Bydgoszczy  . . . . . . . . .85
• Walne Zebranie ROD „Malwa” w Pile  . . . . . . . . . . . . . . . .85
• Zarzàd ROD „Kolejarz” w Kłodzku  . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
• Walne Zebranie ROD „Majowe 1” 

w Przasnyszu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
• Zarzàd ROD „Marzenie” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . .87
• Kolegium Prezesów ROD w Gostyniu  . . . . . . . . . . . . . . . .88
• Walne Zebranie ROD „Kolejarz” w Bolesławcu . . . . . . . .88
• Zarzàd ROD „Nad Białkà” w Cz´stochowie  . . . . . . . . . . .89
• ROD im. Dankowo w Kwidzynie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
• Walne Zebranie ROD „LEÂNY” Małej Hucie  . . . . . . . . .90
• Walne Zebranie ROD im. A. Paszkowiaka 

w Poznaniu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
• Zarzàd ROD „Mistrzejowice II” w Krakowie  . . . . . . . . .92
• Walne Zebranie ROD „Koniczynka” 
w Cz´stochowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
• Zarzàd ROD „Obroƒca” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . .93
• Zarzàd ROD „Przyjaêƒ” we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . .94

IV. TEKST ULOTKI DO DZIAŁKOWCÓW  . . . . . . .95



1

I. NARADA AKTYWU OKR¢GOWEGO

W dniu 30 kwiet nia 2009 r. w War sza wie od by ła się
na ra da, w któ rej udział wzię li człon ko wie Kra jo wej Ra -
dy, Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej, Kra jo wej Ko mi sji
Roz jem czej, pre ze si okrę go wych za rzą dów nie bę dą cy
człon ka mi Kra jo wej Ra dy oraz człon ko wie ak ty wu okrę -
go we go. Na ra da zo sta ła zwo ła na w związ ku z nada niem
bie gu le gi sla cyj ne go pro jek to wi usta wy o ogro dach
dział ko wych, któ ry zło ży li w Sej mie po sło wie PiS. Na -
ra dzie prze wod ni czył Eu ge niusz Kon drac ki – Pre zes
Związ ku.

Te ma tem na ra dy by ła „Obro na ogro dów dział ko wych
w związ ku z pro jek tem usta wy PiS”. Ce lem na ra dy by -
ło przed sta wie nie sta no wisk okrę go wych za rzą dów w tej
spra wie, oce na sy tu acji praw nej Związ ku i dział kow ców
oraz wy pra co wa nie wspól ne go sta no wi ska na ten te mat. 

Pre zes Związ ku po in for mo wał ze bra nych, że Kra jo wa
Ra da, zgod nie ze sta tu tem PZD, mo że zwo ły wać Kon -
gres dla oce ny sy tu acji i wy ra że nia sta no wi ska w spra -
wach szcze gól nie istot nych dla ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce. Dzię ki Kon gre so wi bę dzie moż -
li wość do tar cia do więk sze go gro na dział kow ców oraz
za in te re so wa nia pro ble ma mi Związ ku władz rzą do wych,
sa mo rzą do wych oraz me dia. W związ ku z Kon gre sem
na le ży wy pra co wać za ło że nia, okre ślić je go li czeb ność 
i za kres te ma ty ki. 

Praw ni cy Kra jo wej Ra dy przed sta wi li skut ki wej ścia
w ży cie usta wy PiS dla dział kow ców i ogro dów na pod -
sta wie ana li zy praw nej pro jek tu usta wy.

W dys ku sji głos za bra li:
Zdzi sław Śli wa – Wi ce pre zes OZ w Po zna niu – po in -

for mo wał, że Okrę go wy Za rząd za jął sta no wi sko, a na -
stęp nie od by ły się spo tka nia z pre ze sa mi za rzą dów 
ROD. Wy ra żo no jed no myśl ną opi nię o ko niecz no ści
dzia ła nia w tej spra wie i skry ty ko wa no pro jekt usta wy 
o ogro dach dział ko wych. W ze bra niach uczest ni czy li po -
seł Ta de usz To ma szew ski (KP Le wi ca), po słan ka Iwo na
Arent (KP PiS), jak rów nież pre zy dent Gnie zna – Ja cek
Ko wal ski i bur mistrz No we go To my śla – Hen ryk Hel -
wing. W po sie dze niu OZ wziął udział Wi ce prze wod ni -
czą cy PO Wal dy Dzi kow ski, po słan ka PO Agniesz ka
Ko złow ska -Ra je wicz oraz po sło wie PSL An drzej Grzyb
i Sta ni sław Ka lem ba. Wal dy Dzi kow ski stwier dził, że w
PO pa nu je opi nia, aby pro jekt usta wy o ogro dach dział -
ko wych od rzu cić w pierw szym czy ta niu.

Win cen ty Ku lik – Pre zes OZ Su dec kie go – stwier dził,
że z ana li zy praw nej przy go to wa nej przez praw ni ków
KR PZD jed no znacz nie wy ni ka, że pro jekt usta wy jest
nie kon sty tu cyj ny. Tym ar gu men tem na le ży prze ko ny wać
po słów do od rzu ce nia pro jek tu usta wy PiS w pierw szym
czy ta niu. Pod kre ślił, że ten pro jekt nie był kon sul to wa -
ny z PZD oraz sa mo rzą dem te ry to rial nym.

Ja nusz Mosz kow ski – Pre zes OZ we Wro cła wiu 
– stwier dził, że pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych
sta no wi obec nie naj więk sze za gro że nie dla Związ ku,
dla te go na le ży pod jąć spe cjal ne dzia ła nia, w jak naj szer -
szym za kre sie. W związ ku ze zło że niem pro jek tu w Sej -
mie, od by ło się kil ka po sie dzeń Pre zy dium OZ. Od by ły
się na ra dy z pre ze sa mi za rzą dów ROD, pod czas któ rych
za zna czo no, że w tej spra wie wy po wie dzieć się mu szą
wszyst kie ogro dy dział ko we w dro dze uchwał wal nych
ze brań, naj le piej z pod pi sa mi dział kow ców. Na chwi lę
obec ną 51 wal nych ze brań prze sła ło swo je sta no wi ska,
pro te sty, ape le do Sej mu, klu bów, kół, Mar szał ka i wi ce -
mar szał ków Sej mu oraz do 14 po słów z okrę gu wro cław -
skie go. Łącz nie ok. 500 pism. Jest przy go to wy wa ne
spo tka nie z wój ta mi i bur mi strza mi miast w ce lu przy go -
to wa nia wspól nych sta no wisk w spra wie pro jek tu PiS,
któ re zo sta ną skie ro wa ne do par la men ta rzy stów. Te spo -
tka nia od bę dą się w prze cią gu 10 pierw szych dni ma ja.
Spra wa pro jek tu usta wy jest spra wą naj waż niej szą dla
Związ ku. Na le ży uzmy sło wić dział kow com ne ga tyw ne
kon se kwen cje wej ścia w ży cie usta wy, szcze gól nie tym,
do któ rych te in for ma cje nie do cie ra ją. Wspól na wal ka
przy nie sie osta tecz ne zwy cię stwo.

Adam Wię cła wik – Wi ce pre zes OZ w Czę sto cho wie 
– po in for mo wał, że od dnia zło że nia pro jek tu w Sej mie
od by ło się wie le po sie dzeń Pre zy dium OZ. W dniu
22.04.2009 r. od by ło się po sie dze nie Okrę go we go Za -
rzą du. Na to miast w dniu 29.04 2009 r. od by ła się na ra -
da pre ze sów za rzą dów ROD, in struk to rów i ak ty wu, 
w któ rej uczest ni czy ło 120 osób. Na tej na ra dzie, spo -
śród za pro szo nych po słów z zie mi czę sto chow skiej,
obec ny był je den – po seł Krzysz tof Ma ty jasz czyk (KP
Le wi ca). Po sło wie z PO te le fo nicz nie za pew ni li, że Plat -
for mie Oby wa tel skiej nie za le ży na zmia nie do tych cza -
so wej sy tu acji Związ ku i dział kow ców. Z uwa gi na
nie kon sty tu cyj ność pro jek tu PO za mie rza go od rzu cić w
pierw szym czy ta niu. Pre ze si za rzą dów ROD i dzia ła cze
Związ ku za de kla ro wa li peł ne po par cie dla spra wy. Zo -
sta ły pod ję te sta no wi ska na 7 wal nych ze bra niach. Ze -
bra no też 400 pod pi sów w obro nie usta wy o ROD.

An to ni Ko strze wa – Pre zes OZ Ma zo wiec kie go 
– zwró cił uwa gę, że na te re nie Okrę gu Ma zo wiec kie go
w spra wie pro jek tu usta wy PiS uak tyw ni ły się sto wa rzy -
sze nia, szcze gól nie w by łym re jo nie ostro łęc kim. W Wy -
szko wie, w 2 ogro dach dział ko wych, w któ rych dzia ła ją
sto wa rzy sze nia, zo sta ły pod ję te kry tycz ne sta no wi ska
wo bec tej usta wy. Dział kow cy z tych ogro dów zda ją so -
bie spra wę z kon se kwen cji usta wy. PO za de kla ro wa ła
po moc w od rzu ce niu pro jek tu usta wy. Mi mo to na le ży
ich wspo móc ma te ria ła mi, za po zna jąc ze sta no wi ska mi
Kra jo wej Ra dy, uchwa ła mi i pe ty cja mi. Trzech po słów
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PiS z Okrę gu Ma zo wiec kie go pod pi sa ło się pod pro jek -
tem usta wy uza sad nia jąc, że to spra wa wy łącz nie po li -
tycz na. A. Ko strze wa wy ra ził prze ko na nie, że pod
pro jek tem usta wy kry ją się rów nież spra wy go spo dar -
cze, bo w du żych mia stach nie ma szans na uwłasz cze -
nie, tyl ko na wy własz cze nie. Od no śnie Kon gre su, na le ży
za sta no wić się, kie dy po wi nien się od być: czy przed, czy
po pierw szym czy ta niu pro jek tu. Na le ży roz wa żyć za -
pro sze nie na Kon gres me diów i po słów. Na le ży za cho -
wać opty mizm, nie za po mi na jąc o ko niecz no ści po dej-
mo wa nia dzia łań w tej spra wie. 

Iza be la Oże gal ska – Pre zes OZ Łódz kie go – stwier dzi -
ła, że Kon gres mu si od być się jak naj szyb ciej, nie za leż -
nie od ter mi nu pierw sze go czy ta nia pro jek tu. Po wi nien
li czyć 2-3 tys. osób. W Kon gre sie po win ni uczest ni czyć
dział kow cy z ROD, któ re za ję ły sta no wi ska w spra wie
pro jek tu. W Ło dzi bę dą rów nież or ga ni zo wa ne spo tka nia
in for ma cyj ne z dział kow ca mi. Na le ży za sta no wić się, ja -
kie dzia ła nia na le ży pod jąć, aby pro ble mem ogro dów
dział ko wych za in te re so wać me dia i po słów. Na le ży za -
cho wać ostroż ność wo bec obiet nic po słów PO. Za sta na -
wia ją ce jest, dla cze go Mar sza łek Sej mu (PO) tak szyb ko
nadał pro jek to wi usta wy o ogro dach dział ko wych nu mer
dru ku sej mo we go. 

Ro mu ald No cuń – Pre zes OZ Ma ło pol skie go – po in -
for mo wał, że w Okrę gu od by ło się 6 na rad z pre ze sa mi
za rzą dów ROD. Wy ra ził swo je za nie po ko je nie wie dzą
dział kow ców na te mat za gro żeń wy ni ka ją cych z pro jek -
tu usta wy PiS. Na na ra dach dział kow cy zwra ca ją się 
z py ta niem, ja kie dzia ła nia na le ży pod jąć w obro nie
ogro dów i Związ ku. Od po wiedź jest jed no znacz na – na -
le ży pi sać do par la men ta rzy stów o swo ich od czu ciach 
i emo cjach zwią za nych z pro jek tem usta wy. Po in for mo -
wał, że na po cząt ku ma ja od bę dzie się ko lej ne spo tka nie
z po sła mi KP Le wi ca. Za pro po no wał, aby przy go to wać
dla dział kow ców ulot kę z peł ną in for ma cją do ty czą cą za -
ło żeń pro jek tu usta wy PiS i skut ków dla ogro dów i dział -
kow ców. Wy stą pił tak że z wnio skiem, aby przed I czy -
ta niem zor ga ni zo wać ma ni fe sta cję dział kow ców w War -
sza wie, aby po ka zać, że prze ciw ko pro jek to wi usta wy
wy stę pu je nie garst ka pi szą cych dział kow ców, lecz ty -
sią ce pol skich ro dzin. 

Je rzy Te luk – Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji
Roz jem czej w Zie lo nej Gó rze – po dzię ko wał praw ni kom
KR PZD za przy go to wa nie fa cho wej ana li zy praw nej do
pro jek tu usta wy PiS, któ ra sta no wi bar dzo po moc ny do -
ku ment przy for mu ło wa niu sta no wisk przez okrę go we
za rzą dy, za rzą dy ogro dów oraz dział kow ców. Za zna czył,
że Zwią zek zna lazł się na nie bez piecz nym za krę cie. Każ -
dy czło wiek chciał by mieć na wła sność dział kę, któ rą
użyt ku je. Dział kow cy nie zda ją so bie jed nak spra wy 
z za gro żeń, ja kie nie sie ze so bą przed mio to wy pro jekt
usta wy. W związ ku z tym na le ży po ka zać dział kow com,
że nie są moż li we prze kształ ce nia wła sno ścio we, na któ -
re wska zu je pro jekt usta wy PiS. Na le ży pod jąć wspól ne

dzia ła nia, a więc ko niecz ne jest zwo ła nie Kon gre su, któ -
ry zo bra zu je si łę po tęż nej gru py dział kow ców. Kon gres
mu si być licz ny. Nie na le ży ufać za pew nie niom po li ty -
ków. Przy kła dem mo że być wy stą pie nie po sła PiS Je rze -
go Ma ter ny w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych, któ ry zo bo wią zał się do obro ny in te re sów
Związ ku i dział kow ców, a na stęp nie pod pi sał się pod
tym pro jek tem usta wy. Uprzy krzaj my się po słom, se na -
to rom oraz wła dzom miast i gmin w tej spra wie tak dłu -
go, jak dłu go ma my si łę.

Zbi gniew Łuń – OZ Ślą ski – na te re nie na sze go OZ
obec nie dzia ła 11 de le ga tur re jo no wych, któ re re ali zu ją
kon kret ne za da nia, ma ją ce na ce lu przede wszyst kim
uzmy sło wie nie dział kow com kon se kwen cji wy ni ka ją -
cych z pro jek tu usta wy o PiS. Spo ty ka my się rów nież 
z po sła mi, któ rzy de kla ru ją po moc, m.in. z Ka zi mie rzem
Kut zem, Wa cła wem Mar ty niu kiem. Po sło wie ci twier -
dzą, iż pierw sze czy ta nie od bę dzie się naj praw do po dob -
niej w lip cu, na ostat nim po sie dze niu Sej mu przed
wa ka cja mi. Kon gres jest bar dzo po trzeb ny. 

Cze sław Ko zi kow ski – OZ To ruń sko -Wło cław ski 
– Zwią zek bar dzo do brze funk cjo nu je na ba zie obo wią -
zu ją cej usta wy, nie po trzeb ne są żad ne in ne ak ty praw ne.
Cheł miń scy dział kow cy opo wia da ją się za Związ kiem.
Bar dzo waż ne jest to, aby śmy wy ko rzy sta li od by wa ją ce
się wal ne ze bra nia w ogro dach, po nie waż w ten spo sób
ma my moż li wość bez po śred nie go prze ka za nia dział kow -
com ne ga tyw nych skut ków pro jek tu PiS.

Sta ni sław Bo guc ki – Wi ce pre zes OZ Ma zo wiec kie go.
– pro jekt jest nie kon sty tu cyj ny, jest przede wszyst kim
krzyw dzą cy dla dział kow ców, bo prze cież tu o nich naj -
bar dziej cho dzi. Zo sta ną po zo sta wie ni sa mi so bie bez
żad nej po mo cy. Nada nie bie gu le gi sla cyj ne go pro jek to -
wi, to dla nas sy gnał i bo dziec do bar dziej wzmo żo nych
dzia łań w obro nie praw dział kow ców, usta wy o ROD 
i Związ ku. Po in for mo wał tak że, że OZ Ma zo wiec ki do -
ło ży wszel kich sta rań, aby każ dy z dział kow ców in dy -
wi du al nie zo stał po in for mo wa ny o za gro że niach wy ni-
ka ją cych z pro jek tu PiS.

Ry szard Do rau – Czło nek Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj -
nej PZD, OZ To ruń sko -Wło cław ski – pro jekt usta wy jest
bu blem le gi sla cyj nym. Na na ra dy w Okrę gu zo sta li za -
pro sze ni po sło wie Ja nusz Dzię cioł (KP PO), któ ry uspra -
wie dli wił swo ją nie obec ność oraz Ma rze na Drab (KP
PiS). Pa ni po seł Drab ce lo wo nie zo sta ła po in for mo wa -
na o te ma ty ce na ra dy, po nie waż prze wi dy wa li śmy, iż
wte dy nie bę dzie chcia ła przy być. Pa ni po seł nie umia ła
od po wie dzieć na żad ne py ta nie, uza sad nia jąc, że nie zdą -
ży ła za po znać się z pro jek tem.

Jó zef Pi sar ski – czło nek Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej
PZD, OZ w Gdań sku – przy po mniał, że po raz ko lej ny
Zwią zek mu si zbie rać si ły na obro nę dzia łek, ogro dów
oraz słu żą cej im or ga ni za cji. Ta wal ka trwa od po nad 
20 lat. Dział kow cy nie po trze bu ją uszczę śli wia nia „na
si łę”. Usta wa o ROD jest bar dzo do brym do ku men tem,
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nie są po trzeb ne żad ne zmia ny. Ma ria Fojt – Prze wod ni -
czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej, OZ w Pi le – Kra jo -
wa Ko mi sja Re wi zyj na przed sta wi ła we zwa nie do
ko mi sji re wi zyj nych ROD i okrę go wych ko mi sji re wi -
zyj nych do re ak cji na zło żo ny do la ski mar szał kow skiej
pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
przed ło żo ny przez po słów Pra wa i Spra wie dli wo ści. Pro -
jekt ten jest za gro że niem dla dal sze go ist nie nia ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce i ko niecz na jest zma -
so wa na obro na do rob ku po ko leń dział kow ców.

Ol ga Ochry miuk – Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji
Roz jem czej, OZ Pod la ski – zwró ci ła uwa gę na nie kon -
sty tu cyj ność pro jek tu. W oce nie Kra jo wej Ko mi sji Roz -

jem czej, za pro po no wa ne przez PiS roz wią za nia usta wo -
we są ni czym in nym, jak świa do mym wpro wa dze niem w
błąd mi lio no wej rze szy dział kow ców dla osią gnię cia
kon kret nych ce lów po li tycz nych i eko no micz nych. Prze -
wod ni czą ca KK Roz jem czej przed sta wi ła sta no wi sko
Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej w spra wie za gro że nia dla
dział kow ców i ist nie nia ogro dów dział ko wych.

Uczest ni cy na ra dy przy ję li sta no wi sko w spra wie pro -
jek tu usta wy PiS. Sta no wi sko pod pi sa li bio rą cy udział w
na ra dzie i zwró ci li się o prze ka za nie go do wszyst kich
po słów na Sejm RP.

MP

STA NO WI SKO
Ak ty wu okrę go we go PZD zgro ma dzo ne go na na ra dzie w War sza wie

w dniu 30 kwiet nia 2009 r.
w spra wie pro jek tu usta wy PiS o ogro dach dział ko wych

Uczest ni cy na ra dy, po sia da jąc peł ną wie dzę na te mat
pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa PiS,
po prze pro wa dze niu wie lu kon sul ta cji w ROD z dział -
kow ca mi pod czas wal nych ze brań oraz in nych zgru po -
wań dział kow ców, zna jąc ma so we wy stą pie nia struk tur
Związ ku, w tym za rzą dów ROD i wal nych ze brań oraz
in dy wi du al nych dział kow ców od rzu ca ją po wyż szy
pro jekt, ja ko pró bę po zba wie nia dział kow ców wszel -
kich praw bę dą cych ich udzia łem, a za gwa ran to wa nych
usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Uczest ni cy na ra dy stwier dza ją, że pro jekt PiS po zba -
wia praw nie tyl ko dział kow ców, ale po zba wia tak że
moż li wo ści ko rzy sta nia z dział ki w ROD tych wszyst -
kich, któ rzy wią żą du że na dzie je z po sia da niem i upra -
wia niem dział ki ro dzin nej i dla któ rych dział ka w ROD,
ze wzglę dów eko no micz nych i spo łecz nych, jest je dy ną
al ter na ty wą. Pro jekt po zba wia tak że spo łecz no ści miast
moż li wo ści ko rzy sta nia z dzie siąt ków ty się cy hek ta rów
te re nów zie lo nych utrzy my wa nych kosz tem i pra cą
dział kow ców.

Ruch ogrod nic twa dział ko we go w Eu ro pie i w Pol sce
po my śla ny był, ja ko po moc so cjal na dla naj bied niej -
szych i naj bar dziej po trze bu ją cej po mo cy czę ści spo łe -
czeń stwa ze stro ny sze ro ko ro zu mia nych władz sa mo-
rzą do wych i pań stwo wych.

Dla te go też za sa dą, za rów no w Pol sce, jak i w in nych
kra jach eu ro pej skich jest, aby ogro dy dział ko we za kła da -
ła i pro wa dzi ła sa mo dziel na i sa mo rząd na or ga ni za cja
dział kow ców, a dział ka by ła przy zna wa na ro dzi nie nie -
od płat nie. Tak jest obec nie w Pol sce, a tak że w Au strii,
Niem czech, Fran cji, An glii, Da nii, Bel gii, Ho lan dii, Luk -
sem bur gu, Szwaj ca rii, Nor we gii, Szwe cji, Fin lan dii Sło -

wa cji i Cze chach. Za sa da ta, ja ko dzia ła nie pań stwa na
rzecz spo łe czeń stwa po przez sa mo dziel ną i sa mo rząd ną
or ga ni za cję spo łecz ną, spraw dzi ła się we wszyst kich
tych kra jach.

Pro po zy cja PiS spro wa dza się do za prze cze nia idei
ru chu ogrod nic twa dział ko we go, któ ry w Pol sce li czy
112 lat.

Z te go wzglę du uczest ni cy na ra dy, re pre zen tu ją cy
ogro dy i okrę gi z ca łej Pol ski, sta now czo prze ciw sta wia -
ją się pro jek to wi usta wy i uzna ją, że pro jekt PiS jest
ko lej ną pró bą nie uwłasz cze nia dział kow ców, ale ich
wy własz cze nia z po sia da nych dzia łek i udo stęp nie nia
te re nów ro dzin nych ogro dów dział ko wych wszel kim in -
we sto rom bez po trze by re spek to wa nia wa run ków usta wy
o ROD w przy pad ku li kwi da cji tych że ogro dów.

Po nie waż na dro dze do te go ce lu stoi usta wa o ROD
oraz sa mo rząd na i sa mo dziel na ma so wa or ga ni za cja spo -
łecz na ja ką jest PZD, w pro jek cie za kła da się uchy le nie
tej że usta wy, któ ra się spraw dzi ła i sku tecz nie bro ni in -
te re sów dział kow ców i ogro dów oraz li kwi da cję PZD,
ja ko si ły in te gru ją cej ca ły ruch dział ko wy w Pol sce i sto -
ją cej na stra ży praw ogro dów i dział kow ców za pi sa nych
w usta wie o ROD.

Uczest ni cy na ra dy uwa ża ją, że nie przy pad ko wo wy -
bra no czas zgło sze nia te go pro jek tu do Sej mu – jest to
okres kam pa nii wy bor czej do Par la men tu Eu ro pej skie -
go, a więc li czy się na gło sy dział kow ców po zy ska ne
obiet ni ca mi uwłasz cze nia bez przej mo wa nia się rze czy -
wi sty mi skut ka mi wej ścia w ży cie tej usta wy, spro wa -
dza ją cy mi się do wy własz cze nia dział kow ców, zli kwi -
do wa nia więk szo ści ogro dów dział ko wych, uchy le nia
usta wy o ROD i roz wią za nia PZD.
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Po nad to uczest ni cy na ra dy stwier dza ją:
1. Pro jekt jest nie kon sty tu cyj ny, gdyż za kła da:
• de le ga li za cją spo łecz nej or ga ni za cji bez pod staw wy -

mie nio nych w art. 13 Kon sty tu cji RP,
• na cjo na li za cję ma jąt ku tej że or ga ni za cji wy pra co wa -

ne go rę ka mi wie lu po ko leń dział kow ców,
• uwłasz cze nie na ma jąt ku gmin, pod czas kie dy

orzecz nic two Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go dot. np.
miesz kań ko mu nal nych, jak i ROD wska zu je na nie -
zgod ność ta kich pro po zy cji z Kon sty tu cją. Pro po no wa -
nie obec nie ta kich roz wią zań jest ni czym in nym, jak
świa do mym wpro wa dza niem w błąd mi lio no wej rze szy
ro dzin pol skich dział kow ców dla osią gnię cia ce lów po -
li tycz nych.

2. Stan praw ny grun tów ROD, któ ry jest sys te ma tycz -
nie pu bli ko wa ny przez Kra jo wą Ra dę w opar ciu o szcze -
gó ło we ba da nia pro wa dzo ne w gmi nach przez struk tu ry
Związ ku wska zu je, że tyl ko ok. 30% dział kow ców mo -
że ewen tu al nie li czyć na wy kup swo jej dział ki. Na to -
miast sy tu acja dział kow ców, zwłasz cza w du żych
mia stach, ta kich jak War sza wa, Łódź, Wro cław, Kra ków,
Gdańsk, Szcze cin, Bia ły stok i wie lu in nych, jest wręcz
bez na dziej na. Więk szość ogro dów w tych mia stach ma
nie ure gu lo wa ny stan praw ny, a gmi ny sys te ma tycz nie
wy pro wa dza ją ogro dy dział ko we z pla nów za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go. W War sza wie ża den ogród nie
jest uwzględ nio ny w pla nie za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go, we Wro cła wiu tyl ko 9%, a w Ło dzi 8%. 
W in nych mia stach nie jest le piej.

3. Te re ny ogro dów dział ko wych w du żych mia stach są
szcze gól nie cen ne za rów no dla dział kow ców, spo łe czeń -
stwa, jak i in we sto rów. Pro blem po le ga na tym, że pro -
jekt PiS uwzględ nia in te re sy tyl ko jed nej gru py 
– in we sto rów.

4. Pro jekt usta wy PiS za kła da li kwi da cję ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce po 112 la tach je go
roz wo ju. W do bie gło sze nia w Pol sce ha seł o de mo -
kra cji i wol no ści oraz bu do wie spo łe czeń stwa oby wa -
tel skie go pro po nu je się roz wią za nie sa mo dziel nej
or ga ni za cji spo łecz nej i pod po rząd ko wa nie tych ogro -
dów, któ re prze trwa ją, gmi nom i ich urzęd ni kom.

5. Świa do mie i z peł ną pre me dy ta cją prze wi du je się
za ist nie nie okre su przej ścio we go, w któ rym po wej ściu
w ży cie usta wy prze sta ną ist nieć wszyst kie struk tu ry
PZD, a ogro dy dział ko we po zo sta ną bez za rzą dza nia,
opie ki i moż li wo ści funk cjo no wa nia. Ta ki okres au to rom
usta wy jest po trzeb ny, z czym się nie kry ją pro po nu jąc
np. spe cy ficz ne za sa dy li kwi da cji ogro dów w tym cza sie,
gdyż z te go okre su ma ło ogro dów wyj dzie w do tych cza -
so wym sta nie.

6. Zwią zek ma na 63% grun tów ogro dów pod pi sa ne 
z gmi na mi umo wy no ta rial ne prze ka zu ją ce mu te te re ny

w użyt ko wa nie wie czy ste. Sta ło się to w opar ciu o no we -
lę usta wy z 1995 r., ale prze cież dla uzy ska nia tych efek -
tów wy dat ko wa ne zo sta ły mi lio ny zło tych pol skich
dział kow ców, a tak że prze pra co wa no spo łecz nie set ki ty -
się cy go dzin. Jed nym za pi sem w usta wie PiS unie waż nia
się wszyst kie umo wy no ta rial ne. A więc co zo sta je? Ła -
ska pań ska. Szcze gól nie bul wer su ją ce jest to, że na nie -
któ rych z tych te re nów Zwią zek pod pi sał umo wy no-
ta rial ne z dział kow ca mi. To był ko lej ny wy da tek ze stro -
ny tych dział kow ców dla po twier dze nia swo ich praw do
dział ki. Te umo wy też prze sta ły by ist nieć.

7. Szcze gól nie bo le sne dla dział kow ców bę dą kosz ty
zwią za ne z ewen tu al nym kup nem dział ki, na wet przy du -
żych bo ni fi ka tach, gdyż wszyst kie wy dat ki zwią za ne 
z ewen tu al nym kup nem dział ki prze ło żo no na bar ki i kie -
szeń dział kow ców, świa do mie li cząc, że więk szość dział -
kow ców – eme ry tów, ren ci stów i bez ro bot nych – nie
bę dzie na to stać. W tym ce lu za pro po no wa no wiel kość
dział ki na wet do 1500 m2. Tam, gdzie bę dzie moż na,
uwłasz czą się bo ga ci kosz tem bied nych. Pro jekt świa -
do mie to za kła da wpro wa dza jąc róż ne, po za wła sno ścią,
for my wła da nia dział ką – użyt ko wa nie, na jem i dzier ża -
wę, ale tyl ko wła ści ciel uwłasz czy się na czę ści wspól -
nej ogro du - te re nach ogól nych i in fra struk tu rze, po mi mo
że jest to efekt wspól nej pra cy i wspól nych środ ków
wszyst kich dział kow ców w ogro dzie.

Ja ka bę dzie sy tu acja no wych dział kow ców, któ rzy zo -
sta li człon ka mi Związ ku i ob ję li dział kę po ob cych so bie
po przed ni kach? Ile bę dą mu sie li za pła cić za wy ce nio ną
przez rze czo znaw cę dział kę, dla ilu bę dzie to do stęp ne?
Po dob nie ma się rzecz ze wszyst ki mi dział kow ca mi, któ -
rzy otrzy ma li dział kę po bli skich, któ rzy ży ją. Oni też
bę dą pła cić za wy kup tak, jak by otrzy ma li po oso bach
ob cych.

Po wej ściu w ży cie usta wy PiS już ni gdy nie od ro dzi
się pol ski ruch ogrod nic twa dział ko we go. Pol ska sta -
nie się je dy nym, nie chlub nym wy jąt kiem w kra jach
Unii Eu ro pej skiej, w któ rych funk cjo nu ją ogro dy dział -
ko we na wa run kach praw nych i or ga ni za cyj nych zbli żo -
nych do pol skich, a dział kow cy zrze sze ni są w sa mo-
dziel nych i sa mo rząd nych związ kach.

Już ni gdy lu dzi ubo gich nie bę dzie stać na wła sny
ka wa łek zie le ni.

Uczest ni cy na ra dy zwra ca ją się do Sej mu, klu bów
par la men tar nych i po słów o bez względ ne od rzu ce nie
zło żo ne go do la ski mar szał kow skiej przez PiS pro jek -
tu usta wy o ogro dach dział ko wych.

Pro si my o usły sze nie gło su jed ne go mi lio na pol skich
ro dzin zor ga ni zo wa nych w Pol skim Związ ku Dział -
kow ców.

Pro si my, nie cze kaj cie z tym do wy bo rów par la -
men tar nych!

War sza wa, dnia 30 kwiet nia 2009 r.
UCZEST NI CY NA RA DY

(76 POD PI SÓW)
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1. In for ma cja

W dniu 30 kwiet nia 2009 r. w War sza wie od by ło się
nad zwy czaj ne VIII po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD,
któ re mu prze wod ni czył Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes
PZD. W po sie dze niu, oprócz człon ków KR PZD, udział
wzię li człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD,
człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD, pre ze -
si OZ nie bę dą cy człon ka mi KR oraz człon ko wie ak ty wu
okrę go we go.

Te mat po sie dze nia: Obro na ogro dów dział ko wych w
związ ku z pro jek tem usta wy PiS

Po rzą dek nad zwy czaj ne go VIII po sie dze nia KR PZD
1. Otwar cie ob rad.
2. Za twier dze nie po rząd ku ob rad.
3. Wy bór ko mi sji uchwał i wnio sków.
4. Wpro wa dze nie do te ma tu 

– Pre zes Związ ku E. Kon drac ki.
5. Dys ku sja.
6. Przy ję cie uchwał.
7. Spra wy róż ne.
8. Za koń cze nie ob rad.

Ko mi sja uchwał i wnio sków wy bra na 
pod czas po sie dze nia:

1. Win cen ty Ku lik – Su dec ki Prze wod ni czą cy
2. An to ni Ko strze wa – Ma zo wiec ki
3. Cze sław Ko zi kow ski – To ruń sko -Wło cław ski

II. NADZWYCZAJNE VIII POSIEDZENIE
KRAJOWEJ RADY PZD

4. Ja nusz Mosz kow ski – Wro cław
5. Cze sław Smo czyń ski – Gdańsk
6. Zdzi sław Śli wa – Po znań
7. Kry sty na Wiel gus – Ma ło pol ski

Pre zes Związ ku Eu ge niusz Kon drac ki po in for mo wał
ze bra nych o ak tu al nej sy tu acji dział kow ców, ogro dów 
i Związ ku, bę dą cej efek tem nada nia bie gu le gi sla cyj ne -
go pro jek to wi usta wy o ogro dach dział ko wych zło żo ne -
go w Sej mie przez po słów PiS. Pre zes Związ ku
przed sta wił § 145 sta tu tu PZD sta no wią cy o tym, że Kra -
jo wa Ra da mo że zwo łać po mię dzy zwy czaj ny mi zjaz da -
mi kon gres PZD, któ re go za da niem by ła by oce na
sy tu acji i wy ra że nie sta no wi ska Związ ku w spra wach
szcze gól nie istot nych dla ru chu ogrod nic twa dział ko we -
go w Pol sce. Ta ka po trze ba za ist nia ła w związ ku z nada -
niem pro jek to wi PiS nu me ru dru ku sej mo we go, a więc
for mal ne roz po czę cie je go pro ce do wa nia. Po sie dze nie
KR PZD po prze dzo ne zo sta ło na ra dą na ten sam te mat 
i uczest ni czą cy w niej zde cy do wa nie opo wie dzie li się za
zwo ła niem kon gre su, gdyż pro jekt PiS za gra ża dal sze -
mu ist nie niu ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Wy stę pu ją cy człon ko wie KR PZD – A. Wój to wicz
(Go rzów Wlkp.), T. Ja rzę bak (Szcze cin), i A. Bo roń
(Opol ski) w uzu peł nie niu dys ku sji prze pro wa dzo nej
pod czas na ra dy po prze dza ją cej po sie dze nie, uzna li za
ko niecz ne zwo ła nie kon gre su w War sza wie w moż li wie
szyb kim cza sie, ale tak że zwró ci li uwa gę, że na obec ną
sy tu ację dział kow ców i ogro dów ma ją wpływ tak że in -
ne wy da rze nia i kon gres wi nien od być się, aby tę sy tu -
ację oce nić kom plek so wo.

UCHWA ŁA 
Nr 1/VIII/2009

Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców
z dnia 30 kwiet nia 2009 r.

w spra wie zwo ła nia Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
dzia ła jąc na pod sta wie § 145 i § 146 sta tu tu PZD, po -
sta na wia:

§ 1
1. Zwo łać Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców,

w ce lu do ko na nia oce ny sy tu acji dział kow ców, ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców w związ ku z nada niem bie gu le gi sla cyj ne go
pro jek to wi usta wy PiS o ogro dach dział ko wych oraz wy -
ra że nia sta no wi ska Związ ku w tej spra wie.

2. Kra jo wa Ra da PZD upo waż nia Pre zy dium KR PZD
do usta le nia da ty i miej sca od by cia Kon gre su, bio rąc pod
uwa gę licz bę uczest ni ków bio rą cych udział w Kon gre sie
oraz in ne uwa run ko wa nia, któ re ma ją zna cze nie dla je -
go od by cia.
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§ 2
1. W Kon gre sie, zgod nie z § 146 ust. 1 sta tu tu PZD 

udział we zmą:
1) Człon ko wie Kra jo wej Ra dy PZD,
2) Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD,
3) Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD,
4) Pre ze si okrę go wych za rzą dów PZD,
5) Prze wod ni czą cy okrę go wych ko mi sji re wi zyj nych

PZD, 
6) Prze wod ni czą cy okrę go wych ko mi sji roz jem czych

PZD.

2. W Kon gre sie, zgod nie z dys po zy cją § 146 ust. 2 sta -
tu tu PZD, udział we zmą przed sta wi cie le ro dzin nych
ogro dów dział ko wych.

§ 3
Kra jo wa Ra da PZD upo waż nia Pre zy dium KR PZD do

okre śle nia spo so bu wy ło nie nia przed sta wi cie li ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, któ rzy we zmą udział 
w Kon gre sie.

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

UZA SAD NIE NIE

Sta tut PZD sta no wi, że Kra jo wa Ra da PZD mo że zwo -
łać po mię dzy zwy czaj ny mi Kra jo wy mi Zjaz da mi De le -
ga tów Kon gres PZD dla oce ny sy tu acji i wy ra że nia
sta no wi ska PZD w spra wach szcze gól nie istot nych dla
ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. W chwi li
obec nej ist nie je za gro że nie dla dal sze go funk cjo no wa -
nia ogro dów, a tak że dla praw dział kow ców i funk cjo -
no wa nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Sy tu acja ta
wy wo ła na zo sta ła zło że niem w Sej mie przez po słów PiS
pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych i nada niem mu
bie gu le gi sla cyj ne go. 

W oce nie Kra jo wej Ra dy PZD, a tak że ty się cy dział -
kow ców wy po wia da ją cych się w for mie sta no wisk, li -
stów i ape li, wej ście w ży cie pro jek tu usta wy opra -
co wa ne go przez PiS ozna cza cał ko wi tą li kwi da cję ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Je go uchwa le nie
skut ko wać bę dzie bo wiem ma so wą li kwi da cją ogro dów
dział ko wych, po zba wie niem dział kow ców praw za gwa -

ran to wa nych usta wą o ROD oraz sprzecz ną z kon sty tu -
cyj ny mi za sa da mi wol no ści i de mo kra cji li kwi da cją PZD
– po za rzą do wej or ga ni za cji spo łecz nej i na cjo na li za cją
ma jąt ku Związ ku, a więc upań stwo wie niem do rob ku ca -
łe go śro do wi ska dział kow ców.

Kra jo wa Ra da PZD uzna ła, że wo bec za gro że nia praw
mi lio na pol skich ro dzin użyt ku ją cych dział ki w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, ko niecz ne jest wy ra że nie
sta no wi ska Związ ku w tej spra wie i przed sta wie nia go
de cy du ją cym o dal szym lo sie pro jek tu po słom, klu bom
par la men tar nym i par tiom po li tycz nym.

Dla te go też, ko rzy sta jąc z upo waż nie nia za war te go 
w sta tu cie PZD, Kra jo wa Ra da PZD uzna ła za uza sad -
nio ne zwo ła nie Kon gre su PZD, któ ry do ko na na oce ny
sy tu acji dział kow ców, ro dzin nych ogro dów dział ko wych
i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w związ ku z nada -
niem bie gu le gi sla cyj ne go pro jek to wi usta wy PiS o ogro -
dach dział ko wych

War sza wa, dnia 30 kwiet nia 2009 r.

WI CE PRE ZES WI CE PRE ZES PRE ZES
/-/Sta ni sław CHO DAK /-/Win cen ty KU LIK /-/Eu ge niusz KON DRAC KI

WI CE PRE ZES SE KRE TARZ
/-/An to ni KO STRZE WA /-/Wie sław SA WIC KI
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, ob ra du ją ca w dniu 30 kwiet nia 2009 r. na nad -
zwy czaj nym VIII po sie dze niu, zwra ca się do wszyst kich dział kow ców i struk tur Związ ku o czyn -
ne włą cze nie się w obro nę ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych zło żo ny przez po słów PiS w Sej mie prze wi du je uchy -
le nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a więc usta wy bę dą cej pod sta wą funk cjo no -
wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych i praw dział kow ców wy pra co wa nych przez po nad 110 lat
ist nie nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Kon se kwen cją wej ścia w ży cie te go pro jek tu
bę dzie utra ta wszyst kich do tych cza so wych upraw nień i przy wi le jów dział kow ców, a tak że ich
ma jąt ku pry wat ne go na dział kach. Pro jekt PiS, za po wia da ny ja ko uwłasz cze nie dział kow ców, 
w skut kach wy ni ka ją cych z je go za pi sów bę dzie w isto cie ich wy własz cze niem. Pro jekt ten za kła -
da tak że  zna cjo na li zo wa nie wy pra co wa ne go przez po ko le nia dział kow ców ma jąt ku wspól ne go i
roz wią za nie po za rzą do wej sa mo dziel nej or ga ni za cji spo łecz nej, ja ką jest PZD.

Ty sią ce ape li, li stów i sta no wisk dział kow ców w obro nie usta wy o ROD i Związ ku, kie ro wa nych
do Sej mu, po słów, klu bów par la men tar nych i par tii po li tycz nych jest wy ra zem tro ski o dal sze ist -
nie nie ogro dów dział ko wych słu żą cych mi lio no wi nie za moż nych ro dzin pol skich.

Obro na ogro dów dział ko wych to dzi siaj naj waż niej sza spra wa dla każ de go dział kow ca szcze -
gól nie, że pro jekt PiS otrzy mał ofi cjal ny nu mer dru ku sej mo we go, a więc roz po czę ło się je go pro -
ce do wa nie.

Dla te go też Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców zwra ca się do wszyst kich człon ków
Związ ku, do wszyst kich struk tur PZD i dzia ła czy o włą cze nie się do obro ny na szych ogro dów
dział ko wych i usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych ja ko pod sta wo we go ak tu praw ne go
gwa ran tu ją ce go dal szy roz wój ogro dów dział ko wych.

W tej spra wie każ dy po wi nien się wy po wie dzieć, gdyż cho dzi o los mi lio na pol skich ro dzin,
któ rych nie stać na in ną for mę ko rzy sta nia z wła sne go ka wał ka zie mi.

Sza now ni Dział kow cy, 
Je śli chce my obro nić naj waż niej sze dla nas war to ści, mu si my wszy scy w tej spra wie za brać

głos, aby ten głos był sły sza ny przez Pol ski Par la ment, w któ re go rę kach jest dal sze ist nie nie ogro -
dów dział ko wych.

War sza wa, dnia 30 kwiet nia 2009 r.

APEL

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie obrony działkowców. ogrodów ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych i Związku

KRA JO WA RA DA 
POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW
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Stanowiska Okr´gowych Zarzàdów, 
Komisji Rewizyjnych i Rozjemczych

Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki PZD w Rze szo wie

Sza now ni Pa no wie,
Ruch ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce li czy po nad

117 lat. Ogro dy dział ko we ist nia ły o wie le lat wcze śniej,
ale za wsze by ły i są na dal dla dział kow ców miej scem wy -
po czyn ku i re kre acji po nie rzad ko kil ku dzie się ciu la tach
cięż kiej pra cy za wo do wej. Sta no wią rów nież zie lo ne płu -
ca dla na szych dzi siej szych za be to no wa nych miast.

Pro po zy cja Klu bu Pra wa i Spra wie dli wo ści za war ta 
w pro jek cie usta wy o ogro dach dział ko wych ozna cza ko -
lej ną groź bę ko mer cja li za cji ty się cy ogro dów i dzia łek.
Czy ta jąc pro jekt usta wy od no si my wra że nie, że do ogro -
dów dział ko wych wra ca ją la ta 50-te ubie głe go wie ku,
kie dy to oby wa te lom na cjo na li zo wa no do ro bek ich ży cia
– te raz pro po nu je się zro bić to sa mo z ma jąt kiem wy pra -
co wa nym na prze strze ni wie lu lat przez po ko le nia dział -

kow ców i prze jąć go na Skarb Pań stwa. Po nad to ko lej -
nym ce lem pro jek tu usta wy jest li kwi da cja Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, ogól no pol skiej or ga ni za cji spo -
łecz nej, któ ra sku tecz nie bro ni dział kow ców i ogro dy
dział ko we. Na ta kie pro po zy cje, dzia ła jąc w imie niu ty -
się cy ro dzin dział ko wych użyt ku ją cych dział ki w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych na te re nie na sze go Okrę gu,
mó wi my sta now cze NIE.

Po pie ra my obo wią zu ją cą usta wę o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych i nie po zwo li my, aby zmie nio no usta -
wę, któ ra do brze się spraw dza i słu ży dział kow com,
ogro dom i ca łe mu Związ ko wi. Nie po zwo li my, aby ruch
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce oraz tra dy cje wie lu
po ko leń dział kow ców w imię par tyj nych i ko mer cyj nych
in te re sów zo sta ły bez pow rot nie znisz czo ne.

Prze wod ni czą cy Klu bów Par la men tar nych
Sej mu RP

Rze szów, 6 kwiet nia 2009 r.

Za Pre zy dium OZP PZD
Pre zes 

/-/ mgr Jan Kut

Se kre tarz
/-/ Lu dwik Szmid

Skarb nik
/-/ inż. Jó zef Śnie żek

III. DALSZE STANOWISKA I APELE STRUKTUR
ZWIÑZKU I DZIAŁKOWCÓW
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Po raz ko lej ny Pra wo i Spra wie dli wość ob da ro wu je
pol skich dział kow ców do ku men tem pro po nu ją cym roz -
wią za nia zna ne przez Nich już od daw na. Roz wią za nia,
któ re dział kow cy swo imi 614 tys. pod pi sów za utrzy ma -
niem w nie zmie nio nym kształ cie obec nie obo wią zu ją cej
usta wy o ROD, jed no znacz nie od rzu ci li. Te raz jed nak
au to rzy pro jek tu na zle ce nie swo ich mo co daw ców i na -
sta wio nych wro go do Związ ku swo ich w cu dzy sło wie
do rad ców, po szli „na ca łość”, nie zwa ża jąc na prze pi sy
praw ne, cho ciaż Pra wo i Spra wie dli wość przy ję li ja ko
sztan dar swo je go dzia ła nia. Chcą li kwi da cji PZD, na cjo -
na li za cji je go ma jąt ku oraz ma mią dział kow ców nie re al -
ną i ilu zo rycz ną moż li wo ścią uwłasz cze nia.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD stwier dza, że pro -
po no wa ne roz wią za nia ra żą co na ru sza ją pod sta wo we
prze pi sy Kon sty tu cji RP, unie moż li wia ją ce li kwi da cję
sa mo rząd nych or ga ni za cji oraz kon sty tu cyj ną za sa dę
swo bo dy zrze sza nia się. Au to rom pro jek tu wi dać ma rzą
się cza sy mrocz ne go sta li ni zmu, kie dy to usta wo wo znie -
sio no wszyst kie fun da cje, związ ki i sto wa rzy sze nia. Zaś
pro po zy cja na cjo na li za cja ma jąt ku Związ ku na ru sza
kon sty tu cyj ną za sa dę ochro ny wła sno ści i by ła by nie do
za ak cep to wa nia w de mo kra tycz nym pań stwie pra wa.
Pro jek to wa na usta wa nie spo wo du je żad ne go uwłasz cze -
nia dział kow ców, a wręcz prze ciw nie – wy własz cze nie 
z dzia łek kil ku set ty się cy ro dzin dział ko wych.

Pro jekt ra żą co in ge ru je rów nież w sze reg praw sa mo -
rzą dów i z te go wzglę du jest sprzecz ny z Kon sty tu cją.
Trud no so bie wy obra zić, że sa mo rzą dy bę dą do bro wol -
nie wy zby wa ły się lub wręcz roz da wa ły swo je grun ty.
Zna jąc ogól ny brak za in te re so wa nia sa mo rzą dów utrzy -
my wa niem ogro dów dział ko wych na swych te re nach,
jest pra wie nie moż li we, aby go dzi ły się one na nie od -
płat ne użyt ko wa nie. W więk szo ści ra czej wy ko rzy sta ją
oka zję do usu nię cia dział kow ców z zaj mo wa nej przez
nich grun tów. Naj lep szym przy kła dem ta kie go dzia ła nia
mo że być m.st. War sza wa. Na 176 ROD, ża den z nich
nie znaj du je się w pla nie prze strzen ne go za go spo da ro -
wa nia. W stu dium za go spo da ro wa nia m.st. War sza wy,
50% ROD znaj du je się na te re nach prze zna czo nych na
han del, prze mysł, usłu gi, dro gi itp. Do wie lu ogro dów
dział ko wych są rosz cze nia osób fi zycz nych i praw nych.

W sto sun ku do 101 ROD Pre zy dent m.st. War sza wy
wniósł rosz cze nia. W żad nym war szaw skim ogro dzie nie
ma szans nie ma szans, aby dział kow cy upra wia ją cy 

w nim dział ki mo gli zo stać uwłasz cze ni.
Jed no znacz ne jest też sta no wi sko Związ ku Miast Pol -

skich, któ ry już przy po przed nich pro jek tach PiS -u, sta -
now czo sprze ci wiał się uwłasz cza niu dział kow ców.
Pa mię ta my jesz cze, z ja kim sta now czym opo rem ze stro -
ny nie któ rych gmin – zwłasz cza miej skich, spo tka ły się
dzia ła nia Związ ku ma ją ce na ce lu usta no wie nie użyt ko -
wa nia wie czy ste go do te re nów wszyst kich ogro dów
dział ko wych.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki, PZD uwa ża, że przed -
sta wio ny pro jekt usta wy naj więk szą szko dę przy niósł już
te raz, lecz nie dział kow com, ale je go au to rom. Do ku -
ment, nad któ rym po dob no pra co wa no od 2006 ro ku, po -
za tym, że je go po ziom re dak cyj ny jest wy jąt ko wo ni ski
- za wie ra kom pro mi tu ją ce je go au to rów (au to ra) błę dy
in ter punk cyj ne i or to gra ficz ne. Po słu gu je się zdez ak tu -
ali zo wa ną ter mi no lo gią. Na le ży do mnie my wać, iż te mat
ru chu ogrod nic twa dział ko we go, ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców jest
zna ny au to rom tyl ko po wierz chow nie. Brak zna jo mo ści
re aliów ży cia dział ko we go usi łu ją za tu szo wać umiesz -
cze niem w pro jek cie pra wie do słow nych za pi sów in nych
ustaw, m.in. usta wy o spół dziel niach miesz ka nio wych.
Sko pio wa li rów nież nie zli czo ną licz bę roz wią zań z tak
znie na wi dzo nej usta wy o ROD, któ rą pra gną zmie nić 
– ar gu men tu jąc to jej nie kon sty tu cyj no ścią (sic!).

Pro po no wa ne są roz wią za nia cał ko wi cie nie przy sta ją -
ce do ich spe cy fi ki i po trzeb ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych. Pro po nu je się m.in. swo isty sa mo rząd, któ re go
spo sób funk cjo no wa nia sko pio wa no, bez ko niecz nych
mo dy fi ka cji, z wspo mnia nej usta wy o spół dziel niach
miesz ka nio wych. Po wo ły wa nie peł no moc ni ków, li kwi -
da to rów itp., czy li za stą pie nie spo łecz nie dzia ła ją cych
or ga nów ROD przez kosz tow ną ad mi ni stra cję.

Mo że jest to głów ny po wód dą że nia do zmia ny usta wy
o ROD i w rze czy wi sto ści cho dzi o otwar cie ryn ku dla
za wo do wych ad mi ni stra to rów?

Pro jekt wpro wa dza tak że roz wią za nie po zwa la ją ce na
wy bie ra nie za rzą dów jed no oso bo wych. Kto i w ja ki spo -
sób bę dzie wy bie rał ten za rząd? Nie wia do mo!

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki, PZD ape lu je do Mar -
szał ka Sej mu RP o od rzu ce nie w ca ło ści te go pro jek tu,
ja ko nie zgod ne go z Kon sty tu cją RP oraz nie uczci we go 
i szko dli we go w sto sun ku do se tek ty się cy ro dzin dział -
ko wych, któ rym pro po nu je się uwłasz cze nie, a w rze czy -
wi sto ści cze kać ich bę dzie wy własz cze nie.

OZM Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD w War sza wie

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 kwiet nia 2009 ro ku
w spra wie pro jek tu PiS usta wy o ogro dach dział ko wych
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Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Ko sza li nie po za po zna niu się z pro jek -
tem usta wy o ogro dach dział ko wych z du żym za in te re -
so wa niem i oba wa mi, po dob nie jak więk szość pol skich
dział kow ców śle dzi po czy na nia po li ty ków PiS, przed -
sta wio ny no wy pro jekt usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych, któ ry za kła da li kwi da cje Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, dla te go Pre zy dium Okrę go we go Za -
rzą du sta now czo wy ra ża swo je ne ga tyw ne sta no wi sko w
tym pro jek cie i od rzu ca go w ca ło ści. Bez po śred nim re -
zul ta tem uchy le nia usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych bę dzie li kwi da cja ogól no pol skiej or ga ni -
za cji dział kow ców i wszyst kich jed no stek łącz nie z PZD.
Do strze ga my w pro jek cie usta wy PiS wie le nie bez pie -
czeństw za gra ża ją cych na szym ogro dom tak pie czo ło -
wi cie pie lę gno wa nych przez dział ko we ro dzi ny a tak że
słu żą ce sze ro kim krę gom spo łecz nym.

Bez naj mniej szych wąt pli wo ści stwier dzić na le ży, że
ideą pro jek tu usta wy jest wy łącz nie li kwi da cja prze szkód
do prze ję cia grun tów bę dą cych w użyt ko wa niu wie czy -
stym PZD oraz ubez wła sno wol nie nie sa me go Związ ku.

Zgod nie z tym pro jek tem, dział kow cy zo sta ną przez naj -
wyż sze wła dze po zba wie ni raz na za wsze te go cze go do -
ro bi li się przez wie le po ko leń w bli sko 180 let niej hi sto rii
ogrod nic twa dział ko we go. W pań stwie de mo kra tycz nym

li czy się głos, nie tyl ko Pa nów Po słów, ale głos na ro du,
oby wa te li, któ rzy zgod nie z kon sty tu cją ma ją pra wo zrze -
szać się i mieć swo ją struk tu rę. Pań stwo de mo kra tycz ne
po win no po pie rać or ga ni za cje któ ra jest do bra, słu żą wie -
lo po ko le nio wym ro dzi nom ja ka jest Pol ski Zwią zek
Dział kow ców. Jak moż na znisz czyć nie prze my śla nym
pro jek tem usta wy, któ ry do pro wa dził by do na cjo na li za cji
ma jąt ku pry wat ne go, bu do wa ne go za pie nią dze dział kow -
ców przez dzie siąt ki lat. Od bie ra nie i li kwi da cja dzia łek
jest wy łącz nie ak tem za bor czym ze stro ny PiS -u. Są dzi my,
że ten ha nieb ny po mysł li kwi da cji dzia łek nie przyj dzie,
gdyż w sej mie są chy ba jesz cze po sło wie pa trzą cy i my -
ślą cy po zy tyw nie bez gra bież czych in ten cji. Pa no wie Po -
sło wie po zwól cie nam upra wiać na sze dział ki, na nich
wy po czy wać, zo staw cie dział kow ców i ich ogro dy w spo -
ko ju bo uwłasz cze nie dzia łek to po wol na li kwi da cja
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Z uwłasz cze nia sko -
rzy sta nie wiel ka licz ba dział kow ców, za cznie się han dlo -
wa nie dział ka mi, wy ku py wa nie przez lu dzi bo ga tych 
i w efek cie li kwi da cja ogro dów.

Dla te go też jesz cze raz z uwa gi na wy jąt ko wą szko dli -
wość tej usta wy mó wi my gło śno „NIE”. Głę bo ko wie -
rzy my, że mą drość re pre zen tan tów na ro du a więc i rów-
nież nas nie po zwo li zro bić nam krzyw dy.

Z po wa ża niem 
człon ko wie pre zy dium Okrę go we go Za rzą du 

Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ko sza li nie

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ko sza li nie

z dnia 8.04.2009 r.
w spra wie no we go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa PiS

Okrę go wy Za rząd PZD w Ko sza li nie

Pre zes 
/-/ Sta ni sław Su szek 

V -ce Pre zes
/-/ Ge no we fa Ko te wicz

V -ce Pre zes
/-/ Ste fan Przy bo rek 

Se kre tarz
/-/ Da nu ta Urban 

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w Byd gosz czy

STA NO WI SKO
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Byd gosz czy

w spra wie pro jek tu usta wy o li kwi da cji PZD

Do: Mar szał ko wie Sej mu i Se na tu, 
Klu by Po sel skie i Se nac kie, Pre zes Ra dy Mi ni strów

Po za po zna niu się z pro jek tem usta wy wnie sio nej do
la ski mar szał kow skiej przez po sła De rę PiS, człon ko wie

Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Byd gosz czy stwier dza ją, co na stę pu je.
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Przed sta wio ny pro jekt ode rwa ny jest od rze czy wi sto -
ści praw nej i ży cio wej. Przed sta wia złud ne obiet ni ce
uwłasz cze nia dział kow ców, ruj nu je do brze funk cjo nu ją -
cy sys tem za rzą dza nia ogro da mi dział ko wy mi oraz
wpro wa dza cha os w spo łe czeń stwo dział kow ców. Pro -
po nu je li kwi da cję (na mo cy usta wy) nie za leż nej, sa mo -
rząd nej i de mo kra tycz nej or ga ni za cji zrze sza ją cej po nad
mi lion człon ków i ich ro dzin.

Czy w de mo kra tycz nym pań stwie szczy cą cym się
człon ko stwem w Unii Eu ro pej skiej nie mo że funk cjo no -
wać or ga ni za cja – Pol ski Zwią zek Dział kow ców ma ją ca
po nad stu let nią tra dy cją i umo co wa nie usta wo we, znacz -
ne osią gnię cia na are nie świa to wej, ale przede wszyst -
kim wno szą ca nie współ mier ny wkład dla spo łe czeń stwa
w re ali za cję ta kich za dań jak pod no sze nie kul tu ry współ -
ży cia czło wie ka z na tu ral nym śro do wi skiem, wy cho wy -

wa nia mło dych po ko leń na ba zie pra cy na użyt ko wa nej
dział ce przy ho dow li wa rzyw i ro ślin ozdob nych, 
a przede wszyst kim da ją ca po nad mi lio no wej rze szy pol -
skich ro dzin moż li wość wy po czyn ku i re kre acji w po łą -
cze niu z wie lo ma pa sja mi re ali zo wa ny mi na dział ce 
a wszyst ko to w bli skim kon tak cie z ota cza ją cą przy ro dą.

Ape lu je my do PiS – wnio sko daw cy te go złe go pro jek -
tu ale i do wszyst kich po słów PO, SLD, PSL, i in nych 
o od rzu ce nie te go tak nie spra wie dli we go spo łecz nie pro -
jek tu usta wy i po zo sta wie nie lo su Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w rę kach je go człon ków tak jak to w de -
mo kra cji win no być.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w Byd gosz czy
od rzu ca w/w pro jekt, ja ko nie zgod ny z kon sty tu cja RP,
nie spra wie dli wy spo łecz nie, ma ją cy na ce lu ode bra nie
dzia łek bied nym i prze ka za nie ich w rę ce bo ga tych.

Okrę go wy Za rząd Opol ski PZD w Opo lu

Byd goszcz, 17 kwiet nia 2009 r.

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
Okrę go we go Za rzą du Opol skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Opo lu 

z dnia 15 kwiet nia 2009 r.
w spra wie: pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa po słów Klu bu Par la men tar ne go 

Pra wo i Spra wie dli wość.

Ze bra ni człon ko wie Okrę go we go Za rzą du Opol skie go
PZD i przed sta wi cie le opol skich za rzą dów ogro dów
dział ko wych, po za po zna niu się z pro jek tem usta wy 
o ogro dach dział ko wych zło żo nej do La ski Mar szał kow -
skiej przez po słów PiS UZNA JE MY, że treść te go pro -
jek tu sta no wi pró bę zdys kre dy to wa nia usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Pro jekt tej usta wy, to
ko lej na pró ba uchy le nia usta wy o ROD i roz bi cia pol -
skie go ru chu dział ko we go oraz po zba wie nia dział kow -
ców ich pod sta wo wych praw. Jest to ob se syj na dla te go
ugru po wa nia po li tycz ne go pró ba li kwi da cji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców – obroń cy mi lio na, naj ni żej usy -
tu owa nych eko no micz nie pol skich ro dzin. Pro jekt sta -
no wi w ra żą cej sprzecz no ści z pod sta wo wy mi pra wa mi
i in te re sa mi dział kow ców i ich ogro dów dział ko wych.
Uza leż nia ich od wo li gmin i po zba wia ma jąt ku wy pra -
co wa ne go przez dział kow ców na prze strze ni kil ku dzie -
się ciu łat.

Wej ście w ży cie pro jek tu usta wy o ogrod nic twie dział -
ko wym za bie ra nam wszyst ko – pra wo o sa mo sta no wie -

Se kre tarz OKR
/-/ Sta ni sław Szew czyk

Prze wod ni czą cy OKR
/-/ Aloj zy Klu czy kow ski

niu, o zrze sza niu się w Związ ku, na by te pra wo do grun -
tów prze ję tych w wie czy ste użyt ko wa nie i użyt ko wa nie,
po zba wia dział kow ców i Zwią zek mie nia i pod po rząd ku -
je ca ły spo łecz ny ruch dział ko wy cał ko wi cie gmi nie.

Dla osią gnię cia swych ce lów sto su je się no śne ha sła 
o uwłasz cze niu dział kow ców na pre fe ren cyj nym wy ku -
pie dzia łek, czy li umoż li wie nia dział kow com od płat ne -
go na by cia użyt ko wa nych dzia łek na wła sność. Pro jekt
ten nie za kła da peł ne go i po wszech ne go uwłasz cze nia
każ de go dział kow ca, ale umoż li wia im zło że nie w gmi -
nie wnio sku o od płat ne prze kształ ce nie pra wa użyt ko -
wa nia w pra wo wła sno ści. Za pis ten nie gwa ran tu je, że
wnio sek zo sta nie po zy tyw nie roz pa trzo ny przez gmi nę.
Uwłasz cze nie uza leż nio ne jest mię dzy in ny mi od sta nu
praw ne go grun tu, od pla nów za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go i prze zna cze nia ich w nich te re nów ogro dów
dział ko wych na in ne ce le. Za tem ofe ro wa ne przez PiS
uwłasz cze nie zmie rza w isto cie do wy własz cze nia, gdyż
ofe ro wa ny po pre fe ren cyj nych ce nach wy kup dzia łek
do ty czył by tyl ko nie wiel kiej gru py dział kow ców. Zna -
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ko mi ta więk szość dział kow ców bę dzie mo gła sko rzy stać
z dzia łek wy łącz nie na za sa dzie użyt ko wa nia, dzier ża -
wy lub naj mu. Ko go bę dzie stać na dal sze użyt ko wa nie
dział ki we dług pro po zy cji PiS – chy ba garst kę osób do -
brze sy tu owa nych – a resz ta dział kow ców eme ry tów 
i ren ci stów zo sta nie bru tal nie po zba wio na skraw ka upra -
wia nej zie mi i po mo cy w bie dzie z moż li wo ści wy pro du -
ko wa nia eko lo gicz nej żyw no ści. Nie bę dzie dzia łek
sprzy ja ją cych po pra wie zdro wia, miej sca wy po czyn ku,
miejsc in te gru ją cych wie lo po ko le nio we ro dzi ny. Za mie -
nią się pięk ne akwe ny zie lo ne w mia stach w be to no wi -
ska, a lu dzie zo sta ną po zba wie ni oczysz czo ne go po -
wie trza, za pa chu kwia tów i na tu ral nej przy ro dy. Ogro dy
w mia stach po win ny zo stać jak do tych czas w sym bio zie

z przy ro dą – słu żą one pol skim ro dzi nom, spo łecz no ści
miej skiej, dzie ciom i se nio rom. Dla te go też Pa no wie Po -
sło wie nie po zwól cie na nisz cze nie te go co do brze słu ży
ca łe mu spo łe czeń stwu, ro dzi nom dział ko wym i lud no -
ści lo kal nej.

Nie po zwól cie, aby garst ka po słów PiS opę ta na od kil -
ku lat żą dzą prze ję cia gran tów upra wia nych pod ogrod -
nic twem dział ko wym na ce le ko mer cyj ne, de cy do wa ła
o pra wach do ty czą cych mi lio nów oby wa te li – bez ich
udzia łu w tym do ku men cie, bez za cią gnię cia ich opi nii.

Wno si my o za cho wa nie do tych czas obo wią zu ją ce go
pra wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i sta now czo
od rzu ca my pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych.

Z upo waż nie nia ze bra nych:

Wi ce pre zes
/-/ Jan Grę da

Pre zes 
/-/ mgr An to ni na Bo rońOpo le, 15 kwiet nia 2009 r.

Okrę go wy Za rząd Pod la ski PZD w Bia łym sto ku

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Pod la skie go PZD w Bia łym sto ku

z dn. 16.04.2009 r.
w spra wie pro jek tu usta wy PiS o ogro dach dział ko wych

W dniu 23.03.2009 r. po sło wie PiS zło ży li do La ski
Mar szał kow skiej pro jekt usta wy o ogro dach dział ko -
wych. Pro jekt ten wpro wa dza w błąd wszyst kich dział -
kow ców oraz spo łe czeń stwo pol skie lan su jąc te zę, że
dział kow cy wresz cie bę dą na swo im, gdyż zo sta ną
uwłasz cze ni na do tych czas użyt ko wa nych dział kach nie -
wiel kim kosz tem, gdyż tyl ko za od płat no ścią w wy so -
ko ści 1% war to ści ryn ko wej grun tu.

Jest to oczy wi sty fałsz, gdyż pro jekt PiS nie za wie ra
prze pi su ob li ga to ryj ne go, zo bo wią zu ją ce go do prze -
kształ ce nia pra wa użyt ko wa nia w pra wo wła sno ści.
Prze pis wy ni ka ją cy z pro jek tu da je je dy nie pra wo do zło -
że nia wnio sku o ta kie prze kształ ce nie. De cy zja na to -
miast na le ży do wy łącz nych upraw nień de cy den ta tzn.
wój ta, bur mi strza lub pre zy den ta.

W związ ku z po wyż szym Okrę go wy Za rząd Pod la ski
PZD stwier dza, że pro jekt usta wy PiS wpro wa dza dla
prze wa ża ją cej czę ści dział kow ców je dy nie wy własz cze -
nie i zmie rza do li kwi da cji ogrod nic twa dział ko we go. 

Po nad to pro jekt PiS za kła da li kwi da cję PZD – naj -
więk szej sa mo rząd nej or ga ni za cji spo łecz nej w Pol sce,
li kwi da cję Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -

wych, na cjo na li za cję ma jąt ku PZD i Fun du szu Roz wo -
ju.  Z po wyż sze go wy ni ka, że ce lem pro jek tu PiS jest nie
tyl ko li kwi da cja do brze zor ga ni zo wa nych ogro dów
działko wych użyt ko wa nych przez ubo gie war stwy spo -
łecz ne, lecz uła twia nie lu dziom bo ga tym ła twe go, szyb -
kie go i ta nie go do stę pu do te re nów użyt ko wa nych obec-
nie przez dział kow ców. 

Po nie waż spra wa ta do ty czy bez po śred nio kil ku mi lio -
no wej gru py użyt kow ni ków dzia łek sta ła się spra wą 
o du żym wy dźwię ku spo łecz nym.

Okrę go wy Za rząd Pod la ski, kie ru jąc się pi sma mi i li -
sta mi swo ich człon ków, sprze ci wia się zde cy do wa nie
pro po no wa nym oszu kań czym pro po zy cjom PiS do ty czą -
cym wy własz cze nia. 

Jed no cze śnie Okrę go wy Za rząd Pod la ski z uwa gi na
nie kon sty tu cyj ne za pi sy pro jek tu usta wy zwra ca się do
Pa na Mar szał ka Sej mu, Wi ce mar szał ków, Po słów okrę -
gu pod la skie go, Prze wod ni czą cych klu bów par la men tar -
nych i Prze wod ni czą cych par tii po li tycz nych o od da le nie
te go pro jek tu, lek ce wa żą ce go Kon sty tu cję RP, mi lio no -
wą rze szę człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
i kil ku mi lio no wą ar mię na szych ro dzin.

Okrę go wy Za rząd Pod la ski PZD
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Okrę go wy Za rząd PZD w Lu bli nie

W imie niu 30 ty się cy dział kow ców Lu belsz czy zny 
i Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w Lu bli nie zwra cam się z proś bą o wzię cie w obro -
nę szla chet ne go i po ży tecz ne go za mi ło wa nia tych lu dzi
do przy ro dy i ogro dów przed wy jąt ko wo szko dli wy mi
dzia ła nia mi osób za pa trzo nych wy łącz nie w efekt ko -
mer cyj ny swo ich dzia łań, dą żą cy mi wszel ki mi spo so ba -
mi do li kwi da cji pięk nej idei ogrod nic twa dział ko we go.
Mam tu na uwa dze zło żo ny w Sej mie w dniu 23.03.2009 r.
przez po sła An drze ja De rę z PiS pro jekt usta wy o ogro -
dach dział ko wych, któ ry na ru sza wie le prze pi sów Kon -
sty tu cji RP i sys te mu pra wa ak tu al nie funk cjo nu ją ce go w
na szym Pań stwie. Za kła da ne ce le tej ini cja ty wy są bar -
dziej pa su ją ce do sty lu rzą dów to ta li tar nych niż oby wa -
tel skie go i de mo kra tycz ne go pań stwa pra wa re pre zen-
to wa ne go przez Pa na Pre mie ra. Zło żo ny w Sej mie pro -
jekt usta wy au tor stwa po słów Pra wa i Spra wie dli wo ści
jest już fak tem za ist nia łym, dla te go war to go prze ana li -
zo wać i uświa do mić so bie, co się bę dzie dzia ło, je śli ja -
kimś cu dem zo sta nie on w zgło szo nej for mie i bez po -
pra wek uchwa lo ny i wej dzie w ży cie.

W 30 dni po uchwa le niu zgło szo nej usta wy tra cą moc
usta wy z 1981 i 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych (art. 35 i 36 pro jek tu). Wszyst kie upraw nie nia 
i kom pe ten cje PZD wy ni ka ją ce z tych ustaw wy ga sa ją.
W związ ku z tym, wszyst kie de cy zje o prze ka za niu grun -
tów na ogro dy w użyt ko wa nie oraz wszyst kie umo wy
po mię dzy sa mo rzą dem i PZD o prze ka za nie grun tów 
w wie czy ste użyt ko wa nie tra cą moc praw ną. Pro jekt
prze wi du je rów nież kon fi ska tę wła sno ści grun tów, bu -
dow li i urzą dzeń oraz po sia da nych przez PZD środ ków
pie nięż nych i prze ka za nie ich sa mo rzą dom bądź Skar -
bo wi Pań stwa (art.32). W na stęp stwie te go tra cą moc
wszyst kie for my prze ka za nia grun tów w użyt ko wa nie
dział kow com, a więc, przy dzia ły i umo wy o użyt ko wa -
nie zwy kłe czy wie czy ste dzia łek ogro do wych. Pro jekt
nie prze wi du je żad nych form przej ścio wych użyt ko wa -
nia w okre sie np. do koń ca se zo nu ogrod ni cze go ani żad -
nych od szko do wań za utra co ną wła sność obec nych
dział kow ców. Ogro dy dział ko we w ca ło ści prze cho dzą
do dys po zy cji miej sco wych władz sa mo rzą do wych. Dla
re ali za cji tych po sta no wień rząd ma po wo łać li kwi da to -
ra PZD i wszel kich je go fun du szy (art. 34). Wska zu je to
na dzia ła nie, któ re we dług art. 13 Kon sty tu cji od no si się
tyl ko do or ga ni za cji pro pa gu ją cych wro gie Pań stwu idee
i go dzą ce w je go po rzą dek praw ny. PZD w żad nym za -
kre sie ta ką or ga ni za cją nie jest.

Za kła da jąc, że ze wszyst kich ogro dów już usu nię to
PZD i dział kow ców, ja kie za da nia cią żą na wła dzach sa -
mo rzą do wych? Po pierw sze; pod jąć uchwa ły w spra wie

dal sze go wy ko rzy sta nia grun tów po ogro dach dział ko -
wych (art. 5). W uchwa łach swo ich ra dy gmin lub po -
wia tów za de cy du ją co bę dzie re ali zo wa ne na grun tach
by łych ogro dów. Zna jąc za pę dy, szcze gól nie więk szych
miast z du żą do zą pew no ści na le ży li czyć się z cał ko wi -
tą li kwi da cją ogro dów. W ska li kra ju li kwi da cji mo że
ulec oko ło 300 ty się cy dzia łek w oko ło dwóch ty sią cach
ogro dów. W mia stach mo gą utrzy mać się tyl ko ogro dy
na ich obrze żach nie ko li du ją ce z in te re sa mi in we sty cyj -
ny mi miast i nie bę dą cy mi przed mio tem za in te re so wań
in we sto rów, szcze gól nie de we lo pe rów. Nie bie rze się
przy tym pod uwa gę, że w ogro dach jest wła sność in dy -
wi du al na osób fi zycz nych chro nio na przez pra wo a rosz -
cze nia z jej za gra bie nia wy nie sie oko ło 6 mi liar dów
zło tych. Na ogro dy fi gu ru ją ce w pla nach za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go (art. 6 ust. 5) i le żą ce na grun tach
nie znaj du ją cych za in te re so wa nia wśród in we sto rów,
wój to wie, bur mi strzo wie i pre zy den ci po wo łu ją peł no -
moc ni ków spo śród swo ich pra cow ni ków, któ rzy bę dą
peł nić funk cje kie row ni cze i or ga ni za cyj ne do chwi li
roz po czę cia dzia ła nia przez za rzą dy wspól not ogrod ni -
czych. Skąd Pań stwo weź mie pie nią dze na opła ce nie no -
wych kil ku ty się cy urzęd ni ków. Za da niem peł no moc ni ka
jest wy ko na nie no we go po dzia łu grun tu ogro du na dział -
ki i usta le nie grun tów wspól nych. Pra ce geo de zyj ne bę -
dą do ty czyć wszyst kich ogro dów, nie trud no so bie
uzmy sło wić jak po tęż nych sum trze ba na wy ko na nie no -
wych opra co wań geo de zyj nych dla tych te re nów. Re ali -
zu jąc po sta no wie nie art. 2 ust. 4 ko niecz ne bę dzie znisz -
cze nie ist nie ją ce go po dzia łu na dział ki i po dzie le nie te -
re nu ogro du na dział ki o po wierzch ni 600 m i więk sze
(do 1500 m2). Dzia ła niem tym zmniej szy się ilość dzia -
łek o dal sze co naj mniej 50%, (z dwóch dzia łek utwo rzy
się jed ną) czy li z po zo sta wio nych po li kwi da cjach ogro -
dów ok. 600 ty sią cach dzia łek w kra ju po zo sta nie ich tyl -
ko oko ło 300 ty się cy. Po tej fa zie re ali za cji pro jek tu
usta wy stra ci trwa le dział ki oko ło 600 ty się cy dział kow -
ców. Stra ta ta jest do le gli wą ka rą za wie lo let nie ko rzy sta -
nie z dzia łek przez dział kow ców, bo w pro jek cie usta wy
nie prze wi dzia no żad nych od szko do wań za wła sność
dział kow ców na dział kach. Po do ko na niu no we go po -
dzia łu te re nu ogro dów na dział ki i za twier dze niu go
przez sa mo rząd lo kal ny za cznie się no wy na bór chęt nych
na dział ki. Obec ni dział kow cy zo sta li uzna ni tyl ko za
upraw nio nych do wy stą pie nia o no wą dział kę. Przy
dział kach wiel ko ści 600 do 1500 m2 nie bę dzie war to
two rzyć ale jek i ście żek mię dzy ni mi, bo po trzeb ne bę -
dą ra czej dro gi do jaz do we do każ dej dział ki. Prze ma wia -
ją za tym po sta no wie nia za war te w art. 4 ust. 2 a tak że
brak ja kich kol wiek po sta no wień do ty czą cych za bu do wy

Pan Do nald Tusk 
Pre mier RP 
w War sza wie
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dzia łek. Bę dą w tym za kre sie w uży ciu prze pi sy pra wa
bu dow la ne go, czy li jak do tych czas, bu do wa al tan w roz -
mia rze do 25 m2 w mia stach i 35 m2 po za gra ni ca mi
miast bez po zwo le nia władz, ale tak że bu do wa do mów
jed no ro dzin nych za po zwo le niem na bu do wę lub zgło -
sze niem pro jek tu bu do wy do za twier dze nia. W sy tu acji,
kie dy dział ki przej mą na wła sność no wi wła ści cie le te ren
ogro du nie bę dzie ogro dem a osie dlem do mów jed no ro -
dzin nych z od ręb nym ogro dze niem każ dej dział ki (ogro -
dze nie ze wnętrz ne ogro du już nie bę dzie po trzeb ne) i do -
mem jed no ro dzin nym na każ dej z nich. Po trzeb ne w tej
sy tu acji bę dą tyl ko dro gi do jaz do we i przy łą cza sie ci
ener ge tycz nych, wo do cią go wych, ga zo wych i in nych.
Pro jekt usta wy nie za wie ra za ka zu za miesz ka nia na
dział ce. Przy te go ty pu roz wią za niach peł no moc nik
skoń czy swo je dzia ła nie po do ko na niu po dzia łu by łe go
te re nu ogro du na dział ki i sprze da niu ich no wym na byw -
com. Nie bę dzie na wet miał za sto so wa nia art. 11 pro jek -
tu, bo w ta kim przy pad ku nie bę dzie po trze by two rze nia
wspól no ty ogro do wej. Co się bę dzie dzia ło z dział ka mi,
któ re wła dze sa mo rzą do we nie sprze da dzą? Dział ki te
we dług art. 5 ust. 4 pkt. 2 zo sta ją od da ne w użyt ko wa nie
zwy kłe za usta lo ny mi w re gu la mi nie opła ta mi. Dział ki
bę dą ce w użyt ko wa niu zwy kłym nie są chro nio ne praw -
nie i w każ dej chwi li mo gą być sprze da ne na wła sność
użyt kow ni ko wi bądź in nej oso bie. Ta kie zda rze nie nie
jest do kład nie ure gu lo wa ne w pro jek cie, dla te go na le ży
przy jąć, że użyt kow nik mo że, ale nie mu si otrzy mać za -
pła tę za upra wy i urzą dze nia po łą czo ne z grun tem od na -
byw cy dział ki. Mo że też, ale nie mu si do stać dział kę
za stęp czą. W tym miej scu trze ba pod kre ślić, że w świe -
tle pro jek tu usta wy, gwa ran cje trwa ło ści użyt ko wa nia
grun tów nie ma ją za sto so wa nia. Stąd wnio sek, gwa ran -
cję po sia da nia da je tyl ko na by cie dzia łek na wła sność 
i to w sy tu acji prze kształ ce nia te re nu ogro du w osie dle
dom ków jed no ro dzin nych. Dru gi wnio sek wy ni ka ją cy 
z te go, to usta le nie, że za war te w pro jek cie prze pi sy roz -
dzia łu 2 od no szą ce się do li kwi da cji ogro dów mo gą mieć
miej sce tyl ko w od nie sie niu do ogro dów, w któ rych
dział ki są wy łącz nie w użyt ko wa niu zwy kłym. Ta kich
też ogro dów do ty czą prze pi sy o two rze niu w nich wspól -
not ogro do wych i za rzą dza nia ni mi. Nie dość, że użyt -
kow ni ków ta kich dzia łek do ty czyć bę dą wszyst kie
po dat ki, opła ty lo kal ne i opła ty na utrzy ma nie za rzą du
wspól no ty, to jesz cze zgod nie z art. 6 w każ dej chwi li na
wnio sek wój ta, bur mi strza lub pre zy den ta ra da gmi ny
czy mia sta mo że pod jąć uchwa łę o li kwi da cji ogro du
dział ko we go zor ga ni zo wa ne go już w no wej for mie.

Od dziel nym ob szer nym te ma tem wy ni ka ją cym z te go
pro jek tu usta wy są kosz ty na by cia dzia łek i co naj waż -
niej sze kosz ty ich użyt ko wa nia. Dla prze cięt ne go obec -
ne go dział kow ca w 70% eme ry ta, ren ci sty lub bez ro-
bot ne go są one nie do udźwi gnię cia. Przy tocz my tyl ko te
wy ni ka ją ce z pro jek tu usta wy i pa mię taj my, że znacz ne
kosz ty mo gą wy ni kać z po sta no wień za rzą dów wspól -

not. Na by wa jąc dział kę na wła sność lub tyl ko w użyt ko -
wa nie dział kow cy mu sza wszyst kie na leż no ści opła cić 
z wła snej kie sze ni. Wcho dzą tu kosz ty po mia rów i opra -
co wań geo de zyj nych (art. 26), za war cia umo wy no ta rial -
nej kup na dział ki lub przy ję cia jej w użyt ko wa nie
zwy kłe, wpi sa nie umów i praw do ksiąg wie czy stych, 
i to tyl ko na po czą tek. Po utwo rze niu wspól no ty ogro -
do wej uczest ni czą we wszyst kich kosz tach jej utrzy ma -
nia (art. 12 i 13), po kry ciu kosz tów utrzy ma nia czę ści
wspól nej ogro du (art. 15), od po wia da ją za zo bo wią za nia
wspól no ty bez ogra ni czeń do wy so ko ści swo je go udzia -
łu w nie ru cho mo ści, po no szą opła ty są do we i wpi sy do
ksiąg wie czy stych (art. 21 ust. 5) przy prze kształ ca niu
for my pra wa do grun tu, a po nie waż nie ma żad nych
zwol nień w pro jek cie usta wy, pła cą oso bi ście wszyst kie
po dat ki i opła ty. Przed za ku pem dział ki bę dą prze pro wa -
dzo ne wy ce ny grun tów we dług prze pi sów usta wy o go -
spo da ro wa niu nie ru cho mo ścia mi. Po sta no wie nia tam
za war te mó wią o ko niecz no ści wy ce ny grun tów we dług
cen ryn ko wych jak do ka ta strów grun to wych. Wy ni ka 
z te go, że im grun ty po ło żo ne są bli żej stre fy śród miej -
skiej, tym ich war tość bę dzie wyż sza. A póź niej kosz ty
ogro dze nie, za go spo da ro wa nie i urzą dzeń in fra struk tu -
ry, kosz ty eks plo ata cyj ne, czynsz za użyt ko wa nie, skład -
ki na za rząd i wspól no to we, i wie le in nych. Dla wie lu
obec nych dział kow ców nie ty le strasz ne są kosz ty na by -
cia, ile kosz ty ich utrzy ma nia. Ten ele ment skut ków pro -
jek tu usta wy spo wo du je, że po zo sta łe po wcze śniej szych
li kwi da cjach 300 ty się cy obec nych dział kow ców zo sta -
nie pra wie w ca ło ści wy eli mi no wa nych z ubie ga nia się o
dział ki. Pod su mo wu jąc skut ki pro jek tu na le ży przy jąć,
że na stą pi to tal ne znisz cze nie te go szla chet ne go hob by.
Po do łą cze niu do te go bol sze wic kie go za bo ru ca łe go ma -
jąt ku PZD i dział kow ców ma my do czy nie nia ze zja wi -
skiem spo łecz nym spo ty ka nym tyl ko w pań stwach
to ta li tar nych lub rzą dzo nych przez okrut nych sa tra pów w
nie któ rych pań stwach afry kań skich.

A co da lej z Pol skim Związ kiem Dział kow ców ja ko
or ga ni za cją spo łecz ną, sa mo rząd ną i de mo kra tycz ną?
Pro jekt usta wy PiS po zba wia ją w ca ło ści pod sta wy dzia -
ła nia i ist nie nia. Tra cą też moc praw ną sta tut związ ku i
re gu la min ro dzin ne go ogro du dział ko we go. W ta kim
przy pad ku dla je go utrzy ma nia przy ży ciu trze ba bę dzie
zwo łać zjazd za ło ży ciel ski a za ło że nie związ ku oprzeć
o prze pi sy usta wy z 7.04.1989 r. – pra wo o sto wa rzy sze -
niach. Zmie nią się wte dy ce le dzia ła nia. Zwią zek po
utra cie moż li wo ści pro wa dze nia ogro dów obec nie ist -
nie ją cych bę dzie je mógł za kła dać wy łącz nie na grun -
tach wła snych. Głów nym jed nak ce lem je go dzia ła nia
sta ną się za gad nie nia ochro ny śro do wi ska, ochro ny
skład ni ków przy ro dy ma ją cych wpływ na oto cze nie
czło wie ka, pro pa go wa nie eko lo gicz nych me tod upra wy
ro ślin i kształ ce nia ama to rów upraw ogro do wych w kie -
run ku ich za in te re so wań. Pew nie doj dą do te go po bież -
ne go wy li cze nia ce lów jesz cze in ne, ale w dzia ła niu



15

bę dzie to już zu peł nie in ny zwią zek. Po zo sta nie jed nak
Pol skim Związ kiem Dział kow ców. Zno wu dzię ki wiel -
kim na kła dom spo łecz nym. Na su wa się tu py ta nie; ja kie
mo ty wy le żą u pod staw ta kie go dzia ła nia, bo na pew no
nie dzia ła nie w in te re sie mi lio no wej spo łecz no ści dział -
kow ców. Kto chce za ro bić na eme ry tach, ren ci stach 
i bez ro bot nych, któ rych obec nie jest naj wię cej dział kow -
ca mi. Dla tych lu dzi to ca ły wy po czy nek, za trud nie nie
za po bie ga ją ce fru stra cji i moż li wość uzu peł nie nia po -
trzeb ży wie nio wych. Pro jek tem tej usta wy za czy na się
dys ku sja, czy te ra dy kal ne zmia ny w funk cjo no wa niu
ogrod nic twa dział ko we go są po trzeb ne spo łe czeń stwu,
czy aż tak wiel kim wro giem sił pra wi co wych w po li ty -
ce kra ju są dział kow cy i czy ich dzia ła nia to wy star cza -
ją cy po wód do za sto so wa nia w sto sun ku do nich tak
dra stycz nych i wręcz, bar ba rzyń skich środ ków. Prze cież
w ist nie ją cym obec nie sys te mie praw nym ist nie je moż -

li wość two rze nia ogro dów w in nych for mach or ga ni za -
cyj nych i two rze nia in nych sto wa rzy szeń pro wa dzą cych
ogro dy. Jed nak od no si się wra że nie, że nie cho dzi w tym
dzia ła niu o two rze nie cze goś no we go a tyl ko o zbu rze -
nie te go, co do brze funk cjo nu je do tych czas. Ta kie nisz -
cze nie ma pod ło że w two rze niu du żych i bar dzo du żych
in te re sów. To jest pa zer ny i nie etycz ny in te res ma łej
grup ki po li ty ków, dla któ rych żad ne war to ści po za wy -
mier ny mi kwo ta mi nie ist nie ją. Dzia ła nia tych po li ty ków
do ty czą znacz nej licz by oby wa te li na sze go kra ju. Dla te -
go oni bę dą to oce nić w naj bliż szych wy bo rach przy glą -
da jąc się pil nie po czy na niom ugru po wa nia, któ re jak na
iro nię przy ję ło na zwę Pra wo i Spra wie dli wość.

Zwra ca jąc się do Pa na Pre mie ra, li czy my na wspar cie
ze stro ny Rzą du oraz za ję cia sta no wi ska w spra wie no -
we go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych.

Z na leż nym po wa ża niem i sza cun kiem

Lu blin, 2 kwiet nia 2009 r.

Okrę go wy Za rząd Ślą ski PZD w Ka to wi cach

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go PZD

w spra wie obro ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Se kre tarz
/-/ Je rzy Bo dzak

Pre zes
/-/ mgr Sta ni sław Cho dak

Okrę go wy Za rząd Ślą ski po za po zna niu się z ko lej nym
pro jek tem usta wy PiS o ogro dach dział ko wych, uzna je,
że do wol ność in ter pre ta cji pra wa, jak rów nież do wol -
ność dys po no wa nia ma jąt kiem pań stwa prze ra ża każ de -
go oby wa te la i ma swo je gra ni ce. Bo wiem jak moż na
oce nić wy po wie dzi pa na po sła An drze ja De ry do ty czą ce
stwo rze nia nie okre ślo nej sy tu acji praw nej, do ko nu ją cej
roz daw nic twa ma jąt ku na ro do we go, oraz li kwi da cji Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Wszy scy wie dzą, że nie
bę dzie żad ne go uwłasz cze nia dział kow ców, bo nie ma
ku te mu żad nych wa run ków praw nych i eko no micz nych.
Na to miast wszel kie pró by zmia ny ist nie ją ce go sta nu
praw ne go mo gą skoń czyć się tyl ko ma so wym wy własz -
cze niem dział kow ców. I o to wła śnie cho dzi PiS -owi. In -
ten cja ta kich dzia łań jest ja sna. Zmie rza się do prze -
ciw sta wie nia Związ ko wi wła snych człon ków – dział -
kow ców. Ma to słu żyć ja ko ko lej ny ar gu ment do zmia -
ny usta wy o ROD i li kwi da cji Związ ku.

Jak zjed no czo na Eu ro pa dłu ga i sze ro ka – od Fin lan dii,
Szwe cji, Nor we gii, Da nii przez Wiel ką Bry ta nię, wszyst -
kie kra je Be ne luk su, Niem cy i Fran cję – ogro dy dział -
ko we sta no wią sta ły i roz wi ja ją cy się ele ment
aglo me ra cji miej skich. Tam wła dze miej skie szczy cą się
po sia da niem ogro dów, po pie ra ją ich ideę i udzie la ją

wspar cia. Czy Pol ska ma być bia łą pla mą na dział ko wej
ma pie Eu ro py?

Zwią zek nie jest or ga ni za cja na zi stow ską, ko mu ni -
stycz ną, ani fa szy stow ską – dzia ła le gal nie w opar ciu 
o usta wę o ROD, wła sny sta tut uchwa lo ny przez Kra jo -
wy Zjazd Dział kow ców i jest za re je stro wa ny w KRS.
Zwią zek dzia ła z wo li sa mych dział kow ców, a man da ty
w struk tu rach spra wu ją lu dzie ob da rze ni za ufa niem
dział kow ców i wy bo rem do tych że struk tur. W tej sy tu -
acji, je dy nym słusz nym kie run kiem dla ca łe go Związ ku,
wszyst kich dział kow ców jest obro na usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, od rzu ce nie wszel kich fał -
szy wych idei wska zy wa nych nam na dro dze roz wo ju
ru chu ogrod nic twa dział ko we go, a tak że ich gło si cie li,
na szczę ście nie licz nych, zna nych w Związ ku, od lat na -
ru sza ją cych związ ko we pra wo i ma ją cych na ce lu tyl ko
wła sne par ty ku lar ne in te re sy.

Na le ży tu przy po mnieć, że w obro nie usta wy pod pi sa ło
się 614 ty się cy dział kow ców, a do Sej mu, po słów, klu bów
par la men tar nych w obro nie tej usta wy wy stą pi ło wie le ty -
się cy ogro dów, dzia ła czy związ ko wych, struk tur ogro do -
wych, a tak że te re no wych przed sta wi cielstw róż nych par tii
po li tycz nych, sa mo rzą dów te ry to rial nych i Po słów Sej mu
RP. Uwa ża my, że pra wo mu si być sto so wa ne w spo sób
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wła ści wy, a in te re sy spo łecz ne od no szą ce się do ogro dów
i dział kow ców win ny być sza no wa ne i za cho wa ne.

Nie do strze ga się, że nie ma afer w Związ ku, pro wa -
dzo na jest oszczęd na, ra cjo nal na go spo dar ka fi nan so wa,
pra wi dło wa go spo dar ka grun ta mi, sto so wa ne jest pra wo
ze wnętrz ne i związ ko we, a Zwią zek wciąż ata ko wa ny
wpro wa dza no we prze pi sy za ostrza ją ce pro ce du ry.

Wszel kie pró by ma ją ce na ce lu zmia nę do tych cza so -
we go pra wa re gu lu ją ce go sys tem funk cjo no wa nia ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, a więc usta wy o ROD,
na le ży uznać za an ty spo łecz ne nie słu żą ce spo łe czeń -
stwu. Sta nie my czyn nie w obro nie te go co ma my, z peł -
ną kon se kwen cją i sku tecz no ścią! Chce my upra wiać
dział ki a nie po li ty kę.

/-/ 60 pod pi sów przed sta wi cie li Okrę go we go 
Za rzą du Ślą skie go i De le ga tur Re jo no wych.Ka to wi ce, 16 kwiet nia 2009 r.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w Olsz ty nie

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

STA NO WI SKO
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej War miń sko – Ma zur skiej w Olsz ty nie

Sza now ny Pa nie Mar szal ku,
Po za po zna niu się z pro jek tem usta wy do ty czą cej

ogro dów dział ko wych zło żo nym do Sej mu w dniu 
23 mar ca 2009 ro ku przez PiS prze ka zu je my swo je opi -
nie i sta no wi sko w tym za kre sie.

Przed sta wio ny pro jekt jak i po przed nio gło szo ne przez
PiS w spo sób jed no znacz ny pro wa dzi do li kwi da cji
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Sprze ciw jest tym
więk szy, że za kła da on li kwi da cję praw nie ist nie ją cej,
spo łecz nej i za słu żo nej or ga ni za cji tj. Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców.

Wiel kie obu rze nie i zdzi wie nie bu dzą po my sły na cjo -
na li za cji ma jąt ku i fun du szy PZD, któ re zo sta ły wy pra -
co wa ne przez wie le lat ze skła dek i opłat dział kow ców.

Za mysł ten moż na po rów nać do dzia łań władz po -
przed niej epo ki po przez przy mu szo ną gra bież ma -
i środ ków fi nan so wych.

Jak moż na ode brać pra wo wie czy ste go użyt ko wa nia
grun tów Związ ko wi.Są to po my sły nie do przy ję cie i nie -
zgod ne z Kon sty tu cja RP. W jed nym ogro dzie ist nia ły by
dwie for my – wspól no ta i dzier ża wa dzia łek od gmin. 

Ilu urzęd ni ków mu sia ły by za trud nić gmi ny przy przej -
mo wa niu i za rzą dza niu ty mi ogro da mi. Dział kow cy po -
no si li by wiel kie kosz ty utrzy ma nia pła cąc za te re ny
wspól ne oraz po da tek grun to wy od nie ru cho mo ści oraz
pła ce dla Za rzą du.

Ja kie by ły by kosz ty geo de zyj ne i no ta rial ne przy za -
kła da niu ksiąg wie czy stych. 

Sza cu je się, że w ska li kra ju z te go ty pu uwłasz cze nia
mo gło by sko rzy stać ok. 20% ogro dów tych, któ re są 
w pla nach za go spo da ro wa nia. Nad mie nić tu na le ży, że
co raz wię cej ogro dów nie jest obec nie uj mo wa na w
opra co wy wa nych pia nach.

Pro jekt ten jest chwy tli wy me dial nie dla nie któ rych
dział kow ców nie uczest ni czą cych czyn nie w ży ciu
Związ ku.

Gdy by ten pro jekt wszedł w ży cie wy wo łał by wiel ką
dez or ga ni za cję i nie ład w ogro dach. Prze stał by ist nieć
Zwią zek i wszyst kie je go struk tu ry. Kto by roz li czał bie -
żą ce wy dat ki i za ła twiał spra wy or ga ni za cyj ne.

Pa nie Mar szał ku,
Stwier dza my, że pro jekt ten 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
do pro wa dzi do znisz cze nia 180-let niej tra dy cji ogrod -
nic twa dział ko we go.

Ak tu al nie obo wią zu ją ca usta wa o ROD z 8 lip ca 2005 r.
naj le piej słu ży dział kow com i ogro dom. Za jej po par -
ciem wy po wie dzia ło się po nad 614 tys. dział kow ców.

Pro po no wa na przez PiS usta wa jest nie zgod na z pra -
wem, szko dzi in te re som dział kow ców, Ro dzin nym
Ogro dom Dział ko wym oraz spo łe czeń stwu miast. 

Wie rzy my, że tak po kie ru je Pan pra ca mi i prze ko na po -
słów do od rzu ce nia owe go pro jek tu.

Z wy ra za mi sza cun ku 
w imie niu Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej 

w Olsz ty nie

/-/ Zo fia Bier nac kaOlsz tyn, 16 kwiet nia 2009 r.
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Okrę go wy Za rząd Ma ło pol ski PZD w Kra ko wie za po -
znał się z ko lej nym pro jek tem usta wy o ogro dach dział -
ko wych zło żo nym przez po słów PiS. Okrę go wy Za rząd
stwier dza że pro jekt ten okrzyk nię ty ja ko „uwłasz cze nie
dział kow ców” w rze czy wi sto ści jest pro jek tem wy własz -
cze nio wym. Pro jekt spro wa dza się do uza leż nie nia by tu
dział kow ców od wo li gmin. Moż li wość wy ku pu ogra ni -
czy ła by się do grup ki za sob nych dział kow ców, ak tu al ny
stan praw ny grun tów za ję tych przez ogro dy, wska zu je
że 70% ogro dów nie ma żad nych szans na uwłasz cze nie.
Każ dy dział ko wicz mo że so bie od po wie dzieć, cze mu 
i dla ja kich ce lów w pro jek cie usta wy za kła da się funk -
cjo no wa nie dzia łek o po wierzch ni 600 m2, do 1500 m2

gdy jest rze czą wia do mą że na po wierzch ni 600 m2 mo -
że już po wstać dom miesz kal ny. Tym bar dziej że za pis 
w art.4 ust. 2 pro jek tu su ge ru je o ce lu „zmia na prze zna -
cze nia dział ki mo że na stą pić w wy jąt ko wych wy pad -
kach, uza sad nio nych szcze gól ny mi po trze ba mi go spo-
dar czy mi wła ści cie la”. A za tem ozna cza to, że są siad ja -
ko wła ści ciel mo że zmie nić prze zna cze nie swo jej dział -
ki i pro wa dzić dzia łal ność go spo dar czą.

Zgło szo ny pro jekt PiS -u, wy kra cza po za gra ni ce przy -
zwo ito ści po przez pro pa go wa nie po stę po wań nie zgod -
nych z Kon sty tu cją, za kła da jąc mię dzy in ny mi li kwi -
da cję spo łecz nej or ga ni za cji sa mo rząd nej, na cjo na li za -
cję jej skład ni ków ma jąt ko wych, sto so wa nie bo ni fi kat 
w ce nie na by cia grun tów. Szko da, że tym za kre sie nie
wy po wie dzia ły się Gmi ny, czy to za ak cep tu ją. Pro jek to -
daw cy za po mnie li, o orze cze niu Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go w za kre sie lo ka li spół dziel czych, gdzie lo ka to rów
po dzie lo no na wła ści cie li i użyt kow ni ków. Ja kie są dziś
te go skut ki to każ dy po tra fi oce nić. Ta kie roz wią za nie 
z po dzia łem na wła ści cie li i użyt kow ni ków pro po nu je
się dziś, w sto sun ku do dział kow ców.

W pro jek cie za ło żo no zna czą cą pod wyż kę kosz tów
funk cjo no wa nia ogro du cho ciaż by wy na gro dzeń dla Za -
rzą du. Za kła da jąc, że w za rzą dzie bę dą za trud nio ne tyl -
ko dwie oso by to ich wy na gro dze nie, przy mi ni mal nej
pła cy w cią gu ro ku bę dzie sta no wi ło kwo tę 36.323 zł, 
a gdzie po zo sta łe kosz ty: sta tu to we, in we sty cyj ne. Po -
wsta je py ta nie czy tym kosz tom po do ła ją dział kow cy?

W róż nych ku lu aro wych roz mo wach oraz w me diach
w okre sie po prze dza ją cym zło żo ny pro jekt usta wy pod -
no szo no te mat, ile to dział kow cy bę dąc wła ści cie la mi
za ro bią po przez sprze daż swych dzia łek. Au to rzy pro -
jek tu ostu dzi li po my sły szyb kiej sprze da ży po da jąc za pis
w art. 25 ust. 4, że je śli wła ści ciel uzy skał bo ni fi ka tę na -

wet do 99% i sprze da swą wła sność przed upły wem 5 lat
li czo nych od dnia jej na by cia to co fa się mu bo ni fi ka tę
łącz nie z wa lo ry za cją. Pro jekt za kła da rów no le głe funk -
cjo no wa nie wła ści cie li i użyt kow ni ków dzia łek, któ rzy
bę dą mo gli z nich ko rzy stać na pod sta wie umów cy wil -
no praw nych i być po pro stu dzier żaw ca mi lub na jem ca -
mi, z tre ści pro jek tu wy ni ka, że w sto sun ku do wła ś-
ci cie li, użyt kow ni cy bę dą po no sić więk sze kosz ty. Dział -
kow cy po zba wie ni praw, a rów no cze śnie obro ny, któ rą
da je im obec nie Zwią zek sta ną się ła twym ką skiem dla
grup lob bin gu i de we lo pe rów, nie zo sta nie to za pew ne
bez echa ze stro ny gmin. Ak tu al nie dział kow cy ma ją za -
pew nio ną mak sy mal ną obro nę swych dzia łek i ogro dów,
mi mo trwa ją ce go od pew ne go okre su cza su pod wa ża nia
zna cze nia i dzia ła nia Związ ku, nie omiesz ka się ma mić
ich róż ny mi per spek ty wa mi i pro wa dzić zde cy do wa ną
wal kę z Pol skim Związ kiem Dział kow ców ja ko obroń cą
dział kow ców i ogro dów.

Okrę go wy Za rząd Ma ło pol ski stoi na sta no wi sku zde -
cy do wa nej obro ny na by tych praw dział kow ców, i uwa -
ża że ro lą i czyn nym za an ga żo wa niem każ de go dział-
kow ca jest po trze ba wno sze nia sprze ci wu do zło żo ne go
przez PiS pro jek tu usta wy. Nie zbęd ne jest ini cjo wa nie
dzia łań, któ re spo wo do wa ły by od rzu ce nie pro jek tu. Po -
dej mo wa ne dzia ła nia mu szą być na tych mia sto we, nie
wol no nam cze kać na za koń cze nie dro gi le gi sla cyj nej.
Wej ście w ży cie ta kiej usta wy spo wo du je, że w okre sie
30 dni prze sta ną funk cjo no wać wszyst kie or ga ny sta tu -
to we Związ ku. W tym miej scu go dzi się przy po mnieć
czas li kwi da cji go spo darstw PGR gdzie „dziec ko wy la -
no z ką pie lą” oby to nie do ty czy ło ogro dów dział ko -
wych. Usta wa mo że być za skar żo na do Try bu na łu Kon-
sty tu cyj ne go, za nim jed nak Or gan ten wy da wy rok, któ -
ry na pew no bę dzie ko rzyst ny dla Ogro dów i Związ ku,
to stan fi zycz ny in fra struk tu ry tych jed no stek bę dzie już
nie do od two rze nia.

W świe tle po wyż sze go Okrę go wy Za rząd Ma ło pol ski,
nie mo że po zo stać bier ny wo bec bez par do no wych po -
czy nań po słów wy bra nych z wo li NA RO DU, któ rzy ta -
ki mi po my sła mi nie słu żą NA RO DO WI. Win ni je ste śmy
to so bie i na szym po przed ni kom, któ rzy czę sto pro wa -
dzi li re kul ty wa cję te re nów aby ogro dy po wsta ły, dla te go
zde cy do wa nie od rzu ca my pro jekt ja ko szko dli wy dla
dział kow ców i ogro dów zrze szo nych w Pol skim Związ -
ku Dział kow ców. Tej ba ta lii w imię przy szło ści nie wol -
no nam prze grać! 

Okrę go wy Za rząd Ma ło pol ski PZD w Kra ko wie

Okrę go wy Za rząd Ma ło pol ski PZD w Kra ko wie

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kra ko wie

w spra wie: pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych
z dnia 23 mar ca 2009 r.
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Sza now ny Pa nie Po śle /Se na to rze
Zwra ca my się do Pa na z uprzej mą proś bą o wy ra że nie

swo jej opi nii w spra wie nie zwy kle istot nej dla 50-u ty się -
cy ro dzin dział kow ców szcze ciń skich, w związ ku ze zło -
żo nym pro jek tem usta wy o ogro dach dział ko wych przez
Pa na Po sła An drze ja De rę z Pra wa i Spra wie dli wo ści. 

W oce nie dział kow ców oraz Za rzą du Okrę go we go
PZD w Szcze ci nie, pro jekt jest ko lej nym do ku men tem
opra co wa nym przez PiS, zmie rza ją cym je dy nie do li kwi -
da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

Me ry to rycz nie pro jekt nie wno si po zy tyw nych i ko -
rzyst nych roz wią zań w po rów na niu z usta wą o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. 

Pro jekt jest nie spój ny, nie ja sny i nie zgod ny z po rząd -
kiem praw nym Pań stwa. 

Wi zja wła sno ści jest dla dział kow ców nę cą ca, lecz 
w na szej oce nie z ta kie go roz wią za nia mo gło by sko rzy -
stać, co naj wy żej ok. 15–20% ro dzin dział kow ców. Po -
zo sta li zo sta ną użyt kow ni ka mi, a więc ich sta tus bę dzie
mniej ko rzyst ny od sta nu obec ne go. Od stro ny kosz tów
pro po no wa ne zmia ny bę dą wy raź nie mniej ko rzyst ne.

Od stro ny or ga ni za cyj nej jest to pro jekt, któ re go przy -
ję cie mo że do pro wa dzić do cał ko wi tej ru iny ogro dów

dział ko wych i zni we cze nia do rob ku po ko leń. Na szym
obo wiąz kiem jest przed sta wić dział kow com praw dę, kie -
dy jesz cze nie jest za póź no na rze tel ną oce nę skut ków
pro jek tu i na je go od rzu ce nie.

Z uza sad nie nia pro jek tu wy ni ka, że au to rzy re pre zen -
tu ją bar dzo mi zer ną wie dzę na te mat funk cjo no wa nia
ogro dów dział ko wych obec nie. Ogar nię ci ja kąś ob se sją
nie wie dzą, że PZD to wszy scy dział kow cy i nie moż na
od dzie lać po ję cia Zwią zek od po ję cia dział kow cy. Pro -
wa dzi to do nie po ro zu mień i roz bi cia ru chu dział ko we -
go o bo ga tym do rob ku or ga ni za cyj nym.

Zda je my so bie spra wę z ogra ni czo nych moż li wo ści
cza so wych Pa na, nie mniej za pra sza my bar dzo na Nad -
zwy czaj ne i Po sze rzo ne Po sie dze nie Okrę go we go Za rzą -
du PZD w Szcze ci nie, któ re od bę dzie się w dniu 
21 kwiet nia 2009 ro ku o go dzi nie 11-ej w sie dzi bie
Okrę go we go Za rzą du przy ul. Ka szub skiej 57 (I pię tro –
pok. 108). Przed mio tem ob rad bę dzie usto sun ko wa nie
się przez sta tu to wy or gan PZD szcze bla okrę go we go do
zgło szo ne go pro jek tu usta wy. 

Bę dzie my rów nież wdzięcz ni za umoż li wie nie spo tka -
nia się z Pa nem z szer szym gro nem dział kow ców, dla
wy słu cha nia ich gło su w przed mio to wej spra wie.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie
/-/ mgr Ta de usz Ja rzę bak

Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie

Pan
Po seł na Sejm RP/Se na tor RP

Szcze cin, 15 kwiet nia 2009 r.

Okrę go wy Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na i Roz jem cza PZD w Szcze ci nie

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du, Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

w Szcze ci nie
z dnia 21.04.2009 r.

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

Na kon fe ren cji pra so wej z dnia 23.03 trans mi to wa nej
przez TVN -24, po seł An drzej De ra z PiS oświad czył, iż
zło żył pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych do la ski
mar szał kow skiej. Za rów no trans mi sja te go fak tu, pod -
par ta wy po wie dzią dzia łacz ki ja kie goś sto wa rzy sze nia
oraz treść pro jek tu usta wy wy wo ła ła ży wą re ak cję dział -
kow ców Okrę gu Szcze ciń skie go.

Pro jekt zgło szo ny w swej tre ści nie od bie ga od wie lo -
krot nie, po przed nio lan so wa nych pro po zy cji i sta no wi
ko lej ną pró bę zmie rza ją cą w swej isto cie je dy nie do li -

kwi da cji 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.

Or ga ny sta tu to we szcze ciń skie go okrę gu PZD, re pre -
zen tu jąc 50-ty sięcz ną rze szę ro dzin dział kow ców, nie
mo gą po zo stać obo jęt ne i nie wy ra zić sprze ci wu tej no -
wej kam pa nii przed wy bor czej PiS ba zu ją cej na ogrod -
nic twie dział ko wym a ob li czo nej na na iw ność dział-
kow ców, że sta ną się wła ści cie la mi dział ki nie mal za 
dar mo.
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Dział kow cy ma jąc usta wę o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych z 2005 ro ku ja ko do ku ment praw ny do brze
bro nią cy ich in te re sów po par li go skła da jąc w okrę gu
szcze ciń skim pra wie 70.000 pod pi sów.

Dla prze ciw ni ków ogro dów dział ko wych nie li czy się
zda nie dział kow ców lecz w opar ciu o wy ima gi no wa ne
ob cią że nia na rzecz Związ ku pro wa dzą z Nim dłu go let -
nią wal kę o pod ło żu po li tycz nym dą żąc do je go li kwi da -
cji i ru iny wszyst kie go co do brze funk cjo nu je

Do głęb na ana li za zgło szo ne go pro jek tu usta wy PiS
ujaw nia je go praw 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 ja ko do ku ment jest przy go to wa ny nie sta ran nie
pod wzglę dem praw nym. Jest nie spój ny a na wet je go
prze pi sy są sprzecz ne ze so bą oraz z za sa da mi Kon sty tu -
cji RP. Wie le w nim ha seł i obiet nic z któ rych w ży ciu
prak tycz nym nie wie le zo sta nie. Pro jekt ten w za ło że niu
nie za kła da uwłasz cze nia wszyst kich lecz tyl ko wy bra -
nych, spo łecz nie jest nie spra wie dli wy, ogra ni cza do stęp -
ność do dział ki dla sze ro kie go krę gu spo łecz ne go,
ge ne ru je kosz ty a w su mie nie da je nic po za li kwi da cją

or ga ni za cji sa mo rząd nej i roz bi ciem ru chu spo łecz ne go
o bo ga tej tra dy cji.

Ja ko or ga ny sta tu to we PZD w okrę gu szcze ciń skim
wy ra ża my ostry pro test prze ciw ko ta kie mu trak to wa niu
nas ja ko dział kow ców zrze szo nych w PZD,

Uwa ża my zgło szo ny pro jekt ja ko ku rio zal ny i nie ma -
ją cy szans na urze czy wist nie nie w sze ro kim aspek cie
spo łecz nym. Do ta kie go re wo lu cyj ne go roz wią za nia nie
są przy go to wa ne ogro dy ani sa mo rzą dy gmin. Prze for so -
wa nie te go pro jek tu spo wo du je po dob ne skut ki jak
uwłasz cze nie miesz ka nia mi spół dziel czy mi, cho ciaż 
w tym przy pad ku re ali za cja za my słu jest o wie le ła twiej -
sza.

Pra wo wspól no to we nie przy sta je do ogro dów dział -
ko wych i nie mo że być żyw cem prze nie sio 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 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.

Sta no wi sko kie ru je my do wszyst kich czyn ni ków pań -
stwo wych i spo łecz nych ma ją cych wpływ na bieg wy -
da rzeń, aby wy ha mo wać za pę dy, kie dy jesz cze nie jest za
póź no na roz są dek.

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.

Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie

Se kre tarz
/-/ inż. Edward Gra bow ski

Pre zes
/-/ mgr Ta de usz Ja rzę bak

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji 
Re wi zyj nej w Szcze ci nie

/-/ mgr Wła dy sław Ka cza now ski

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji
Roz jem czej PZD w Szcze ci nie

/-/ Ma rian Am bro sie wicz

Ostat nie wy da rze nia wo kół Związ ku i ogro dów dział -
ko wych są nie po ko ją ce, co prze ja wia się:

– wy łą cze niem za pi su art. 19-22 usta wy o ROD w tzw.
spe cu sta wie o bu do wie dróg. Wy łą cze nia do ty czą od -
szko do wań i te re nów za mien nych.

– obo wiąz ku zgło sze nia bu do wy al tan do or ga nów bu -
dow nic twa w ce lu re je stra cji.

– za po wia da ny mi kon tro la mi przez NIK.
– na gła śnia niem w me diach, że ogro dy w mia stach są

prze żyt kiem.

– nie ujaw nia niem ogro dów w pla nach i prze zna cza nie
ich na in ne ce le.

– ata ka mi na dzia ła czy PZD i na Zwią zek.
– in ten syw ny mi dzia ła nia mi Nad zo ru Bu dow la ne go.
– zgło sze niem pro jek tu zmia ny usta wy o ROD i li kwi -

da cji PZD.
Te wszyst kie dzia ła nia wpi su ją się nie ja ko w je den nurt

wal ki z ogro da mi i wpro wa dze nie nie ko rzyst nych zmian
dla dział kow ców. Or ga ny PZD po dej mu ją dzia ła nia zmie -
rza ją ce do ogra ni cze nia skut ków za gro że nia. W tej wal ce

List otwar ty
do dział kow ców Okrę gu Szcze ciń skie go PZD
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ko niecz na jest jed ność i zde cy do wa ne po par cie or ga nów
kie row nic twa PZD przez wszyst kich dział kow ców.

Nie daj my się zba ła mu cić, że do sta nie my dział ki za
dar mo. Za po znaj my się z isto tą po my słów re for ma to rów.
Broń my te go, co ma my dziś, aby po tem nie wspo mi nać
z ża lem te go, co mie li śmy.

Ogro dy dział ko we są po trzeb ne nam i na szym po ko -
le niom. Obro ni my je, je że li bę dzie my two rzyć je den
zwar ty i moc ny Zwią zek. Nie mo że nam za brak nąć od -
wa gi, upo ru i roz sąd ku – to obo wią zek każ de go dział -
kow ca, je że li chce my ogro dy za cho wać dla przy szło ści.
Są one po trzeb ne te raz i w przy szło ści.

Pre zes
/-/ mgr Ta de usz Ja rzę bak

Okrę go wy Za rząd To ruń sko -Wło cław ski PZD w To ru niu

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du To ruń sko -Wło cław skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 20 kwiet nia 2009 r.
w spra wie pro jek tu usta wy „o ogród kach dział ko wych'”

Se kre tarz
/-/ inż. Edward Gra bow ski

Wnie sio ny 23 mar ca 2009 r. pro jekt usta wy „o ogród -
kach dział ko wych” to nic in ne go jak ko lej ny nie udol ny
pro jekt rze ko mo ma ją cy na ce lu uszczę śli wie nie pra wie
mi lio no wej spo łecz no ści dział kow ców. To nic in ne go jak
pró ba kom pro mi ta cji usta wy o POD z 1981 r., usta wy 
z 8 lip ca 2005 r. Je go głów ną ideą jest prze kształ ce nie
pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go w pra wo wła sno ści dla
in dy wi du al nych użyt kow ni ków dzia tek. W rze czy wi sto -
ści cho dzi tu o zu peł nie coś in ne go: o ła twe, bez zbęd -
nych kom pli ka cji na tu ry praw nej prze ję cie te re nów
ogro dów dział ko wych z ich prze zna cze niem głów nie na
ce le ko mer cyj ne. Tak to od bie ra my, wni kli wie za po zna -
jąc się z tre ścią te go ku rio zal ne go pro jek tu. Za wie ra on
sze reg sfor mu ło wań sprzecz nych z Kon sty tu cją RP, że
wy mie ni my tyl ko art. 13, art. 32 czy toż art. 64 ust. 2.

Od no si się wra że nie, że pro jek to daw cy usta wy - z Po -
słem wnio sko daw cą – na cze le nie zna ją usta wy za sad -
ni czej, ja ką jest Kon sty tu cja RP.

Dziw nie i nie zro zu mia le wy glą da pro po zy cja wy ku pu
dzia łek na wła sność. Wy ku pu cze goś, czym ak tu al nie
dys po nu je my, co ma my wy ku pić, sko ro wszyst ko – od
re kul ty wa cji grun tu po na nie sie nia i na sa dze nia wy ko -
ny wa ły po ko le nia dział kow ców i to za wła sne pie nią dze.

Do bro dziej stwo prze ję cia skraw ka grun tu, ja kim jest
dział ka i uczest nic two w sztucz nym two rze, ja kim ma

być wspól no ta ogro do wa przy szłych wła ści cie li dla ak -
tu al ne go użyt kow ni ka dział ki bę dzie się wią za ło z wy su -
pła niem z wła snej kie sze ni wca le nie ma łych pie nię dzy.
Na kosz ty po mia rów geo de zyj nych i opra co wań kar to -
gra ficz nych oraz kosz ty spo rzą dze nia in dy wi du al nej
księ gi wie czy stej. A póź niej, sko ro bę dzie my wła ści cie -
la mi (nie wszy scy) po no sić bę dzie my kosz ty utrzy ma nia
za rząd ców ogro dów i wy na gra dza nia Rad Spo łecz nych.

Tak więc z rze ko mo „przy mu so wej” przy na leż no ści do
PZD przej dzie my do przy mu so we go człon ko stwa 
w wspól no cie ogro do wej.

Bar dziej ku rio zal ne go po dej ścia do spra wy w pol skim
pra wo daw stwie jesz cze nie spo tka li śmy. Tym bar dziej
nie wi dzi my po trze by zmia ny ist nie ją ce go sta nu praw -
ne go.

Ja ko szko dli wą spo łecz nie, nie zgod ną z Kon sty tu cją
uwa ża my pro po zy cję li kwi da cji Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, or ga ni za cji sa mo rząd nej, sa mo fi nan su ją -
cej się i po par tych usta wą z 8 lip ca 2005 r., de mo kra tycz -
ną, cał ko wi cie zgod ną z art. 13 Kon sty tu cji RP.

Zwra ca my się do Pa na Mar szał ka Sej mu RP, do Pre zy -
dium Sej mu RP oraz do Prze wod ni czą cych Klu bów Par -
la men tar nych, do wszyst kich Po słów o od rzu ce nie pro je-
k tu usta wy „o ogród kach dział ko wych” i w pierw szym
czy ta niu nie do pusz cze nie do jej dal sze go pro ce do wa nia.

To ruń, 20 kwiet nia 2009 r.
Se kre tarz

/-/ Ma rian Wal czyk
Pre zes

/-/ Edward Śmi giel ski
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Okrę go wy Za rząd Opol ski PZD w Opo lu w opar ciu 
o fakt zgło sze nia do la ski mar szał kow skiej pro jek tu usta -
wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa po słów Klu bu
Par la men tar ne go Pra wo i Spra wie dli wość oraz wnio -
sków zgło szo nych w dys ku sji ple nar nej w dniu 15 kwiet -
nia br. i sta no wisk za rzą dów ro dzin nych ogro dów
dział ko wych na wal nych ze bra niach

od rzu ca
pro jekt usta wy PiS o ogród kach dział ko wych ja ko go -

dzą cy w in te re sy dział kow ców, ogro dów i Związ ku. Skut -
kiem te go pro jek tu mo że być tyl ko to tal na li kwi da cja
więk szo ści ro dzin nych ogro dów dział ko wych, li kwi da -
cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców i je go struk tur, na -
cjo na li za cja ma jąt ku dział kow ców i Związ ku oraz
po zba wie nie se tek ty się cy pol skich ro dzin dział ko wych
pra wa do po sia da nia wła snej dział ki. Bra ku je ja kiej kol -
wiek gwa ran cji, że dział kow cy otrzy ma ją swo je dział ki
na wła sność. Na prze szko dzie stoi ak tu al ny stan praw ny
grun tów uję tych pod ogro dy dział ko we, któ re są ma so -
wo wy rzu ca ne z pla nów prze strzen ne go za go spo da ro wa -
nia miast, rosz cze nia osób fi zycz nych i praw nych.
Dział ko wiec bę dzie miał tyl ko jed no pra wo – to jest zło -
że nia w gmi nie wnio sku o od płat ne prze kształ ce nie pra -
wa użyt ko wa nia dział ki w pra wo wła sno ści – i cze kać na
po zy tyw ne za ła twie nie. Sy tu acja nie uwłasz czo nych
dział kow ców bę dzie spro wa dzo na do pra wa użyt ko wa -
nia grun tów na pod sta wie umów dzier żaw nych i umów
cy wil no praw nych, za go spo da ro wa nia prze strzen ne go 
i prze zna cze nia ich w nich te re nów ogro dów dział ko wych

na in ne ce le. Za tem ofe ro wa ne przez PiS uwłasz cze nie
zmie rza w isto cie do wy własz cze nia, gdyż ofe ro wa ny po
pre fe ren cyj nych ce nach wy kup dzia łek do ty czył by tyl ko
nie wiel kiej gru py dział kow ców. Zna ko mi ta więk szość
dział kow ców bę dzie mo gła sko rzy stać z dzia łek wy łącz -
nie na za sa dzie użyt ko wa nia, dzier ża wy lub naj mu. Ko -
go bę dzie stać na dal sze użyt ko wa nie dział ki we dług
pro po zy cji PiS – chy ba garst kę osób do brze sy tu owa nych
– a resz ta dział kow ców eme ry tów i ren ci stów zo sta nie
bru tal nie po zba wio na skraw ka upra wia nej zie mi i po mo -
cy w bie dzie z moż li wo ści wy pro du ko wa nia eko lo gicz nej
żyw no ści. Nie bę dzie dzia łek sprzy ja ją cych po pra wie
zdro wia, miej sca wy po czyn ku, miejsc in te gru ją cych wie -
lo po ko le nio we ro dzi ny. Za mie nią się pięk ne akwe ny zie -
lo ne w mia stach w be to no wi ską, a lu dzie zo sta ną po z-
ba wie ni oczysz czo ne go po wie trza, za pa chu kwia tów i na -
tu ral nej przy ro dy. Ogro dy w mia stach po win ny zo stać jak
do tych czas w sym bio zie z przy ro dą – słu żą one pol skim
ro dzi nom, spo łecz no ści miej skiej, dzie ciom i se nio rom.
Dla te go też Pa no wie Po sło wie nie po zwól cie na nisz cze -
nie te go co do brze słu ży ca łe mu spo łe czeń stwu, ro dzi -
nom dział ko wym i lud no ści lo kal nej.

Nie po zwól cie, aby garst ka po słów PiS opę ta na od kil -
ku lat żą dzą prze ję cia grun tów upra wia nych pod ogrod -
nic twem dział ko wym na ce le ko mer cyj ne, de cy do wa ła
o pra wach do ty czą cych mi lio nów oby wa te li – bez ich
udzia łu w tym do ku men cie bez za cią gnię cia ich opi nii.

Wno si my o za cho wa nie do tych czas obo wią zu ją ce go
pra wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i sta now czo
od rzu ca my pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych.

Okrę go wy Za rząd Opol ski PZD w Opo lu

Uchwa ła 
Nr 1/VIII/2009

Okrę go we go Za rzą du Opol skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Opo lu
z dnia 15 kwiet nia 2009 r.

w spra wie za twier dze nia har mo no gra mu dzia łań Okrę go we go Za rzą du Opol skie go PZD 
i je go struk tur or ga ni za cyj nych w obro nie usta wy z 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, 

praw dział kow ców i Związ ku

Opo le, 15 kwiet nia 2009 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu, De le ga tu ra Re jo no wa w Lesz nie

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

Po zwa la my so bie zwró cić się do Pa na Mar szał ka 
w bar dzo bul wer su ją cej nas spra wie a do ty czą cej na -

Wi ce pre zes
/-/ Jan Grę da

Pre zes
/-/ mgr An to ni na Bo roń

szych ży wot nych in te re sów ten, być al bo nie być ogrod -
nic twa dział ko we go w na szym kra ju. Jak za pew ne Pa nu
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Mar szał ko wi wia do mo, po seł An drzej De ra z PiS -u zgło -
sił w imie niu tej par tii pro jekt usta wy o „ogród kach
dział ko wych” do La ski Mar szał kow skiej. Sam pro jekt to
zbiór róż nych czę ści, któ re po ja wia ły się w do tych cza so -
wych pro jek tach ustaw o ogrod nic twie dział ko wym.
Praw dę po wie dziaw szy moż na by nad tym pro jek tem
przejść obok do po rząd ku dzien ne go, gdy by nie do ty kał
on fun da men tal nych spraw, któ re do ty czą po nad mi lio -
no wej rze szy dział kow ców i ich Związ ku. Jak bo wiem
moż na oce nić zgło szo ny pro jekt usta wy przez po sła, któ -
ry nie jest w sta nie zro zu mieć, że Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców jest or ga ni za cją sa mo rząd ną, sa mo dziel ną 
i nie za leż ną opie ra ją cą swą dzia łal ność na Kon sty tu cji
RP. Przy czym ten ku rio zal ny pro jekt w spo sób nie sły -
cha ny ne gu je po nad stu let nie pra wo oby wa tel stwa te goż
związ ku w Pol sce. Nie mo że my się z tym po go dzić aby
Par la ment RP miał roz pa try wać li kwi da cję Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych, pro po nu jąc w za mian wnio sek do gmi ny o roz pa -
trze nie moż li wo ści udo stęp nie nia dział ko wi czo wi dział ki
do wła sne go użyt ku, któ rą od lat za go spo da ro wy wał 
i upra wiał wraz z ro dzi ną. Po mi ja jąc in ne aspek ty te go
pro jek tu, jak nie kon sty tu cyj ność i nie de mo kra tycz ność,

to przede wszyst kim na le ży stwier dzić, iż nie cho dzi 
o uwłasz cze nie a o wnio sko wa nie do sa mo rzą du te ry to -
rial ne go o udo stęp nie nie już użyt ko wa nej dział ki. Na to -
miast pro jekt wiel ko ści dział ki przed ło żo nej przez PiS
zmie rza do skon flik to wa nia użyt kow ni ków dzia łek. Je -
że li bo wiem w pro jek cie prze wi du je się wiel kość dzia łek
600–1500 m2, to co ma ją po wie dzieć ci, któ rzy od dzie -
sią tek lat dys po nu ją w swej więk szo ści 300 m2, a tyl ko
nie licz ni 500 m2.

My ja ko Wiel ko po la nie nie zga dza my się z ta ki mi pro -
po zy cja mi PiS -u i ża łu je my, że nie ma zgo dy w tej par -
tii na dzia ła nia na rzecz roz wo ju ogrod nic twa dział-
ko we go, jak to czy ni mię dzy in ny mi wie lu par la men ta -
rzy stów wiel ko pol skich z PO. Chlu bi my się tym, że
Wiel ko pol ska jest ko leb ką pol skie go ogrod nic twa dział -
ko we go, bo to w Po zna niu po wsta ło w 1927 ro ku ogól -
no pol skie Sto wa rzy sze nie Ogro dów Dział ko wych.

Pa nie Mar szał ku, zwra ca my się do Pa na o spoj rze nie w
szer szym aspek cie na pro jekt usta wy o „ogród kach dział -
ko wych” przed ło żo ny przez PiS.

Sa mo rząd nej, sa mo dziel nej i nie za leż nej po nad mi lio -
no wej or ga ni za cji nie moż na nisz czyć tyl ko po to, aby
osią gnąć swo je par tyj ne ce le.

Po zo sta je my z wy ra za mi sza cun ku 
Człon ko wie Ko le gium Pre ze sów po wia tów 

Lesz no i Ra wicz 
na spo tka niu w dniu 16.04.2009 r.

Do wia do mo ści: 
Wi ce mar sza łek Sej mu RP – Pan Je rzy Szmaj dziń 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 Ja ro sław Ka li now ski

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

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 PiS 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 -
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ce nie pra wa (art. 21 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.

Pre zes
/-/ inż. Bo le sław Mi ko łaj czyk

Wi ce pre zes
/-/ An to ni Da lak

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Po zna niu

STA NO WI SKO
Pre zy dium OZ PZD w Po zna niu

z dnia 30 mar ca 2009 r.
w spra wie pro jek tu usta wy o uwłasz cze niu dział kow ców zło żo ne go do Sej mu RP 

przez po sła PiS An drze ja De rę

Pre zy dium OZ PZD w Po zna niu stwier dza, że po seł
An drzej De ra i PiS roz po czę ło kam pa nię wy bor czą do
Par la men tu Eu ro pej skie go. Chcąc zwięk szyć nad wą tlo -
ną licz bę swo ich zwo len ni ków pró bu je po zy skać gło sy 
z gro na mniej świa do mych dział kow ców. Do nich bo -
wiem prze ka za no in for ma cję, o zło że niu przez po ste An -
drze ja De rę ko lej ne go pro jek tu usta wy „o po wszech nej
szczę śli wo ści” dział kow ców za po wia da ją ce go ko lej ny
raz ich uwłasz cze nie. Po seł De ra – „dział ko wiec” z okrę -
gu ka li skie go, tak „sku tecz nie” bro nią cy na szej usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych przed Try bu na łem
Kon sty tu cyj nym, tym ra zem przed sta wia pro jekt usta wy
za kła da ją cy li kwi da cję PZD – or ga ni za cji dział kow ców
bro nią cej i po dej mu ją cej licz ne ini cja ty wy na rzecz roz -
wo ju ogro dów dział ko wych – oraz obie cu ją cy wy zwo le -
nie dział kow ców z „nie wo li Związ ku”. Oczy wi ście
wszyst ko pod szyl dem uwłasz cze nia dział kow ców. Ja -
kież to pięk ne i jak bar dzo po pu li stycz ne ha sła! Rzecz 
w tym, że pod ni mi nie wie le się kry je. Przed sta wio ny
pro jekt nie dość, że nie re al ny i nie kon sty tu cyj ny oraz po -
wie la ją cy za ło że nia wcze śniej szych pro jek tów PiS, to 
w wy ni ku je go uchwa le nia dział ko wiec za miast uwłasz -
cze nia mo że uzy skać po gor sze nie swo je go miej sca 
w ogro dzie. Nie za mie rza my szcze gó ło wo po le mi zo wać
z tre ścią pro jek tu usta wy. Sta no wi sko Związ ku i oce na
skut ków pro jek tu jest przed sta wio na na stro nie
www.pzd.pl. Wy ka zu je ona jed no znacz nie szko dli wość

pro jek tu i skut ki, któ re mo gą do pro wa dzić do li kwi da cji
ogro dów dział ko wych w Pol sce i zni we cze nia ich pięk -
nej, po nad 100-let niej tra dy cji.

Pre zy dium OZ PZD w Po zna niu stwier dza tak że, że
dal sze to le ro wa nie dział kow ca An drze ja De ry przez Or -
ga ny Związ ku jest dzia ła niem nie bez piecz nym. Do ma ga -
my się roz pa trze nia je go dzia łal no ści przez kom pe tent ne
or ga ny Związ ku, któ re win ny oce nić, czy pro wa dzo na
przez nie go dzia łal ność nie jest szko dli wa dla na sze go
Związ ku, i czy na dal po wi nien on po słu gi wać się ty tu łem
człon ka PZD i dział kow ca. Wszak de kla ru jąc wo lę przy -
stą pie nia do PZD zo bo wią zał się prze strze gać prze pi sów
obo wią zu ją ce go pra wa i nie pro wa dzić dzia łal no ści
szko dzą cej Związ ko wi i ogro dom dział ko wym. Ja ko
Wiel ko po la nie wy ra ża my peł ną dez apro ba tę dla je go
dzia ła nia i ża łu je my, że nie chce on dzia łać na rzecz
ogrod nic twa dział ko we go tak jak to czy ni wie lu par la -
men ta rzy stów po znań skich i wiel ko pol skich. Przy po mi -
na my, że Wiel ko pol ska jest ko leb ką pol skie go ogro-
d nic twa dział ko we go i szczy ci się po sia da niem hi sto -
rycz ne go sztan da ru z wi ze run kiem św. Te re sy, uzna nej
za pa tron kę dział kow ców w 1935 r. 

W Po zna niu w 1929 r. po wsta ło pierw sze ogól no pol -
skie Sto wa rzy sze nie Ogro dów Dział ko wych, któ re za pi -
sa ło w swo im sta tu cie wo lę dzia ła nia na rzecz jed no ści
ru chu dział ko we go. Dzia ła nia po ste De ry zmie rza ją do
cał ko wi te go znisz cze nia na sze go do rob ku.

Po znań, 30 mar ca 2009 r.
Pre zes OZ PZD w Po zna niu

/-/ inż. Hen ryk So bań ski
V -ce Pre zes OZ PZD w Po zna niu

/-/ dr Zdzi sław Śli wa
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Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców
we Wro cła wiu prze sy ła w za łą cze niu STA NO WI SKO 
z dnia 24 mar ca 2009 r. w spra wie pro jek tu usta wy 
o ogro dach dział ko wych au tor stwa „Pra wo i Spra wie dli -
wość” z uprzej mą proś bą o je go od rzu ce nie w ca ło ści ja -
ko nie zgod ne go z Kon sty tu cją RP oraz z wie lo ma in ny mi
usta wa mi m. in ny mi o sa mo rzą dzie te ry to rial nym, o za -
go spo da ro wa niu prze strzen nym i z usta wą o go spo dar ce
nie ru cho mo ścia mi.

Po do kład nym za po zna niu się z tre ścią pro jek tu przed -
sta wi cie le 228 ro dzin nych ogro dów dział ko wych okrę gu
wro cław skie go jed no znacz nie stwier dzi li, że pro wa dzi
on wprost do li kwi da cji ogro dów, prze ję cia ma jąt ku

Związ ku i ogro dów przez Skarb Pań stwa lub Gmi ny, za -
my ka dro gę do dział ki ty siąc om ocze ku ją cych ro dzin,
jest wy bit nie szko dli wy dla spo łe czeń stwa miast oraz te -
re nów miej skich, z któ rych zgi ną ogrom ne po ła cie obec -
nych te re nów zie lo nych, ja kie two rzą ogro dy dział ko we.

Przed sta wi cie le ro dzin nych ogro dów dział ko wych na
spo tka niach w dniach 01, 02, 03 i 04 kwiet nia 2009 r.
od rzu ci li wnie sio ny przez PiS pro jekt usta wy, cze mu da -
li wy raz skła da jąc swój pod pis pod Sta no wi skiem.

Przed sta wi cie le ro dzin nych ogro dów dział ko wych
okrę gu wro cław skie go po now nie jed no znacz nie opo wie -
dzie li się za do tych cza so wą usta wą o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD
/-/ mgr Ja nusz Mosz kow ski

Okrę go wy Za rząd PZD we Wro cła wiu

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

Treść li stu wraz ze Sta no wi skiem zo sta ły rów nież wy sła ne do:
Je rze go Szmaj dziń skie go Wi ce mar szał ka Sej mu
Ja ro sła wa Ka li now skie go Wi ce mar szał ka Sej mu
Ste fa na Nie sio łow skie go Wi ce mar szał ka Sej mu
Krzysz to fa Pu try Wi ce mar szał ka Sej mu

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

z dnia 24 mar ca 2009 r.
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

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców we Wro cła wiu w imie niu 58.000 ro dzin
dział kow ców okrę gu wro cław skie go i 228 spo łecz nych
za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko wych 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 jest tym więk sze, że 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 -
ne go przez Sąd i umiesz czo nej w Kra jo wym Re je strze
Są do wym. Na sze obu rze nie i zdzi wie nie bu dzą za war te
w pro jek cie usta wy po my sły na cjo na li za cji ma jąt ku 
i fun du szy Pol skie go Związ ku 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 i wpłat dział kow ców – człon ków Związ ku 
i efek tyw nie słu żą cych re ali za cji ce lów za war tych w Sta -
tu cie PZD tj. roz wo jo wi i mo der ni za cji ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych, krze wie niu oświa ty ogrod ni czej 
i ochro nie śro do wi ska ogro dów. Tyl ko w 2008 r. przy po -
mo cy Fun du szu Roz wo ju Okrę go we go Za rzą du zre ali zo -
wa no pro ro zwo jo we za da nia in we sty cyj ne i re mon to we
w po nad 60 ogro dach dział ko wych o war to ści po nad 
800 tys. zł.

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 ma jąt ku 
i środ ków fi nan so wych, co do pro wa dzi do 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
za my sły 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 li tyl ko
obro nie te re nów ro dzin nych ogro dów dział ko wych przed
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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.

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. „PiS” 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 wie czy sto – księ go we.
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 ubo gie ro dzi ny eme ry tów, ren ci stów i bez ro bot -
nych.

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
w wy so ko ści rocz nej 45 zł, 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. Pod-
kre ślić na le ży, że obec nie za rzą dy ogro dów, wy bra ne 
w spo sób de mo kra tycz ny przez sa mych dział kow ców
spo śród użyt kow ni ków dzia łek dzia ła ją spo łecz nie.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców we Wro cła wiu pra gnie pod kre ślić, że 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
cał ko wi cie ilu zo rycz na. Moż li wa jest ona bo wiem tyl ko
w przy pad ku gdy ogród dział ko wy prze zna czo ny jest 
w pla nie miej sco wym pod ogrod nic two dział ko we, oraz
po zło że niu w cią gu dwóch lat przez dział kow ca wnio -
sku i po po zy tyw nym (bez gwa ran cji) je go roz pa trze nia
przez wła dze gmi ny. Pro po no wa ne bo ni fi ka ty w wys.
99% dla eme ry ta i ren ci sty w wys. 10% za każ dy rok
użyt ko wa nia dział ki dla osób nie bę dą cych eme ry ta mi 
i ren ci sta mi sta no wią tyl ko oszu kań czy chwyt, by uzy -
skać po par cie dział kow ców, przed ko lej ny mi wy bo ra mi.

W prak ty ce oraz w świe tle obo wią zu ją ce go pra wa pro -
po zy cje te są nie moż li we do re ali za cji i nie zgod ne 
z prze pi sa mi Kon sty tu cji RP i z prze pi sa mi wie lu ustaw,
w tym 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 okrę gu wro cław skie go, a w szcze gól no -
ści Mia sta Wro cła wia 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 i w stu dium 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 ca nie pra wa użyt ko wa nia w pra wo wła sno ści

jest nie moż li we. Sam za mysł zmia ny ty tu łu praw ne go
użyt ko wa nia dział ki na le ży uznać za wy bit nie szko dli -
wy dla ocze ku ją cych na dział kę ro dzin. Za mknie on bo -
wiem moż li wość przy dzie le nia dział ki ko lej nym ro-
dzi nom eme ry tów i ren ci stów, a pod kre ślić na le ży, że tyl -
ko w 2008 r. dział ki w ogro dach w okrę gu wro cław skim
uzy ska ło po nad 2500 no wych ro dzin.

Wiel kie zdzi wie nie bu dzą pro po no wa ne za pi sy zmie -
nia ją ce nor ma tyw po wierzch nio wy dział ki w ogro dzie
zwięk sza jąc go do na wet 1.500 m2 tj. o 1000m2 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 dział ki ogro do wej na in ny cd np. bu dow la ny, to 
w spo sób oczy wi sty za cho dzi po dej rze nie, że cho dzi tu
o moż li wość bu do wy do mów miesz kal nych na te re nach
obec nych dzia łek ogro do wych, co do pro wa dzi wprost do
li kwi da cji ogro du, do zmia ny funk cji i ce lów ogro dów
nie mó wiąc już o wy bit nie ko rup cyj nym cha rak te rze pro -
po no wa nych prze pi sów.

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 miej sco wych. 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 or ga nów Pol skie go

Związ ku Dział kow ców. Ta kie na by te pra wo 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 „Pra wa i Spra wie dli wość” 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 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, któ re go po czą tek się -
ga 1897 r., do wy pra co wa nych już w la tach 30 tych, 
a roz wi nię tych w ostat nich 60-ciu la tach i spraw dzo nych
w prak ty ce prze pi sów do ty czą cych ogro dów.

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 po -
przez zło że nie 45 ty się cy pod pi sów opo wie dzia ły się za
obro ną usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w peł ni
za tem chro ni pra wa dział kow ców, za bez pie cza ist nie nie
ogro dów w struk tu rach miast, 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.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du przed kła da jąc po -
wyż sze zwra ca się z uprzej mą proś bą do Sej mu, Se na tu,
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Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej, do Klu bów Par -
la men tar nych, do Po słów i Se na to rów 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.

Wro cław, 6 kwiet nia 2009 r.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w Lu bli nie

STA NO WI SKO
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Lu bli nie

Se kre tarz
/-/ mgr Bar ba ra Ko rol czuk

Wi ce pre zes
/-/ inż. Jó zef Smo lis

Pre zes
/-/ mgr Ja nusz Mosz kow ski

Se kre tarz
/-/ dr Gra ży na Wa tras

Wi ce pre zes
/-/ Jan Rój

Po za po zna niu się z tre ścią pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych wnie sio ne go w dniu 23.03.2009 r. przez po -
słów PiS do Sej mu RP - my człon ko wie Okrę go wej Ko -
mi sji Re wi zyj nej PZD w Lu bli nie oświad cza my, że
włą cza my się do ogól no pol skie go pro te stu dział kow ców
prze ciw ko po li tycz nym ma ni pu la cjom nad usta wą 
o ogrod nic twie dział ko wym. W peł ni so li da ry zu je my się ze
sta no wi skiem w tej spra wie Kra jo wej Ra dy PZD w War -
sza wie i na sze go Okrę go we go Za rzą du PZD w Lu bli nie.

My dział kow cy już wcze śniej wy ra zi li śmy na sze sta -
no wi sko w spra wie obro ny usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych skła da jąc swo je pod pi sy wraz 
z in ny mi 614 ty sią ca mi dział kow ców. To sta no wi sko jest
na dal ak tu al ne. Oświad cza my, że je śli po sło wie PiS
opra co wu jąc no wy pro jekt usta wy o ogro dach dział ko -

wych li czy li na uzna nie spo łecz ne to są w błę dzie.
Wbrew pre zen to wa nym kłam stwom, ro zu mie my, ja kie
są fak tycz ne ich in ten cje. Nie chce my by uszczę śli wia -
no nas dział kow ców po PiS -owsku. A pro jekt usta wy,
któ ry w/g au to rów miał by przy czy nić się do zwy cię stwa
w Eu ro wy bo rach to już dziś przy no si od wrot ny sku tek.

Dział kow cy na sze go Okrę gu jesz cze jak ni gdy w hi -
sto rii, nie by li tak zor ga ni zo wa ni by od pła cić kłam com 
i po li tycz nym oszu stom i w wy bo rach od dać gło sy na
tych, co chcą na sze go do bra i za wsze nas wspie ra li.

Nie po zwo li my znisz czyć na sze go Związ ku, nie od da -
my na szych ogro dów i dzia łek.

Wzy wa my wszyst kich lu dzi do brej wo li stań cie wraz
z na mi do obro ny Związ ku i Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych. Wie rzy my, że zwy cię stwo bę dzie z na mi.

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Jan Mi la now ski

/-/ 8 pod pi sów
Lu blin, 22 kwiet nia 2009 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Pi le

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Pi le

z dnia 21 kwiet nia 2009 ro ku
w spra wie pro jek tu usta wy PiS o ogro dach dział ko wych

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Pi le po za po zna niu się z no wym pro jek tem usta wy 
o ogro dach dział ko wych au tor stwa par la men ta rzy stów
Klu bu Par la men tar ne go PiS, któ ry w ich imie niu zło żył
do La ski Mar szał kow skiej w dniu 23 mar ca 2009 ro ku

Po seł An drzej De ra, stwier dza my, że jest to pro jekt, któ -
ry w przy pad ku je go wej ścia w ży cie spo wo du je li kwi -
da cję ogro dów, Związ ku, a w kon se kwen cji ruch
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Par la men ta rzy ści
PiS w cią gu ostat nich czte rech lat wie lo krot nie za po wia -
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da li ini cja ty wę le gi sla cyj ną, któ ra za wsze wpro wa dza ła
za mie sza nie i za nie po ko je nie wśród dział kow ców, dzia -
ła czy ogro dów i Związ ku.

Pro po zy cje i zmia ny w funk cjo no wa niu ogro dów oraz
pro po no wa ne w pro jek cie PiS uwłasz cze nie dział kow ców
na swo ich dział kach jest uwłasz cze niem nie re al nym.

W na szej oce nie au to rzy pro jek tu usta wy re ali zu ją ko -
lej ny pro pa gan do wy i po li tycz ny cel, któ ry ma po zy skać
wśród dział kow ców zwo len ni ków dla swo ich nie re al -
nych obiet nic li cząc, ze prze ło ży się to na po par cie kan -
dy da tów PiS pod czas wy bo rów do Eu ro par la men tu.

Ma my peł ną świa do mość, że staw ką w no wej usta wie
o ogro dach dział ko wych nie są dział kow cy – przy szli
wła ści cie le, lecz li kwi da cja usta wy o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku i Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, któ ry jest głów ną prze szko dą 
w osią gnię ciu przez PiS swo je go ce lu, czy li grun tów zaj -
mo wa nych przez ro dzin ne ogro dy dział ko we na ce le ko -
mer cyj ne. Ca ły pro jekt uzna je my za nie zgod ny z Kon-
sty tu cją RP, gdyż zmie rza on do bez praw nej li kwi da cji
nie za leż nej, sa mo dziel nej i sa mo fi nan su ją cej się or ga ni -
za cji po za rzą do wej, któ ra jest za re je stro wa na w Kra-
jo wym Re je strze Są do wym.

Po za tym pro jekt PiS pro po nu je wy ga sze nie pra wa
użyt ko wa nia wie czy ste go i użyt ko wa nia do grun tów
ogro dów, oraz prze ję cie ca łe go do rob ku Związ ku i ogro -
dów w po sta ci ich in fra struk tu ry i środ ków pie nięż nych,
czy li wła sno ści pry wat nej na wła sność Skar bu Pań stwa.

Ta kie pro po zy cje skła nia ją nas do za da nia py ta nia
twór com usta wy, czy nie za po mnie li oni, że ży je my 
i funk cjo nu je my w XXI wie ku, w któ rym Pań stwo 
a szcze gól nie wła dza usta wo daw cza prze strze gać win na
stan dar dy de mo kra tycz ne go pań stwa pra wa.

Na ta kie pro po zy cje zmian dla Związ ku i Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych mó wi my zde cy do wa nie – NIE.

Na te re nie na sze go okrę go we go za rzą du 99 % grun -
tów pod ogro da mi ma ure gu lo wa ny stan praw ny. Wła -
ści cie le na szych grun tów czy li Skarb Pań stwa i Gmi ny
prze ka za ły Związ ko wi grun ty w wie czy ste użyt ko wa nie.
Nie ma łe kosz ty z tym zwią za ne, czy li wy ko na nie map
geo de zyj nych, ak ty no ta rial ne i wpi sy do Ksiąg Wie czy -
stych po nie śli dział kow cy. Roz wią za nie umów na wie -
czy ste użyt ko wa nie uwa ża my za ra żą ce na ru sze nie Kon-
sty tu cji, któ ra za pew nia nam ochro nę na sze go pra wa
wła sno ści, bo wie czy ste użyt ko wa nie jest w na szym Pań -
stwie jed ną z ta kich form.

Nie wy ra ża my zgo dy na zmia nę usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 r., gdyż jest ona rę -
koj mią sta bil ne go funk cjo no wa nia ogro dów dział ko -
wych i ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

Jej za pi sy od po wia da ją współ cze snym stan dar dom eu -
ro pej skim, gwa ran tu ją za cho wa nie praw na by tych przez
dział kow ców. Usta wa do brze słu ży ro dzi nom Pol skich
dział kow ców, któ rzy po twier dzi li to skła da jąc w na szym
okrę gu 13 991 pod pi sów na li stach po par cia dla obo wią -
zu ją cej usta wy.

Dla te go człon ko wie Okrę go we go Za rzą du Pol skie go
Związ ku Dział kow ców stwier dza ją, że pro jekt usta wy 
o ogro dach dział ko wych przed ło żo ny przez po słów PiS
jest do ku men tem szko dli wym i nie bez piecz nym dla
dział kow ców i ogro dów. Ini cja ty wę usta wo daw czą okre -
śla my ja ko prze jaw nie od po wie dzial no ści i złej wo li ich
au to rów wo bec ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce.

Na sze sta no wi sko przed ło ży my Mar szał ko wi Sej mu RP,
po słom i se na to rom zie mi pil skiej oraz wła dzom sa mo -
rzą do wym i zwró ci my się z proś bą o pod ję cie zde cy do -
wa nych dzia łań, aby ten nie ko rzyst ny i szko dli wy pro jekt
usta wy o ogro dach dział ko wych zo stał od rzu co ny, gdyż
na ru sza za sa dy de mo kra tycz ne go pań stwa pra wa.

Okrę go wy Za rząd PZD w Pi lePi ła, 21 kwiet nia 2009 r.

Okrę go wy Za rząd War miń sko -Ma zur skie go PZD w Olsz ty nie

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du War miń sko -Ma zur skie go w Olsz ty nie

z dnia 21.04.2009 r.
w spra wie pro jek tu usta wy PiS o ogro dach dział ko wych

Okrę go wy Za rząd War miń sko -Ma zur ski PZD w Olsz -
ty nie po za po zna niu się z pro jek tem usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych wnie sio nym do Sej mu przez po -
sła PiS Pa na An drze ja De rę wno si o je go od rzu ce nie 
w pierw szym czy ta niu je śli tra fi on pod ob ra dy Sej mu.

Jest to ko lej na pró ba zmie rza ją ca do li kwi da cji ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce. Sta now czo stwier dza my,

że do pro wa dzi ło by to do wy własz cze nia dział kow ców 
a nie uwłasz cze nia.

Pro jekt ten za kła da li kwi da cję sa mo dziel nej i sa mo rząd -
nej or ga ni za cji ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Cel jest czy tel ny i ja sny uchy lić usta wę o ROD, zli -
kwi do wać Zwią zek i wszyst kie je go or ga ny a grun ty pod
ogro da mi prze zna czyć na ce le ko mer cyj ne.
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Aby do te go do pro wa dzić trze ba zli kwi do wać Zwią -
zek, po nie waż on od wie lu już lat chro ni i bro ni in te re sy
dział kow ców i ogro dów. Do wo dem na to jest po par cie
usta wy o ROD przez po nad 614 tys. dział kow ców.

Pro jekt nie zgod ny jest w wie lu przy pad kach z Kon sty -
tu cją RP. Jak moż na roz da wać ma ją tek, któ ry jest wła -
sno ścią sa mo rzą dów. Jak moż na li kwi do wać sa mo -
dziel ną i sa mo rząd ną or ga ni za cję, ja ką jest PZD. Jak
moż na za wład nąć fun du szem roz wo ju i prze ka zać go na
Skarb Pań stwa sko ro zo stał on wy pra co wa ny przez wie -
le po ko leń dział kow ców. Pol ski Zwią zek Dział kow ców
nie jest pierw szą in sty tu cją, któ rą PiS usi łu je „ze psuć”.
Zna ne są przy pad ki dzia łal no ści tej par tii w skła da niu
ustaw nie zgod nych z Kon sty tu cją.

Po ziom re dak cyj ny te go do ku men tu jest bar dzo ni ski.
Za wie ra kom pro mi tu ją ce je go au to rów błę dy in ter punk -
cyj ne, or to gra ficz ne oraz złą ter mi no lo gię.

Pro po no wa ne są roz wią za nia cał ko wi cie nie przy sta ją -
ce do spe cy fi ki ogro dów dział ko wych np. wspól no ty, sa -
mo rzą dy, po wo ły wa nie peł no moc ni ków, li kwi da to rów
itp. Czy li za stą pie nie spo łecz nie dzia ła ją cych or ga nów
ROD przez kosz tow ną ad mi ni stra cję.

Dla te go też ja ko Okrę go wy Za rząd War miń sko -Ma -
zur ski w Olsz ty nie, któ ry re pre zen tu je dział kow ców na
na szym te re nie zwra ca my się do Mar szał ka Sej mu 
i wszyst kich po słów o pod ję cie dzia łań, któ re do pro wa -
dzą do je go od rzu ce nia.

Okrę go wy Za rząd War miń sko -Ma zur ski w Olsz ty nie
/-/ 

Okrę go wa Komisja Rewizyjna PZD w Legnicy

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Le gni cy, uzna je, że pro jekt usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych zło żo ny przez po słów
PiS, to ko lej na pró ba, któ ra zmie rza do li kwi da cji Związ -
ku i więk szo ści ogro dów dział ko wych.

Dział ka to prze waż nie je dy na for ma wy po czyn ku dla
du żej gru py ren ci stów i eme ry tów oraz ich ro dzin, któ -
rych nie stać na kosz tow ne wy jaz dy i wo ja że, nie za bie -
raj cie nam tych moż li wo ści. Na szym zda niem zło żo ny
pro jekt usta wy nie spo wo du je uwłasz cze nia, lecz wy -
własz cze nia nas z dzia łek. Pro jekt ten nie gwa ran tu je

nam dział kow com na by cie dział ki na wła sność, gdyż bę -
dzie to za le ża ło od władz te ry to rial nych. Uwa ża my, że
obo wią zu ją ca usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych z dnia 8 lip ca 2005 r. i zło żo ne pod pi sy – po nad
614 ty się cy dział kow ców i ich ro dzin, na ru sza w tym
pro jek cie na by te pra wa na szych człon ków.

Zwra ca my się więc do Was Sza now ni Par la men ta rzy -
ści ja ko rzą dzą cych i two rzą cych pra wo, nie po zwól cie
na ła ma nie na szych praw, aby dział kow cy mo gli wresz -
cie spo koj nie za jąć się swo ją związ ko wą dzia łal no ścią,
pra co wać i wy po czy wać na dział ce.

Z poważaniem
W imieniu członków 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku
Działkowców w Legnicy

Legnica, 30 kwiet nia 2009 r.
Przewodnicząca

/-/ Anna Jaworska

Marszałek Sejmu RP
Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Senatu RP
Pan Bogusław Borusewicz
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W związ ku ze zło że niem w Sej mie RP przez gru pę po -
słów PiS pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych Okrę -
go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Zie-
lo nej Gó rze pra gnie wy ra zić swój sprze ciw wo bec roz -
wią zań za war tych w tym do ku men cie.

Nie zga dza my się na to, by w imię ko mer cyj nych in te -
re sów wą skiej gru py za in te re so wa nych znisz czo ny zo -
stał do ro bek lu dzi, o któ rych bez prze sa dy moż na
po wie dzieć, że cięż ką pra cą za mie ni li ugo ry w kwit ną ce
ogro dy, mia stom da li „zie lo ne płu ca”, a ro dzi nom – miej -
sce re kre acji i wy po czyn ku. Wszyst ko to w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych osią gnię to wy trwa ło ścią i do brym
go spo da ro wa niem, ja kie jest moż li we tyl ko wte dy, gdy
nad ko mer cją gó ru je sa mo rząd ność i sa mo dziel ność.

Z głę bo ką dez apro ba tą do wia du je my się z no we go pro -
jek tu, że wła śnie te pod sta wo we osią gnię cia i war to ści
ma ją nam być ode bra ne.

Z nie po ko jem i głę bo ką tro ską stwier dza my, że za no -
śny mi ha sła mi uwłasz cze nia dział kow ców kry je się fak -
tycz nie za mysł prze ję cia te re nów ogro dów dział ko wych
i w re zul ta cie do pro wa dze nia do ich li kwi da cji.

Wy ni ka ją cy z za pi sów pro jek tu za miar po zba wie nia
dział kow ców praw, za mia na sa mo rzą dów ogro do wych we
wspól no ty uza leż nio ne od gmin, wpro wa dze nie w ogro -
dach nie rów no ści po przez do pusz cze nie do ist nie nia obok
sie bie „wła ści cie li”, a więc tych, któ rzy dział ki wy ku pią
oraz „użyt kow ni ków”, któ rzy upra wia jąc dział ki nie bę dą
mie li pra wa de cy do wa nia o tym, co się w ogro dzie dzie je
wy raź nie wska zu je, że pro po no wa na przez PiS zmia na
pra wa bę dzie prze ciw dział kow com, a nie dla nich.

Je śli wziąć pod uwa gę, że z przy czyn praw nych pra wie
w 70% ogro dów dział ko wych nie bę dzie moż na do ko -

nać wy ku pu dzia łek, to ro dzi się po waż na wąt pli wość,
dla ko go ma być sta no wio ne no we pra wo.

Nie bez po wo du tak wiel ki na cisk w pro jek cie PiS kła -
dzie się na li kwi da cję Pol skie go Związ ku Dział kow ców
- sa mo rząd nej i sa mo dziel nej or ga ni za cji, od lat sku tecz -
nie sto ją cej na stra ży in te re sów swo ich człon ków. Zli -
kwi do wa nie PZD po zwo li ło by na prze pro wa dze nie dal-
sze go, ku rio zal ne go w świe tle pra wa po my słu – na cjo na -
li za cji ma jąt ku wy pra co wa ne go przez dział kow ców
przez kil ka dzie siąt lat. Był by to ewe ne ment w ska li kra -
jów uwa ża ją cych się za de mo kra tycz ne.

Gdy by pro jekt PiS miał być roz pa try wa ny, sta nie się
to wbrew wo li dział kow ców i prze ciw ko nim. Swo ją opi -
nię w tej spra wie wy ra zi li śmy już wcze śniej, gdy 614 ty -
się cy dział kow ców w kra ju swo imi pod pi sa mi opo wie-
dzia ło się za obec ną usta wą o ROD.

Nasz nie po kój bu dzi zwłasz cza to, że przy go to wa ny
przez po słów PiS pro jekt zmia ny usta wy o ogro dach
dział ko wych, za wie ra ją cy bez praw ne i ob ra ża ją ce Kon -
sty tu cję RP roz wią za nia, po my sło daw cy chcą zre ali zo -
wać przy po mo cy naj wyż sze go w Pol sce or ga nu sta no-
wią ce go pra wo, ja kim jest Sejm RP.

Sta now czo nie zga dza my się na to, by de mo kra tycz -
nie wy bra ne wła dze na sze go kra ju mia ły być przez wą -
ską gru pę lu dzi wy ko rzy sty wa ne do roz wią zań wbrew
je go oby wa te lom.

Przed sta wia jąc sta no wi sko w imie niu 26 ty się cy dział -
kow ców z okrę gu zie lo no gór skie go li czy my na to, że
znaj dzie ono po par cie więk szo ści par la men tar nej i chce -
my wie rzyć, że nie zo sta nie za prze pasz czo na idea ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce.

Okrę go wy Za rząd PZD w Zie lo nej Gó rze 
/-/ pod pi sy 52 osób

Okrę go wy Za rząd PZD w Zie lo nej Gó rze

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Zie lo nej Gó rze

z dnia 22 kwiet nia 2009 r.
w spra wie zło żo ne go przez po słów PiS pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Ko mi sja Re wi zyj na ROD „Cyn ka met” w By to miu Od rzań skim

Sza now ny Pa nie Pre ze sie
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Ko mi sja Re wi zyj na Ro dzin ne go Ogro du Dział kow -
ców „Cynk met” w By to miu Odrz. wy ra ża sta now czy
pro test i sprze ciw w wpro wa dza niu ja kich kol wiek zmian
po za ty mi ja kie wy ma ga ły po twier dze nia praw ne go za -

war tych w usta wie o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku oraz jej cał ko wi tej li kwi da cji.

Da rzy my Pa na du żym za ufa niem w wal ce o pra wa
dział kow ców i upo waż nia my Pa na w imie niu na szym do
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zło że nia pro te stu w przed mio to wej spra wie do naj wyż -
szych or ga nów wła dzy na sze go pań stwa. Li kwi da cja tej
usta wy i ogro dów dział ko wych do pro wa dzi do zu bo że -

nia tak już bied nych eme ry tów i ren ci stów użyt ku ją cych
dział ki oraz ogra ni czy roz wój ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce.

Pod pi sy Ko mi sji Re wi zyj nej:

Okrę go wy Za rząd Su dec ki PZD w Szczaw nie Zdro ju

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 Su dec kie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

w Szczaw nie Zdro ju
w spra wie pro jek tu usta wy PiS o ogród kach dział ko wych

W związ ku ze zło żo nym w dniu 23 mar ca 2009 r. przez
po słów PiS do la ski mar szał kow skiej pro jek tu usta wy 
o ogród kach dział ko wych, Pre zy dium Okrę go we go Za -
rzą du Su dec kie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Szczaw nie Zdro ju stwier dza, że pro jekt ten jest nie ukry -
wa ną za po wie dzią znisz cze nia ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce i roz par ce lo wa nia grun tów użyt ko wa nych przez
bli sko mi lion dział kow ców i ich ro dzi ny.

Pro jekt ten wy mie rzo ny jest prze ciw ko dział kow com
co wy ni ka wprost z je go za ło żeń, któ re sta no wią o li kwi -
da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców, a ogro dy pod -
po rząd ko wu ją władz twu gmin. Pro jekt po zba wia też
dział kow ców pod sta wo wych praw, któ re przy słu gu ją im
obec nie dzię ki usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych.

Z na gła śnia ne go szu ra nie uwłasz cze nia dział kow ców
nic się nie osta ło, po nie waż w pro jek cie jest je dy nie za -
pis, że dział ko wiec bę dzie mógł zło żyć wnio sek do gmi -
ny o wy ku pie nie dział ki. Ma ło praw do po dob nym jest
na to miast, aby gmi ny ja ko wła ści cie le grun tów po dej -
mo wa ły uchwa ły o sprze da ży dzia łek za sym bo licz ne
pie nią dze.

Pro jekt za po wia da rów nież na cjo na li za cję ma jąt ku
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry był gro ma dzo -
ny przez kil ka po ko leń dział kow ców ze skła dek człon -
kow skich, a więc z ich wła snych pie nię dzy.

Dział kow cy nie wy trzy ma ją też ob cią żeń fi nan so wych.
Do tych czas dział kow cy opła ca ją skład ki człon kow skie
w wy so ko ści 45 zł rocz nie plus opła ty na rzecz urzą dzeń

w ogro dzie /ener gia, wo da i in ne/ co w ska li ro ku ra zem
wy no si od 50 do 70 zł. Tym cza sem z pro jek tu ła two
moż na wy li czyć, że tyl ko na kosz ty funk cjo no wa nia za -
rzą dów wspól no ty j ich biur tj. każ dy dział ko wiec bę dzie
mu siał po no sić mie sięcz ne opła ty po kil ka set zło tych.

Nie za leż nie od po wyż sze go z chwi lą li kwi da cji Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców i utra ty mo cy usta wy rze -
czy wi stość bę dzie na stę pu ją ca:

– dział kow cy raz na za wsze utra cą pra wo do ko rzy sta nia
z dzia łek na do tych cza so wych za sa dach, po nie waż z chwi -
lą utra ty mo cy usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
wszyst kie pra wa chro nią ce dział kow ców wy ga sną,

– dział kow cy utra cą moż li wość spo koj ne go i bez ko li -
zyj ne go ko rzy sta nia z dzia łek, co obec nie za pew nia im
pra ca spo łecz na kil ku ty się cy dzia ła czy spo łecz nych bę -
dą cych dział kow ca mi,

– wszel kie spra wy spor ne po mię dzy dział kow ca mi a
za rzą dem wspól no ty ogro do wej roz strzy gał by sąd, co
wią że się z kosz ta mi ob cią ża ją cy mi dział kow ców, pod -
czas gdy obec nie spo ry nic nie kosz tu ją, gdyż roz strzy -
ga ją ogro do we ko mi sje roz jem cze,

– żad ne go uwłasz cze nia dział ka mi wg pro jek tu nie bę -
dzie z wie lu po wszech nie zna nych po wo dów m. in. dla -
te go, że zde cy do wa na więk szość ogro dów dział ko wych
zo sta ła usu nię ta przez gmi ny z pla nów za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go, co zresz tą jest „za słu gą" wcze śniej -
szych pro jek tów ustaw PiS o ogro dach dział ko wych.
Jed nym sło wem moż li wość uwłasz cze nia wg pro jek tu
usta wy to ilu zja.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji
/-/ Wła dy sław Tur kie wicz

Z -ca ko mi sji
/-/ Sta ni sław Jan czak

Se kre tarz ko mi sji
/-/ Ja dwi ga Mi siur ka

Czło nek ko mi sji
/-/ Ma ria Kol wat

Czło nek ko mi sji
/-/ Ja dwi ga Du riasz
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Za po wia da na w pro jek cie usta wy na cjo na li za cja ma -
jąt ku Pol skie go Związ ku Dział kow ców przy po mi na
dzia ła nia władz z okre su sta li now skie go, po le ga ją ce na
przy mu so wym po zba wia niu ma jąt ku i pie nię dzy. Ten
stan rze czy do pro wa dzi do znisz cze nia wszyst kie go co
zo sta ło wy pra co wa ne i za osz czę dzo ne przez kil ka po ko -
leń dział kow ców. Ca ły wspól ny ma ją tek prze pad nie bez -
pow rot nie.

Pa nie Mar szał ku,
Dział kow cy ma ją do brą usta wę o ro dzin nych ogro dach

i o jej utrzy ma nie zło ży li po nad 614 ty się cy pod pi sów, a
więc sprze ci wi li się ja kim kol wiek zmia nom tej usta wy.
Nie ste ty, tej oczy wi stej praw dy au to rzy pro jek tu usta wy
o ogród kach dział ko wych nie przyj mu ją do wia do mo ści
i świa do mo ści. Wbrew dział kow com i bez żad nej kon -

sul ta cji z ni mi two rzą ko lej ny pro jekt, któ ry w oce nie
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców jest sprzecz ny z ce la mi i tra dy -
cja mi ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Jest przede
wszyst kim sprzecz ny z kon sty tu cją po nie waż za kła da
de le ga li za cję Pol skie go Związ ku Dział kow ców tj. or ga -
ni za cji spo łecz nej po sia da ją cej oso bo wość praw ną i dzia -
ła ją cej le gal nie. Nie kon sty tu cyj nych roz wią zań w pro-
jek cie jest wię cej. Oma wia ny pro jekt po twier dza za tem,
że in ten cją je go au to rów nie jest ani do bro dział kow ców,
ani in te res pol skich ogro dów dział ko wych.

Z wy mie nio nych wy żej wzglę dów Pre zy dium Okrę -
go we go Za rzą du Su dec kie go Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców pro jekt ten od rzu ca i uzna je go za szko dli wy
dla ogrod nic twa dział ko we go w kra ju.

Szczaw no Zdrój, 20 kwiet nia 2009 r.

Pre zes
/-/ Win cen ty Ku lik

Wi ce pre zes Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go PZD
/-/ An to ni Fal kow ski

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Czę sto cho wie

STA NO WI SKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Czę sto cho wie

z dnia 17.04.2009 r.
w spra wie: no we go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych zgło szo ne go do Sej mu przez po słów PiS

w dniu 23.03.2009 ro ku

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Czę sto cho wie na nad zwy czaj nym po sie -
dze niu w dniu 17.04.2009 ro ku po za po zna niu się z pro -
jek tem usta wy o ogro dach dział ko wych zło żo ne go w dniu
23.03.2009 ro ku do kan ce la rii Sej mu RP przez po sła
wnio sko daw cę An drze ja De rę stwier dza, że po raz ko lej -
ny po sło wie Pra wa i Spra wie dli wość wpi su ją się w brud -
ną grę na uczu ciach ludz kich obie cu jąc użyt kow ni kom
dzia łek na by cie ich na wła sność – tyl ko za ja ką ce nę?

Obec ny pro jekt usta wy oma wia ny na dzi siej szym po -
sie dze niu nie da je już żad nych złu dzeń użyt kow ni kom
dzia łek, za kła da on:

1. li kwi da cję sa mo rząd nej i sa mo dziel nej or ga ni za cji
spo łecz nej zrze sza ją cej pol skich dział kow ców – tj. Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców oraz je go struk tu ry wy pra co -
wa ne na prze strze ni po nad 110 lat hi sto rii i tra dy cji ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, któ re do brze słu żą
na szym człon kom po przez pro wa dze nie i roz wój ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce oraz sku tecz nie dzia ła ją
prze ciw ko wszel kim pró bom li kwi da cji ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go na prze strze ni ostat nich 20 lat,

2. od płat ne na by cie praw za gwa ran to wa nych w no -
wym pro jek cie usta wy o ogro dach dział ko wych, a przy -
zna nych nie od płat nie w do tych cza so wym sys te mie
praw nym tj usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z dnia 08.07.2005 ro ku,

3. zbi cie ka pi ta łu po li tycz ne go po przez obie ca nie naj -
ni żej upo sa żo nym człon kom Związ ku – eme ry tom i ren -
ci stom oraz bez ro bot nym cze goś, co ni gdy nie bę dzie
mo gło się zi ścić, ze wzglę du na brak przez nich środ ków
fi nan so wych na urze czy wist nie nie swo ich ma rzeń,

4. do pro wa dze nie do li kwi da cji nie tyl ko struk tur, ale
przede wszyst kim ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
któ re są ła ko my mi ką ska mi dla ob ce go ka pi ta łu, któ ry
chęt nie za in we stu je na te re nach już uzbro jo nych, na któ -
rych ca łe po ko le nia dział kow ców two rzy ły oa zy wy po -
czyn ku i spo ko ju nie tyl ko dla wie lo po ko le nio wej
dział ko wej ro dzi ny, ale przede wszyst kim dla lo kal nej
spo łecz no ści ko sza mi wła snych wie lu wy rze czeń i nie -
jed no krot nie du żych na kła dów fi nan so wych, co obec -
nie chce się jed nym po cią gnię ciem no wej usta wy
znisz czyć.
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Ro ze zna nie prze pro wa dzo ne w gmi nach na na szym te -
re nie dzia ła nia, nie da je złu dzeń od no śnie moż li wo ści
prze ka za nia te re nów, na któ rych obec nie funk cjo nu ją ro -
dzin ne ogro dy dział ko we na rzecz ich użyt kow ni ków, po
wej ściu w ży cie pro po no wa nych roz wią zań praw nych.

Ogro dy dział ko we są w ca łej Eu ro pie pod szcze gól ną
ochro ną pań stwa i sa mo rzą dów lo kal nych, na to miast 
w Pol sce za wszel ką ce nę chce się znisz czyć do ro bek mi -
lio na pol skich ro dzin w imię wal ki z prze szło ścią, sta ry -
mi ukła da mi, a co za tym idzie stwo rze nie no wych
ukła dów dla no wych uprzy wi le jo wa nych grup – czy o to
wła ści wie cho dzi pro jek to daw cy?

Czy tak ma wy glą dać bu do wa no wej lep szej rze czy wi -
sto ści na krzyw dzie naj bar dziej po szko do wa nych tak

przez po przed nią jak i obec ną eli tę wła dzy? Ruch ogrod -
nic twa dział ko we go z Pol sce zo stał na fa li zry wu SO LI -
DAR NO ŚCIO WE GO w 1981 ro ku ode rwa ny od ku ra te li
Cen tral nej Ra dy Związ ków Za wo do wych. Sta ło się to
rów nież dzię ki Wa szym gło som po sło wie obec ne go ugru -
po wa nia Pra wo i Spra wie dli wość. Py ta my więc co się od
tej po ry zmie ni ło? Czy cho dzi o ko lej ne wpły wy – po li -
tycz ne?

Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du uzna ją, że
po raz ko lej ny po sło wie Pra wa i Spra wie dli wo ści na po -
cząt ku no wej kam pa nii wy bor czej pra gną ugrać swo je wła -
sne in te re sy po przez roz wią za nia praw ne, któ re nie ma ją
nic wspól ne go z dzia ła niem na rzecz swo ich wy bor ców.

Okrę go wy Za rząd Ma ło pol ski PZD w Kra ko wie

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kra ko wie 

z dnia 22 kwiet nia 2009 r.
w spra wie: pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych z dnia 23 mar ca 2009 r.

V -ce Pre zes
/-/ Sta ni sław Ju cha

Pre zes
/-/ An drzej Wo sik

Se kre tarz
/-/ Adam Wię cła wik

Człon ko wie:
/-/ Ka zi mierz Ko sia da
/-/ Sta ni sław No wak
/-/ Ma rian Gra dzik

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Eu ge niusz Ber ski

Okrę go wy Za rząd Ma ło pol ski PZD w Kra ko wie za po -
znał się z ko lej nym pro jek tem usta wy o ogro dach dział -
ko wych zło żo nym przez po słów PiS. Okrę go wy Za rząd
stwier dza, że pro jekt ten okrzyk nię ty ja ko „uwłasz cze -
nie dział kow ców” w rze czy wi sto ści jest pro jek tem wy -
własz cze nio wym. Pro jekt spro wa dza się do uza leż nie nia
by tu dział kow ców od wo li gmin. Moż li wość wy ku pu
ogra ni czy ła by się do grup ki za sob nych dział kow ców, ak -
tu al ny stan praw ny grun tów za ję tych przez ogro dy,
wska zu je że 70% ogro dów nie ma żad nych szans na
uwłasz cze nie. Każ dy dział ko wicz mo że so bie od po wie -
dzieć, cze mu i dla ja kich ce lów w pro jek cie usta wy za -
kła da się funk cjo no wa nie dzia łek o po wierzch ni 600 m2,
do 1500 m2 gdy jest rze czą wia do mą że już na po -
wierzch ni 600 m2 moż na wy bu do wać dom miesz kal ny.
Tym bar dziej że za pis w art. 4 ust.2 pro jek tu su ge ru je 
o ce lu, że „zmia na prze zna cze nia dział ki mo że na stą pić
w wy jąt ko wych wy pad kach, uza sad nio nych szcze gól ny -
mi po trze ba mi go spo dar czy mi wła ści cie la”. A za tem
ozna cza to, że są siad ja ko wła ści ciel mo że zmie nić prze -
zna cze nie swo jej dział ki i pro wa dzić np. dzia łal ność go -
spo dar czą. Zgło szo ny pro jekt PiS, wy kra cza po za gra -
ni ce przy zwo ito ści po przez pro pa go wa nie po stę po wań

nie zgod nych z Kon sty tu cją, za kła da jąc mię dzy in ny mi
li kwi da cję spo łecz nej or ga ni za cji sa mo rząd nej, na cjo na -
li za cję jej skład ni ków ma jąt ko wych, sto so wa nie bo ni fi -
kat przy na by ciu grun tów. Szko da że w tym za kre sie nie
wy po wie dzia ły się Gmi ny, czy ta kie sta no wi sko za ak -
cep tu ją. Pro jek to daw cy za po mnie li, o orze cze niu Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go w za kre sie lo ka li spół dziel czych,
gdzie lo ka to rów po dzie lo no na wła ści cie li i użyt kow ni -
ków, i ja kie są dziś te go skut ki to każ dy po tra fi oce nić.
Ta kie roz wią za nie z po dzia łem na wła ści cie li i użyt kow -
ni ków pro po nu je PiS, w sto sun ku do dział kow ców. 
W pro jek cie za ło żo no zna czą cą pod wyż kę kosz tów
funk cjo no wa nia ogro du, cho ciaż by wy na gro dzeń dla Za -
rzą du. Za kła da jąc, że w za rzą dzie bę dą za trud nio ne tyl -
ko dwie oso by to ich wy na gro dze nie, przy mi ni mal nej
pła cy w cią gu ro ku sta no wi ło bę dzie kwo tę 36.323 zł, 
a gdzie po zo sta łe kosz ty: sta tu to we, in we sty cyj ne. Po -
wsta je py ta nie, czy tym kosz tom po do ła ją dział kow cy 
– eme ry ci i ren ci ści?

W róż nych ku lu aro wych roz mo wach oraz w me diach
w okre sie po prze dza ją cym zło żo ny pro jekt usta wy pod -
no szo no te mat, ile to dział kow cy bę dąc wła ści cie la mi
za ro bią po przez sprze daż swych dzia łek. Au to rzy pro -



33

jek tu jed nak ostu dzi li po my sły szyb kiej sprze da ży po da -
jąc za pis w art.25 ust.4, że je śli wła ści ciel uzy skał bo ni -
fi ka tę (na wet 99%) i sprze da swą wła sność przed
upły wem 5 lat li czo nych od dnia jej na by cia to co fa się
mu bo ni fi ka tę łącz nie z wa lo ry za cją. Pro jekt za kła da
rów no le głe funk cjo no wa nie wła ści cie la i użyt kow ni ka
dział ki, użyt kow nik bę dzie mógł ko rzy stać z dział ki na
pod sta wie umo wy cy wil no praw nej ja ko dzier żaw ca lub
na jem ca. Na to miast na wła ści cie la przed de cy zją w spra -
wie od płat ne go prze kształ ce nia użyt ko wa nia w pra wo
wła sno ści dział ki cze ka ją kosz ty, któ re mu si po nieść z
ty tu łu opła ty są do wej i wpi su do księ gi wie czy stej, kosz -
ty po mia rów i opra co wań geo de zyj nych. Z tre ści pro jek -
tu wy ni ka że w sto sun ku do wła ści cie li, użyt kow ni cy
bę dą po no sić więk sze kosz ty. Dział kow cy po zba wie ni
praw, a rów no cze śnie obro ny, któ rą da je im obec nie
Zwią zek sta ną się ła twym ką skiem dla grup lob bin gu i
de we lo pe rów, nie zo sta nie to za pew ne bez echa, jak za -
re agu ją na to gmi ny?

Ak tu al nie dział kow cy, mi mo trwa ją ce go od pew ne go
okre su cza su pod wa ża nia zna cze nia i dzia ła nia Związ ku
ma ją za pew nio ną mak sy mal ną obro nę swych dzia łek i
ogro dów, nie omiesz ka się jed nak ma mić ich róż ny mi
per spek ty wa mi i pro wa dzić zde cy do wa ną wal kę z Pol -
skim Związ kiem Dział kow ców ja ko obroń cą dział kow -
ców i ogro dów. Okrę go wy Za rząd Ma ło pol ski stoi na
sta no wi sku zde cy do wa nej obro ny na by tych praw dział -

kow ców, i uwa ża że ro lą i czyn nym za an ga żo wa niem
każ de go dział kow ca, jest dziś po trze ba wno sze nia sprze -
ci wu do zło żo ne go przez PiS pro jek tu usta wy. Nie zbęd -
ne jest ini cjo wa nie dzia łań, któ re spo wo do wa ły by
od rzu ce nie pro jek tu. Po dej mo wa ne dzia ła nia mu szą być
na tych mia sto we, nie wol no nam cze kać na za koń cze nie
dro gi le gi sla cyj nej. Wej ście w ży cie ta kiej usta wy spo -
wo du je, że w okre sie 30 dni prze sta ną funk cjo no wać
wszyst kie or ga ny sta tu to we Związ ku. W tym miej scu go -
dzi się przy po mnieć czas li kwi da cji go spo darstw PGR
gdzie „dziec ko wy la no z ką pie lą” oby to nie do ty czy ło
ogro dów dział ko wych.

Usta wa mo że być za skar żo na do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go, za nim jed nak Try bu nał Kon sty tu cyj ny wy da
wy rok, któ ry na pew no bę dzie ko rzyst ny dla Ogro dów i
Związ ku, to stan fi zycz ny in fra struk tu ry tych jed no stek
bę dzie już nie do od two rze nia. W świe tle po wyż sze go
Okrę go wy Za rząd Ma ło pol ski, nie mo że po zo stać bier ny
wo bec bez par do no wych po czy nań po słów wy bra nych z
wo li NA RO DU, któ rzy ta ki mi po my sła mi nie słu żą NA -
RO DO WI. Win ni je ste śmy to so bie i na szym po przed ni -
kom, któ rzy czę sto pro wa dzi li re kul ty wa cję te re nów aby
ogro dy po wsta ły, dla te go zde cy do wa nie od rzu ca my pro -
jekt ja ko szko dli wy dla dział kow ców i ogro dów zrze szo -
nych w Pol skim Związ ku Dział kow ców.

Tej ba ta lii w imię przy szło ści nie wol no nam prze grać!

Okrę go wy Za rząd Ma ło pol ski Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Kra ko wie

Kra ków, 22 kwie tnia 2009 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku 
Sza now ny Pan
Bro ni sław Ko mo row ski 
Mar sza łek Sej mu RP 
War sza wa

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Gdań sku re pre zen tu ją cy po nad 54 tys., użyt kow ni ków
dzia łek, ob ra du ją cy na po sie dze niu w dniu 22 kwiet nia
2009 r. po za po zna niu się z pro jek tem usta wy o ogro -
dach dział ko wych zło żo nym do La ski Mar szał kow skiej
przez po słów PiS, z nie po ko jem stwier dza, że jest to ko -
lej na pró ba uni ce stwie nia pol skie go ru chu ogrod nic twa
dział ko we go i bez myśl ne go roz par ce lo wa nia grun tów
zaj mo wa nych przez ro dzin ne ogro dy dział ko we.

Zło żo ny do La ski Mar szał kow skiej pro jekt re kla mo -
wa ny ja ko za wie ra ją cy re we la cyj ne roz wią za nia dla
ogro dów i użyt kow ni ków dzia łek jest zwy kłą kal ką kil -
ku po przed nich pro po zy cji, któ re mia ły uszczę śli wiać
pol skich dział kow ców, a któ re już daw no zo sta ły przez
nich od rzu co ne.

Jest dla nas oczy wi stym, że fun do wa nie nam przez PiS
tzw. uwłasz cze nia zmie rza w isto cie do wy własz cze nia,
bo wiem jak wy ni ka z ocen, wy kup dzia łek był by moż li -
wy dla nie wiel kiej gru py ich do tych cza so wych użyt kow -
ni ków.

Ro zu mie my za tem, że głów nym ce lem zło żo ne go pro -
jek tu usta wy nie jest uwłasz cze nie, ale ode bra nie dział -
kow com ich praw, li kwi da cja ogro dów i prze ję cia peł ni
wła dzy w po zo sta łych ogro dach, któ re nie ule gną li kwi -
da cji przez tzw. wspól no ty ogro do we, cał ko wi cie za leż -
ne od urzęd ni ków sa mo rzą do wych.

Po nad to oce nia my, że głów nym za mia rem PiS jest li -
kwi da cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców i uchy le nie
w peł ni ak cep to wa nej przez dział kow ców usta wy 
z 8.07.2005 ro ku o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
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Zwra ca my się za tem do Pa na Mar szał ka o sko rzy sta nie
ze swo ich upraw nień i nie nada wa nie bie gu le gi sla cyj -
ne go pro jek to wi usta wy PiS o ogro dach dział ko wych,
któ ra w ca łej oka za ło ści po ka zu je, że je go pro jek to daw -
cy nie ma ją za mia ru sza no wać gło su po nad 614 ty się cy
pol skich dział kow ców, któ rzy opo wie dzie li się w obro -
nie obec nie obo wią zu ją cej usta wy o ROD i sprze ci wi li

się ja kim kol wiek jej zmia nom. Od rzu ce nie przez Pa na
Mar szal ka pro jek tu usta wy PiS o ogro dach dział ko wych,
bę dzie wy ra zem sza cun ku dla dział kow ców użyt ku ją -
cych dział ki w opar ciu o usta wę z 8 lip ca 2005 r. sta no -
wić bę dzie uzna nie do tych cza so we go do rob ku i osią-
gnięć ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Gdańsk, 22 kwiet nia 2009 r.

Prze wod ni czą cy
/-/ mgr Bo gu sław Dą brow ski

V -ce Pre zes 
/-/ Jan Da wi do wicz

Pre zes
/-/ Cze sław Smo czyń ski

Se kre tarz OZ PZD
Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na

/-/ 30 pod pi sów

Okrę go wy Za rząd PZD w Czę sto cho wie

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Za rzą du Dział kow ców w Czę sto cho wie

z dnia  22.04.2009 ro ku
w spra wie: obro ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych praw dział kow ców i Związ ku

Po sło wie par tii Pra wo i Spra wie dli wość po raz ko lej -
ny zło ży li do la ski mar szał kow skiej pro jekt usta wy 
o ogro dach dział ko wych. Szum ne za pre zen to wa nie pro -
jek tu ja ko no wo cze sne go roz wią za nia praw ne go dla
ogro dów i dział kow ców jest tyl ko ko lej ną ko pią sta rych
zna nych wszyst kim dział kow com pro po zy cji, któ re na
prze strze ni kil ku na stu lat by ły od rzu ca ne przez dział -
kow ców i par la ment ja ko nie kon sty tu cyj ne.

Ana li za pro jek tu wska zu je, że po sło wie nie zna ją cy
spe cy fi ki ru chu ogrod nic twa dział ko we go naj le piej zna -
ją je go po trze by. Jak do tąd ża den z pro jek tów opra co wy -
wa nych przez po stów par tii Pra wo i Spra wie dli wość nie
był kon sul to wa ny lub na wet oma wia ny z dział kow ca mi.

Za miast rze czo wej i po par tej ar gu men ta mi dys ku sji 
z dział kow ca mi nad stwo rze niem do ku men tu, któ ry był -
by do przy ję cia przez śro do wi sko dział kow ców ma my je -
dy nie zle pek pu stych fra ze sów i zło tych my śli po słów PiS
two rzą cych wspo mnia ny pro jekt, któ ry nie jest do przy ję -
cia, gdyż ma nie wie le wspól ne go z re alia mi i za sa da mi
funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Dla dział kow ców sy tu acja jest ja sna i oczy wi sta – że
pro jekt zmie rza w swo ich za pi sach do wy własz cze nia, a
nie uwłasz cze nia człon ków Związ ku. Dział kow cy zda ją
so bie spra wę, że pre fe ren cyj ny wy kup dzia łek jest moż -
li wy je dy nie dla nie wiel kiej wą skiej gru py dział kow ców.
Spo wo do wa ne to jest sy tu acją praw ną grun tów za ję tych
przez ro dzin ne ogro dy dział ko we. Pro jekt usta wy nie
gwa ran tu je wszyst kim dział kow com moż li wość na by cia
upra wia nych dzia łek. Przed sta wio ny pro jekt i za war te 
w nim roz wią za nia są sprzecz ne z usta wą za sad ni czą, po -

nie waż zmu sza ją gmi ny do sprze da ży swo je go ma jąt ku
za bez cen, zmie rza ją do li kwi da cji sa mo dziel nej, sa mo -
rząd nej i de mo kra tycz nej or ga ni za cji spo łecz nej oraz za -
kła da ją na cjo na li za cję ma jąt ku spo łecz ne go.

Zda niem dział kow ców au to rzy pro jek tu ma ją świa do -
mość, że pro po no wa ne roz wią za nia ma ją uchy bie nia
praw ne, ale naj waż niej szym dla nich za ło że niem jest
ode bra nie dział kow com na leż nych praw za gwa ran to wa -
nych usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia
8.07.2005 ro ku. Jest to wi docz ne w pro po zy cjach roz -
wią za nia sa mo rzą du dział kow ców i prze ję cia peł ni wła -
dzy przez tzw., wspól no ty uza leż nio ne od władz sa mo-
rzą do wych oraz po li tycz nych. 

Na le ży za zna czyć, że dział ko wiec, któ re go nie obej -
mie uwłasz cze nie zo sta nie po zba wio ny obec nych praw,
któ re gwa ran tu je mu usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z 2005 ro ku.

Pro po zy cja PiS zmie rza do uchy le nia usta wy z 2005 r.
w ca ło ści, co wią że się w re zul ta cie ze znie sie niem praw,
któ re obec nie bro nią ogro dy i dział kow ców przed za gro -
że nia mi ze wnętrz ny mi. Po mo że to znacz nie i uła twi re -
ali za cję pla nów do ty czą cych li kwi da cji ro dzin nych ogro-
dów dzia ło wych. Jest to oczy wi sty za miar pro jek to daw -
cy. Kon se kwen cją ta kie go po stę po wa nia jest brak in nych
lep szych roz wią zań, któ re bro ni ły by na by te pra wa na
prze strze ni 110 lat hi sto rii i tra dy cji ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce.

Zda niem dział kow ców po zba wie ni swo ich praw człon -
ko wie ogro dów bę dą mu sie li zmie rzyć się z pręż ny mi
sa mo rzą da mi, któ re bę dą eg ze kwo wać swo je pra wa 
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– po dat ki, rosz cze nia i ni czym nie uza sad nio ne li kwi da -
cje ogro dów. Sa mi dział kow cy po zba wie ni obro ny nie
ma ją szans w wal ce z tak po tęż ną ar mią urzęd ni ków,
gdyż pro jekt usta wy za kła da li kwi da cję PZD, któ ry do -
tych czas sku tecz nie bro nił za gwa ran to wa ne usta wą 
z 2005 ro ku pra wa dział kow ców i Związ ku.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Czę sto cho wie stwier dza, że pro po no wa ne roz wią za -
nie praw ne – usta wa o ogro dach dział ko wych au tor stwa
po słów Pra wo i Spra wie dli wość jest sprzecz ny z za da -
nia mi, funk cją oraz tra dy cja mi ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce. Pro po zy cje usta wy łu dzą na szych
człon ków moż li wo ścią na by cia zie mi za bez cen oraz za -

kła da ją ilu zo rycz ną sa mo rząd ność i sa mo dziel ność.
Dzia ła nia te są skie ro wa ne prze ciw ko pol skim dział kow -
com oraz ide om ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

Ogro dy dział ko we w ca łej Eu ro pie są pod spe cjal ną
ochro ną pań stwa i sa mo rzą dów lo kal nych, któ rzy wspo -
ma ga ją funk cjo no wa nie ogro dów na wszyst kich szcze -
blach za rzą dza nia. W Pol sce od po nad 20 lat wal czy się
z ogro da mi po przez złud ne ha sła i pu ste fra ze sy ma ją ce
za za da nie oma mić naj ni żej upo sa żo nych obiet ni ca mi
uwłasz cze nia, któ re ma na ce lu nie tyl ko wy własz cze nie
dział kow ców z zaj mo wa nych te re nów, ale przede
wszyst kim li kwi da cję or ga ni za cji, któ ra sku tecz nie 
w tym okre sie bro ni słusz nych paw pol skich dział kow ców.

Okrę go wy Za rząd PZD w Czę sto cho wieCzę sto cho wa, 22 kwiet nia 2009 r. 

Okrę go wy Za rząd PZD w Lu bli nie

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Lu bli nie

z dnia 21 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

W imie niu 30 ty się cy ro dzin dział kow ców Lu belsz czy -
zny wy ra ża my ka te go rycz ny pro test prze ciw ko wnie sio -
ne mu do Sej mu Rzecz po spo li tej Pol skiej pro jek to wi
usta wy o ogro dach dział ko wych przez po słów Pra wa i
Spra wie dli wo ści.

Po prze ana li zo wa niu pro jek tu na po sie dze niach gre -
miów kie row ni czych na szych ogro dów dział ko wych
oraz na dzi siej szym ple nar nym po sie dze niu Okrę go we -
go Za rzą du - stwier dza my, że jest to ko lej na pró ba ugru -
po wa nia po li tycz ne go Pra wa i Spra wie dli wo ści li kwi -
da cji pol skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go wy łącz -
nie dla osią gnię cia skut ków ko mer cyj nych. Pro jekt usta -
wy stoi w ra żą cej sprzecz no ści z pod sta wo wy mi pra -
wa mi i in te re sa mi pol skich dział kow ców, a sze reg za -
war tych w nim roz wią zań praw nych na ru sza pod sta wo -
we za sa dy Kon sty tu cji. Za kła da ne zaś ce le tej ini cja ty wy
po sel skiej bar dziej pa su ją do sty lu rzą dów to ta li tar nych
niż oby wa tel skie go i de mo kra tycz ne go pań stwa pra wa.

To sta no wi sko po twier dza ją za pi sy pro jek tu za kła da ją -
ce li kwi da cję Pol skie go Związ ku Dział kow ców – or ga -
ni za cji praw nie funk cjo nu ją cej i wiel ce za słu żo nej dla
ogrod nic twa dział ko we go czy też kon fi ska tę ma jąt ku 
i fun du szy Związ ku zgro ma dzo nych na prze strze ni wie -
lu lat ze skła dek i wpłat dział kow ców na re ali za cję ce lów
sta tu to wych – roz wo ju i mo der ni za cję ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych, krze wie nia oświa ty ogrod ni czej 
i ochro nę śro do wi ska na tu ral ne go. Po mysł upań stwo wie -

nia ma jąt ku Związ ku to ewi dent nie po mysł o ro do wo -
dzie z okre su głę bo kie go sta li ni zmu.

Co wię cej w pro jek cie usta wy nie zna la zły się na wet
za pi sy o od szko do wa niu dla dział kow ców za ich pry wat -
ny ma ją tek znaj du ją cy się na dział kach. A prze cież 
w przy pad ku uchwa le nia usta wy w kształ cie nie zmie nio -
nym do pro jek tu, co naj mniej 2/3 człon ków na szej or ga -
ni za cji utra ci swo je dział ki. Urzę dy miast i gmin
we ry fi ku jąc pla ny or ga ni za cji ogro dów nie bę dą mo gły
za pla no wać dal sze ich ist nie nie na te re nach, na któ rych
nie zo sta ły umiesz czo ne w pla nach per spek ty wicz ne go
za go spo da ro wa nia, a tak że na te re nach rosz cze nio wych
bądź przy dat nych pod bu dow nic two in dy wi du al ne. Na -
le ży też mieć na uwa dze czy za sa dy eko no micz ne go pla -
no wa nia jak i bra ki w bu dże tach miast na pod sta wo wą
dzia łal ność nie do pro wa dza do te go, że po zy ska ne po
ogro dach dział ko wych te re ny za miast ich sprze da ży za
1% war to ści zo sta ną sprze da ne róż nym de we lo pe rom za
ich ryn ko wą war tość.

Już tyl ko po wyż sze prze słan ki wska zu ją, że przy szłe
ogro dy bę dą mo gły być re ak ty wo wa ne na znacz nie ogra -
ni czo nej licz bie te re nów. Na do miar złe go no wy nor ma -
tyw po wierzch ni ogro dów 600–1500 m2, przy uwzglę-
d nie niu za pi su i moż li wo ści zmia ny prze zna cze nia dział -
ki z ogro do wej na in ną (np. bu dow la ną, ho dow la ną itp.)
uwi dacz nia ją ukry te za mia ry au to rów pro jek tu usta wy
do zmia ny funk cji i ce lów ogro dów nie mó wiąc już 
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o wy bit nie ko mer cyj nym cha rak te rze pro po no wa nych
prze pi sów. W za pi sach pro jek tu usta wy jest jesz cze wie -
le roz wią zań praw nych nie ak cep to wa nych przez lu bel -
skich dział kow ców.

W tej sy tu acji ple nar ne ze bra nie Okrę go we go Za rzą -
du stwier dza, że pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych
jest sprzecz ny z funk cja mi i ce la mi pol skie go ogrod nic -
twa dział ko we go. Świad czy o ra żą cym lek ce wa że niu
śro do wi ska dział ko we go li czą ce go mi lion pol skich ro -
dzin i wro giej po sta wie do na sze go ru chu ogrod nic twa

dział ko we go i nie uwzględ nia gło su 614 ty się cy dział -
kow ców, któ rzy zło żo ny mi oświad cze nia mi opo wie dzie -
li się za utrzy ma niem do tych cza so wej usta wy o ROD.

Z po wyż szych wzglę dów ze bra ni na ple nar nym po sie -
dze niu Okrę go we go Za rzą du w Lu bli nie zło ży li ka te go -
rycz ny pro test prze ciw ko wsze la kim ma ni pu la cjom nad
usta wą o ROD, któ ra do brze słu ży dział kow com, a tak -
że jest do sko na łym wzor cem dla praw ne go unor mo wa -
nia dzia łal no ści ogrod nic twa dział ko we go nie tyl ko 
w na szym kra ju, ale w in nych kra jach eu ro pej skich.

/-/ 25 pod pi sów

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w Gdań sku

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

STA NO WI SKO
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Gdań sku 
w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych 

z dnia 23 mar ca 2009 ro ku au tor stwa po słów PiS

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w Gdań sku wraz
z Ko mi sją Re wi zyj ną ROD im. T. Ko ściusz ki w Puc ku,
na wy jaz do wym po sie dze niu od by tym w Puc ku, przed -
sta wia ją sta no wi sko w spra wie ko lej ne go pro jek tu usta -
wy o ogro dach dział ko wych z dnia 23.03.2009 r. skie -
ro wa ne go do Sej mu RP przez po słów PiS.

Wy ra ża my zdzi wie nie fak tem nada nia zgło szo ne mu
pro jek to wi usta wy, przez Pa na Mar szał ka, nu me ru dru -
ku sej mo we go.

Czyż by po bież na ana li za tre ści pro jek tu nie uza sad nia -
ła od rzu ce nia go ja ko nie kon sty tu cyj ne go?

Zgło szo ny pro jekt usta wy uzna je my za kla sycz ny za -
mach na pra wa i do ro bek dział kow ców oraz na ich sa mo -
dziel ną, sa mo rząd ną, po za rzą do wą i w peł ni de mo-
kra tycz ną or ga ni za cję spo łecz ną, ja ką jest Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców. Stwier dza my, po lek tu rze pro jek tu
wąt pli wej ja ko ści, że jest to ko lej na pró ba li kwi da cji na -
sze go Związ ku i na szych ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych a nie po pu li stycz ne tzw. uwłasz cze nie, któ re
do dat ko wo jest nie moż li we do speł nie nia!

Nie bę dąc kon sty tu cjo na li sta mi a wy łącz nie oby wa te -
la mi zna ją cy mi Kon sty tu cję RP stwier dza my, że pro jekt
tej usta wy jest wa dli wy i nie kon sty tu cyj ny, bo wiem za -
wie ra sze reg za pi sów sprzecz nych z usta wą za sad ni czą!

Kie ro wa nie tak wa dli we go pro jek tu usta wy jest kom -
pro mi ta cją par tii o na zwie Pra wo i Spra wie dli wość.

Przed ło żo ny pro jekt usta wy nie speł nia na wet, okre -
ślo nej w Kon sty tu cji RP, za sa dy przy zwo itej le gi sla cji,
bo wiem peł no w nim błę dów i nie spój no ści.

Uwa ża my, że pro jekt ten jest głę bo ko nie spra wie dli -
wy dla sze ro kich rzesz Pol skich dział kow ców, któ ry
zmie rza wprost do sto so wa nia od wrot nej Ja no si ko wej
za sa dy: ode brać bied nym a dać bo ga tym.

Pro jekt usta wy, na szym zda niem, jest nie udol ną kom -
pi la cją usta wy z 1981 ro ku o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych z usta wą z 2005 ro ku o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych wraz z włą cze niem prze pi sów 
o wspól no tach miesz ka nio wych, za war tych w usta wie 
z 1994 ro ku o wła sno ści lo ka li.

Przy po mi na my pro jek to daw com te go pro jek tu usta wy,
że w pań stwie pra wa nie moż li wa jest ani li kwi da cja spo -
łecz nej or ga ni za cji ani na cjo na li za cja jej ma jąt ku. Trud -
no nam zro zu mieć, jak po seł -wnio sko daw ca An drzej
De ra, z za wo du praw nik i o iro nio cią gle jesz cze czło -
nek na sze go Związ ku mógł wpaść na te ku rio zal ne po -
my sły, sko ro wie, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie
pro wa dzi dzia łal no ści no szą cej zna mio na to ta li tar nych
me tod i prak tyk dzia ła nia, na zi zmu, fa szy zmu, ko mu ni -
zmu, sie ją cej nie na wiść ra so wą czy sto su ją cej prze moc?

Jak moż na by ło za pi sać w pro jek cie usta wy na cjo na li -
za cję ma jąt ku PZD, sko ro z lek tu ry praw ni czej ła two
moż na się do wie dzieć, że je dy ną dro gą prze ję cia ma jąt -
ku przez Skarb Pań stwa jest tyl ko i wy łącz nie wy własz -
cze nie w dro dze przy mu su! Zwra ca my się, za tem do
Mar szał ka Sej mu RP i wszyst kich po słów, któ rym le ży
na ser cu do bro oby wa te li -dział kow ców o zde cy do wa ne
dzia ła nie ma ją ce na ce lu od rzu ce nie te go nie kon sty tu -
cyj ne go i szko dli we go pro jek tu usta wy.
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Od rzu ce nie te go pro jek tu usta wy jest za sad ne, bo wiem
na ru sza za sa dy de mo kra tycz ne go pań stwa pra wa i wo li
614 ty się cy dział kow ców, któ rzy zło ży li swo je pod pi sy w
obro nie usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Obec nie obo wią zu ją ca usta wa o
ROD jest po wszech nie ak cep to wa na przez śro do wi sko
Pol skich dział kow ców i nie wi dzi my żad ne go po wo du ani
uza sad nie nia, aby ją zmie niać. Okrę go wa Ko mi sja Re wi -

zyj na PZD w Gdań sku stwier dza, że na dal bę dzie wspie -
rać sta tu to we or ga nu na sze go Okrę gu i Związ ku w wal ce
o na leż ne dział kow com pra wa i prze ciw sta wiać się wszel -
kim pró bom od bie ra nia nam te re nów na ce le ko mer cyj -
ne! Za da je my so bie py ta nie, czyż by po słom na Sejm
za bra kło te ma tów, któ re są o wie le waż niej sze i bar dziej
po trzeb ne dla do bra oby wa te li i roz wo ju pań stwa!

Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski PZD w Kiel cach

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kiel cach 

wy pra co wa ne
w dniu 22 kwiet nia 2009 ro ku 

na od by tym nad zwy czaj nym po sie dze niu ple nar nym w kwe stii wnie sio ne go pro jek tu usta wy 
o ogro dach dział ko wych przez po słów Pra wa i Spra wie dli wo ści

Puck, 24 kwiet nia 2009 r.

Se kre tarz
/-/ Ry szard Sta rzyń ski

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Elż bie ta Se nec ka

Prze wod ni czą cy
/-/ mgr Bo gu sław Dą brow ski

Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Kiel cach, z za nie po ko je niem i du żym
zdu mie niem za re ago wał na in for ma cję o ko lej nym już
pro jek cie PiS w przed mio cie zmia ny do tych cza so wej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych na za pi sy
no wej re gu la cji usta wo wej.

Jest nam nie zmier nie trud no od na leźć ra cjo nal ne ar gu -
men ty w pod ję tych przez po słów PiS dzia ła niach. Za -
cho wa nia te cięż ko po wią zać z ra cjo nal no ścią i ele men-
tar nym po zio mem po wa gi.

Za pro po no wa ne roz wią za nia praw ne ze wzglę du na
swo ją nie spój ność, we wnętrz ne sprzecz no ści oraz za -
uwa żal ne ele men ty nie kon sty tu cyj no ści, nie mo gą zo -
stać po łą czo ne z na szą apro ba tą i mil czą cym przy-
zwo le niem.

Ofe ro wa nie ilu zo rycz ne go uwłasz cze nia, sie lan ko wej
sy tu acji po wej ściu w ży cie pro po no wa nych ure gu lo wań,
har mo nij ne go funk cjo no wa nia ogro dów, na le ży po sta -
wić w opo zy cji do fak tycz nych skut ków, ja kie nie sie ze
so bą przed ło żo ny pro jekt.

Cha otycz na, nie zro zu mia ła z lo gicz ne go punk tu wi -
dze nia rze czy wi stość, to „pre zent” ja ki ze stro ny Pra wa
i Spra wie dli wo ści zo stał by wrę czo ny po szcze gól nym ro -
dzin nym ogro dom dział ko wym a w dal szej ko lej no ści
każ de mu in dy wi du al ne mu dział ko wie żo wi.

Za ję te przez nas sta no wi sko wpi su je się w licz bę po -
nad 614 ty się cy pod pi sów, wy ra ża ją cych wo lę dal sze go
obo wią zy wa nia obec nych za pi sów usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku w nie zmie -
nio nej po sta ci.

Au to rzy no we go pro jek tu, gło sząc ha sła w in te re sie
dział kow ców, po dej mu ją czyn no ści wbrew ich wo li, nie
li cząc się ze zda niem tych, któ rym to po noć chcą po móc.
Za sa da uszczę śli wia nia na si łę ma tu taj swój przej rzy sty
i ty po wy przy kład.

W sy tu acji gdy bli sko 70% grun tów, na któ rych zlo ka -
li zo wa ne są ogro dy dział ko we, nie po sia da ure gu lo wa ne -
go sta nu praw ne go, ofe ro wa nie ła twe go wy ku pu te re nu
jest już nie ty le wpro wa dze niem w błąd, co po li ty ką nie -
uczci we go ma mie nia użyt kow ni ków dzia łek wi zją
wzbo- ga ce nia się i nie za leż no ści.

Pro po no wa ne za pi sy pro jek tu PiS, nie nio są ze so bą
żad nych gwa ran cji uwłasz cze nia, na wet na tych te re -
nach, na któ rych by ło by to po ten cjal nie moż li we. Wnio -
sek w przed mio cie wy ku pu, zło żo ny przez in dy wi-
du al ne go dział kow ca pod le ga uzna nio wej de cy zji władz
da nej gmi ny.

Ku rio zal ne pró by two rze nia sztucz nych i nie ja snych
wspól not w da nych ogro dach, z pew no ścią przy nio są ze
so bą sze reg zna ków za py ta nia, w ja ki spo sób spo łecz ność
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dział kow ców ma funk cjo no wać w tak za gma twa nej i na -
kła da ją cej się wza jem nie na sie bie rze czy wi sto ści. 

Zbu rzyć funk cjo nu ją cą pra wi dło wo i spój nie od wie lu
lat struk tu rę jest ła two. Py ta nie tyl ko co w sy tu acji, gdy

w jej miej sce nie ma się od po wied niej al ter na ty wy lub
gdy ofe ro wa ne roz wią za nia już po po bież nej ana li zie,
od bie ra ją na dzie ję na ich pra wi dło we funk cjo no wa nie.

Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski PZD 
w Kiel cach

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w Kiel cach

STA NO WI SKO
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Kiel cach obec nej 

na po sie dze niu
dnia 22 kwiet nia 2009 ro ku

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

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Kiel cach, jed no myśl nie wy ra ża swój
sta now czy sprze ciw wo bec ko lej nej już ab sur dal nej pró -
by uni ce stwie nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych 
i wie lo let niej tra dy cji ogrod nic twa dział ko we go.

Re gu lar nie po wta rza ją ce się dzia ła nia de struk cyj ne,
ma ją ce na ce lu sku tecz ną li kwi da cję Związ ku, sta ją się 
w na szym od czu ciu jed nym z pod sta wo wych za ło żeń po -
li tycz nych Pra wa i Spra wie dli wo ści.

Każ da ko lej na pró ba ata ku po słów PiS na po ty ka ostry
opór śro do wi ska dział kow ców, co jak po ka zu je hi sto ria,
sta je się cy klicz ną wy mia ną cio sów.

Użyt kow ni cy dzia łek w spo sób kla row ny przed sta wia -
ją swo je sta no wi sko co do ofe ro wa nych zmian, na to -
miast głos ten nie znaj du je żad ne go od ze wu ze stro ny
par la men ta rzy stów Pra wa i Spra wie dli wo ści, do któ rych
jest po raz ko lej ny już kie ro wa ny. Uszczę śli wia nie dział -

kow ców wbrew ich wo li sta je się de li kat nie mó wiąc ab -
sur dal ne.

Jak wy ni ka z do świad czeń prze szło ści i ak tu al nych
zda rzeń, prze wa ża ją ca gru pa pro jek to daw ców no wej
usta wy o ogro dach dział ko wych, nie po sia da na wet ele -
men tar nej wie dzy o re aliach ja kie pa nu ją w Pol skim
Związ ku Dział kow ców i w ży ciu każ de go ro dzin ne go
ogro du dział ko we go.

Na pi sa na szyb ko i bez ana li zy ca ło ścio wych za pi sów
usta wa, w ża den spo sób nie słu ży tym dla ko go ją two -
rzo no. Jej wej ście w ży cie nio sło by ku rio zal ne skut ki, 
z czym naj wy raź niej nie zda ją so bie spra wy jej twór cy.

Ma my na dzie ję, że ak tu al na pró ba zmia ny usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych na pro jekt PiS, to
już ostat nia z se rii rze ko me go „po lep sza nia” sy tu acji
dział kow ców.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD 
w Kiel cach

Okrę go wy Za rząd PZD we Wro cła wiu

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu

z dnia 24 kwiet nia 2009 r.
w spra wie zło żo ne go przez „Pra wo i Spra wie dli wość” pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców
we Wro cła wiu ob ra du ją cy na nad zwy czaj nym po sie dze -
niu w dniu 24 kwiet nia 2009 r, z udzia łem człon ków
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej i człon ków Okrę go wej
Ko mi sji Roz jem czej z głę bo kim obu rze niem przy jął wia -
do mość o zło że niu przez po słów „Pra wa i Spra wie dli -
wość” pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych – Okrę-
go wy Za rząd stwier dza, że ten ko lej ny pro jekt usta wy
au tor stwa po słów „PiS -u” go dzi w naj ży wot niej sze in -

te re sy i pra wa dział kow ców użyt ku ją cych dział ki w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych i w swej isto cie nie -
uchron nie pro wa dzi do li kwi da cji obec nych te re nów
ogro dów dział ko wych.

Okrę go wy Za rząd sto jąc na stra ży in te re sów dział kow -
ców i ogro dów, bro niąc ich praw wy ra ża w związ ku 
z tym zde cy do wa ny sprze ciw wo bec ca ło ści pro po no wa -
nych w pro jek cie usta wy roz wią zań i prób je go wpro wa -
dze nia w ży cie. Dla Okrę go we go Za rzą du Pol skie go
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Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu, za rzą dów ROD 
i użyt kow ni ków dzia łek je dy ną spraw dzo ną re gu la cją
praw ną do ty czą cą ogro dów dział ko wych jest usta wa 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 
2005 r., któ ra za war ła w so bie prze pi sy ja kie zo sta ły
uchwa lo ne, wpro wa dzo ne w ży cie i spraw dzo ne w prak -
ty ce na prze strze ni po nad 100 lat.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców
we Wro cła wiu w peł ni iden ty fi ku je się ze Sta no wi skiem
Pre zy dium OZ z dnia 24 mar ca 2009 r. oraz ze sta no wi -
ska mi wal nych ze brań i sta no wi ska mi za rzą dów ogro -
dów okrę gu wro cław skie go.

Zwra ca w szcze gól no ści uwa gę na nie kon sty tu cyj ność
za pi sów w pro jek cie usta wy po le ga ją cą na:

• za mia rze li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców – sa mo rząd nej, sa mo dziel nej i nie za leż nej or ga ni -
za cji spo łecz nej za re je stro wa nej w Kra jo wym Re je strze
Są do wym,

• za mia rze na cjo na li za cji wła sno ści grun tów, nie ru cho -
mo ści i fun du szy Pol skie go Związ ku Dział kow ców,

• prze ję ciu przez gmi ny ma jąt ku dział kow ców zgro -
ma dzo ne go na dział kach,

• prze ję ciu 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.

Po nad to pro jekt usta wy za wie ra w so bie nie zgod ną 
z Kon sty tu cją RP pró bę ode bra nia pra wa sa mo rzą dom te -
ry to rial nym w sto sun ku do grun tów ROD sta no wią cych
wła sność gmin i praw do władz twa pla ni stycz ne go.

Pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa
„Pra wa i Spra wie dli wość” pro wa dzi za tem w swej isto cie
do gra bie ży ma jąt ku Związ ku i ma jąt ku dział kow ców, do
zli kwi do wa nia i znisz cze nia te go co zo sta ło zbu do wa ne i
wy pra co wa ne na prze strze ni kil ku dzie się ciu lat.

Okrę go wy Za rząd stwier dza, że prze pi sy Kon sty tu cji
Rzecz po spo li tej Pol skiej za pew nia ją ochro nę wła sno ści
i praw ma jąt ko wych, a Kon sty tu cję RP ma ją obo wią zek
prze strze gać wszy scy oby wa te le a w szcze gól no ści oso -
by, któ re zo sta ły wy bra ne po sta mi na Sejm RP, w tym
przede wszyst kim po sło wie „Pra wa i Spra wie dli wość”.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców
we Wro cła wiu uwa ża, że za pro po no wa na li kwi da cja
dwóch głów nych fi la rów ist nie nia i funk cjo no wa nia
ogro dów tj. Spo łecz nej Or ga ni za cji i usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych do pro wa dzi do znie sie nia
ba rier chro nią cych ogro dy przed ich li kwi da cją. Bo wiem
to od władz gmin ma za le żeć los obec ne go te re nu ogro -
du dział ko we go i któ re mo gą w każ dej chwi li pod jąć de -

cy zje o li kwi da cji ogro du na ce le prze wi dzia ne w pla nie
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

Okrę go wy Za rząd stwier dza przy tym, że za war te 
w pro jek cie usta wy pro po zy cje tzw. od płat ne go „uwłasz -
cze nia dział kow ców” są sprzecz ne nie tyl ko z prze pi sa -
mi Kon sty tu cji RP i usta le nia mi re gu lu ją cy mi pra wa
gmin ale są tak że nie re al ne w sy tu acji prze zna cze nia tyl -
ko w sa mym Wro cła wiu po nad 90 % te re nów ogro dów
na in ne ce le. Te ilu zo rycz ne pro po zy cje tzw. „uwłasz cze -
nia” ma ją ja ko by uzy skać przy chyl ność do pro jek tu usta -
wy użyt kow ni ków dzia łek a są w rze czy wi sto ści oszu s-
twem i wie rut nym kłam stwem.

Pro po no wa ne za pi sy w pro jek cie usta wy in for mu ją ce
o moż li wo ści po więk sze nia po wierzch ni dział ki 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 za moż niej sze oso by.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców
we Wro cła wiu stwier dza, że pro jekt usta wy o ogro dach
dział ko wych, sta no wią cy zle pek z prze pi sów róż nych
ustaw jest nie spój ny, za wie ra ogrom ną ilość nie ści sło ści
i błę dów, po słu gu jąc się przy tym nie zgod ną z pra wem
ter mi no lo gią.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców
we Wro cła wiu zwra ca jąc uwa gę na praw dzi we ce le pro -
jek tu usta wy i ob na ża jąc in ten cje je go au to rów bę dzie
czy nić wszyst ko wraz z za rzą da mi ogro dów i z dział -
kow ca mi by sku tecz nie prze ciw sta wić się je go uchwa -
le niu i wpro wa dze niu w ży cie.

Okrę go wy Za rząd przy po mi na, za obec ną usta wą o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.
opo wie dzia ło się skła da jąc swój pod pis po nad 45 tys. ro -
dzin dział kow ców okrę gu wro cław skie go. Dział kow cy
na sze go okrę gu wie dzą bo wiem, że usta wa o ROD chro -
ni ich pra wa, za bez pie cza ist nie nie ogro dów w struk tu -
rach miast i gmin i gwa ran tu je re ali za cję spo łecz nych
po trzeb na użyt ko wa nie dział ki w ro dzin nym ogro dzie
na stęp nym po ko le niom dział kow ców. Usta wa o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych da je tak że gwa ran cję kon ty -
nu owa nia upra wy dział ki przez dzie ci – wnu ki dział-
kow ców.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców
we Wro cła wiu zwra ca się do naj wyż szych władz Rzecz -
po spo li tej Pol skiej, do Pre zy den ta RP, do Mar szał ków
Sej mu i Se na tu RP, do klu bów par la men tar nych, do po -
słów i se na to rów o od rzu ce nie pro jek tu usta wy nie tyl ko
ja ko nie zgod nej z Kon sty tu cją RP ale rów nież ja ko wy -
jąt ko wo szko dli wej spo łecz nie, szko dzą cej sze ro ko po -
ję tym in te re som miesz kań ców miast i gmin.

Wi ce pre zes Okrę go we go Za rzą du
/-/ inż. Jó zef Smo lis

Pre zes Okrę go we go Za rzą du
/-/ mgr Ja nusz Mosz kow ski

Se kre tarz Okrę go we go Za rzą du
/-/ mgr Bar ba ra Ko rol czuk

Skarb nik Okrę go we go Za rzą du
/-/ dr Gra ży na Wa tras

Wro cław, 24 kwiet nia 2009 r.

/-/ pod pi sy 44 osób
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Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Szcze ci nie, po do głęb nym prze ana li zo -
wa niu pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych, au tor -
stwa po słów Pra wa i Spra wie dli wo ści, wy ra ża sta -
now czy pro test prze ciw ko wpro wa dza niu w błąd dział -
kow ców przez gło sze nie, że bę dą mo gli wy ku pić dział -
ki użyt ko wa ne na wła sność nie mal za dar mo.

Ta kie po pu li stycz ne ha sło pro wa dzi do po róż nie nia
dział kow ców i za sia nia fer men tu. Na po wszech ne
uwłasz cze nie nie ma moż li wo ści ze wzglę du na:

• stan praw ny grun tów,
• kosz ty wy ku pu oraz do dat ko we kosz ty zwią za ne ze

zmia ną for my użyt ko wa nia,
• za pi sy w pla nach za go spo da ro wa nia gmin,

• moż li wość uwłasz cze nia je dy nie nie wiel kiej gru py
dział kow ców.

Uwłasz cze nie nie wiel kiej czę ści dział kow ców, a po zo -
sta wie nie se tek ty się cy dział kow ców na pra wach użyt -
ko wa nia lub dzier ża wy nie po lep szy sta tu su dział-
kow ców, na to miast zo sta nie osią gnię ty je dy ny cel, tj. li -
kwi da cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców, roz bi cie or -
ga ni za cji i stop nio wa ru ina ogro dów.

Ape lu je my do Po słów i Se na to rów Rze czy po spo li tej
Pol skiej ą roz sąd ne po dej ście do zgło szo ne go pro jek tu 
i od rzu ce nie go w ca ło ści.

Obec nie obo wią zu ją ca usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, w spo sób pra wi dło wy za bez pie cza in te re -
sy dział kow ców oraz wła ści cie la grun tu.

/-/ 8 pod pi sów

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie

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

z dnia 27 kwiet nia 2009 ro ku

Uczest ni cy po sie dze nia Okrę go we go Za rzą du PZD w Byd gosz czy

STA NO WI SKO
uczest ni ków po sze rzo ne go po sie dze nia Okrę go we go PZD w Byd gosz czy 

w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych (au tor stwa PiS) 
zło żo ne go do la ski mar szał kow skiej

w dniu 23 mar ca 2009 r.

Uczest ni cy po sze rzo ne go po sie dze nia Okrę go we go
Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Byd gosz -
czy na po sie dze niu w dniu 27 kwiet nia 2009 r. pod da li
ana li zie i oce nie zgło szo ny do la ski mar szał kow skiej 
w dniu 23 mar ca br. pro jekt usta wy o ogród kach 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.

W oce nie uczest ni ków dys ku sji pro jekt usta wy w spo -
sób bez kom pro mi so wy opra co wa ny jest przez po li ty ków
PiS dla osią gnię cia pod sta wo we go ce lu tj. do pro wa dze -
nia do li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców, or -
ga ni za cji ogól no pol skiej, nie za leż nej, sa mo dziel nej 
i sa mo rząd nej. Za ło że nia pro jek tu go dzą 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 ca łe go
Związ ku.

Tra dy cją po li ty ków PiS po dej mu ją cych dzia ła nia usta -
wo daw cze w sto sun ku do ogro dów jest 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 obo-
wią zu ją cej usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 ro ku. Tra -
dy cją jest też po raz ko lej ny po wra ca nie do te ma tu w ob -
li czu zbli ża ją cych się wy bo rów, choć ten wą tek tra -
dy cyj nie przy no si ra czej zgub ne skut ki dla twór ców ko -
lej nych pro jek tów ustaw dot. ogro dów (vi de ostat nie wy -
bo ry par la men tar ne, a tak że los po przed nie go au to ra 
– rów nie nie uda ne go pro jek tu usta wy PiS, b. po sła T.M).

Okrę go wy Za rząd PZD w Byd gosz czy uzna je pro jekt
ja ko nie kon sty tu cyj ny, sprzecz ny z za sa da mi spra wie dli -
wo ści spo łecz nej, przy go to wa ny w spo sób lek ce wa żą cy
po nadmi lio no wą gru pę Po la ków, lu dzi prze waż nie nie -
bo ga tych, dla któ rych ten ma ły ka wa łek zie mi – dział ki
w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym – jest i ma być tak -
że w za po wia da nym art. 2 ust. 2 pro jek tu obiek tem uży -
tecz no ści pu blicz nej, słu żą cym za spo ka ja niu po trzeb
wy po czyn ko wych, re kre acyj nych i so cjal nych. Wpro -
wa dzo ne w pro jek cie te go zda nia ko lej ne sło wo „wła ści -
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cie li” – jest już ob łu dą twór ców pro jek tu. Do głęb na ana -
li za pro po no wa ne go w pro jek cie usta wy „uwłasz cze nia
dział kow ców” prze czy moż li wo ściom je go re ali za cji.
Twór cy pro jek tu do sko na le zda ją so bie spra wę, że zde -
cy do wa na więk szość dział kow ców bę dzie mo gła ko rzy -
stać z dzia łek wy łącz nie na za sa dzie użyt ko wa nia
po wią za ne go z dzier ża wą lub naj mem. Pro jekt da je
dział kow com je dy nie pra wo do wy stą pie nia z wnio skiem
o od płat ne prze kształ ce nie pra wa użyt ko wa nia dział ki 
w pra wo wła sno ści, a istot ne dla fi nan sów gmin de cy zje
w tej spra wie, po dej mo wać bę dą urzęd ni cy gmin ni. Pro -
jekt ob cią ża dział kow ców nie tyl ko kosz ta mi na by wa nia
wła sno ści, ale też kosz ta mi opra co wań geo de zyj nych 
i kar to gra ficz nych, sto sow nych opłat są do wych i no ta -
rial nych. Tak więc ha sło o po wszech nym cha rak te rze
uwłasz cze nia dział kow ców, jest pró bą wpro wa dze nia za -
mie sza nia w śro do wi sku dział ko wym, po zy ska nia po kla -
sku w gro nie nie do in for mo wa nych o praw dzi wych
ce lach i za mia rach au to rów pro jek tu.

Ja ko dział kow cy i jed no cze śnie człon ko wie ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych nie chce my na dział kach
wła ści cie li. Z do świad czeń wie my, że ża den wła ści ciel
nie bę dzie prze strze gał re gu la mi nów, bo ja kie sank cje
mo gły by mu gro zić za ich nie prze strze ga nie? Wła ści -
cie le bę dą więc trak to wać dział kę ja ko swo je te ry to rium,
na któ rym w po czu ciu praw do wła sno ści grun tu na pew -
no nie po prze sta ną na ko rzy sta niu z dział ki w za kre sie
za spo ka ja nia swo ich po trzeb wy po czyn ko wych, re kre -
acyj nych i so cjal nych, chy ba że sło wo „so cjal nych” trak -
to wać bę dą ja ko za chę tę do po dej mo wa nia za miesz -
ki wa nia, do cze go za chę ca ją obec nie urzęd ni cy gmin ni,
po szu ku jąc nie udol nie moż li wo ści roz wią za nia pro ble -
mów miesz ka nio wych.

Przy no szą cym wiel kie szko dy dla ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce jest pro po no wa ne w usta wie roz wią za -
nie struk tur funk cjo nu ją ce go sa mo rzą du i za stą pie nie ich
tzw. za rzą dem wspól no ty, na wzór prze pi sów re gu lu ją -
cych funk cjo no wa nie wspól not miesz ka nio wych, gdzie
do pusz cza się po wo ły wa nie or ga nów jed no oso bo wych,
tak że spo za człon ków wspól no ty. Sta no wie nie te go ro -
dza ju pra wa jest sank cjo no wa niem moż li wo ści przej mo -
wa nia przez urzęd ni ków lub oso by wska za ne z klu cza
po li tycz no - ad mi ni stra cyj ne go za rzą dza nia ogro da mi 
i czer pa nia z te go ty tu łu od po wied nich ko rzy ści. O ta -
kim cha rak te rze praw dzi we go ob li cza ce lów pro jek tu
usta wy świad czy ab so lut ne pod po rząd ko wa nie ogro dów

or ga nom ad mi ni stra cji te re no wej, czy li wój tom, bur mi -
strzom i pre zy den tom miast

Oczy wi stym jest, że głów nym ce lem zło że nia pro jek -
tu usta wy o ogród kach 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 się ga ją ce cza sów po prze dza ją cych od -
zy ska nie nie pod le gło ści w 1918 ro ku, po przez la ta 
II Rzecz po spo li tej, prze trwa ły czas oku pa cji, by za raz
po tem re ak ty wo wać dzia łal ność w 1945 ro ku. La ta po -
wo jen ne też przy czy ni ły się do roz wo ju i two rze nia no -
wych ogro dów. Fun da men tal ne zna cze nie dla dal sze go
roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go mia ła Usta wa o pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych z 6 ma ja 1981 ro ku.
W wy ni ku zmian po li tycz nych w kra ju, na mo cy tej usta -
wy po wstał Pol ski Zwią zek Dział kow ców ja ko or ga ni za -
cja sa mo dziel na i sa mo rząd na, ma ją ca wła sne pod sta wy
praw ne z wła snym Sta tu tem i Re gu la mi nem, opar ta na
spo łecz nym dzia ła niu człon ków Związ ku i za rzą dów
wszyst kich szcze bli. Był to bar dzo buj ny okres roz wo ju
ogro dom Być mo że to są po wo dy, dla któ rych trze ba
zbu rzyć or ga ni za cję, któ rej ob raz nie mie ści się w wy -
obra że niach lu dzi pa trzą cych na rze czy wi stość ocza mi
in te re su, zy sku, ob sa dy licz nych sta no wisk (li kwi da to -
rzy, peł no moc ni cy itp.).

Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców oraz za pro sze ni pre ze si ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych, 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 ogród kach dział ko -
wych przez po sła An drze ja De rę, zło żo ne go do la ski
mar szał kow skiej w dniu 23 mar ca 2009 r.

Nie chce my zmian za gra ża ją cych ist nie niu ogro dów
dział ko wych w Pol sce, nie ży czy my so bie ob ra ża nia pol -
skich dział kow ców re pre zen tu ją cych użyt kow ni ków
dzia łek w po szcze gól nych struk tu rach PZD. Je ste śmy or -
ga ni za cją cał ko wi cie apo li tycz ną, nie słusz nie po ma wia -
ną o po wią za nia post ko mu ni stycz ne. Na sze sym pa tie 
i an ty pa tie two rzą sa mi po li ty cy. Je ste śmy otwar ci na
sze ro ką współ pra cę z wszyst ki mi or ga ni za cja mi, bez
wzglę du na ich ro do wód i świa to po gląd. Li czy się dla
nas chęć wza jem ne go dzia ła nia dla do bra zwy kłych lu -
dzi, bę dą cych sym pa ty ka mi pra cy i wy po czyn ku na
dział ce w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym.

Pre zes ROD „PE GAZ” w Pie czy skach
/-/ Zdzi sław Ty lic ki

/-/ pod pi sy 44 osób
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Wy ra ża my sta now czy pro test prze ciw ko pro jek to wi
usta wy z dnia 23.03.09 r. bo wiem zmie rza on do li kwi -
da cji Pol skie go Związ ku Dział ko we go i uchy le nia usta -
wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. W ten spo sób bli sko mi lio no wa rze sza
dział kow ców zo sta nie bez ochro ny praw nej oraz Związ -
ku bez moż li wo ści ja kiej kol wiek obro ny. Po osią gnię ciu
te go ce lu li kwi da cja ogro dów dział ko wych bę dzie tyl ko
kwe stią cza su. O moż li wo ści li kwi da cji dzia łek sta no wi
art.6 pro jek tu.

Prze wi du je się moż li wość po więk sza nia dzia łek do
600 m2, a wy jąt ko wych przy pad kach do 1500 m2. Moż -
na się do my śleć, że ta kie dział ki moż na bę dzie prze -
kształ cić póź niej w dział ki bu dow la ne. Na po więk sze nie
dział ki do 600 m2 stać bę dzie nie wie lu, bo o ile swo ją
dział kę moż na bę dzie ku pić przy za sto so wa niu znacz nej
bo ni fi ka ty to do ku pie nie dru giej, po ce nie wol no ryn ko -
wej bę dzie bar dzo kosz tow ne. Gmi ny, któ re przej mą
ogro dy bę dą sprze da wać dział ki lu dziom za moż nym.
Utrzy ma nie dział ki bę dzie też kosz tow ne. Bę dzie trze ba
pła cić za rząd cy dzia łek co mie sięcz ne wy na gro dze nia to
i to znacz ne. Po nad to trze ba bę dzie ło żyć na kosz ty
utrzy ma nia za rzą du tak jak to jest we wspól no tach
miesz ka nio wych. Co na to po wie dzą oszczer cy, któ rzy
dla pro pa gan dy gło si li, że PZD był pa so ży tem i dre no wał
kie sze nie dział kow ców. Te raz oka zu je się, że opła ty, któ -
re dział kow cy wno si li raz w ro ku bę dą opła cać każ de go
mie sią ca, gdyż doj dą róż ne go ro dza ju po dat ki, opła ty itp.

Po nie waż zde cy do wa na więk szość dział kow ców nie
le gi ty mu je się pra wem wła sno ści dział ki i jest tyl no jej
użyt kow ni kiem, ogło szo ny pro jekt ob li gu je wy ku pie nie
jej od gmi ny w cią gu 2 lat, al bo do jej sprze da ży. Wo bec
te go, że wie lu dział kow ców nie bę dzie stać na wy kup
dział ki i jej trzy ma nie bę dą mu sie li ja sprze dać. W ten
spo sób w nie dłu giej per spek ty wie cza su dział ki przej dą
w rę ce lu dzi bo ga tych.

W po przed nio skła da nych pro jek tach wy su wa ne by ły
wo bec na sze go Związ ku róż ne go ro dza ju za rzu ty, któ re
nie by ły praw dzi we, to też zo sta ły od rzu co ne przez Zwią -
zek i śro do wi sko dział kow ców, któ re w licz bie oko ło 
650 tys. opo wie dzia ło się za nie na ru szal no ścią Związ ku

i usta wy o ROD. Te raz w zło żo nym pro jek cie po nie cha -
no tych prak tyk ja ko nie sku tecz nych. Za to w spo sób
bez par do no wy, bez Kon sul ta cji ze śro do wi skiem dział -
kow ców, za wnio sko wa no li kwi da cję Związ ku, uchy le -
nie usta wy o ROD oraz prze ję cie ma jąt ku trwa łe go na
rzecz Skar bu Pań stwa. Pro po no wa na na cjo na li za cja ma -
jąt ku PZD, a więc ma jąt ku ca łe go śro do wi ska dział kow -
ców no si zna mio na bez pra wia z epo ki ko mu ni zmu wo-
jen ne go w ZSRR. Au tor pro jek tu i je go mo co daw cy zda -
wa li so bie spra wę, że po zba wia jąc dział kow ców Związ -
ku i usta wy o ro dzin nych ogro dach, bę dą mo gli zro bić 
z ogro da mi dział ko wy mi co ze chce. Ta kie są rze czy wi -
ste ce le zło żo ne go pro jek tu, ogro dy dział ko we od daw -
na by ły i są so lą w oku par tii, któ ra w na zwie i sztan-
da rach no si na zwę „spra wie dli wość”. Zło że nie w jej
imie niu, bez żad nych skru pu łów wnio sku o po zba wie -
nie mi lio no wej rze szy dział kow ców ich ży cio we go do -
rob ku, zmu sze nia do wy ku pu ogro dów od lat uży-
t ko wa nych, na ło że nie po dat ków moż na na zwać je dy nie
ja ko ra żą cą nie spra wie dli wość.

Nie daw no w na szym kra ju za nie cha no bu do wy ob -
wod ni cy przez do li nę Ro spu dy. Uczy nio na tak, aby nie
szko dzić rzad kim oka zom flo ry i fau ny. Czy du że śro do -
wi sko dział kow ców, któ rych ży wot ny in te res zo stał za -
gro żo ny nie za słu gu je na ochro nę.

W ob li czu par tii, o któ rej mo wa w przed mio to wym
pro te ście świad czy na stę pu ją cy fakt. Gdy wio sną te go
ro ku rzą dzą ca Kra jem ko ali cja pod ję ła praw ne dzia ła nia
w ce lu po zba wie nia par tii po li tycz nych wie lo mi lio no -
wych do ta cji z bu dże tu Pań stwa to naj gwał tow niej za -
pro te sto wał prze ciw tej ini cja ty wie PiS, a je go li der
na zwał pro jekt za ha nieb ny. Ma my więc ob li cze PiS -u,
swe go nie dać, a po cu dze się gać.

PiS zmie rza usu nąć z du żych miast ogro dy dział ko we,
nie ba cząc na to, ogro dy te do star cza ją śro do wi sku miej -
skie mu du żej ilo ści ży cio daj ne go tle nu nie zbęd ne go dla
każ de go ży we go or ga ni zmu.

Je ste śmy prze ko na ni, że Sejm, Se nat, Pre mier Ra dy
Min. i wszyst kie Klu by Par la men tar ne i Po sło wie tych
Klu bów od rzu cą zło żo ny pro jekt, ja ko sprzecz ny z pra -
wem i go dzą cy w in te re sy dział kow ców.

/-/ 8 pod pi sów

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD we Wro cła wiu

PRO TEST
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej przy Okrę go wym Za rzą dzie PZD we Wro cła wiu

z dnia 24 kwiet nia 2009 r.
w spra wie zgło szo ne go przez PiS pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych
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Dział kow cy pol scy od po nad 16 lat nę ka ni są ko lej ny -
mi za po wie dzia mi wnie sie nia pro jek tów zmian w usta -
wie o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Wal ka – for mal nie z Pol skim Związ kiem Dział kow ców
– a fak tycz nie z ideą ogro dów, ja ko obiek tów uży tecz no -
ści pu blicz nej, zmę czy ła dział kow ców, a nie któ rych na -
wet po zba wi ła na dziei na spo koj ne użyt ko wa nie dzia łek 
i ak tyw ne ko rzy sta nie z moż li wo ści ja kie da ją ogro dy.

W at mos fe rze nie po ko ju i roz cza ro wa nia, przy ję li śmy
in for ma cję o wnie sie niu w dniu 23 mar ca br. przez po -
słów Pis -u ko lej ne go pro jek tu usta wy – o ogro dach dział -
ko wych, oraz o roz po czę ciu pro ce du ry le gi sla cyj nej.

Zwra ca my się do Sza now ne go Pa na z proś bą o po moc
i po par cie w utrzy ma niu obec 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. Uwa ża my te do tych cza so we roz wią za nia za
słusz ne, nie wy ma ga ją ce in ge ren cji usta wo daw cy. Za sto -
so wa nie in nych roz wią zań, bez kon sul ta cji z dział kow -
ca mi, za kłó ca rów nież po rzą dek, bę dą cy pod sta wą,
spraw ne go funk cjo no wa nia pań stwa i spo łe czeń stwa 
w nim ży ją ce go.

Je ste śmy świa do mi, za gro żeń wy ni ka ją cych z pro jek -
tu no wej usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych,
za gro żeń dla in te re sów dział kow ców i Związ ku. Usta wa
w ta kim kształ cie pro wa dzi do li kwi da cji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, ogro dów dział ko wych, oraz ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Au to rzy pro jek -
tu wie dzą bo wiem do sko na le, że ze wzglę du na nie ja sny
stan praw ny grun tów za ję tych pod ogro dy dział ko we, za -
pro po no wa ne uwłasz cze nie jest nie re al ne.

Dział ki użyt ku ją w prak ty ce wszyst kie gru py spo łecz ne
i za wo do we. Dział kow ca mi są ro bot ni cy i urzęd ni cy, eme -
ry ci i ren ci ści, pra cow ni cy prze my słu cięż kie go – gór ni -
ków i hut ni ków, ale rów nież ce nią so bie dział ki pra -
cow ni cy prze my słu lek kie go. Dział ki upra wia ją na uczy -
cie le, woj sko wi, ko le ja rze, pra cow ni cy służ by zdro wia,
urzęd ni cy, pra cow ni cy ma łych za kła dów i in sty tu cji.

Szcze gól nie dział ki są ce nio ne przez eme ry tów i ren -
ci stów, ste ra nych cięż ką pra cą dla któ rych pra ca fi zycz -
na na świe żym po wie trzu wpły wa ko rzyst nie na ich stan
zdro wiaOgro dy na sze obec nie są te re na mi zie lo ny mi,
po wsta ły mi na naj gor szych grun tach, hał dach i wy sy pi -
skach, te re nach zde gra do wa nych. Kosz tem pra cy dział -
kow ców zo sta ły one przy wró co ne spo łe czeń stwu i są
utrzy my wa ne przez dział kow ców w cza sach kie dy bie da
i bez ro bo cie są po wszech nym zja wi skiem. Przy kła dy ży -
cia co dzien ne go wska zu ją na to, że PZD wy ra ża zgo dę

na li kwi da cję ogro du, je że li jest ta ka uza sad nio na po trze -
ba, a więc na pew no nie cho dzi o „blo ko wa nie” roz wo -
ju mia sta. Cho dzi je dy nie o bar dzo roz waż ne
po dej mo wa nie de cy zji o li kwi da cji ogro du, o wy -
wa że nie in te re su dział kow ców, ale rów nież in te re su spo -
łecz ne go, prze ma wia ją ce go za prze zna cze niem te re nu
ogro du na in we sty cje.

Zwra ca my się do Pa na Po sła, po nie waż uwa ża my że
za wsze mo że my li czyć na Pań ską i SLD po moc i zro zu -
mie nie. Li czy my że Sza now ny Pan Po seł, zna jąc i do ce -
nia jąc war tość mchu ogrod nic twa dział ko we go, bę dzie
wy stę po wał w obro nie ogro dów i dział kow ców.

W obec nej zło żo nej sy tu acji po li tycz no -go spo dar czej,
ma my na dzie ję na dal sze wspie ra nie ogro dów dział ko -
wych. Li czy my rów nież na Pań ską po moc w prze ko na -
niu wszyst kich ugru po wań par la men tar nych o nie za -
sad no ści i szko dli wo ści za mia rów li kwi da cji ogro dów
dział ko wych i Związ ku. Pro jek to wa ne zmia ny usta wy
zmie rza ją do znisz cze nia bo ga tych tra dy cji ru chu dział -
ko we go, któ ry to ruch na na szym te re nie za wsze był bar -
dzo pręż ny, po pie ra ny przez wła dze sa mo rzą do we.

Dla cze go z ta ką de ter mi na cją zwal cza się ruch ogrod -
nic twa dział ko we go?

Ruch ten stał się tak po wszech ny, że zrze sza mi lion ro -
dzin w Pol sce, go spo da ru ją cych w pię ciu ty sią cach ogro -
dów. Po tra fił do pro wa dzić do po wsta nia wła snej
sa mo dziel nej, sa mo rząd nej i de mo kra tycz nej or ga ni za -
cji, ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

PZD funk cjo nu je w ra mach mię dzy na ro do wej or ga ni -
za cji dział kow ców eu ro pej skich. Mię dzy na ro do we Biu -
ro re pre zen tu je po nad 3 mi lio ny ro dzin dział kow ców 
w Eu ro pie. Współ pra cu je rów nież od lat ze struk tu ra mi
mię dzy na ro do wy mi ta ki mi jak Unia Eu ro pej ska i Ra da
Eu ro py, przy któ rej Biu ro ma sta tus do rad czy. Trze ba bo -
wiem za zna czyć, że te or ga ni za cje eu ro pej skie są po pie -
ra ne w swo ich kra jach, a tyl ko w Pol sce chce się ten ruch
znisz czyć, aby za wład nąć te re na mi ogro dów dział ko -
wych.

Po pie ra my dzia ła nia Kra jo wej Ra dy i oso bi ste Pre ze -
sa Eu ge niu sza Kon drac kie go w obro nie Ogro dów i ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. W mia rę na szych
moż li wo ści, bę dzie my wraz z ro dzi na mi stać na stra ży
obro ny na szych praw i zgod nie z pod ję tym sta no wi skiem
sprze ci wia my się wszel kim pró bom za własz cze nia pol -
skich ogro dów.

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

Z wy ra za mi sza cun ku
Pre zes 

/-/ Je rzy Le śniak

Okrę go wy Za rząd Ślą ski PZD w Ka to wi cach

Sza now ny Pan Po seł
Wa cław Mar ty niuk

Ka to wi ce, 27 kwiet nia 2009 r.
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Sza now ny Pa nie Mar szał ku RP na na ra dzie człon ków
de le ga tu ry wraz z pre ze sa mi Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych de le ga tu ry re jo no wej w Tar now skich Gó -
rach w dniu 21.04.2009 r. Głów nym te ma tem na ra dy był
pro jekt usta wy PiS -u o ogro dach dział ko wych.

Po ana li zie te go pro jek tu usta wy PiS -u uczest ni cy na -
ra dy je ste śmy prze ciw ni tej usta wy.

Ruch ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce ma już 
120-let nią tra dy cję i ta usta wa znisz czy idee te go ru chu.

A w to ku 1981 na fa li ru chów spo łecz nych zwią za nych
z „So li dar no ścią” – na dzie ją na ro du pol skie go o lep szy
byt i przy szłość, po wsta ło wie le związ ków za wo do wych
i spo łecz nych Dział kow cy do łą czy li do te go ru chu i złą -
czy li swe sze re gi w Pol skim Związ ku Dział kow ców, któ -
ry dzia ła sku tecz nie dla dział kow ców i re pre zen tu je
Pol skę w Eu ro pie. Wszy scy wie my jak po ro ku 1990 dzia -
ła „de mo kra cja” w na szym pań stwie. Li kwi da cja za kła -
dów pra cy a tym sa mym miejsc pra cy i dal sza wy sprze daż
ma jąt ku obec nie cze ka to stocz nie. Py ta my czy Ro dzin ne
ogro dy Dział ko we cze ka ta ki sam los. Pro jekt usta wy PiS -u

mó wi iż gdy dział kow cy „otrzy mu ją” dział ki na wła sność
PZD, i je go struk tu ry bę dą zli kwi do wa ne.

A no wi dział kow cy mo gą się z zrze szać w wspól no ty
i sto wa rzy sze nia. Dla cze go po li ty cy PiS -u chcą zli kwi -
do wać PZD, prze cież przez 25 lat bar dzo do brze się
spraw dził w dzia ła niu i funk cjo no wa niu dla dział kow -
ców i na ro du pol skie go.

Kon sty tu cja mó wi wy raź nie w ja kich wa run kach mo -
że dojść do li kwi da cji da nej or ga ni za cji czy związ ki.

Gdy w sze re gach da nej or ga ni za cji są: ter ro ry ści, na zi -
ści lub da ny zwią zek dzia ła na szko dę Pań stwa i Na ro du,
Sza now ny Pa nie Mar szał ku RP my człon ko wie de le ga -
tu ry i pre ze si ROD stwier dza my iż PZD, dzia ła zgod nie
z Kon sty tu cją i dla do bra na ro du i pań stwa. Prze cież
ROD w cen trach miast to dla nich „zie lo ne płu ca” tak
po trzeb ne dla wszyst kich.

Mó wi my sta now cze NIE dla pro jek tu PiS -u o ogro -
dach dział ko wych. Bar dzo pro si my pa nie Mar szał ku
niech ma pan na uwa dze do bro spo kój eme ry tów i ren -
ci stów i dział kow ców.

Z po wa ża niem
/-/ 14 pod pi sów

Okrę go wy Za rząd Ślą ski De le ga tu ra Re jo no wa w Tar now skich Gó rach

Sza now ny Pan
Bro ni sław Ko mo row ski 
Mar sza łek Sej mu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

STA NO WI SKO

Tar now skie Gó ry, 21 kwiet nia 2009 r.

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

Sza now ny 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!
Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD, ko lej ny raz, zwra -

ca się do Pa na Mar szał ka w spra wie zło żo ne go przez po -
słów PiS pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych (druk
sej mo wy nr 1886).

Ko lej ny raz stwier dza my, że pro po no wa ne roz wią za nia
ra żą co na ru sza ją pod sta wo we prze pi sy 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! Z przy kro ścią stwier dza my, że nie któ rym
po słom PiS ma rzy się po wrót do mrocz nych cza sów sta -
li ni zmu, kie dy to de kre ta mi nisz czo no wła sność i wszel -
kie prze ja wy sa mo dziel no ści i sa mo rząd no ści.

Skie ro wa ny do Sej mu RP pro jekt usta wy nie speł nia,
cho ciaż by, za sa dy przy zwo itej le gi sla cji okre ślo nej 
w Kon sty tu cji RP. W tym pro jek cie jest tak du żo, wprost
że nu ją cych błę dów i nie spój no ści, że aż wstyd!

Kra jo wa Re mi sja Re wi zyj na PZD w spo sób szcze gó -
ło wy od nio sła się do te go pro jek tu usta wy, w swo im wy -
stą pie niu do Pa na Mar szał ka w dniu 26 mar ca 2009 ro ku.

Pro jekt usta wy w swej isto cie i wy mo wie jest ten den cyj -
ny oraz sta no wi kom pro mi ta cje par tii, któ ra w swej na zwie
ma pra wo i spra wie dli wość. Za sta na wia my się dla ko go
stwo rzo no ten ża ło sny w swej tre ści pro jekt usta wy? Gdzie
w nim moż na od na leźć pra wo a gdzie spra wie dli wość?
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Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD, na czel ny or gan

kon tro l ny, dzia ła ją ca w imie niu po nad 20 ty się cy spo -
łecz nych człon ków Ko mi sji Re wi zyj nych w Związ ku,
ta kim pro po zy cjom za war tym w pro jek cie usta wy – mó -
wi sta now cze NIE!

Śro do wi sko Pol skich dział kow ców nie po zwo li na
pod mio to wa trak to wa nia człon ków na sze go Pol skie go
Związ ku Dział kow co wi Je ste śmy prze ko na ni, że dział -
kow cy, ko lej ny raz, przy stą pią do ogól no pol skie go pro -
te stu w obro nią ROD i PZD w for mach do pusz czal nych

przez pra wo. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD jed no -
znacz nie stwier dza, że nie wi dzi żad nych po wo dów dla
zmia ny obo wią zu ją cej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku. 

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w dal szym cią gu
bę dzie wspie ra ła dzia ła nia Kra jo wej Ra dy PZD w obro -
nie dział kow ców i ro dzin nych ogro dów dział ko wych
zrze szo nych w na szej or ga ni za cji. Pro jekt usta wy au tor -
stwa po słów PiS, od bie ra my ja ko wtrą ca nie sie w spra -
wy po za rzą do wej, sa mo dziel nej or ga ni za cji spo łecz nej.

Z po wa ża niem

War sza wa, 27 kwiet nia 2009 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu

UCHWA ŁA 
NR 1/II/2009

Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Po zna niu
z dnia 28 kwiet nia 2009 r.

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 słów PiS

Se kre tarz
/-/ Je rzy Jak soń

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

Prze wod ni czą cy
/-/ Ma ria Fojt

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Po zna niu upo waż nio ny do re pre zen to wa nia in te re sów
ro dzin nych ogro dów dział ko wych na sze go Okrę gu mo -
cą § 122 sta tu tu PZD po ana li zie 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 słów PiS (druk 1886) stwier dza, że pro jekt
jest wy jąt ko wo szko dli wy, go dzi w ideę, tra dy cję oraz
do ro bek pol skie go ogrod nic twa dział ko we go oraz sta -
wia pod zna kiem za py ta nia je go przy szłość. Skut kiem
wpro wa dze nia w ży cie pro jek tu usta wy bę dzie li kwi da -
cja więk szo ści ogro dów dział ko wych, głów nie po ło żo -
nych w wiel kich aglo me ra cjach miej skich, nie kon -
sty tu cyj na li kwi da cja sa mo rząd nej, sa mo dziel nej i nie -
za leż nej or ga ni za cji dział kow ców oraz na cjo na li za cja
ma jąt ku dział kow ców bę dą ce go owo cem wie lo let niej
pra cy i po no szo nych wy rze czeń. Jesz cze po waż niej sze
skut ki dla przy szło ści ogrod nic twa dział ko we go bę dzie
mieć ogra ni cze nie do stę pu do dzia łek kan dy da tów na
przy szłych dział kow ców, któ rzy chcie li by po zy skać
dział kę. Dział ka w ogro dach uwłasz czo nych bę dzie do
sprze da ży po ce nie ryn ko wej, w któ rą wej dzie tak że ce -
na grun tu, a sprze da ją cy dział kę uwłasz czo ny dział ko -
wiec nie za pro po nu je za pew ne przy szłe mu na byw cy
99% bo ni fi ka ty na za kup grun tu. Ko go bę dzie więc stać

na za kup dział ki? Moż na stwier dzić z ca łą pew no ścią, że
nie te go, dla ko go dział ki po win ny być prze zna czo ne 
w pierw szej ko lej no ści – a więc osób eko no micz nie go -
rzej sy tu owa nych, któ rych nie stać na za kup dzia łek na
wol nym ryn ku. Tak więc pod po zo rem uwłasz cze nia,
któ re wca le nie jest uwłasz cze niem, a tyl ko prze ka za -
niem de cy zji o moż li wo ści uwłasz cze nia nie licz nych
ogro dów w ge stię sa mo rzą dów te ry to rial nych, two rzy się
wa run ki ko rzyst ne dla bo ga tych, a nie do za ak cep to wa -
nia dla bied nych. Nie chcą te go zro zu mieć po sło wie PiS,
któ rzy upar li się, by zmie niać spraw dzo ną dział ko wą
rze czy wi stość na spo sób me ma ją cy nic wspól ne go 
z ideą pol skie go i eu ro pej skie go ogrod nic twa dział ko -
we go.

OZ PZD dzia ła jąc w in te re sie wiel ko pol skich dział -
kow ców sprze ci wia się pro jek to wi usta wy i od rzu ca go
w ca ło ści oraz ape lu je do klu bów par la men tar nych, kół
po sel skich, któ rzy bę dą pro ce do wać nad pro jek tem o je -
go od rzu ce nie w ca ło ści już w pierw szym czy ta niu. Czy -
ni my to tym bar dziej, że pro jekt nie był w żad nej mie rze
kon sul to wa ny z dział kow ca mi zrze szo ny mi w PZD i nie
uwzględ nia wo li dział kow ców wy ra żo nej 614 tys. pod -
pi sów zgro ma dzo nych w obro nie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych
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OZ PZD zo bo wią zu je wszyst kie za rzą dy ROD na te re -
nie Okrę gu do po dej mo wa nia ak tyw nych dzia łań w ce -
lu do tar cia z peł ną praw dą o pro jek cie do wszyst kich
na szych dział kow ców: W tym ce lu na le ży:

• Roz pro wa dzić wśród dział kow ców ulot kę opra co wa -
ną przez KR PZD;

• Wy ko rzy stać jesz cze od by wa ją ce się ze bra nia dział -
kow ców do przed sta wie nia skut ków pro jek tu usta wy
oraz sta no wi ska KR PZD i OZ PZD;

• Po wia do mić dział kow ców ogro dów o re al no ści
uwłasz cze nia w ich ogro dzie, wy ko rzy stu jąc w tym ce -
lu in for ma cje prze ka zy wa ne przez OZ PZD; 

• Wy ko rzy stać Ko le gia Pre ze sów do sko or dy no wa nych
dzia łań ma ją cych na ce lu do tar cie przez me dia, ogło sze -
nia, pla ka ty do dział kow ców ogro dów z re jo nu ich dzia -
ła nia;

• Po pu la ry zo wać wśród dział kow ców in for ma cje do -
ty czą ce pro jek tu usta wy za miesz cza ne na stro nach in ter -
ne to wych KR PZD i OZ PZD;

• Po dej mo wać sta no wi ska, pro te sty i ape le przez za -

rzą dy ROD» sy gno wa ne w mia rę moż li wo ści tak że przez
in dy wi du al nych dział kow ców;

• Do cie rać do par la men ta rzy stów z re jo nów dzia ła nia
ko le giów pre ze sów Okrę gu z wie dzą o skut kach wpro -
wa dze nia usta wy i sta no wi skach dział kow ców i za rzą -
dów ROD

• Po zy ski wać sta no wi ska sa mo rzą dów te ry to rial nych
o pro jek cie usta wy i moż li wo ści je go re ali za cji;

• Ak tyw nie uczest ni czyć w obro nie usta wy o ROD 
i w obro nie Związ ku re ali zu jąc dzia ła nia po dej mo wa ne
przez wyż sze or ga na PZD.

• Czy nić wszyst ko, aby prze strze gać w ROD obo wią -
zu ją ce go pra wa, dbać o es te ty kę ogro dów, po rzą dek wo -
kół nich, aby od rzu cać za rzu ty o nie go spo dar no ści 
i ba ła ga nie, a ty ra sa mym by nie two rzyć pre tek stu do li -
kwi da cji ogro dów.

OZ PZD wy ra ża prze ko na nie, że de ter mi na cja dział -
kow ców i ich zde cy do wa na po sta wa i tym ra zem uchro -
nią ogro dy dział ko we i dział kow ców oraz ich or ga ni -
za cję – Pol ski Zwią zek Dział kow ców od uni ce stwie nia.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców

LISTY ZBIOROWE

Okrę go wi i Kra jo wi In struk to rzy SSI PZD w Po zna niu

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

STA NO WI SKO
uczest ni ków na ra dy In struk to rów Okrę go wych i Kra jo wych Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej 

Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Po zna niu, 
pod ję te w dniu 14 kwiet nia 2009 ro ku

V -ce Pre zes PZD w Po zna niu
/-/ dr Zdzi sław Śli wa

V -ce Pre zes PZD w Po zna niu
/-/ mgr Syl we ster Chę ciń ski

Pre zes OZ PZD w Po zna niu
/-/ inż. Hen ryk So bań ski

Sza now ny Pa nie Mar szał ku i Po sło wie. 
Zo sta li ście Pań stwo wy bra ni do słu że niu Na ro do wi

Pol skie mu w spo sób de mo kra tycz ny, w po sza no wa niu
pra wa przez Was usta no wio ne go, do usza no wa nia praw
na by tych mo cą Kon sty tu cji, do roz wo ju na sze go kra ju 
i po pra wy ży cia ca łe go na ro du.

Dział kow cy pol scy ma ją 100-let nią tra dy cję or ga ni za -
cji swo je go ru chu i udział w roz wo ju na sze go kra ju.

W Wiel ko pol sce w 1927 ro ku po wsta ło To wa rzy stwo
Ogro dów Dział ko wych i Przy do mo wych, któ re go Sta tut
opra co wa li m.in. dział kow cy przy współ udzia le ar cy bi -
sku pa Wa len te go Dym ka. To wa rzy stwo by ło pierw szą
struk tu rą zrze sza ją cą dział kow ców, od ro dzo ną w Pol -
skim Związ ku Dział kow ców w 1981 ro ku.

In struk to rzy Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej Okrę gu
Po znań skie go pro te stu ją prze ciw ko lej nym ma ni pu la cjom
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i pró bom li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców
przez Pra wo i Spra wie dli wość. Pro jekt usta wy za po wia da -
ją cy li kwi da cję na szej or ga ni za cji zo stał zło żo ny do la ski
mar szał kow skiej przez Po sła PiS Pa na An drze ja De rę. Ten
pro jekt usta wy za wie ra jed no cze śnie ko lej ne za po wie dzi
uwłasz cze nia dział kow ców na zie mi na le żą cej do Skar bu
Pań stwa, i sta no wią cej wła sność gmin.

Zwra ca my się do Was, przed sta wi cie li naj wyż szych
or ga nów sta no wią cych pra wo, o za prze sta nie nę ka nia

nas i po sza no wa nie ist nie ją ce go pra wą, to jest Usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca
2005 ro ku.

Pod kre śla my, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców po mi -
mo sprze ci wu dzia ła czy PiS zo stał za re je stro wa ny 
w Kra jo wy Re je strze Są do wym w 2008 ro ku.

Je ste śmy prze ko na ni, że nasz sprze ciw zo sta nie
uwzględ nio ny, za co w imie niu dział kow ców z Okrę gu
Po znań skie go dzię ku je my.

Z po wa ża niem 
/-/ pod pi sy 10 Okrę go wych i Kra jo wych 
In struk to rów SSI OZ PZD w Po zna niuPo znań, 14 kwiet nia 2009 r.

Uczest ni cy re jo no wej na ra dy człon ków ROD z te re nu Kę dzie rzyn -Koź le, Głub czyc, Kie trza, 
Bra nic, Ba bo ro wa i Zdzie szo wic

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
uczest ni ków re jo no wej na ra dy człon ków Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych z te re nu 

Kę dzie rzy na-Koź la, Głub czyc, Kie trza, Bra nic, Ba bo ro wa i Zdzie szo wic 
w obro nie usta wy o ROD z 2005 ro ku

W 2005 ro ku Sejm uchwa lił usta wę o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, jest ona uwień cze niem po nad 100-let -
nie go do rob ku ru chu dział ko we go w Pol sce, re gu lu je
roz wój i za nu dza nie ro dzin ny mi ogro da mi dział ko wy mi,
okre śla struk tu rę, pra wa i obo wiąz ki człon ków PZD 
– jest do ku men tem praw nym do brze słu żą cym in te re som
dział kow ców i ich ro dzi nom oraz ogro dom - Dla te go za -
sko cze niem jest dla nas dział kow ców wnie sio ny do la ski
mar szał kow skiej pro jekt usta wy o ogród kach dział ko -
wych au tor stwa po słów Klu bu Par la men tar ne go PiS ma -
ją cy zre wo lu cjo ni zo wać do tych cza so we za sa dy fun-
k cjo no wa nia ogro dów dział ko wych i użyt ko wa nia dzia -
łek. Pro jekt usta wy zmie rza do uwłasz cze nia dział kow -
ców, li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców i na-
cjo na li za cji je go ma jąt ku, a tak że do zmia ny kon cep cji
za rzą dza nia ogro da mi. Za cho dzi py ta nie, czy w okre sie
sy tu acji po głę bia ją ce go się kry zy su Par la men ta rzy ści nie
wi dzą po trze by roz wią zy wa nia in nych bar dzo waż nych
dla kra ju i je go oby wa te li spraw go spo dar czych i eko no -
micz nych, a zaj mu ją się or ga ni za cja po za rzą do wą, sa -
mo dziel na, sa mo rząd ną, roz wi ja ją cą ak tyw ność spo -
łecz ną słu żą cą mi lio no wej rze szy ro dzin pol skich w za -
spo ko je niu jej pod sta wo wych po trzeb ży cio wych.

Pa nie Mar szał ku – przed sta wi cie le ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych wy szcze gól nio nych wy żej miast za
któ ry mi opo wie dzia ło się bli sko 5 ty się cy dział kow ców
swo im pod pi sem w obro nie usta wy o ROD z lip ca 2005 r.
sta now czo pro te stu je my prze ciw ko nie uza sad nio nym
zmia nom prze pi sów praw nych obec nie obo wią zu ją cych
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ re nam do brze
słu żą i sta now czo od rzu ca my pro jekt usta wy PiS 
o ogród kach dział ko wych – ja ko na ru sza ją cy za sa dy de -
mo kra tycz ne go pań stwa pra wa i wo lę, je go oby wa te li.
Nie po zwo li my roz wią zać nasz Zwią zek bez po wo dów 
i przy czyn, któ re by upo waż nia ły do te go czy nu Klub
Par la men tar ny Pra wo i Spra wie dli wość.

Zwra ca my się do Pa na Mar szał ka Sej mu z proś bą 
o spo wo do wa nie nie drę cze nia dział kow ców co raz to no -
wy mi prze pi sa mi - my chce my upra wiać przy zna ne nam
dział ki zgod nie z prze zna cze niem, z któ rych ko rzy sta ją
na sze wie lo po ko le nio we ro dzi ny i lo kal na spo łecz ność.
Pro si my o po zo sta wie nie nam usta wy o ROD z 2005 r. 
i po zwo lić zrze szać się w swo im Związ ku, ja kim jest
Pol ski Zwią zek Dział kow ców – Pro si my nie zmie niać
te go co nam do brze słu ży.

Dzię ku je my
Uczest ni cy Na ra dy Re jo no wej

/-/ 33 pod pi syKę dzie rzyn-Koź le, 21 kwiet nia 2009 r.
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Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
Ja ko In struk to rzy Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej

zo sta li śmy po wo ła ni w ce lu re ali za cji za dań w za kre sie
za go spo da ro wa nia, mo der ni za cji ogro dów i dzia łek,
upo wszech nia nia wie dzy i no wo ści ogrod ni czych, po -
mo cy człon kom PZD w za go spo da ro wa niu i użyt ko wa -
niu dział ki oraz ra cjo nal nej i zdro wej upra wy ro ślin, a
tak że ochro ny śro do wi ska.

Bio rąc udział w na ra dzie spo łecz nych in struk to rów
Ogro do wych, Okrę go wych i Kra jo wych w dniu 15 kwiet -
nia 2009 r. w Su wał kach za po zna li śmy się z pro jek tem
Uchwa ły PiS au tor stwa po sła An drze ja De ry o ogro dach
dział ko wych zło żo ne go w dniu 23 mar ca 2009 r. do La ski
Mar szał kow skiej. Ubo le wa my, że Pan Po seł An drzej De -
ra w do dat ku dział ko wiec ma uro jo ne po my sły w za kre -
sie opra co wy wa nia pro jek tów o ogro dach dział ko wych.

Sta now czo stwier dza my Pa nie Po śle De ra, że wniósł
Pan do La ski Mar szał kow skiej nie zgod ny z Kon sty tu cją
Pro jekt Uchwa ły o ogro dach dział ko wych;

- Wpro wa dza Pan w błąd spo łe czeń stwo lan su jąc roz -
daw nic two cu dze go grun tu, grun tu gmi ny za od płat no -
ścią 1% war to ści ryn ko wej grun tu – w tej spra wie jest
wład ny tyl ko wójt, bur mistrz czy Pre zy dent.

– Za mie rza Pan roz wią zać Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców or ga ni za cję sa mo rzą do wą i sa mo dziel ną – gdzie są
ku te mu prze słan ki kon sty tu cyj ne.

– Za po wia da Pan na cjo na li za cję ma jąt ku Związ ku 
i Fun du szu Roz wo ju z za mia rem prze ka za nia na Skarb
Pań stwa, w tym przy pad ku za po mniał Pan rów nież 
o Kon sty tu cji.

– Opra co wa ny przez Pa na Pro jekt Usta wy na da je
dział kow com pra wo tyl ko do zło że nia wnio sku o zmia -
nę pra wa użyt ko wa nia w pra wo wła sno ści – de cy zja ta
jest nie za gwa ran to wa na, gdyż o tym bę dzie de cy do wać
Wójt, Bur mistrz i Pre zy dent.

– Zło żo ny w Sej mie pro jekt Usta wy o ogro dach dział -
ko wych to ko lej na pró ba zli kwi do wa nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, uchy le nia Usta wy o ROD 
z 2005 r.

– oraz chęć ła twe go, ta nie go i szyb kie go do stę pu do
grun tów do stę pu do grun tów zaj mo wa nych przez ogro -
dy dział ko we.

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
Z uwa gi na nie kon sty tu cyj ne za pi sy pro jek tu Usta wy

zwra ca my się do Mar szał ka i Wie ce mar szał ków Sej mu,
Prze wod ni czą cych Klu bów Par la men tar nych i naj waż -
niej szych osób w pań stwie o od da le nie te go pro jek tu.

Wy ra ża my na dzie ję ,że pro jekt zo sta nie od da lo ny
zgod nie z in ten cją mi lio no wej rze szy dział kow ców.

W na ra dzie udział wzię ło 15 in struk to rów.

Z po wa ża niem i wy ra za mi sza cun ku: 
Spo łecz na Służ ba In struk tor ska

Spo łecz na Służ ba In struk tor ska ROD re jo nu su wal skie go

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

STA NO WI SKO
Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych Pol skie go Związ ku 

Dział kow ców re jo nu su wal skie go
z dnia 15 kwiet nia 2009 r.

w spra wie: Obro ny Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. 
dział kow ców, ogro dów i Związ ku

Dział kow cy z te re nu miast Ny sy, Głu cho łaz, Pacz ko wa i Otmu cho wa

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

STA NO WI SKO
ak ty wa ro dzin nych ogro dów dział ko wych z te re nu miast Ny sy, Głu cho łaz, Pacz ko wa 

i Otmu cho wa okrę gu opol skie go

Na stro nie in ter ne to wej Klu bu PiS uka zał się pro jekt
usta wy o ogród kach dział ko wych au tor stwa Klu bu Par la -

men tar ne go Pra wa i Spra wie dli wo ści. Po sło wie ma ją za -
miar zre wo lu cjo ni zo wać do tych cza so wy sys tem za rzą -
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dza nia ogrod nic twem dział ko wym w Pol sce, wpro wa dza -
jąc zmia ny, któ re dział kow com ma ją za pew nić ide al ne
wa run ki ko rzy sta nia z dzia łek i ogro du oraz stwo rzą opty -
mal ną sy tu ację pra wej We dług ich wy po wie dzi pro jekt
zmie rza do pre fe ren cyj ne go uwłasz cze nia dział kow ców,
li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców i na cjo na li -
za cji ma jąt ku ru chu dział ko we go.

Sza now ny Par ne Mar szał ku od po nad 20 lat dział -
kowcy wal czą o swo je dział ki i pra wa pod egi dą PZD.
Nie do zna li śmy ni gdy wcze śniej ty le stra chu, le ku i upo -
ko rzeń co w cią gu kil ku ostat nich łat z po wo du Klu bu
PiS. Co raz bar dziej od czu wa my anar chię, bez ład or ga ni -
za cyj ny i pró by przy własz cze nia przez PiS w spo sób nie -
god ny i nie li czą cy się z pra wem i spra wie dli wo ścią
ma jąt ku na le żą ce go le gal nie i praw nie do dział kow ców.
Pro jekt prze wi du je uchy le nie ustaw z 1981r. i 2005 ro ku
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Pro jekt PiS prze wi du je unie waż nie nie pra wa wie czy ste -
go upra wia nych grun tów, li kwi da cję Pol skie go Związ ku
Dział kow ców przez or ga ny sa mo rzą do we - tj. gmi ny.

A uwłasz cze nie – na zwa ne prze kształ ce niem pra wa
użyt ko wa nej dział ki w pra wo wła sno ści. Oka zu je się, że
nie jest to tyl ko gra po li ty ków gra ją cych na zwło kę i ba -
zu ją cej na ludz kiej na iw no ści. Ma my świa do mość, że
au to rom te go pro jek tu za le ży na jed nym, na prze ję ciu te -
re nów miej skich obec nie atrak cyj nych i przy ja znych
czło wie ko wi, w czym prze szko dą jest usta wa o ROD 
z 2005 r. i Pol ski Zwią zek Dział kow ców, któ ry sku tecz -
nie bro ni swo ich człon ków i ich ro dzi ny.

Dla te go też, gdy czy ta my ten pro jekt, że je go tre ścią
jest uszczę śli wia nie dział kow ców no wą usta wą o ogród -
kach dział ko wych, nie mo że my bier nie cze kać na pu en -
tę tej za po wie dzi – pro te stu je my prze ciw ko two rze nia
no we go pra wa nisz czą ce go ruch ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce.

Kie ru je my do Pa na Pa nie Mar szał ku to pi smo wy ra ża -
ją ce sta no wi sko dział kow ców w prze ko na niu, że zro zu -
mie Pan na sze roz go ry cze nie i po prze nas w spra wie
od rzu ce nia pro jek tu usta wy o ogród kach dział ko wych PiS.

Dzię ku je my

Uczest ni cy na ra dy
/-/ 19 pod pi sówNy sa, 22 kwiet nia 2009 r.

Uczest ni cy na ra dy re jo no wej ak ty wu ROD z te re nu miast Opo le, Brzeg, Ozim ka, Nie mo dli na, Tu -
ło wic, Mu ro wa, Tar no wa Opol skie go, Kom prach cic, Do brze nia Wiel kie go, Do bro dzie nia

STA NO WI SKO
uczest ni ków na ra dy re jo no wej ak ty wu ROD z te re nu miast Opo le, Brzeg, Ozim ka, Nie mo dli na,

Tu ło wic, Mu ro wa, Tar no wa Opol skie go, Kom prach cic, Do brze nia Wiel kie go, Do bro dzie nia
od by te go dnia 23 kwiet nia 2009 r.

w spra wie od rzu ce nia pro jek tu usta wy PiS o ogród kach dział ko wych

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

Uczest ni cy na ra dy uzna ją pro jekt usta wy o ogród kach
dział ko wych au tor stwa Klu bu Par la men tar ne go PiS, ja -
ko go dzą cy w in te re sy dział kow ców, ogro dów i Związ -
ku, Skut kiem te go pro jek tu mo że być tyl ko to tal na
li kwi da cja więk szo ści ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych, li kwi da cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców i je -
go struk tur, na cjo na li za cja ma jąt ku dział kow ców 
i Związ ku oraz po zba wie nie se tek ty się cy pol skich ro -
dzin dział ko wych pra wa do po sia da nia wła snej dział ki.
Bra ku je ja kiej kol wiek gwa ran cji, że dział kow cy otrzy -
ma ją swo je dział ki na wła sność. Na prze szko dzie stoi ak -
tu al ny stan praw ny grun tów uję tych pod ogro dy
dział ko we, któ re są ma so wo wy rzu ca ne z pla nów prze -
strzen ne go za go spo da ro wa nia miast, rosz cze nia osób fi -

zycz nych i praw nych. Dział ko wiec bę dzie miał tyl ko
jed no pra wo - to jest zło że nia w gmi nie wnio sku o od -
płat ne prze kształ ce nie pra wa użyt ko wa nia dział ki w pra -
wo wła sno ści – i cze kać na po zy tyw ne za ła twie nie.
Sy tu acja nie uwłasz czo nych dział kow ców bę dzie spro -
wa dzo na do pra wa użyt ko wa nia grun tów na pod sta wie
umów dzier żaw nych i umów cy wil no -praw nych.

Pro jekt usta wy PiS jest jed nym z ko lej nych kol por to -
wa nych w ostat nich la tach przez po słów PiS pro jek tów,
jest on nie mal iden tycz ny do wcze śniej szych – nie za -
wie ra on żad nych no wo ści  – by ły one od rzu ca ne przez
dział kow ców ja ko szko dli we dla ich in te re sów i ru chu
ogrod nic twa dział ko we go. Ana li za kon kret nych prze pi -
sów pro jek tu pro wa dzi do wnio sku, że na praw dę ce lem
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jej wpro wa dze nia w ży cie jest uchy le nie usta wy o ROD
i li kwi da cja PZD. Są to pod sta wo we fi la ry zwią za ne z
pra wa mi dział kow ców i funk cjo no wa niem ogro dów, sta -
no wią ce głów nie ba rie ry dla szyb kie go przej mo wa nia
gran tów ogro do wych, któ re PiS za mie rza usu nąć.
Upraw nie nia dział kow ców wy ni ka ją z usta wy o ROD,
dzię ki któ rej dział kow cy ma ją ure gu lo wa ną sy tu ację
praw ną, któ ra po zwa la im spo koj nie ko rzy stać z dzia łek.

Bez po śred nim re zul ta tem uchy le nia usta wy o ROD bę -
dzie li kwi da cja ogól no pol skiej or ga ni za cji dział kow ców
i wszyst kich jej jed no stek. Roz wią za niu ule gną wszyst -
kie obec ne or ga ny Związ ku w tym wal ne ze bra nia, za -
rzą dy ogro dów i ko mi sje sta tu to we, w try bie na tych-
mia sto wym.

W związ ku z po wyż szym wej ście w ży cie pro jek tu
usta wy o PiS w ogrod nic twie dział ko wym za bie ra nam

wszyst ko – nie mo że my bier nie ocze ki wać i przy glą dać
się li kwi da cji ru chu dział ko we go w Pol sce, nie mo że my
po zwo lić na ma ni pu la cje po li tycz ne gru py po słów PiS
po wta rza ją ce się co pe wien czas no wy mi pro jek ta mi o
ogród kach dział ko wych, stra sze niem nas nie obli czal ną
li kwi da cją, za bo rem mie nia dział kow ców i Związ ku 
– ma my już dość tych cią głych za gro żeń z nie obli czal -
nych w skut kach wy stą pień. Po zo sta je nam tyl ko moż li -
wość wal ki o swo je mie nie, o pra wa i pra wo zrze sza nia
się w na szej związ ko wej or ga ni za cji.

Od rzu ca my w ca ło ści pro jekt usta wy au tor stwa Klu bu
Par la men tar ne go PiS, o ogród kach dział ko wych go dzą -
cy w pod sta wy pań stwa de mo kra tycz ne go, po sta no wień
Kon sty tu cji RP go dzą cej w do bro kil ku mi lio no wych ro -
dzin pol skich.

Uczest ni cy Na ra dy
/-/ 30 pod pi sów

Opo le, 23 kwiet nia 2009 r.

Przed sta wi cie le ROD Wo je wódz twa Świę to krzy skie go

STA NO WI SKO
Przed sta wi cie li Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych z Wo je wódz twa Świę to krzy skie go obec nych

na szko le niu przed sta wi cie li ds. in we sty cji i re mon tów
w dniu 2 kwiet nia 2009 ro ku

Przed sta wi cie le Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 
z wo je wódz twa świę to krzy skie go pra gną wy ra zić swo je
sta no wi sko w przed mio cie zło żo ne go przez po słów PiS
pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych. Wspo mnia na
ini cja ty wa usta wo daw cza sta no wi ko lej ną już pró bę ude -
rze nia w struk tu ry Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
ma ją cą na ce lu je go sku tecz ną li kwi da cję.

Za pi sy przed sta wio ne go pro jek tu, wbrew te mu co gło -
szą je go au to rzy, stoi w sprzecz no ści z przy na leż ny mi
dział kow com pra wa mi.

Zwią zek miał by zo stać pod da ny li kwi da cji a je go su -
we ren na po zy cja utra ci ła by tym sa mym ra cję by tu. Wie -
lo let ni trud użyt kow ni ków dzia łek, po nie sio ne kosz ty
ma te rial ne i wy rze cze nia, jed nym, nic do koń ca prze my -
śla nym ru chem mia ły by ulec znisz cze niu.

Wnie sio ne pro po zy cje po słów PiS, sta ją się być ko lej -
ną już pró bą prze for so wa nia roz strzy gnięć praw nych,
któ re w swej isto cie zmie rza ją do po lep sze nia sta no wi ska
je dy nie tych osób, któ re z sze ro ko po ję tą pro ble ma ty ką
ogrod nic twa ma ją nie wie le wspól ne go.

Wnie sio ny pro jekt usta wo daw czy, jest po wtó rze niem
wno szo nych pro po zy cji ure gu lo wań z lat ubie głych. Wy -
raz swo je mu sta no wi sku co do te go ty pu po li ty ki, dział -
kow cy wy ra zi li po przez zło żo ne li sty po par cia, któ re w

sa mym tyl ko wo je wódz twie świę to krzy skim zgro ma dzi -
ły po nad 14 ty się cy pod pi sów (po nad 70% ogó łu użyt -
kow ni ków dzia łek) za utrzy ma niem do tych czas obo wią-
zu ją ce go sta nu praw ne go i fak tycz ne go.

Ofe ro wa ne przez po słów PiS roz strzy gnię cia, w fi nal -
nych swych skut kach, nic do pro wa dzą do isto ty swych
za ło żeń a mia no wi cie uwłasz cze nia dział kow ców.

Zwią za ne z grun ta mi rosz cze nia osób trze cich oraz nie -
ure gu lo wa ny stan praw ny te re nów, po przez brak uwzglę-
d nie nia ogro dów w miej sco wych pla nach za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go, sta no wią sku tecz ną prze szko dę 
w fak tycz nym uwłasz cze niu. Jak wy ni ka z po bież nych
tyl ko sza cun ków, aż 70% ca ło ści ro dzin nych ogro dów
dział ko wych nie mo gło by zo stać pod da nych pro ce so wi
uwłasz cze nia. Dzi wi tak że fakt, w któ rym po przez li kwi -
da cję Pol skie go Związ ku Dział kow ców, wi dzi się po lep -
sze nie do tych czas obo wią zu ją cej po zy cji użyt kow ni ków
dzia łek. Od sze re gu lat Zwią zek sku tecz nie sta je w obro -
nie spo łecz no ści dział kow ców i re pre zen tu je ją w od nie -
sie niu do sze re gu in sty tu cji.

Po li ty ka zmie rza ją ca do li kwi da cji sa mo dziel no ści 
i au to no mii ogro dów dział ko wych, nie mo że spo tkać się
z apro ba tą śro do wi ska dział kow ców i mu si zro dzić ostry
sprze ciw wo bec oczy wi ste go ata ku na na sze śro do wi sko.
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Pod trzy mu jąc po wyż szą ar gu men ta cję, pra gnie my w
spo sób kla row ny i zde cy do wa ny, sta nąć w opo zy cji do
wnie sio ne go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych,
ja ko roz wią zań szko dli wych za rów no dla ro dzin nych

ogro dów dział ko wych jak i każ de go po szcze gól ne go
dział kow ca, ży wiąc na dzie ję, iż ko lej na pró ba nie uza -
sad nio ne go ata ku na Zwią zek po dzie li los swo ich po -
przed nich ini cja tyw w tym za kre sie.

Ak tyw Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 
we dług li sty obec no ści 

/-/ 37 pod pi sów

Dział kow cy z Okrę gu To ru nia

Pan 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

W dniu 23 mar ca 2009 ro ku wnie sio ny zo stał pro jekt
usta wy „o ogród kach dział ko wych” przez Po sła – wnio -
sko daw cę An drze ja De rę. Pro jekt ten spo tkał się z dez -
apro ba ta śro do wi ska dział kow ców nie tyl ko w na szym
okrę gu, ale w ca łym kra ju. Nie jest to go ło słow ne, po -
nie waż ne ga tyw ne opi nie o tym pro jek cie pu bli ku je się
w In ter ne cie, a tak że w wie lu pu bli ka cjach pra so wych.
Szcze gól ne za nie po ko je nie bu dzą za war te w pro jek cie
usta wy za pi sy o cał ko wi tej re or ga ni za cji za sad or ga ni -
za cyj nych ru chu dział ko we go.

Dział kow cy zrze sze ni w po za rzą do wej, sa mo rząd nej
or ga ni za cji, ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców, nie
wy obra ża ją so bie pod po rząd ko wa nia ogro dów or ga nom
sa mo rzą dów lo kal nych. Jest to roz wią za nie wręcz ku rio -
zal ne, zmie rza ją ce wprost do li kwi da cji ogro dów dział -
ko wych. Jest to jed no znacz ne z li kwi da cją Pol skie go
Związ ku Dział kow ców – sa mo rząd nej, sa mo dziel nej or -

ga ni za cji dzia ła ją cej zgod nie z Kon sty tu cją RP. Pro jekt
usta wy „o ogród kach dział ko wych” w swo jej tre ści za -
wie ra sze reg roz wią zań nie zgod nych z Kon sty tu cją RP.

Na od by wa nych ak tu al nie rocz nych ze bra niach spra -
woz daw czych wie lu dział kow ców wy ra ża głę bo kie za -
nie po ko je nie, co do dal szych lo sów swo ich dzia tek, jak
i dal sze go ich użyt ko wa nia. Wy ra ża ją swo je ne ga tyw ne
opi nie w sto so wa nych sta no wi skach bę dą cych fi na łem
tych wy stą pień.

Zo bo wią za ni wo bec wie lo ty sięcz nej rze szy użyt kow -
ni ków dzia łek w na szej okrę go wej or ga ni za cji zwra ca my
się z proś bą o wy ra że nie jed no znacz ne go sta no wi ska
Klu bu Par la men tar ne go, któ re mu Pan prze wod ni czy wo -
bec pro jek tu usta wy „o ogród kach dział ko wych” za wie -
ra ją ce go w wie lu wąt kach sfor mu ło wa nia nie zgod ne 
z Kon sty tu cją RP.

To ruń, 22 kwiet nia 2009 r.

Z po wa ża niem
Se kre tarz

/-/

Pre zes
/-/ Edward Śmi giel ski

Sta no wi sko Pre ze sów ROD w Za brzu

STA NO WI SKO
Pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w Za brzu 

w spra wie obro ny usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Pre ze si za brzań skich Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych, Pol skie go Związ ku Dział kow ców ze bra ni na na -
ra dzie szko le nio wej po za po zna niu się z za ło że nia mi
zło żo ne go w sej mie no we go pro jek tu Usta wy o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych przez po słów par tii Pra wa
i Spra wie dli wo ści, po sta no wi li opro te sto wać pro jekt ja -

ko na stęp ny do ku ment pro wa dzą cy do li kwi da cji PZD,
jak rów nież więk szo ści ogro dów w Pol sce.

Uwa ża my, że jest to ko lej na ma niu la cja mi lio no wą
spo łecz no ścią dział kow ców, a mia no wi cie zno wu obie -
cu ją uwłasz cze nie za bar dzo ma łą kwo tę lub za dar mo.
My dział kow cy, któ rzy pa mię ta my jak za kła da li śmy
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ogro dy, jak o nie dba my, wie my ile pra cy fi zycz nej i pie -
nię dzy na le ża ło wło żyć aby po wsta ły dzi siej sze oa zy zie -
le ni, miej sca w któ rych spę dza my wol ne chwi le, miej sca
wy po czyn ku i re kre acji, miej sca w któ rych uczy my mło -
de po ko le nie sza cun ku do pra cy i do bre go współ ży cia
spo łecz ne go, cze go nie ste ty dzi siaj na sze mu spo łe czeń -
stwu bra ku je.

Nie wie rzy my w żad ne obie can ki, zwłasz cza że są one
po da wa ne w for mie nie re al nej do re ali za cji. Praw do po -
dob nie pa no wie z PiS ży ją i miesz ka ją w in nym kra ju,
bo my nie pa mię ta my aby w na szym kra ju da no nam coś
po dob ne go za dar mo.

Pa no wie De ra /po seł któ ry zło żył pro jekt w sej mie/ 
i in ni człon ko wie par tii PiS oraz sym pa ty cy, nie karm cie
nas przed wy bor czy mi obiet ni ca mi, bo je że li sta ło by się
tak jak prze wi du je pro jekt PiS to my dział kow cy, a wie -
rzę, że wśród Was są rów nież dział kow cy zo sta nie my
bez dzia łek.

Je że li tak trosz czy cie się o dział kow ców, to dla cze go
im w ich zma ga niach nie po mo że cie np. w bu do wie in -
fra struk tu ry dro go wej, w mo der ni za cji do mów dział kow -
ca, ogro dze niu ogro dów, elek try fi ka cji itd. tyl ko chce cie
nam to ode brać i po da ro wać nie wia do mo ko mu.

My dział kow cy w du żej czę ści eme ry ci, oraz du ża
część mło dych mał żeństw, któ rych nie stać na wy po czy -
nek z ma ły mi dzieć mi w ośrod kach kra jo wych i za gra -
nicz nych, chce my na dział kach pra co wać, wy po czy wać,
uczyć mło de po ko le nie po sza no wa nia przy ro dy, a nie
zaj mo wać się po li ty ką i sta łą ob ra ną te go co da no nam
po nad 100 lat te mu.

Miej my na dzie ję, że zgło szo ny pro jekt usta wy nie zo -
sta nie za pa mię ta ny przez na szych na stęp ców ja ko Usta -
wa PiS, któ ra wy własz czy dział kow ców i od bie rze wy-
pra co wa ny przez la ta ich ma ją tek.

/-/ 31 pod pi sów

Za brze, kwie cień 2009 r.

Dział kow cy ROD „Bie la ny” we Wro cła wiu

APEL
Dział kow ców ROD Bie la ny

Dział kow cy ROD „Bie la ny” we Wro cła wiu, ze bra ni
na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym za rok 2008
zwra ca ją się z ape lem do Za rzą du Okrę go we go PZD 
o przed sta wie nie ne ga tyw ne go zda nia dział kow ców, 
w spra wie no we go pro jek tu Usta wy o Ogro dach Dział ko -
wych któ re go au to rem jest po seł PiS, pan An drzej De ra.

Pro jekt Usta wy z dnia 23.03.2009 r. nie wno si dział -
kow com nic uspo ka ja ją ce go, prze ciw nie, po wo du je nie -
uf ność wo bec po czy nań Sej mu. Wszel kie dal sze
ma ni pu lo wa nie przy Usta wie o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych, słu ży je dy nie pod grze wa niu at mos fe ry 
i do pro wa dza użyt kow ni ków dzia łek do cią głej nie pew -
no ści

Dal sze two rze nie no wych ustaw, ro dzi py ta nie: dla cze -
go tak bar dzo za le ży Po słom na zli kwi do wa niu Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców? Czy cho dzi o pra cow ni ków
Za rzą du Kra jo we go i Za rzą dów Okrę go wych, spo łecz ni -
ków w Za rzą dach Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
czy o zie mię, któ ra sta je się bar dzo ła ko mym ką skiem?

Ape lu je my do wszyst kich Po słów o głę bo ką ana li zę
pro jek tu usta wy oraz jej ne ga tyw nych skut ków dla mi lio -
na ro dzin pol skich sprzecz no ści jej za pi sów z kon sty tu -
cją i in ny mi usta wa mi. Li czy my na to, że pro jekt usta wy
zo sta nie od rzu co ny po pierw szym czy ta niu. Jed no cze -
śnie wy ra ża my swo je po par cie dla wszyst kich dzia łań
Za rzą du Ogro du zmie rza ją cych do obro ny na szych ży -
wot nych in te re sów.

Po raz ko lej ny wszel kim dzia ła niom za gra ża ją cym ist -
nie niu ogro dów dział ko wych mó wi my zde cy do wa ne
Nie.

Pre zes Za rzą du ROD Bie la ny
/-/ Ja dwi ga StrągWro cław, 18 kwiet nia 2009 r.
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Dział kow cy No wej So li zrze sze ni w 10-ciu ogro dach
dział ko wych po prze pro wa dze niu sze ro kiej kon sul ta cji
oraz dys ku sji wśród swo ich człon ków wy ra ża ją głę bo -
kie za nie po ko je nie i obu rze nie po ja wie niem się in for ma -
cji o zło że niu przez Pa na i Pań ski Klub pro jek tu no wej
Usta wy o ROD w Sej mie RP.

Pro jekt ten zo stał opra co wa ny bez do sta tecz nej zna jo -
mo ści pro ble ma ty ki ROD, a szcze gól nie po nad 100-let -
niej tra dy cji jej po wsta nia. Nie wie le od bie ga on od
do tych cza so wych zło żo nych pro jek tów au tor stwa PiS
sprzed dwóch lat. Nie wno si żad nych no wych roz wią -
zań, a je dy nie po wie la wy świech ta ne fra ze sy mó wiąc o
od da wa niu grun tów za bez cen, li kwi da cji Pol skie go
związ ku dział kow ców, na cjo na li za cji majt ku spo łecz ne -
go oraz tzw. uwłasz cze nia.

Je ste śmy prze ciw ni ja kim kol wiek zmia nom i ape lu je -
my do Pa na jak rów nież do Pań skich ko le gów z PiS 
o po zo sta wie nie nas w spo ko ju.

Za rzą dza nie Ro dzin ny mi Ogro da mi zo staw cie Pol skie -
mu Związ ko wi dział kow ców. Ma my peł ne za ufa nie do
PZD i nie chce my po dzie lić lo su by łych pra cow ni ków
PGR -ów oraz na szych upa dłych w mie ście za kła dów
pra cy. 

Pa nie Po śle. Usłysz cie wresz cie głos 614 000 dział -
kow ców, któ rzy po pie ra ją Usta wę o ROD z 8.07.2005 r. 
i nie ocze ku ją od Was żad nych zmian ani żad nej po mo cy.

Bę dzie my wdzięcz ni jak Pan zro zu mie i jak dział ko -
wiec nie bę dzie dzia łał prze ciw ko swo im ko le gom dział -
kow com.

/-/ 

STANOWISKA INDYWIDUALNE

ROD „Je dyn ka” w No wej So li

Pan An drzej De ra
Klub Par la men tar ny
Pra wa i Spra wie dli wo ści

STA NO WI SKO
w spra wie zmia ny Usta wy o ROD

No wa Sól, 6 kwiet nia 2009 r.

Czło nek ROD „Po god ny” w Szcze ci nie

Ja nusz Pa li kot
Po seł RP

Sza now ny Pa nie Po śle,
Je stem człon kiem Pol skie go Związ ku Dział kow ców

od 1970 r. W związ ku z czym mam du że do świad cze nie
związ ko we. Cho dzę po tej zie mi już pa rę lat. Są dzę, że
na le żę do osób, któ re do brze zna ją usta wę o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych, Sta tut i Re gu la min PZD. Mo gę
więc w tych kwe stiach za bie rać głos. Usta wę z dnia 
8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych bę -
dę bro nił cho ciaż by z dwóch po wo dów (jest ich znacz -
nie wię cej):

1. Jest to do bra usta wa dla dział kow ców: gwa ran tu je
ist nie nie ogro dów, ich roz wój i nie prze szka dza roz wo -
jo wi żad nej in nej in fra struk tu ry  – Uwzględ nia do ro bek
wie lu po ko leń człon ków PZD.

2. Nikt ko rzyst niej szej dla dział kow ców nie za pro po no -
wał. Tą któ rą zło żył do Sej mu w dniu 23.03.2009 r. po seł
wnio sko daw ca An drzej De ra kon kret na jest w jed nym;
„na le ży zli kwi do wać Pol ski Zwią zek Dział kow ców”. Ta -
kie go pro jek tu nie bę dę po pie rał. Po prę na to miast każ de
dzia ła nia Pa na Po sła Ja nu sza Pa li ko ta, bo wiem je stem głę -
bo ko prze ko na ny, że Pan Po seł nic nie bę dzie nisz czył co
do brze funk cjo nu je, co słu ży lu dziom, a je że li zgło si pro -
po zy cję do obo wią zu ją cej usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych na pew no bę dą roz sąd ne.

P.S. Pa nie Po śle niech Pan wy star tu je w wy bo rach pre -
zy denc kich. Bę dę Pa na po pie raj bo głę bo ko wie rzę, że
ja ko Pre zy dent RP bę dzie Pan we to wał wszyst kie usta -
wy, któ re li kwi do wa ły by Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

/-/ Wła dy sław Ka cza now ski
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Z wiel kim nie po ko jem przy ją łem ko lej ny pro jekt
zmia ny Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

Na sza Usta wa o ROD do brze słu ży zde cy do wa nej
więk szo ści dział kow ców i tyl ko fru stra ci i oso by o nie-
czy stych in ten cjach chcą jej zmia ny, bo pra gną znisz cze -
nia ogro dów, wi dząc w tym spo sób na re ali za cję swo ich
ce lów.

Uwa żam, iż w dzia łal no ści usta wo daw czej po win na
obo wią zy wać ta sa ma za sa da, któ ra obo wią zu je le ka rzy 
– „pri mum non no ce re” – po pierw sze nie szko dzić i wie -
rzę, że w zgo dzie z tą za sa dą Pan i Pa na Klub Po sel ski bę -
dzie cie roz pa try wa li pro ble ma ty kę ogro dów dział ko wych.

Do sko na le też wiem, że w Pol sce za zmia ną Usta wy 
o ROD lob bu ją po tęż ne gru py in te re sów z bran ży bu -
dow la nej, han dlo wej, ob ro tu nie ru cho mo ścia mi. 

Ich in te re sy sto ją w oczy wi stej sprzecz no ści z ra cją 
i pra wem mi lio nów dział kow ców i ich ro dzin. 

Z wiel kim smut kiem stwier dzam, że Po seł z mo jej ro -
dzin nej zie mi ostrow skiej za an ga żo wał się aż tak moc no
w pro ce der ma ją cy na ce lu nie uwłasz cze nie a wy własz -
cze nie dział kow ców. Prze cież Pan Pa nie Po śle, ja ko ab -
sol went Wy dzia łu Pra wa Po znań skiej Al ma Ma ter

do sko na le wie ja kie kon se kwen cje dla 70% dział kow -
ców przy nie sie wpro wa dze nie w ży cie Wa sze go pro jek -
tu Usta wy.

Prze cież ni gdy do tych czas Pan Pa nie Po śle nie wsła wił
się jaz dą sa mo cho dem po czte rech jabł kach, nie prze par -
ko wy wał Pan sa mo cho dów me to dą Po sła Orze chow skie -
go, nie jeź dził Pan w po li cyj nym kon wo ju jak Po seł
Kur ski, a mam na tręt ne wra że nie że z tym pro jek tem
usta wy jest „coś tam, coś tam” nie tak.

Już na pierw szy rzut oka wi dać że jest to kom pi la cja
Usta wy z 1981 ro ku (o pra cow ni czych ogro dach dział ko -
wych) Usta wy z 2005 ro ku o Ro dzin nych Ogro dach
dział ko wych i dwóch pro jek tów PiS w tej kwe stii od rzu -
co nych uprzed nio przez sejm. To wszyst ko pod la ne so -
sem nie kon sty tu cyj no ści i po par te błę da mi np. uży wa nie
na zwy Fun dusz Roz wo ju Pra cow ni czych Ogro dów
Dział ko wych (nie ist nie je pod tą na zwą od 2005 ro ku),
błę dy w art. 13 ust. 2 pkt. 7 i 8, art. 18 ust. l pkt. 2 i 4, art.
19 ust. 3) dwu krot ne uży wa nie ar ty ku łu 18 – my ślę że
jest jesz cze czas by wy co fać się z tej nie szczę snej awan -
tu ry. Mi mo wszyst ko uwa żam że my dział kow cy ma my
pra wo ocze ki wać od Pa na i Pań skie go Klu bu Par la men -
tar ne go pra we go i spra wie dli we go po trak to wa nia.

Z wy ra za mi sza cun ku
/-/ Je rzy Te luk 

Dział ko wiec z Zie lo nej Gó ry

Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej
War sza wa
Pan Po seł An drzej De ra

Zie lo na Gó ra, 10 kwiet nia 2009 r.

Czło nek ROD „Ina” w Go le nio wie

Klub Par la men tar ny
Pra wa i Spra wie dli wo ści
Pan Po seł An drzej De ra
War sza wa

Sza now ny Pa nie Po śle
W dniu 23.03.2009 r. słu cha łem i oglą da łem z uwa gą

Pa na wy stą pie nia na Kon fe ren cji pra so wej, na któ rej to
po in for mo wał o zło że niu do „La ski Mar szał kow skiej”
„no we go – sta re go pro jek tu Usta wy ma ją ce go na ce lu li -
kwi da cję Związ ku a za ra zem wy zwo le nie uci śnio nych”.
Przy naj mniej ja jak i człon ko wie ogro du, w któ rych
imie niu pi szę ta ki mi się nie czu ją.

Po wy słu cha niu i ogląd nię ciu wy stą pie nia twier dzę, że
by ły one bar dzo ża ło sne. Pa na wy stą pie nie by ło w sty lu
wy gło szo nych w cza sie „Ma ni fe stu Lip co we go” z tym
wów czas „wy własz czo no ku ła ków, a zie mię da wa no

bied nym” a w Pa na wer sji „Za brać bied nym a dać bo ga -
tym” tj. ko le siom z na ru sze niem pra wa, któ rzy urzą dza -
ją dział ki nie zgod nie z pra wem bę dąc człon ka mi P.Z.D,
– lub de we lo pe rom, któ rzy na tym że ru ją. Wy stą pie nie
współ to wa rzysz ki, któ ra wy glą da ła – nie ko rzyst nie? To
wy po wiedz jej by ła „w sty lu nie udol nej stro fy z Mię dzy -
na ro dów ki” „wy klę ty po wstań lu du zie mi”.

Stwier dzam na pod sta wie tej trans mi sji, że jak na po -
czą tek był to bar dzo nie udol ny wy stęp i na na stęp ny
„oczy wi ście w obec no ści na sze go przed sta wi cie la” na le -
ży wy brać lep sze go re ży se ra. 
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Pa nie Po śle
Nie bę dę usto sun ko wy wał się do pro po no wa nej usta -

wy, bo nie znam jej tre ści, z wy po wie dzi wy gło szo nej 
z te le wi zji praw do po dob nie „ta sa ma kieł ba sa”, któ rą
wcze śniej pa no wie (PiS) pro po no wa li ście.

Pa nie Po śle za sko czo ny je stem kre cią ro bo tą, ja ką Pan,
ja ko wy bra niec Na ro du pro wa dzi prze ciw ko te mu Na ro -
do wi? Od no si się to do nie ujaw nie ni tej usta wy oraz sze -
ro kiej kon sul ta cji z mi lio no wą or ga ni za cją, któ ra ma
pra wo dzia łać w Wol nym Pań stwie Pol skim, or ga ni za cji
(związ ku dzia ła ją cej w ukła dzie Eu ro pej skim gdzie nie
ma kon flik tów, a ra czej wspar cie tych rzą dów oraz spo -
łecz ne po par cie).

Pa nic Po śle do ty czy to ko le gów i ko le ża nek, któ rzy są
au to ra mi tej usta wy – Pa no wie i Pa nie prze stań cie!

– Skłó cać spo łe czeń stwo, któ re jest i tak skłó co ne.
– Roz wa lać w spo sób in try ganc ki or ga ni za cję, któ ra

jest je dy ną z or ga ni za cji sa mo dziel nie dzia ła ją cą bez po -
mo cy pań stwa. Or ga ni za cji, któ ra ma za za da nie spo łecz -
nej po mo cy spo łe czeń stwu. Or ga ni za cji za bez pie cza ją cej
wa run ki ma te rial nej po mo cy, a szcze gól nie eme ry tom 
i ren ci stom oraz lu dziom o naj niż szym po zio mie ma te -
rial nym. Wspo ma ga my rów nież or ga ni za cje cha ry ta tyw -
ne (Dom Dziec ka, Opie ki Spo łecz nej) Np. nasz ogród,
co ro ku do star cza 3000 kg świe żych wa rzyw i owo ców.

A zaj mij cie się:
– Spra wa mi kry zy su go spo dar cze go, któ ry do pro wa -

dził do skłó ce nia na sze go Na ro du oraz brak za ufa nia do

na szej wła dzy usta wo daw czej jak i Rzą du. Ostat nie straj -
ki i ak cje ostrze gaw cze udo wad nia ją te ra cje.

– Sze rzą cym się bez ro bo ciem, któ re przy bie ra we dług
son da ży nie bez piecz ny po ziom.

– Ubó stwem, któ re z ro ku na rok wzra sta.
– Eme ry ta mi i ren ci sta mi, któ rych eme ry tu ry są zwy -

kłą jał muż ną
– Do stę pem do lecz nic twa spe cja li stycz ne go i szpi ta li

gdyż ten sys tem, do kła da jąc do te go wy so kie ce ny le -
ków sta le wzra sta ją ce na zy wam to - „Pol ską eu ta na zją”
a szcze gól nie osób star szych.

– Ogra ni cze niem ko mi no wych za rob ków a szcze gól nie
osób pia stu ją cych sta no wi ska na szcze blu Wła dzy Rzą -
do wej, Sej mo wej, Spół kach Skar bu Pań stwa i Or ga nów
Sa mo rzą do wych.

– Przy zna wa nie mi lio no wych kwot ze środ ków pu -
blicz nych, ja ko na gro dy dla wą skich grup eli tar nych.

– Za prze sta nie opra co wy wa nia Ustaw przez po słów
pod swo je in te re sy jak to ma miej sce w przy pad ku Pa na
Mi tra sa.

A o Usta wie, któ rą Pan przy udzia le swo ich ko le gów 
i ko le ża nek opra co wał, ma my pra wo tak my śleć i tak
my ślą Ci, z któ ry mi pro wa dzi łem dys ku sję.

Sza now ny Pa nie Po śle o ile jest Pan czło wie kiem ho -
no ru oraz „wy so ko wy kształ co nym" jak to stwier dzi ła
Pa na To wa rzysz ka w te le wi zji to niech Pan wy co fa zło -
żo ny „bu bel”, „pla giat” z La ski Mar szał kow skiej i nie
skłó ca Na szej dział ko wej ro dzi ny.

Z po wa ża niem
/-/ Wik tor Dą brow skiGo le niów, 24 mar ca 2009 r.

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

Sza now ny Pa nie Mar szał ku,
W dniu 23.03.2009 ro ku gru pa po słów z PiS pod egi -

dą Pa na po sła De ry skie ro wa ła na rę ce Pa na pro jekt (pla -
giat) usta wy o ogro dach dział ko wych. Gru pa po słów,
któ ra nę ka Nasz Zwią zek co raz to no wy mi – sta ry mi po -
my sła mi jest bez po śred nio za in te re so wa na li kwi da cją
Związ ku. Dzia ła nia ich i for so wa nie wspo mnia nej usta -
wy nie wpły wa do dat nio na sa mo po czu cie mi lio no wej
rze szy dział ko wi czów.

Sys tem pro po no wa ny wpro wa dzi je dy nie je den wiel ki
ba ła gan, po wsta ną sta no wi ska pra cy w urzę dach wszyst -
kich szcze bli, pro ce sy są do we, wąt pli wo ści, kto i za co
ma pła cić i ile, a co bę dzie z rosz cze nia mi?

Usta wa ja ką po sia da my za bez pie cza nam spo koj ną
pra cę na dział kach oraz da je cie szyć się pięk nem roz wi -
ja ją cej się przy ro dy. Dla wie lu z nas to je dy ne do bro, ja -
kie nam po zo sta ło w star czym okre sie na sze go ży cia.

Dla te go też kie ru jąc na rę ce Pa na ten list, ocze ku je my
za nie cha nia ma ni pu la cji wo kół na szych ogro dów 
i Związ ku. Szcze gól nie gru py po słów PiS na cze le z Pa -
nem Gą siew skim głów nym pro jek to daw cą, któ ry wraz 
z ko le ga mi dą ży do ode bra nia nam te go, co wy pra co wa -
ły na sze po ko le nia.

Uwa żam, że sta no wi sko Pa na Mar szał ka po ło ży kres
tej wie lo let niej bez sen sow nej „woj nie” i przy wró ci wia -
rę i za ufa nie do wła dzy, ja ką jest Sejm RP.

Z po wa ża niem
/-/ Wik tor Dą brow ski
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Wio sna, jak tra dy cja ka że od kil ku lat, przy nio sła no -
wą fa lę ata ków na Pol ski Zwią zek Dział kow ców, or ga ni -
za cję ze wszech miar po trzeb ną spo łe czeń stwu
Pol skie mu.

Tyl ko Ci, któ rych no ga ni gdy nie po sta ła na dział ce
mo gą z ta kim lek ce wa że niem i krót ko wzrocz no ścią de -
cy do wać o jej przy szło ści. Ma miąc obiet ni ca mi „wła sno -
ści” nie wie le mó wią o dal szych pro ce sach prze-
kształ ce nia jak za rzą dza nie ma jąt kiem, kosz ty utrzy ma -

nia, za go spo da ro wa nie dzia łek, za że gny wa nie kon flik -
tów i wie le jesz cze in nych „dro bia zgów” ale jak że istot -
nych dla nas, sze re go wych dział kow ców.

Mo że, gdy by ini cja to rzy prze mian ze chcie li uzgod nić
z wła dza mi Związ ku swo je ocze ki wa nia od na szej or ga -
ni za cji bez pro po no wa nia ra dy kal nych zmian, wów czas
star si, ubo dzy lu dzie mo gli by spo koj nie wy po czy wać na
swo ich dział kach i cie szyć się nie jed no krot nie je dy ną ra -
do ścią swo je go ży cia.

/-/

Dział ko wicz ka z woj. War miń sko -Ma zur skie go

Mar sza łek Sej mu Rzecz po spo li tej Pol skiej
War sza wa

Olsz tyn, 6 kwiet nia 2009 r.

Kra jo wy In spek tor Spo łecz ny ds. Ogro du Dział ko we go 
ROD im. I. Kra sic kie go 
w Lidz bar ku War miń skim

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

Pa nie Prze wod ni czą cy pi sze do Pa na ja ko zwo len nik
PiS -u, ale nie pry wa ty za cji Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych pro po no wa nych przez Klub PiS -u. Wa sze ko lej -
ne pro po zy cje ustaw, to są usta wy uwłasz cze nio we dla
lu dzi bo ga tych, ta kich np. jak pan po seł De ra, któ ry jest
użyt kow ni kiem, ale ma rzy nu się wg usta wy 1500 m2, 
a to już nie bę dzie dział ka, ale ogród w Ogro dzie. W
usta wach, któ re skła da cie w Sej mie, po głę bo kiej ana li -
zie, do cho dzę do wnio sku, że do bre go Pra wa to tam jest
nie wie le, a spra wie dli wo ści to już żad nej. Na wet za 1%
to nie wie lu dział kow ców bę dzie stać na wy ku pie nie
dział ki, a w du żych mia stach jak np. War sza wa, Po znań,
Łódź gdzie m2 zie mi ma bar dzo du żą ce nę to bę dą w sta -
nie za ro bić tyl ko bo ga ci, a co z ty mi co użyt ku ją dział ki
2, 3 czy 5 lat. Wa sze pro po zy cje ustaw w tym te re nie
przy no szą wię cej szko dy niż po żyt ku dla PiS -u, „Zę by”

w Sej mie z ty mi usta wa mi stra ci li już O.K.P. i A.W.S. ta
głu po ta prze szła na PiS. Czy pa no wie po sło wie z PiS -u
ma ją tak ni ską świa do mość, że ogro dy dział ko we są 
w ca łej Eu ro pie i nie są to ogro dy uwłasz czo ne, 15
państw Unii Eu ro pej skiej jest sto wa rzy szo na w jed nej
or ga ni za cji. W tych kra jach bo gat szych niż Pol ska np.
Niem cy, Fran cja, kra je skan dy naw skie nie ma ta kiej głu -
po ty – pry wa ty za cji ogro dów i li kwi da cji Kra jo wych
Związ ków Dział ko wych.

Pa nie po śle Go siew ski je śli nie chce cie po dzie lić lo su
O.K.P. -u i A.W.S. – u prze stań cie skła dać ko lej ne pro -
jek ty ustaw uwłasz cze nia dział kow ców. To mo że przy -
spo rzyć Wam wię cej zwo len ni ków niż ma cie w son-
da żach dziś. To naj wyż szy czas że by ście da li spo kój
zwy kłym dział kow com, bo tych bo ga tych chęt nych na
pry wa ty za cję jest nie wiel ka gru pa.

Z po wa ża niem,
/-/ Hen ryk Kró li kow skiOlsz tyn, 17 kwiet nia 2009 r.
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Sza now ny Pa nie Mar szał ku
Zwra cam się uprzej mie o po ło że nie kre su cią głe mu nę -

ka niu tak licz ne go gro na dział kow ców róż ny mi ob łud -
ny mi pro jek ta mi zmie rza ją cy mi do ogłu pie nia, po -
róż nie nia lu dzi i fak tycz nej li kwi da cji ogród ko wych oraz
PZD – obroń cy praw dział kow ców. W imię cze go czy nią
to róż ni pseu do re for ma to rzy? Z ich pro jek tów, jak przy -
sło wio we szy dło z wor ka wy cho dzą: zła wo la, wal ka 

o róż ne in te re sy i in te re si ki, po ro nio ne po my sły or ga ni -
za cyj ne, brak po sza no wa nia pod sta wo wych praw oby -
wa tel skich. Ta kim przy kła dem jest no wy pro jekt PiS 
z 23.III.2009 r. – o wy so kim stop niu ob łu dy i fał szy wej
tro ski o dział kow ców. Pro si my Pa na Mar szał ka, aby za -
po biegł Pan wma new ro wa nia Plat for my Oby wa tel skiej
w tą ob łud ną grę. To bę dzie pro bierz na ko go gło so wać
w naj bliż szych wy bo rach.

/-/ 

Dział ko wiec z ROD „Wy go da” w Bia łym sto ku

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

Bia ły stok, 20 kwiet nia 2009 r.

Dział ko wicz ka z ROD „Wy go da” w Bia łym sto ku

Pan Ste fan Nie sio łow ski
Wi ce mar sza łek Sej mu RP
War sza wa

Pi szę do Pa na Mar szał ka gdyż znam Pa na oso bo wość,
a Pan mnie zro zu mie.

Cho dzi o pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych,
wnie sio nej dnia 23.03.2009 r., prze Pa na An drze ja De rę
– ja ko wnio sko daw cę.

Zno wu przez tę par tię, któ ra pro wa dzo na przez oszo -
ło mów, czy ni wszyst ko by Ro dzin ne Ogro dy dział ko we,
ich hi sto rię i do tych cza so wą dzia łal ność zni we czyć.

Pa nie Mar szał ku, czy to nie idio tyzm, iż trak tu ją nas
jak nie uków /wraz z ro dzi ną je stem dział ko wicz ką od 
40 lat/ i wtrą ca ją się do nas dział kow ców jak kie dyś eko -
nom na dwo rze do for na li. My nie wtrą ca my się do żad -
nych par tii ani ich sta tu tów, mi mo iż ma my wie le
za strze żeń. Dla cze go, ktoś uwa ża się za mo no po li stę 
i wie naj le piej co nam po trze ba. Wszyst ko to co pro po -

nu je się w usta wie o ogro dach dział ko wych to stek bzdur
i kpin. Chcą zmie nić do tych cza so we ogro dy tyl ko dla te -
go, ze uzmy sło wi li so bie w tych kar ło wych gło wach, ze
to spu ści zna ko mu ni zmu nie wie dzą o tym, że hi sto ria
ogro dów dział ko wych się ga po nad 100 lat, a więc gdzie
do ko mu ny w Pol sce.

Wiem, iż jest to chwyt pro pa gan do wy, przed wy bor czy
PiS, by wy grać wy bo ry.

Zna jąc sy tu ację na ryn ku po li tycz nym, wszyst ko
świad czy o tym, iż wy bo rów w ta kim za mia rze, nie wy -
gra ją.

Przed sta wia jąc po wyż sze pro szę w imie niu mo im, mo -
jej ro dzi ny i dział kow ców na sze go ROD, by Pan ja ko
Mar sza łek sej mu, ko rzy sta jąc ze swo ich upraw nień, nie
do pu ścił po wyż sze go pro jek tu usta wy pod ob ra dy Sej mu.

W imie niu wła snym i spo łecz no ści ogro du
Prze sy łam wy ra zy sza cun ku.

/-/ Ja dwi ga FrankBia ły stok, 20 kwiet nia 2009 r.
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Do ty czy: pry wa ty za cji PZD
Na prze strze ni po nad 100 lat ni gdy nie by ło ty le za -

mie sza nia wo kół Ro dzin nych Ogro dów dział ko wych. 
W ostat nich la tach to PO to znów PiS chce za własz czyć
na sze dział ki. Chce ode brać dział kow com, lu dziom spo -
kój na któ ry za słu ży li w wie ku eme ry tal nym i nie tyl ko.
To na na szych pięk nych dział kach spo ty ka ją się ca łe ro -
dzi ny aby cie szyć się ży ciem w ro dzin nym gro nie wśród
słoń ca i zie le ni.

Zwra ca my się wiec do Par la men tu i wszyst kich opcji
po li tycz nych, aby raz na za wsze od rzu ci li po mysł zmia -

ny wła sno ści. Pol ski Zwią zek Dział kow ców cie szy się
wy so kim au to ry te tem nie tyl ko w Pol sce, ale rów nież 
w Eu ro pie. In ne kra je za zdrosz czą nam na szej struk tu ry
pod wzglę dem go spo dar czym, me ry to rycz nym i or ga ni -
za cyj nym. Nie chce my ha mo wać roz wo ju na sze go kra -
ju, ale roz wią za nie PZD i kra dzież na szych te re nów nie
zga dza my się.

Ta kie sta no wi sko na NIE po pie ra ca ła rze sza pol skich
dział kow ców zrze szo nych w Ro dzin nych Ogro dach
dział ko wych.

My rów nież je ste śmy wa szy mi wy bor ca mi.

Z wy ra za mi sza cun ku

Dział ko wiec z 30-let nim sta żem
/-/ mgr Lech Rau hut

Lech Rau hut z No wej So li

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

No wa Sól, 22 kwiet nia 2009 r.

Dział ko wiec z ROD „Mal wa” w Su wał kach

Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek RP

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
W ni niej szym wy stę pu ję z Ape lem o od rzu ce nie wnio -

sku Po sła Pa na An drze ja De ry z po wo du, że:
– wnio sek nie ma żad ne go uza sad nie nia me ry to rycz ne -

go, ani go spo dar cze go,
– jest on bu blem do kwa dra tu, z my ślą o suk ce sie po -

li tycz no – spo łecz nym,
– przy no si szko dę, tak rze szy oby wa te li, jak i dla Rzą -

du, bo wiem za bie ra im cen ny czas do uzdra wia nia go -
spo dar ki oraz do po zy ski wa nia środ ków fi nan so wych do
za bez pie cze nia po trzeb Kra ju i Na ro du.

Wo bec po wyż sze go sta nu rze czy go rą co ape lu ję, aby
pan Mar sza łek prze ko nał swo ich przy ja ciół i so jusz ni -
ków do od rzu ce nia te go bu bla już w pierw szym czy ta niu,
ten wnio sek ja ko bez za sad ny i szko dli wy.

Ist nie ję ta ka teo ria, że kto wy stę pu je prze ciw ko swo im
oby wa te lom w pew nym mo men cie tra ci wła dzę.

Pa nie Mar szał ku pro szę pa mię tać, że rze sza oby wa te -
li ogro dów dział ko wych wy no si oko ło 2 mln osób. Nie
mniej jed nak mo że ona być przy po par ciu od no śnej par -
tii prze ciw ko – na wet do 5 mln. Pra gnę przy po mnieć, że
to ci sa mi oby wa te le gre mial nie po par li re struk tu ry za cję

prze mia ny ustro ju na szej umę czo nej Oj czy zny. Tak więc
nie są oni re lik ta mi ko mu ni zmu, wręcz prze ciw nie. Do -
ko na li prze obra że nia kra ju i świa ta, a te raz po no szą kon -
se kwen cję upo ko rze nia i bie dy. Brak pra cy a z te go
po wo du środ ków do ży cia. Już od kil ku na stu lat cią gle ta
sa ma par tia cze pia się ogro dów dział ko wych, nie po zwa -
la im spo koj nie od po czy wać i w mia rę moż li wo ści wspo -
ma gać ro dzi ny.

Bar dzo pro szę zaj mij cie się go spo dar ką i po zy ski wa -
niem środ ków fi nan so wych, w ce lu wzmoc nie nia ka pi -
ta łu do wzro stu BKP. W ten to spo sób wszyst kie
dzie dzi ny bę dą mia ły więk sze do ta cje na po lep sze nie
swo jej dzia łal no ści.

Oczy wi ście mam na my śli ostat nie wy da rze nia z ban -
ka mi i wie lu fir ma mi go spo dar czy mi, któ re stra ci ły
ogrom ne su my pie nię dzy na opcjach ka pi ta ło wych. Te
oszu stwa oscy lu ją na wie le mi liar dów zło tych. Ja nie
mam pre ten sji do fi nan si stów za gra nicz nych. Mam na to -
miast ogrom ny żal do na szych po la ków pra cu ją cych 
w ban kach za gra nicz nych. To oni zna li re alia fi nan so we
na sze go Kra ju. Na tej pod sta wie do ko na li oszu stów. Wy -
kra dli na sze ta jem ni ce, sprze da jąc je ob ce mu ka pi ta ło wi.
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Wo bec po wyż sze go Rząd Pol ski po wi nien za zdra dę
swo je go na ro du po sta wić przed Są dem te oso by, aby to
wię cej się nie po wtó rzy ło.

Swo ją dro gą Rząd Pol ski po wi nien wszyst kie spra wy
skie ro wać do Są du z po wódz twa cy wil ne go, w ce lu od -
zy ska nia utra co nych środ ków fi nan so wych. Tak po stą -

pił Rząd Wło ski od zy sku jąc wszyst kie środ ki fi nan so -
we.

Mam na dzie ję i ufam te mu Rzą do wi, że raz na za wsze
ukró ci ten pro ce der, bo wiem Oby wa te le nie mo gą wie le,
ale kil ka ra zy na 4 la ta mo gą zmie niać po glą dy nie przy -
ja znej im par tii.

Z po wa ża niem i wy ra za mi sza cun ku
/-/ Zyg munt Mi chal ski

Wal ne Ze bra nie ROD „Ja rzyn ka” w Ka mień cu Ząb kow skim

PRO TEST
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go z ROD „Ja rzyn ka” w Ka mień cu Ząb ko wic kim 

z dnia 28.03.2009 r.

STANOWISKA WALNYCH ZEBRA¡ I ZARZÑDÓW ROD

Człon ko wie ROD „Ja rzyn ka” w Ka mień cu Ząb ko wic -
kim uczest ni czą cy w 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 -
wa o Ogro dach Dział ko wych” zgło szo nym do Sej mu 
w dniu 23.03.2009 r. przez po słów Pra wa i Spra wie dli wo -
ści zmie rza ją ce go do li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział -
ko we go, uchwa la ją pro test we dług te go pro jek tu. Obec na
usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. 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 stwo rzo na przez or ga ny ad mi ni stra cyj ne stwo rzy
moż li wość sprze da ży dzia łek dla osób ma jęt nych.

Nie chce my ta kiej or ga ni za cji, sprze ci wia my się za -
mia rom li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Pra gnie my pra co wać spo koj nie dla do bra wszyst kich
lu dzi i na szych człon ków ro dzin w Ka mień cu Ząb ko wic -
kim.

Pod pi sy uczest ni ków Ze bra nia
/-/ 20 pod pi sów

Wal ne Ze bra nie ROD „Od ro dze nie” w Śro dzie Wiel ko pol skiej

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Od ro dze nie” w Śro dzie Wiel ko pol skiej

z 18 kwiet nia 2009 r.

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

Wal ne Ze bra nie ROD „Od ro dze nie” wy ra ża głę bo ki
nie po kój o los na sze go ogro du i los ca łe go ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce w na stęp stwie zgło sze nia przez po -
sła De rę pro jek tu usta wy o ogród kach dział ko wych. Ogro -
dy dział ko we za wsze mia ły słu żyć naj uboż szym. Za-
pro po no wa na usta wa do pro wa dzić mo że do po gor sze nia
ich sta tu su ja ko dział kow ca, a na wet do utra ty dział ki. Wy -
kup dzia łek za le żeć ma wy łącz nie od wo li gmi ny. Je śli ko -
goś nie bę dzie stać na wy kup mo że pod pi sać z gmi ną

umo wę o użyt ko wa nie, na jem lub dzier ża wę dział ki, na
wa run kach po dyk to wa nych przez gmi nę. Kosz ty utrzy -
ma nia zwięk szą się zna czą co, bo trze ba jesz cze opła cić
kosz ty ad mi ni stra cyj ne, a tak że pła cić za funk cjo no wa nie
za rzą du. Tak więc za miast uwłasz cze nia i po pra wy by tu
dział kow cy mo gą otrzy mać w naj lep szym ra zie zna czą cy
wzrost kosz tów utrzy ma nia dział ki, a w przy pad ku gdy
gmi na nie bę dzie chcia ła sprze dać dział kow com grun tu,
dział kę bę dzie moż na ła two stra cić.
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Wy ra ża my tak że nie po kój o los ogro dów w du żych
mia stach, gdzie więk szość ogro dów ma nie ure gu lo wa ny
stan praw ny, a sa mo rzą dy miast otwar cie mó wią, że
grun ty nie są na sprze daż w ra mach uwłasz cze nia. W su -
mie oce nia my, że je śli doj dzie do uwłasz cze nia na wa -
run kach za pi sa nych w pro jek cie usta wy zy ska ją bo ga ci,

a stra cą jak zwy kle naj uboż si. Nie chce my ta kie go
uwłasz cze nia i nie chce my li kwi da cji na sze go Związ ku,
któ ry sku tecz nie bro ni ogro dy przed li kwi da cją i two rzy
wa run ki do roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go. Ape lu -
je my do Po słów na Sejm o nie przyj mo wa nie zgło szo -
ne go pro jek tu usta wy.

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

Ko le gium Pre ze sów ROD w Śre mie

Sz. Pan
Sta ni sław Że li chow ski
Prze wod ni czą cy Klu bu Po sel skie go PSL

Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy,
Zwra ca my się do Pa na ja ko kie ru ją ce go pra ca mi Klu -

bu Par la men tar ne go PSL -par tii ma ją cej więk szość ze
współ -ko ali cjan tem Plat for mą Oby wa tel ską w obec nym
Sej mie. Z te go też wzglę du ja ko par tia współ rzą dzą ca
ma moż li wość wpły wa nia na pro ce do wa nie ustaw. Do -
tar ły do nas ma te ria ły ze stron in ter ne to wych, na któ -
rych to jest pro jekt Pra wa i Spra wie dli wo ści do ty czą cy
no wej usta wy o „ogród kach dział ko wych”. Je ste śmy
tym fak tem nie zmier nie zdzi wie ni, bo prze cież usta wa o
go dzin nych Ogro dach Dział ko wych” współ -au tor stwa
Pa na par tii zo sta ła uchwa lo na 8 lip ca 2005 r. Naj le piej
sam Pan ro zu mie, że w spra wach w któ rych w grę wcho -
dzi go spo dar ka zie mią, mu szą być dzia ła nia sta bil ne i
w dłuż szym okre sie cza su, a nas upra wia ją cych dział ki
w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych za ska ku je się
ku rio zal ny mi pro po zy cja mi o cha rak te rze re wo lu cyj -
nym. Jak ina czej moż na okre ślić pro po zy cje za war te w
pro jek cie ,,pi sow skiej” usta wy. Pro po nu je się więc zli -
kwi do wa nie nie za leż ne go sa mo rząd ne go i sa mo dziel -

ne go Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry le gi ty mu -
je się 100 let nią hi sto rią ma w swych sze re gach po nad
mi lion człon ków i dzia ła w opar ciu o Kon sty tu cje RP.
In nym ele men tem cha rak te ry zu ją cym ów pro jekt jest
po pu li stycz na pro po zy cja no wych wiel ko ści dzia łek od
600–1500 m2. Moż na się do my ślać, że PiS -owi cho dzi
o zdo by cie po kla sku za ta ki dar. My, dział kow cy py ta -
my się, a co z 966 ty sią cem dział kow ców, któ rzy od
100-le ci upra wia ją tyl ko 300–500 m2 dział ki. Do my śla -
my się, że Ci dział kow cy we dług za ło żeń tej par tii zo -
sta ną „upeł no rol nie niu” i każ dy z nich bę dzie mógł
do stać oko ło 1000 m. Ale czy wte dy bę dą to dział ki
upra wo we na „ogród kach dział ko wych” i skąd znaj dzie
się ty le grun tu.

Z peł nym za do wo le niem i sa tys fak cją przyj mu je my
ha sła gło szo ne przez Pa na par tię, że pra wo wła sno ści 
i pra wo na by te nie mo gą ule gać zmia nom pod wpły wem
chwi li, a w ta kim kie run ku zmie rza pro jekt PiS -u i gdy -
by zo stał uchwa lo ny do tknie on se tek ty się cy lu dzi prze -
waż nie o znacz nie ni skim sta tu sie ma te rial nym.

Prze wod ni czą cy KP
/-/ Śrem, 15 kwiet nia 2009 r. 

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

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Za rzą du ROD im. A. Mic kie wi cza w Ka li szu

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

Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
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. A. Mic kie wi cza w

Ka li szu, naj star sze go ogro du w mie ście z bli sko 80-le tią
tra dy cją są zbul wer so wa ni i obu rze ni po da ną przez Pol -
ską Agen cję Pra so wą in for ma cją, że Klub Par la men tar -
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ny Pra wa i Spra wie dli wo ści w dniu 23 mar ca 2009 ro ku
zło żył w Sej mie RP pro jekt no wej usta wy o ogro dach
dział ko wych.

Pro jekt za kła da li kwi da cję 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, na cjo na li za cję je go ma jąt ku, co wy raź nie
na ru sza Kon sty tu cję RP.

Przed mio to wy pro jekt no wej usta wy o ogro dach dział -
ko wych nie wpro wa dza no wej ja ko ści do po przed nich
pro po zy cji. Do tych cza so wa usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych cał ko wi cie za bez -
pie cza po trze by dział kow ców i jest dla nich bar dzo ko -
rzyst na. Pro po zy cje za war te w no wym pro jek cie usta wy
zmu sza ją dział kow ców do po nie sie nia do dat ko wych

kosz tów uwłasz cze nia i wy ku pu oraz pła ce nia po dat ków,
z któ rych od lat są tra dy cyj nie zwol nie ni.

Nad mie nia my, że w 2007 ro ku dział kow cy w ca łym
kra ju ze bra li po nad 614 tys. pod pi sów w obro nie do brze
funk cjo nu ją cej usta wy z 2005 ro ku, od rzu ca jąc po przed -
nie pro po zy cje zmian au tor stwa PiS.

Sza now ny Pa nie Mar szał ku
Dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im 

A. Mic kie wi cza w Ka li szu pro szą Pa na Mar szał ka oraz
Po słów RP o po moc w od rzu ce niu no we go pro jek tu usta -
wy o ogro dach dział ko wych, któ ry jest nie ko rzyst ny i od -
bie ra dział kow com pra wa na by te przez dzie się cio le cia.

Z dział ko wym po zdro wie niem
Pod pi sy uczest ni ków Wal ne go Ze bra nia

/-/ 52 pod pi syOtrzy mu ją: Klu by Par la men tar ne RP

Za rząd ROD „Ko le jarz” w Ostro wie Wiel ko pol skim

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

Do ty czy: Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych

W imie niu 300 dział kow ców oko ło 1100 osób ro dzin
człon ków na sze go ogro du Za rząd Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go „KO LE JARZ” w Ostro wie Wiel ko pol skim
ul. Wro cław ska wraz z ko mi sja mi sta tu to wy mi pro si
Sza now ne go Pa na Mar szał ka Sej mu RP o po zo sta wie -
nie bez zmian Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych.

Po par cie Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych wy ra zi li człon ko wie na sze go
ogro du bę dą cy mi jed no cze śnie do bro wol nie człon ka mi
Pol skie go Związ ku Dział kow ców wraz z ro dzi na mi, a na -
wet dzieć mi, któ re cie szą się dział ką ro dzi ców lub dziad -
ków skła da jąc swo je pod pi sy na pi śmie prze sła nym 
i zło żo nym w Kra jo wej Ra dzie PZD w War sza wie.

Ca łe ro dzi ny po sia da ją ce śred nio 450 m2 dział ki po -
grą żo ne co raz więk szym bez ro bo ciem w Ostro wie Wiel -
ko pol skim, eme ry ci, ren ci ści o bar dzo ni skich do cho-

dach, a za miesz ku ją ce w wy śmie wa nych blo kach 
i miesz ka niach ko mu nal nych ca ły wol ny czas spę dza ją
na dział kach, ko rzy sta jąc tak jak w okre sie po wo jen nym
z wa rzyw, owo ców wy pro du ko wa nych na wła snej dział -
ce i ko rzy sta ją z wy po czyn ku na dział ce bo na in ny wy -
po czy nek ich nie stać. Ogro dy dział ko we to en kla wa
zie le ni ta nich par ków dla mia sta. 

Skła da jąc pod pi sy ca łe ro dzi ny nie pra gną żad nej
zmia ny, nie chcą być uszczę śli wie ni po sia da niem wła -
sno ści in nej niż po sia da ją obec nie, nie stać ich na po no -
sze nie do dat ko wych kosz tów prze kształ ce nia, ma jąc
do świad cze nia z prze kształ ceń miesz kań spół dziel czych
za sym bo licz ną zło tów kę i wspól not miesz ka nio wych. 

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „KO LE -
JARZ” w Ostro wie Wiel ko pol skim ul. Wro cław ska 
w imie niu dział kow ców sta je po stro nie obec nej Usta wy
z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych i pro si o uwzględ nie nie na sze go sta no wi ska przy
roz pa try wa niu pro jek tu skła da ne go do La ski Mar szał -
kow skiej przez po słów i Klub Par la men tar ny PiS.

Łączymy pozdrowienia

Sekretarz Zarządu
/-/ D. Chłopek

Wiceprezes
/-/ R. Bąkowski

Prezes
/-/ J. Krzy żań ski

Ostrów Wiel., 17 kwiet nia 2009 r.
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Sza now ny Pa nie Pre mie rze
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Ks. Pre -

ła ta Ka zi mie rza Nie sio łow skie go w Ple sze wie wy ra ża
dez apro ba tę i obu rze nie na po czy na nia nie któ rych po -
słów w tym Pa na Po sła De ry, któ rzy po now nie po dej mu -
ją pró by do ty czą ce li kwi da cji Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 
w Pol sce.  Od kil ku lat trwa ją nie ustan nie ata ki na Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców. 

Pod czas kam pa nii wy bor czej za prze sta je się ata ko wać
nasz Zwią zek i na sze dział ki. 

W chwi li obec nej po kam pa nii wy bor czej na ra sta ją po -
now nie ata ki na Pol ski Zwią zek Dział kow ców. 

Za rów no w pra sie jak i me diach po ja wia ją się kłam li -
we i nie praw dzi we wy po wie dzi jak np. że dział kow cy
zmu sza ni są do pła ce nia bar dzo wy so kich skła dek człon -
kow skich, to znów że Ogro dy Dział ko we blo ku ją roz -
wój miast i sta ją na prze szko dzie in we sty cji zwią za nych
z roz wo jem miast. Pa nie Pre mie rze

Usta wa Sej mo wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych jest tak do brą usta wą, że nie na -
le ży już ni cze go zmie niać. 

Sza now ny Pa nie Pre mie rze
Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we w Pol sce sta no wią nie -

jed no krot nie je dy ne miej sce go dzi we go wy po czyn ku ol -
brzy miej rze szy ro dzin dział ko wych.

Nie jed no krot nie więk szo ści eme ry tów i ren ci stów czy
lu dzi bez ro bot nych nie stać jest na ja kie kol wiek in ne for -
my wy po czyn ku np. wcza sy, ko lo nie dla dzie ci itp. 
W wie lu przy pad kach dział ki są uzu peł nie niem a wręcz
je dy nym za opa trze niem w wa rzy wa, owo ce czy kwia ty.

Pró by li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców to
za mach na na sze dział ki i chęć po zba wie nia po nad mi lion
ro dzin w Pol sce ostat nich dóbr ja kie ma ją dział kow cy. 

Sza now ny Pa nie Pre mie rze
W Pol sce jest po nad mi lion ro dzin dział ko wych, któ -

rych wpro wa dza się w błąd i oszu ku je pod czas kam pa -
nii wy bor czych za pew nia jąc ich, że na sze dział ki są
nie na ru szal ne i nie ma żad nych za gro żeń.

Jak moż na dziś mó wić, że Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców i Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we do po zo sta ło ści po
PRL. Ro dzin ny Ogród Dział ko wy im. Ks. Pra ła ta Ka zi -
mie rza Nie sio łow skie go w Ple sze wie ist nie je już 85 lat 
a za ło żył go wła śnie ksiądz Pra łat Ka zi mierz Nie sio łow -
ski w 1924r - ów cze sny pro boszcz Ple szew skiej Pa ra fii 
a nie ja kiś PRL-owiec. Ogród po wstał w 1924 r. a więc
w okre sie, kie dy w Pol sce nie by ło jesz cze PRL.

W ostat nim cza sie w Pol sce po nad 614 000 dział kow -
ców wpi sa ło się na li sty z pro te stem prze ciw ko za mia -
rom li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców i Ro-
dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Pa nie Pre mie rze
Czy ta ka ilość oby wa te li Pol ski dla Rzą du, dla Pa nów

Po słów czy Pa nów Se na to rów dzi siaj już nic nie zna -
czy?!

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Ks. 
K. Nie sio łow skie go w Ple sze wie, ja ko przed sta wi cie le
sa mo rzą du pol skich dział kow ców, upo waż nie ni na od -
by tym Wal nym Ze bra niu przez dział kow ców na sze go
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go w Ple sze wie, pro si -
my Pa na Pre mie ra o spo wo do wa nie zmia ny spo so bu
trak to wa nia na sze go śro do wi ska dział ko we go po zo sta -
wie nie Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. bez zmian. Li czy -
my, że ze chce Pan Pa nie Pre mie rze pod jąć dzia ła nia,
któ re za ha mu ją tą szko dli wą dla mi lio na ro dzin pol skich
ini cja ty wę? a w przy szło ści śro do wi sko pol skich dział -
kow ców bę dzie trak to wa ne przez Rząd i więk szość par -
la men tar ną, ja ko pod miot a nie ja ko przed miot, z któ re go
zda niem nie trze ba się li czyć.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców do brze słu ży po nad mi -
lio no wej rze szy ro dzin dział ko wych użyt ku ją cych dział -
ki, a tak że spo łecz no ściom miast, w któ rych funk cjo nu ją
Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we.

Dla te go też uwa ża my, że mo że my ocze ki wać od Rzą -
du po mo cy i po par cia w re ali zo wa niu sto ją cych przed
na szą or ga ni za cją za dań, któ re od po cząt ku ist nie nia
Ogro dów Dział ko wych w Pol sce i Eu ro pie są nie zmien -
ne i spro wa dza ją się do po mo cy ro dzi nom. Z wy ra za mi
sza cun ku ocze ku jąc od po wie dzi Pa na Pre mie ra.

Za rząd ROD im. Ks. K. Nie sio łow skie go

Za rząd ROD im. Ks. K. Nie sio łow skie go w Ple sze wie

Pan Do nald Tusk
Pre mier Rzą du RP

Se kre tarz ROD
/-/ Teo fil Fen gier

Pre zes ROD
/-/ Jan Masz ta lerz

V -ce Pre zes ROD
/-/ Ja ni na Ko ra lew ska

Skarb nik ROD
/-/Bro ni sław Szu ter

Księ go wy ROD
/-/ Wan da Ro rot

Społ. Instr. Fa cho wy
/-/ Raj mund Ja ni szew ski

Czło nek Za rzą du
/-/ Bo le sław Ma zu rek

/-/ Ed mund Za grod nic ki
/-/ Kry sty na Ja gieł kaPle szew, 16 kwiet nia 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 im. Po -

wstań ców Ple szew skich w Ple sze wie wy ra ża dez apro ba -
tę i pro te stu je prze ciw ko za mia rom li kwi da cji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych. Do tych cza so wa usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. gwa -
ran tu je dział kow com w Pol sce pra wi dło wy roz wój 
i dzia łal ność.

Ogro dy dział ko we w Pol sce ist nie ją już po nad 180 lat
jak np. Ro dzin ny Ogród Dział ko wy w Koź mi nie

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we w Pol sce to miej sca go -
dzi we go wy po czyn ku dla po nad mi lion ro dzin, jak rów -
nież za opa trze nie i uzu peł nie nie żyw no ści wie lu
mi lio nów lu dzi. Wszel kie pró by li kwi da cji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych w Pol sce nie słu żą ni cze mu do bre mu a do pro wa -

dzi do jesz cze więk sze go ubó stwa wśród spo łe czeń stwa
Pol skie go.

Zwra ca my się do Pa na Pa nie Mar szał ku o pod ję cie
wszel kich dzia łać i spo wo do wa nie po zo sta wie nia do -
tych cza so wej Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. w do tych -
cza so wej for mie bez ja kich kol wiek zmian. Pa nie Mar-
szał ku

Przed wy bo ra mi obie cy wa no nam że Pol ski Zwią zek
Dział kow ców ma gwa ran cję nie na ru szal no ści.

Czy ma my wiec wie rzyć na szym Po słom i Se na to rom
w to co nam obie cy wa no czy cho dzi ło tyl ko o pro pa gan -
dę przed wy bor czą.

Ma my na dzie ję, że Pan Mar sza łek uczy ni wszyst ko
aby Pol ski Zwią zek Dział kow ców na dal ist niał a do tych -
cza so wa usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. po zo sta nie na dal
nie zmien ną. Z wy ra za mi sza cun ku

Za rząd ROD im. Po wstań ców Ple szew skich
/-/ 5 pod pi sów

Za rząd ROD im. Po wstań ców Ple szew skich w Ple sze wie

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

Za rząd ROD im. Le cha w Ple sze wie
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 im.
Le cha w Ple sze wie sta now czo pro te stu je my prze ciw ko
za mia rom li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Je ste śmy prze ciw ni ta kim za mia rom po czy nań nie któ -
rych Po słów i Se na to rów,

Dzi siaj dzia łal ność Pol skie go Związ ku i Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych re gu lu je Usta wa z dnia 8 lip ca
2005 r., któ ra za pew nia je go pra wi dło wą dzia łal ność.

Dla cze go co jest tak do bre pró bu je się dziś znisz czyć.
W Pol sce jest po nad mi lion ro dzin dział ko wych, to ol -

brzy mia rze sza lu dzi, któ rych pró bu je się znisz czyć 
i upo ko rzyć a za ra zem po ni żyć.

Dla cze go dziś co jest spraw dzo ne i do bre Rząd pró bu je
zli kwi do wać i to kosz tem lu dzi -oby wa te li na sze go kra ju.

Czy o ta ką Pol skę wal czy li na si oj co wie i dzia do wie.
Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we w Pol sce słu żą i to do -

brze wie lu mi lio nom lu dzi. Dział kow cy od kil ku lat nie -
ustan nie wal czą o swo je pra wa, a gwa ran tu je im to 

w/w Usta wa. Przy ta kiej sy tu acji ja ka dzi siaj w na szym
kra ju ist nie je, gdzie jest wie lu bez ro bot nych, wie lu eme -
ry tów i ren ci stów któ rzy nie mo gą zwią zać koń ca z koń -
cem a dział ki są je dy nym czę sto ży wi cie lem i miej scem
wy po czyn ku dla nich, pró bu je się im za brać jesz cze to co
ma ją naj cen niej sze, znisz czyć i po de ptać na szą god ność.
Ko mu ma to słu żyć?!

Sta now czo pro te stu je my ta kim po czy na niom. 

Pa nie Mar szał ku
Zwra ca my się do Pa na o po moc spo wo do wa nie, aby

usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. zo sta ła nie na ru szal na. Ma my
na dzie ję, że za rów no Po sło wie jak i Se na to rzy oraz Pol ski
Rząd do trzy ma obiet nic de kla ro wa nych w kam pa nii przed -
wy bor czej w któ rej za pew niał dział kow ców o ich pra wach
i nie na ru szal no ści Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

Z wy ra za mi sza cun ku
Z upo waż nie nia dział kow ców ROD

im. Le cha w Ple sze wie

Za rząd
/-/ 5 pod pi sówPle szew, 15 kwiet nia 2009 r.
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Ro dzin ny Ogród Dział ko wy im. Po kój we Wro cła wiu
z uprzej mą proś bą zwra ca się do Pa na Mar szał ka Sej mu,
i ugru po wań Po li tycz nych, o nie do pusz cze nie zło żo ne go
Pro jek tu przez Klub Par la men tar ny PiS – Po seł wnio -
sko daw ca: An drzej De ra „Pro jek tu usta wy o Ogro dach
Dział ko wych” w ob ra dach Sej mu. Oraz prze ka za nie
ugru po wa niom po li tycz nym pro te stu, prze ciw ko po słom
Pra wa i Spra wie dli wo ści.

Pa no wie, Ci, któ rzy gło szą IV RP, i 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
do uni ce stwie nia 200-let niej tra dy cji o ogro dach dział -
ko wych, a za my słem ich jest upań stwo wie nie ma jąt ku
Związ ku, tak jak to by ło za Sta li na, gdzie do pusz cza no
się do gra bie ży ma jąt ków i fi nan sów. Gdzie jest ta Praw -
da, Spra wie dli wość, o któ rej tak nam się my dli oczy. Po -
dam tyl ko nie któ re punk ty, bo nie spo sób pi sać o ca łym
pro jek cie. W art. 1 pro jekt za kła da, że w ogro dach dział -
ko wych bę dą wła ści cie le i użyt kow ni cy dzia łek, ani na -
jem, ani dzier ża wa nie da ją żad nych upraw nień
dział kow com, gdyż ca la usta wa mó wi tyl ko wła ści cie -
lach i użyt kow ni kach. Po twier dza to art. 2 gdzie ma ją być

da wa ne dział ki 600 m2 a za zgo dą gmi ny do 1500 m2, 
z gó ry wi dać, że te dział ki ma ją iść tyl ko pod bu dow nic -
two. Mó wi się o uwłasz cze niu dzia łek, ale któ ra gmi na
miej ska zgo dzi się na wy kup dzia łek, po pierw sze to jest
nie zgod ne z Kon sty tu cją, a i gmi na po szat ko wa nych
dzia łek nie ze chce. 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, a po dwu la tach, je że li dział ko wicz nie
bę dzie miał pie nię dzy na wy kup dział ki, to gmi na po wie
fo ra ze dwo ra. Wy glą da na to że wal czą cy o te dział ki
PiS -owcy są licz nie wy bra ni w urzę dach i sej mi kach,
więc bę dą pierw szy mi któ rzy te dział ki wy ku pią, oraz ci
któ rzy są przy wła dzy – to ład ny ką sek, tak lu dzie to wi -
dzą. A bie dak za wsze bę dzie bie da kiem.

Pa nie Mar szał ku Sej mu, Po sło wie Ugru po wań Po li -
tycz nych uprzej mie Was 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 ko wi cze bę dzie my Wam wdzięcz ni.

W imie niu Dział ko wi czów, Za rzą du i In struk to rów:

ROD im. Po kój we Wro cła wiu

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

List o ta kiej tre ści zo stał rów nież skie ro wa ny do 
Mar szał ków Sej mu: Ja ro sła wa Ka li now skie go, 
Ste fa na Nie sio łow skie go, 
Krzysz to fa Pu try, 
Je rze go Szmaj dziń skie go. 

Wro cław, 5 kwiet nia 2009 r.

Pre zes Za rzą du ROD im. Po kój 
/-/ Ta de usz Net czuk

Za stęp ca Pre ze sa 
/-/ Wal de mar Miesz kow ski

In struk tor Kra jo wy 
/-/ Ta de usz Net czuk

Za rząd i dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we -
go „Pod le sie” w Miel cu 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, uwa ża ją, że Pan Po seł

po raz ko lej ny 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 cji do tych cza so we go sta tu su praw ne go oraz zwo dze -

ROD „Pod le sie” w Miel cu
Klu by Po sel skie Sej mu RP 

STA NO WI SKO
Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pod le sie” w Miel cu
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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. 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. 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.

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 wi nien za jąć się Sejm RP: za po bie ga nie zu bo że niu spo -
łe czeń stwa, służ ba zdro wia, oświa ta, miesz kal nic two, opie -
ka spo łecz na, wa run ki ży cia eme ry tów i ren ci stów, ro sną ce
bez ro bo cie. Czas naj wyż szy, aby dać spo kój ro dzin nym
ogro dom dział ko wym i za prze stać cią głe go nę ka nia Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Je ste śmy prze ciw ni 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.

Za Za rząd ROD „Pod le sie”

Pre zes Za rzą du
/-/ Ka zi mierz To tońMie lec, 6 kwiet nia 2009 r.

-pi smo o ta kiej sa mej tre ści prze sła ne zo sta ło rów nież przez ROD „Ma li na” w Rze szo wie

Wal ne Ze bra nie ROD „Tę cza” w Kę dzie rzy nie -Koź lu

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

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Ro dzin ne go Ogro du „Tę cza” w Kę dzie rzy nie - Koź lu

z dnia 17 kwiet nia 2009 r.
w spra wie pro jek tu usta wy PiS o ogród kach dział ko wych

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia, po za po zna niu się 
z pro jek tem usta wy o ogród kach dział ko wych au tor stwa
po słów Klu bu Par la men tar ne go Pra wo i Spra wie dli wość,
któ ry zo stał zło żo ny do La ski Mar szał kow skiej w dniu
23 mar ca 2009 r. i sta no wi ko lej ną pró bę 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. Pro jekt usta wy PiS
za kła da cał ko wi te unie waż nie nie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych oraz li kwi da cję związ ku i na cjo -
na li za cję wspól ne go ma jąt ku PZD wy pra co wa ne go
przez kil ka po ko leń dział kow ców. Wbrew ofi cjal nej pro -
pa gan dzie PiS, pro jekt usta wy nie spo wo du je żad ne go
uwłasz cze nia dział kow ców, a prze ciw nie na stą pi wy -
własz cze nie z dzia łek, któ re sta no wią atrak cyj ne grun ty
w mia stach. Po my sło daw cy skrzęt nie ukry wa ją przed
dział kow ca mi i mil czą na te mat sta nu praw ne go grun -
tów za ję tych pod ogro dy, któ rych stan praw ny wy klu cza
moż li wość wy ku pu dzia łek przez pra wie 70% za in te re -

so wa nych dział kow ców. Po nad to pro jekt nie gwa ran tu -
je w ża den spo sób na by cia dział ki na wła sność, lecz je -
dy nie da je pra wo do zło że nia sto sow ne go wnio sku, przez
dział kow ca i cze ka nie na roz pa trze nie i de cy zje gmi ny.
Tak więc za no śny mi ha sła mi „o uwłasz cze niu” dział -
kow ców na użyt ko wa nej dział ce kry ją się roz wią za nia
któ re po zba wią dział kow ców ich do tych cza so wych
praw. Wpro wa dza jąc dział kow ców w błąd, nie re al ny mi
obiet ni ca mi chcą zy skać po par cie elek to ra tu dział ko we -
go na po trze by zbli ża ją cych się wy bo rów do Par la men -
tu Eu ro pej skie go oraz do pro wa dzić do fak tycz nej
li kwi da cji ogro dów dział ko wych w Pol sce.

Dla te go tez uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia stwier dza ją,
że przed ło żo ny pro jekt przez po słów PiS jest szko dli wy
i nie kon sty tu cyj ny, go dzi on w in te re sy dział kow ców 
i ogro dów, opo wia da my się za je go od rzu ce niem gdyż
na ru sza za sa dy de mo kra tycz ne go pań stwa pra wa i wo lę
je go oby wa te li.

Z upo waż nie nia człon ków ze bra nia 

Pre zes ROD „Tę cza”
/-/ Ma rian Ka li szew ski

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

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej ROD
/-/ 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej ROD
/-/ 
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Pa nie Prze wod ni czą cy,
My dział kow cy uczest ni czą cy w ze bra niu w dniu

18.04.2009 r. je ste śmy za nie po ko je ni pro jek tem usta wy
zło żo nym w sej mie przez PiS o prze kształ ce niu pra wa
użyt ko wa nia dzia łek w ROD w pra wo wła sno ści. Stwier -
dza my, że do ku ment ten ma cha rak ter po li tycz ny. Z je go
tre ści wy czy tu je my, że rze czy wi stym ce lem au to rów jest
wpro wa dze nie cha osu w ROD, zdez o rien to wa nie dział -
kow ców a w re zul ta cie do pro wa dze nie do znisz cze nia
ru chu ogrod ni cze go w Pol sce i zni we cze nia do rob ku
dział kow ców i Pol skie go związ ku Dział kow ców.

Pro po zy cję pod po rząd ko wa nia ogro dów dział ko wych
urzę dom gmin nym trak tu je my ja ko nie po ro zu mie nie 
i cał ko wi te nie zro zu mie nie idei ogrod nic twa dział ko we -
go, a w szcze gól no ści ja ko brak sza cun ku dla wy pra co -
wa nych przez PZD form sa mo rząd no ści, któ re z ta kim
tru dem w in nych dzie dzi na ży cia spo łe czeń stwo sta ra się
obec nie od bu do wać.

Pa nie Prze wod ni czą cy,
Wpro wa dze nie w ży cie ta kiej usta wy do pro wa dzi do

po dzia łu dział kow ców na dwie ka te go rie: wła ści cie li 
i użyt kow ni ków dzia łek. To wła ści cie le i użyt kow ni cy
ma ją two rzyć wspól no tę ogro du, ale tyl ko wła ści cie le
bę dą mie li udział we wła sno ści czę ści wspól nej ogro du

i in fra struk tu ry użyt kow ni cy bę dą mu sie li pod po rząd ko -
wać się wła ści cie lom. Pa nie Prze wod ni czą cy,

Obec nie dział kow cy na mo cy usta wy o ROD ma ją za -
gwa ran to wa ne wie le spraw(m.in. za gwa ran to wa na do -
sta wa ener gii, zwol nie nie z po dat ku rol ne go, itp.) 
W obec nej chwi li sa mo rzą dy lo kal ne wspie ra ją po przez
do fi nan so wa nie re mon tów do mów dział ko wych, ogro -
dzeń, sta cji pomp i dróg do jaz do wych itp. Ta ka po sta wa
sa mo rzą dów wy ni ka z ich do brej wo li oraz z tra dy cji w
Pol sce przed wrze śnio wej ja ko for ma do rob ku wie lu po -
ko leń.

Pa nie Prze wod ni czą cy,
wej ście w ży cic usta wy w for mie przed sta wio nej w

pro jek cie po zo sta je w sprzecz no ści z kon sty tu cją RP. Po -
mysł tej swo istej „re wo lu cji” w ogrod nic twie dział ko -
wym bu dzi tym więk sze zdzi wie nie, że w Eu ro pie ce ni
się do ce nia dzia łal ność or ga ni za cji po za rzą do wych, a ta -
ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców, gdy tym cza sem
PiS, wbrew tym eu ro pej skim za sa dom, chce ten zwią zek
w Pol sce zli kwi do wać.

Ma my na dzie ję, że sta no wi sko dział kow ców bę dzie
do brze zro zu mia ne przez pa na prze wod ni czą ce go i po -
słów by po czu cie bez pie czeń stwa dział kow ców by ło za -
cho wa ne na do tych cza so wych wa run kach.

Z wy ra za mi sza cun ku uczest ni cy ze bra nia ROD
„Związ ko wiec” w Ża rach

Wal ne Ze bra nie ROD „Związ ko wiec” w Ża rach

Do Prze wod ni czą cych 
Klu bów Par la men tar nych

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 „Związ ko wiec” w Ża rach 

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.

Wal ne Ze bra nie ROD im. Zjed no cze nie w Dar ło 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 im. Zjed no cze nie w Dar ło wie
w dniu 6.04.2009 r.

w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych po sła An drze ja De ry

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 Ze bra nie Spra woz daw cze Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go im. Zjed no cze nie w Dar ło wie zwra ca się
do Pa na Mar szał ka z ape lem by zo sta wić dział kow ców 

w spo ko ju nie zmie niać usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku któ rą ak cep tu ją dział -
kow cy. Usta wa ta za pew nia wa run ki wła ści we go roz wo -
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ju ogrod nic twa dział ko we go. Two rzo ny przez po słów
PiS - An drze ja De rę pro jekt no wej usta wy o ogro dach
dział ko wych jest ata kiem na Ro dzin ne Ogro dy Dział ko -
we ist nie ją ce od 180 lat któ re ma ją swo ją hi sto rie. Ogro -
dy dział ko we w więk szo ści upra wia ją eme ry ci, ren ci ści
i bez ro bot ni, któ rych upra wa dział ki to je dy ne za ję cie.

Dla te go ape lu je my do par la men ta rzy stów, aby za nie -
chać nisz cze nie do rob ku wie lu po ko leń. Wal ne Ze bra nie
dział kow ców mó wi te mu po my sło wi ka te go rycz nie
„NIE” nie w tej for mie przed sta wio ne przez po sła De rę.
Wy po wia da my się zde cy do wa nie i jed no znacz nie za

utrzy ma niem obec nej usta wy, bo jest to usta wa dla dział -
kow ców do bra i do brze im słu ży.

Dział kow cy chcą wie rzyć, że zwy cię ży roz są dek na
po ży tek ca łe go spo łe czeń stwa, dla któ rych dział ka jest
wszyst kim co ich w tym ży ciu cie szy.

Ape lu je my do wszyst kich ugru po wań po li tycz nych zo -
staw cie na sze ogro dy dział ko we, nie uszczę śli wiaj cie nas
na si łę.

Pro si my aby Sejm nie prze gło so wał nie do rzecz ne go
pro jek tu usta wy do ty czą ce go li kwi da cji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

Prze wod ni czą ca Wal ne go Ze bra nia
/-/ Jo an na Żak

Wal ne Ze bra nie ROD im. XXX -le cia Lot nic twa Mor skie go w De brz nie

STA NO WI SKO
Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go ROD im. XXX -le cia Lot nic twa Mor skie go w De brz nie

z dnia 29 mar ca 2009 r.
w spra wie pro jek tu usta wy o ogród kach dział ko wych

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Sta ni sław Ma zur

W związ ku ze zło że niem do Sej mu RP wcze śniej za po -
wia da ne go przez PiS pro jek tu usta wy o ogród kach dział ko -
wych ja ko naj wyż szy or gan ro dzin ne go ogro du dział-
ko we go chce my wy ra zić swój pro test prze ciw ko ko lej nym
pró bom li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych bo
ta ki jest cel po my sło daw ców te go pro jek tu. Ży je my w śro -
do wi sku do tknię tym bez ro bo ciem po wsta łym na sku tek li -
kwi da cji pań stwo wych go spo darstw rol nych jak rów nież
li kwi da cją lot ni ska woj sko we go. Struk tu ry, w ja kich funk -
cjo nu je ro dzin ny ogród dział ko wy do brze się spraw dzi ły
kosz ty użyt ko wa nia dział ki są na mia rę po trzeb a przede
wszyst kim moż li wo ści użyt kow ni ków dzia łek. To dzię ki
lu dziom któ rzy nie od płat nie za rzą dza ją ogro dem prze trwał

on trud ne cza sy, we dług pro jek to daw ców jest to nie cy wi -
li zo wa ne i trze ba wpro wa dzić płat ne za rzą dy na wzór
wspól not miesz ka nio wych. Nie bę dzie my przy ta czać ar -
gu men tów w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych bo od mo men tu jej uchwa le nia wy ło żo no je
wszyst kie ale nie zmie ni ły one po sta wy na szych prze ciw -
ni ków. W tej spra wie ma ją zwy cię żyć ar gu men ty si ły wła -
dzy. Li czy my na to, że zde cydo wa na więk szość na szych
po słów nie po prze pro jek tu usta wy i zo sta nie on od rzu co -
ny po pierw szym czy ta niu. 

Udzie la my peł ne go po par cia dla dzia łań Kra jo wej Ra -
dy, Okrę go we go Za rzą du i Za rzą du Ogro du zmie rza ją -
cych do obro ny ogro dów dział ko wych przed li kwi da cją.

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

Uchwa ła Nr 15/2009
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „KRO KUS” we Wro cła wiu

z dnia 18 kwiet nia 2009 ro ku
w spra wie obro ny Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku 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 Wal ne go Ze bra nia
/-/ 

Pre zes Za rzą du 
/-/

Wal ne Ze bra nie wy ra ża swo je sta no wi sko w spra wie
pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych, któ rej twór ca -

mi są Po sło wie Pra wa i Spra wie dli wo ści, zło żo ne go do
Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej w mar cu 2009 ro ku 
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i wno si o po trak to wa nie te go sta no wi ska ja ko for my pro -
te stu prze ciw te mu pro jek to wi.

Wal ne Ze bra nie uza sad nia jąc po wyż sze po da je, iż na
prze strze ni ostat nich lat czy nio ne by ły pró by zmia ny
usta wy, któ re nie gwa ran to wa ły do tych cza so wych praw
dział kow com i za kła da ły li kwi da cję ca łe go ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go w do tych cza so wym kształ cie. 

Nie je ste śmy prze ciw ni żad nym zmia nom, je śli ma ją
one słu żyć po pra wie by tu ludz kie go. Ty le jest prze cież
do zro bie nia na ni wie in nych dzie dzin, cho ciaż by po dat -
ków, ochro ny so cjal nej, ochro ny śro do wi ska, zdro wia,
wal ki z na ło ga mi, a Po sło wie upar cie dą żą do zmia ny
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, pró bu jąc
do wieść, że uwłasz cze nie dział kow ców jest czymś nad -
zwy czaj nym. Ko mu prze szka dza do tych cza so wy ruch
ogrod nic twa dział ko we go? Do mi nu ją ca więk szość grun -
tów pod ogro dy dział ko we znaj du je się w ob rę bach
miast, któ rych Wło da rze opra co wu ją pla ny za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go, w któ rych nie ma miej sca na
ogro dy dział ko we w mie ście, A prze cież ogro dy, tak jak

i par ki są płu ca mi mia sta! W obec nym pro jek cie jest du -
żo sprzecz no ści. Brak kon se kwen cji praw nych. Pro jekt
ten ucho dzi za aka de mic ką pra cę dy plo mo wą, któ ra nie
po win na do stać po zy tyw nej oce ny, a swo im roz wią za -
niem ma sta no wić „do bro” dla rzesz dział kow ców. Pro -
jekt sta no wi o two rze niu wspól not, po dob nie jak w ru chu
miesz kań spół dziel czych. Ruch wspól not miesz kań spół -
dziel czych jest mło dym ru chem i czy się spraw dził? 
A na je go po do bień stwo two rzy się ruch wspól not ogro -
do wych. 

Wal ne Ze bra nie nie ne gu je prób po pra wia nia pra wa,
ale nic zga dza się na po gor sze nie do tych cza so wej sta bil -
nej sy tu acji, w któ rej się znaj du je dzię ki usta wie o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych.

Wal ne Ze bra nie przed kła da jąc swój pro test zwra ca się
do Sej mu, Se na tu, Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej
z żą da niem od rzu ce nia pro jek tu usta wy au tor stwa Pra -
wa i Spra wie dli wo ści. Pro jek tu, któ ry w swym za ło że niu
szko dzi in te re som dział kow ców oraz spo łe czeń stwu
miast i gmin.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał
/-/ 

Pod pi smem pod pi sy zło ży li uczest ni cy 
Wal ne go Ze bra nia 44 oso by.

Za rząd ROD „Je dyn ka” w No wej So li

STA NO WI SKO
Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Je dyn ka” w No wej So li

Do ty czy: zmia ny Usta wy o ROD

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

Za rząd na sze go ogro du na swym po sie dze niu w dniu
9.04.2009 r. po za po zna niu się z in for ma cją o zgło sze niu
w Sej mie RP przez Klub Par la men tar ny PiS no we go pro -
jek tu Usta wy o ROD przy jął sta no wi sko po tę pia ją ce ko -
lej ny za mach na na sze ogro dy i na sze dział ki.

Po raz ko lej ny sprze ci wia my się ja kim kol wiek zmia nom
Usta wy o ROD z dnia 8.07.2005 r., któ ra to do brze słu ży
dział kow com za bez pie cza jąc na sze po trze by i okre śla ko -
rzyst ne dla nas za sa dy funk cjo no wa nia ogro dów. No wy
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 tu zaj mo wa nych przez ROD, 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 po zy cje PiS są sprzecz ne z Kon sty tu cją RP, gdyż
zmie rza ją za rów no do nie zgod ne go 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 za przy sło wio wą zło tów kę.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że PiS nie brał i nie bie rze pod
uwa gę do bro użyt kow ni ków dzia łek, cze mu my się ka -
te go rycz nie sprze ci wia my wie dząc, że dzia ła nia te zmie -
rza ją do prze ję cia na szych te re nów pod ce le ko mer cyj ne.

Pre zes Za rzą du ROD „Je dyn ka”
/-/ Sta ni sław Trzisz ka

No wa Sól, 9 kwiet nia 2009 r.

Se kre tarz ROD „Je dyn ka”
/-/ Jó zef Ko złow ski
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Za rząd oraz Ko mi sje Sta tu to we Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go im. 22 Lip ca w Ostro wie Wiel ko pol skim
w imie niu 650 ro dzin dział ko wych wy ra ża ją wiel kie
obu rze nie, w związ ku ze zło że niem w Sej mie w dniu 
23 mar ca 2009 ro ku przez PiS pro jek tu usta wy o ogro -
dach dział ko wych.

Po do kład nym prze ana li zo wa niu pro jek tu stwier dza -
my, że jest to ko lej na pró ba li kwi da cji Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców a tym sa mym li kwi da cji ogro dów
dział ko wych.

Wnie sio ny do Sej mu RP pro jekt jest po ma łych zmia -
nach ko pią po przed nich pro po zy cji, któ re zo sta ły już
daw no od rzu co ne przez śro do wi sko dział ko we. Pro jekt
ten nie jest dla obec nych użyt kow ni ków dzia łek, któ ry -
mi są naj czę ściej eme ry ci, ren ci ści i bez ro bot ni. Nie bę -
dzie ich stać na opła ce nie kosz tów zwią za nych 
z prze kształ ce niem dział ki ta ki mi jak: kosz ty wy ce ny,
kosz ty po mia rów, kosz ty opra co wań geo de zyj nych i kar -
to gra ficz nych, opła ty prze kształ ce nia dział ki z pra wa

użyt ko wa nia w pra wo wła sno ści (mi mo pre fe ren cyj nych
cen - pro po no wa nych po mniej szeń), kosz ty zwią za ne 
z za ło że niem i wpi sem do księ gi wie czy stej pra wa wła -
sno ści i tym sa mym obec ni użyt kow ni cy dzia łek prze -
sta ną być ich wła ści cie la mi.

Dział kow ców na sze go ogro du obu rza fakt, że jed nym
z po my sło daw ców usta wy jest czło nek Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców użyt kow nik dział ki z na sze go Ro dzin -
ne go Ogro du Dział ko we go Pan Po seł An drzej De ra,

Kon klu du jąc pro si my Pa na Mar szał ka o nie bra nie
przed mio to we go pro jek tu pod ob ra dy Sej mu, gdyż in -
ten cją pro jek tu nie jest do bro dział kow ców, ani in te res
pol skich ogro dów dział ko wych tyl ko by ciem PiS -u na
are nie po li tycz nej kra ju. Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro -
du Dział ko we go im. 22 Lip ca ka te go rycz ne oświad cza -
ją, że nie po dro dze im z PiS -owskim uro je nia mi i sto ją
na sta no wi sku, że dla ru chu ogrod ni cze go w Pol sce naj -
lep szą jest usta wa z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Za rząd ROD im. 22 Lip ca w Ostro wie Wiel ko pol skim

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

Ostrów Wiel., 14 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD im. 35-le cia w Ża rach

Pan Po seł An drzej De ra
Klub Par la men tar ny PiS

Se kre tarz ROD
/-/ Sta ni sław Mat czak

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Bo gu sław Bu dzyń ski

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Wło dzi mierz Le śnie row ski

Pre zes ROD
/-/ Lech Kin da

Sza now ny Pa nie Po śle!
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go 35-le cia 

w Ża rach wy ra ża sprze ciw wo bec roz wią zań praw nych
za war tych w zło żo nym przez Pa na pro jek cie usta wy 
o ogro dach dział ko wych.

Nasz Za rząd i dział ko wi cze są obu rze ni fak tem, że
usta wa po dzie li nas na dwie ka te go rie: wła ści cie li i użyt -
kow ni ków dzia łek. To wła ści cie le i użyt kow ni cy ma ją
two rzyć wspól no tę ogro du, ale ty ko wła ści cie le bę dą
mie li udział we wła sno ści czę ści wspól nej ogro du i in fra -
struk tu ry. Wia do mo po wszech nie, że ma ją tek nasz,
głów nie w czę ści wspól nej, po wstał z pra cy i wpłat
wszyst kich użyt kow ni ków dzia łek na prze strze ni cza su
w ja kim ogród ist nie je. Za kła da li śmy na sze ogro dy na
nie użyt kach, bu du jąc od pod staw ca łą in fra struk tu rę.

Nikt nam nie dał nic wcze śniej, a tym bar dziej te raz. Ten
ogród to na sze dzie ło. Na grun tach mar nej kla sy po wsta -
ły en kla wy zie le ni i pro duk cji ro ślin nej za opa trzo ne w
in fra struk tu rę tech nicz ną i so cjal ną. W tej sy tu acji użyt -
kow ni cy dzia łek sta ją się dział ko wi cza mi dru giej ka te go -
rii, gdyż po mi mo, że po no si li i bę dą po no sić kosz ty
bu do wy i utrzy ma nia czę ści wspól nych ogro dów nie bę -
dą mie li do nich pra wa wła sno ści.

Rów nież roz wią za nie spra wy zby wa nia dzia łek bu dzi
po waż ne wąt pli wo ści. O ile użyt kow ni cy dzia łek chcąc
zbyć swo je pra wo do zie mi mu szą uzy skać zgo dę wspól -
no ty ogro du o ty le wła ści cie le mo gą roz po rzą dzać tym
pra wem do wol nie, rów nież w za kre sie dys po zy cji czę -
ścią wspól ną. Na to miast od po wie dzial ność za zo bo wią -
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za nia do czę ści wspól nej po no si wspól no ta ogro du a wła -
ści cie le tyl ko w czę ści od po wia da ją cej ich udzia ło wi. A
kto bę dzie do cho dził rosz czeń od wła ści cie li, któ rzy nie
bę dą chcie li par ty cy po wać w kosz tach utrzy ma nia czę ści
wspól nej? Nie je ste śmy praw ni ka mi i na sze sta no wi sko
nie wy czer pu je wszyst kich wad pro jek tu usta wy. Wie lu
na szych dział ko wi czów jest człon ka mi i sym pa ty ka mi

PiS i rów nież kry ty ku ją pro po no wa ne w usta wie roz wią -
za nia. Ma my na dzie ję, że roz wa ży Pan na sze uwa gi, 
i od stą pi od no we li za cji usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych tym bar dziej, że przy ję ta w ta kiej po sta ci
bę dzie ła twa do za kwe stio no wa nia przez Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny. 

Z po wa ża niem,
Za rząd ROD „35-le cia” w Ża rach

Ża ry, 3 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „Ju trzen ka” w Bo gu szo wie Gor ce

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

APEL
Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ju trzen ka” w Bo gu szo wie Gor cach

Pa nie Mar szał ku, za Pa na po śred nic twem ape lu je my
do wszyst kich Po słów Sej mu RP o od rzu ce nie pro jek tu
usta wy w spra wie prze kształ ce nia pra wa użyt ko wa nia
dzia łek w pra wo wła sno ści przy go to wa ny przez Pra wo 
i Spra wie dli wość, bo wiem wy mie nio ny pro jekt usta wy,
któ ry po wstał bez szer szej kon sul ta cji spo łecz nej do pro -
wa dzi w krót kim cza sie do li kwi da cji ogro dów dział ko -
wych.

Ogro dy dział ko we speł nia ją ce obec nie usta wo wą funk -
cję urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej, słu żą ce je go
użyt kow ni kom, jak rów nież ogó ło wi miesz kań ców miast
i gmin nie utrzy ma ją do tych cza so wej funk cji z chwi lą
uwłasz cze nia dział kow ców.

Nie ist nie ją żad ne praw ne moż li wo ści ogra ni cza nia
wła ści cie la grun tów, co do ko rzy sta nia ze swej wła sno -
ści, ogra ni cze nia w za kre sie je go ob ro tu, czy też na ka za -
nia zrze sze nia się w ce lu po łą czo ne go za rzą dza nia
wspól ny mi skład ni ka mi ogro du, a bez te go ro dza ju ogra -
ni czeń urzą dze nie uży tecz no ści pu blicz nej nie mo że
funk cjo no wać. 

Po nad to pro jekt Pra wa i Spra wie dli wo ści, ja ko uwłasz -
cze nie w rze czy wi sto ści do pro wa dzi do wy własz cze nia

prze wa ża ją cej czę ści dział kow ców.  Wy łą cze ni zo sta ną
dział kow cy, któ rych nie bę dzie stać na po kry cie kosz tów
za ku pu dział ki, jak rów nież póź niej sze go utrzy ma nia
dział ki /po dat ki plus kosz ty utrzy ma nia sto wa rzy sze nia,
bądź wspól no ty za rzą dza ją cej ogro dem/.

Wy łą cze ni zo sta ną dział kow cy z ogro dów ob ję tych
róż ny mi rosz cze nia mi, oraz tych, któ re w pla nach za go -
spo da ro wa nia prze zna czo ne są na in ne ce le. 

Dział kow cy z ogro dów, któ re z wy mie nio nych i in nych
po wo dów /de cy zje bę dą po dej mo wa li Bur mi strzo wie 
i Sta ro sto wie/ nie bę dą mo gli na być swo ich dzia łek 
z chwi lą uchwa le nia pro jek to wa nej usta wy, utra cą pra wa
obec nie przy słu gu ją ce im na pod sta wie obo wią zu ją cej
obec nie usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych.

Po nad to pro jekt PiS -owskiej usta wy li kwi du jąc ogro -
dy dział ko we po zba wi na wie le dzie siąt ków lat, a mo że
na za wsze bied niej szą część spo łe czeń stwa pol skie go
moż li wo ści ko rzy sta nia za nie wiel ką opła tą z ka wał ka
zie le ni, w ce lach zdro wot nych, re kre acyj nych i pro duk -
cji dla wła snej ro dzi ny, zdro wych owo ców i wa rzyw.

Ma jąc na wzglę dzie po wyż sze ra cje zwra ca my się do
Pa na Mar szał ka i do wszyst kich Po słów Sej mu RP o od -
rzu ce nie wy mie nio ne go na wstę pie pro jek tu.

Z po wa ża niem:

Pre zes Za rzą du ROD „Ju trzen ka”
/-/ Ta de usz ZdebBo gu szów Gor ce, 2 kwiet nia 2009 r.
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Ogło sze nie przez p. po sła An drze ja De rę (PiS), w dniu
23.03.2009 r. zło że nia pro jek tu Usta wy Sej mo wej do ty -
czą ce go zmia ny obec nie funk cjo nu ją cej Usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych, bu dzić mu si naj da lej
po su nię tą od ra zę do mo de lu „de mo kra cji” sto so wa nej 
w Pol sce. Wszyst kie pięk ne ha sła gło szo ne w cza sie
trans for ma cji ustro jo wej z naj waż niej szym z nich „nic o
nas bez nas” brzmią te raz wręcz szy der czo. Jak po ka zu -
je prak ty ka nie mal wszyst kie prze pro wa dza ne re for my
nie są ko rzyst ne dla ogó łu spo łe czeń stwa, po nie waż
„wszyst ko o nas jest bez nas”.

Pro jekt no wej Usta wy do ty czą cej ogro dów dział ko -
wych miał by ra cję by tu, gdy by wy pły nął ze śro do wi ska
dział kow ców zrze szo nych w Pol skim Związ ku Dział -
kow ców. Pro jekt ten zgła sza ją jed nak per ma nent nie par -
tie, któ rych przed sta wi cie le, czy li po sło wie, z ca łą
pew no ścią nie zaj mu ją się upra wą dzia łek, po nie waż
dzię ki su tym apa na żom wy od ręb ni li się już z gru py tak
zwa nych „zwy kłych” zja da czy chle ba. Wi dzi my, że spo -
łe czeń stwo jest po -dzie lo ne na oby wa te li „zwy kłych” 
i „nad zwy czaj nych”. Ci „nad zwy czaj ni”, czy li po sło wie,
chcą urzą dzać ży cie resz cie spo łe czeń stwa, cał ko wi cie
bez ja kich kol wiek prze ja wów tro ski o go dzi wą eg zy sten -
cję tych „zwy kłych”.

Uda jąc rze ko mą za po bie gli wość o wol ność zrze sza nia
się, chce się prze mo cą, od gór nie, zli kwi do wać Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, zrze sza ją cy człon ków, któ rzy
wy łącz nie w peł ni do bro wol nie za pi sy wa li się do te go
Związ ku. Je śli chce się stwo rzyć no we związ ki to trze ba
je za kła dać od pod staw. Nic nie stoi na prze szko dzie, aby
chęt ni już te raz zwró ci li się do władz swo ich gmin i po -
pro si li o za ło że nie dla nich no wych ogro dów, zor ga ni -
zo wa nych na no wych, opra co wa nych przez nich
za sa dach. Bę dzie moż na, po pew nym cza sie po rów nać,
któ re z tych zrze szeń bę dzie mia ło lep sze wy ni ki i niż sze
kosz ty eks plo ata cji.  Kil ka na ście lat no wej rze czy wi sto -
ści wy ka za ło nie zbi cie, że je ste śmy mi strza mi w roz -

mon to wy wa niu i psu ciu wszel kich struk tur tak go spo -
dar czych, jak i spo łecz nych. Nie ste ty nie wi dać rów nych
ta len tów w za kre sie two rze nia i po rząd ko wa nia.

Cią głe pró by pod ko pa nia i li kwi da cji Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, cał ko wi cie od sła nia ją in ten cje wo bec
użyt kow ni ków dzia łek, czy li nie uwłasz cze nie a wła śnie
usu nię cie dział kow ców, czy li zu peł ne wy własz cze nie.
Na gmi ny nie na kła da się bo wiem obo wiąz ku utrzy ma -
nia obec ne go sta nu te ry to rial ne go ogro dów, po od da niu
tych te re nów w ge stię gmin. Już to jed no wy raź nie wska -
zu je na in ten cje roz bi cia i znisz cze nia ist nie ją cych ogro -
dów. Na stęp nym symp to mem wska zu ją cym na pla ny
uni ce stwie nia ogro dów, jest do pusz cze nie moż li wo ści
za miesz ka nia na te re nach dzia łek. Wi docz ne jest, że 
w ten spo sób chce sie je włą czyć w te ren zwy kłej, miej -
skiej za bu do wy. Tym cza sem isto tę ru chu dział ko we go
naj le piej ujął je den z pi szą cych na stro nie in ter ne to wej
PiS in ter nau tów „Nie je stem za uwłasz cze niem dział -
kow ców. Dział ki to moż li wość upra wy zie mi a nie po sia -
da nie. To jest isto ta by cia dział kow cem”.

Wie lo krot nie pro te sto wa li śmy prze ciw zmia nom obo -
wią zu ją cej obec nie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych wy sy ła jąc swo je opi nie na rę ce władz na -
sze go Sej mu i Se na tu. Od no si my jed nak wra że nie, że na -
tych miast lą du ją one w ko szu na śmie ci, bo wiem cią gle
po ja wia ją się no we pró by nisz cze nia Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i zmia ny ist nie ją cej Usta wy.

Na si przed sta wi cie le par la men ta mi wy bie ra ni są przez
nas ja ko gwa ran ci na szych in te re sów, jed nak po wy bo -
rach jak by za po mi na li o tym, nie li cząc się zu peł nie 
z gło sem wy bor ców i w wie lu przy pad kach, dba jąc je dy -
nie o wła sne in te re sy.

Li czy my, że na sze sta no wi sko nie zo sta nie tym ra zem
po mi nię te, a jest ono nie wzru sze nie sta łe i chro nią ce tak
ist nie ją cą Usta wę o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
jak i Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Łą czę wy ra zy sza cun ku

Z upo waż nie nia 
Za rzą du ROD „Pod Gru szą”

/-/ mgr M. Świ der ska - Łu piń ska

ROD „Pod Gru szą” we Wro cła wiu

Prze wod ni czą cy Klu bów Par la men tar nych

Wro cław, 15 kwiet nia 2009 r.
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1. Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze Ro dzin ne go Ogro -
du Dział ko we go „ŻWI REK” w Gu bi nie, ko lej ny raz i w
dal szym cią gu, po pie ra dzia ła nia Kra jo wej Ra dy Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, w obro nie obo wią zu ją cej
Usta wy o Pol skim Związ ku Dział kow ców.

2. Po pie ra my też dzia ła nia Okrę go we go Za rzą du Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców w Zie lo nej Gó rze, pro -
sząc aby w na szym imie niu, wy stę po wał w obro nie
na szych dzia łek i Dział kow ców

Wal ne Ze bra nie Za rzą du ROD „Żwi rek” w Gu bi nie

UCHWA ŁA Nr 12/2009
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „ŻWI REK” w Gu bi nie 

w dniu 5.04.2009.
w spra wie po par cia Władz Pol skie go Związ ku Dział kow ców w obro nie Usta wy o ROD

Za rząd ROD im. F. Cho pi na w No wej So li

Klub Sej mu
Pra wa i Spra wie dli wo ści

PRO TEST

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

Pre zes
/-/ Adam Heb da

W dniu 30.03.2009 r. od by ło się Ze bra nie Za rzą du, Ko -
mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go im. F. Cho pi na w No wej So li - wo je wódz -
two lu bu skie. Zde cy do wa nie po pie ra my Usta wę o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych uchwa lo ną w dniu 
8 lip ca 2005 r. przez Sejm Rze czy po spo li tej Pol ski 
i z ca łą sta now czo ścią pro te stu je my prze ciw ko jej uchy -
le niu. Usta wa jest gwa ran tem ogrod nic twa dział ko we go

w Pol sce oraz przy sto so wa na do no wych wa run ków 
i wy mo gów eu ro pej skich. Ogro dy dział ko we są dla lu dzi
lu bią cych zie mię i przy ro dę oj czy stą, wy po czy nek 
i re kre acje dla ca łych ro dzin. Ape lu je my do Klu bu Pra -
wa i Spra wie dli wo ści o nie li kwi do wa niu Pol skie go
Związ ku Dział kow ców i Kra jo wej Ra dy. Zo staw cie na -
sze ogro dy dział ko we i nasz Zwią zek i nie uszczę śli wiaj -
cie nas na si łę, za co bę dzie my Wam wdzięcz ni.

Pod pi sa li wszy scy ze bra ni
/-/ 17 pod pi sówNo wa Sól, 30 mar ca 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ja rzyn ka” w Ka mień cu Ząb kow skim

PRO TEST
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go z ROD „Ja rzyn ka” w Ka mień cu Ząb ko wic kim

z dnia 28.03.2009 r.

Człon ko wie ROD „Ja rzyn ka” w Ka mień cu Ząb ko wic -
kim uczest ni czą cy w 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 wa o Ogro dach Dział ko wych” zgło szo nym do Sej -
mu w dniu 23.03.2009 r. przez po słów Pra wa i Spra wie -
dli wo ści zmie rza ją ce go do li kwi da cji Pol skie go Związ ku

Dział ko we go, uchwa la ją pro test we dług te go pro jek tu.
Obec na usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. 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

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ 
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przez obec nych użyt kow ni ków. No wa struk tu ra wspól -
not Ogro do wych stwo rzo na przez or ga ny ad mi ni stra cyj -
ne stwo rzy moż li wość sprze da ży dzia łek dla osób
ma jęt nych. Nie chce my ta kiej or ga ni za cji, sprze ci wia my

się za mia rom li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. Pra gnie my pra co wać spo koj nie dla do bra wszyst kich
lu dzi na szych człon ków ro dzin w Ka mień cu Ząb ko wic -
kim.

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

Za rząd ROD „Za ci sze” w Ża ga niu

Do
Wszyst kich Klu bów Par la men tar nych
Sej mu Rzecz po spo li tej Pol skiej

STA NO WI SKO
Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Za ci sze” w Ża ga niu

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

Pod pi sy uczest ni ków Ze bra nia 
/-/ 20 pod pi sów

Za rząd ROD Za ci sze w Ża ga niu na ze bra niu z udzia -
łem ak ty wu dział ko we go w dniu 9.04.2009 r. za po znał
się ze sta no wi skiem Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie pro -
jek tu usta wy PiS o ogro dach dział ko wych.

Człon ko wie za rzą du i uczest ni cy w ze bra niu ak ty wu,
re pre zen tu ją cy 360 dział kow ców, w ca łej roz cią gło ści
po par li sta no wi sko Kra jo wej Ra dy i zwra ca ją się do Pań
i Pa nów Po słów po szcze gól nych Klu bów Par la men tar -
nych o po ło że nie wresz cie kre su cią głe go nę ka nia dział -
kow ców, sia nia nie pew no ści i obaw o tak cięż ko urzą-
dzo ne dział ki, słu żą cej du żej czę ści dział kow ców eme ry -
tów i ren ci stów do po pra wy swych wa run ków, przy czę -
sto gło do wych eme ry tu rach i ren tach.

Zwra ca my się do Po słów Klu bu par la men tar ne go Pra -
wa i Spra wie dli wo ści o skoń cze nie z tym ma niac kim
pło dze niem pro jek tów ustaw za gra ża ją cych dział kow -
com, a jed no cze śnie nie zgod nych z Kon sty tu cją, a na -

wet z na zwą wa szej par tii. Zwra ca my się do Klu bów Par -
la men tar nych So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej i Pol -
skie go Stron nic twa Lu do we go o dal sze po par cie
dział kow ców i obro nę usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Zwra ca my się do Klu bu Par la men tar ne go Plat for my
Oby wa tel skiej o do trzy my wa nie za pew nień Pa na Pre -
mie ra przed sta wio nych w expo se o rzą dach spra wie dli -
wo ści i spo ko ju, oraz o za pew nie niu Pa na Prze wo-
d ni czą ce go Klu bu Par la men tar ne go Plat for my Oby wa -
tel skiej, że „spra wa ogro dów dział ko wych nie wcho dzi
w grę”. Czy li, że ma obo wią zy wać usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Zwra ca my się do wszyst kich Po słów, pol skie go prze -
cież Sej mu, o uczci we roz pa try wa nie wszel kich wnio -
sków i pro jek tów do ty czą cych dział kow ców i ogro dów
dział ko wych.

Pre zes ROD Za ci sze
/-/ Sta ni sław Ki cy ła

Ża gań, 10 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „Związ ko wiec” w Miast ku

STA NO WI SKO
Za rzą du ROD „Związ ko wiec” w Miast ku

z dnia 6 kwiet nia 2009 ro ku
w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Uczest ni cy Ze bra nia 
/-/ 9 pod pi sów

Za rząd ROD w Miast ku na po sie dze niu w dniu 
6 kwiet nia 2009 ro ku po za po zna niu się z ma te ria ła mi

otrzy ma ny mi z Okrę go we go Za rzą du PZD w Słup sku
do ty czą cy mi dzia łań PiS zmie rza ją cy mi do li kwi da cji ro -
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dzin nych ogro dów dział ko wych - pro jekt usta wy o ogro -
dach dział ko wych zło żo ny w Sej mie 23 mar ca 2009 ro -
ku, WY RA ŻA ZDE CY DO WA NY SPRZE CIW ta ko-
wym za mie rze niom tej par tii. 

Nie tyl ko Za rząd ROD, ale rów nież dział kow cy, z któ -
ry mi kon sul to wa li śmy za ję te sta no wi sko, wy ra ża ją peł -

ną dez apro ba tę do dzia łań PiS zmie rza ją cych do li kwi da -
cji PZD i ROD – ce lu ja ki w swych za ło że niach za wie -
ra wspo mnia ny pro jekt usta wy.

Je ste śmy prze ko na ni, że więk szość par la men ta rzy stów
w wy ni ku ape lu dział kow ców od rzu ci pro jekt tej usta -
wy.

Za rząd ROD w Miast ku

Pre zes
/-/ 

ROD „RÓ ŻA” w Słup cy

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

STA NO WI SKO
w spra wie zło że nia do Sej mu przez Klub PiS pro jek tu no wej usta wy o Ro dzin nych 

Ogro dach Dział ko wych

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „RÓ -
ŻA” w Słup cy (420 ro dzin) okrę gu ka li skie go, skła da ją
sta now czy pro test w spra wie zło że ni no we go pro jek tu
usta wy o ogro dach dział ko wych, gdyż zło żo ny pro jekt
po wie la za sad ni czą część po przed nich pro jek tów przy -
go to wa nych przez PiS.

Nie zga da my się z mo ty wa cją, że no wa ini cja ty wa PiS
ma na wzglę dzie je dy nie in te re sy ogro dów i dział kow -
ców, lecz prze ciw nie na ra ża ich na do dat ko we kosz ty
zwią za ne z wpro wa dze niem tej usta wy, wy ni ka ją ce z na -
by cia dzia łek na wła sność. Pro jekt prze wi du je nie wiel ki
za kres sa mo rząd no ści, sta nowi, 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, co w kon se -
kwen cji 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 za mi sa mo-
rzą do wy mi, w ich imie niu spra wu je nad zór kon tro l ny
nad bie żą cym funk cjo no wa niem ogro du. Ist nie nie ta kie -
go or ga nu jest za prze cze niem sa mo rząd no ści.

Pro jekt za kła da li kwi da cję 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 co na ru sza Kon sty tu cję RP.

Ape lu je my o od rzu ce nie pro jek tu PiS usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Uwa ża my, że nie na -
le ży zmie niać te go, co do brze funk cjo nu je i spraw dza się
w prak ty ce.

W imie niu ROD „RÓ ŻA” w Słup cy

Słup ca, 15 kwiet nia 2009 r.

Pre zes
/-/ Ire ne usz Bą kow ski

V -ce Pre zes
/-/ Ste fan We so łow ski

Se kre tarz
/-/ Ju lian Teo dor czyk

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Jan An drze jew ski

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Ta de usz Am bro ziak

Zarząd ROD „Sto krot ka” we Wro cła wiu

My - dział kow cy, Za rząd, Ko mi sja Re wi zyj na i Ko mi -
sja Roz jem cza Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Sto -
krot ka” we Wro cła wiu wy ra ża my głę bo ki sprze ciw
wo bec pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych zło żo -

ne go przez PiS do Sej mu RP w dniu 24.03.2009 r. Przed -
sta wio ny pro jekt w spo sób jed no znacz ny pro wa dzi do li -
kwi da cji w Pol sce ogro dów dział ko wych i unie -
waż nie nia spraw dzo nej i ak cep to wa nej przez dział kow -
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ców usta wy z dnia 8 ma ja 2005 ro ku. Pro po no wa na
przez PiS usta wa zmie rza do li kwi da cji Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców z ca łą je go struk tu rą, a prze cież nasz
Zwią zek i Sta tut jest za re je stro wa ny przez sąd i umiesz -
czo ny w Kra jo wym Re je strze Są do wym. Zło żo ny pro -
jekt usta wy obu rza nas, bo pro wa dzi do zna 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 na sze dział ki usy tu owa ne 
w po bli żu osie dli słu żą do wy po czyn ku ca łych ro dzin.
Ce ni my je bar dzo, bo ma jąc moż li wość wy po czyn ku 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 po sło wie, se na to ro wie i
wszy scy, od któ rych za le ży po rzą dek praw ny w na szym

kra ju, sta ną w obro nie na szych ogro dów i ochro nią usta -
wę z 8 ma ja 2005. Przed sta wio ny przez PiS pro jekt usta -
wy 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. Za -
rząd ROD „Sto krot ka” tyl ko czę ścio wo uka zu je prze wa -
gę usta wy z dnia 8 ma ja 2005 nad wnie sio nym pro jek tem
PiS.

Zwra ca my się więc z uprzej mą, go rą cą proś bą do Sej -
mu, Se na tu, do klu bów par la men tar nych, po słów i se na -
to rów o od rzu ce nie pro jek tu usta wy au tor stwa PiS ja ko
wy bit nie szko dzą cej wszyst kim dział kow com oraz spo -
łe czeń stwu miast i gmin.

Z po wa ża niem:

Wro cław, 16 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „Po god ny” w Ka li szu

STA NO WI SKO
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Po god ny”

z dnia 15.04.2009 r.

Za rząd
/-/ 6 pod pi sów

Ko mi sja Roz jem cza
/-/ 3 pod pi sy

Ko mi sja Re wi zyj na
/-/

Pre zes
/-/ Mi ro sław Ja błoń ski

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Po god ny”
i dział kow cy z ROD Po god ny, po za po zna niu się z pro -
jek tem usta wy o ogro dach dział ko wych, zło żo nym przez
po słów PiS do la ski mar szał kow skiej, pro te stu ją prze -
ciw ko po wyż szej usta wie. Zło że nie na stęp nej ma ni pu la -
cji praw nej jest jed no znacz ne z ko lej ną pró bą li kwi da cji
po nad 100-let niej tra dy cji ru chu dział ko we go, któ ry jest
je dy ną for mą pro pa go wa nia „zie lo nych płuc”. Usta wa ta
spo wo du je zmia nę cha rak te ru upra wia nych dzia łek 
w ogro dach, któ re po wsta ły na nie użyt kach i do łach po -
pro duk cyj nych dzię ki na kła do wi pra cy dział kow ców.
Sam fakt przy na leż no ści i za leż no ści od gmin bę dzie ko -
lej nym kro kiem w kie run ku roz wią za nia struk tu ry Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry ja ko je dy ny w tej
chwi li stoi na stra ży pra wi dło wo ści funk cjo no wa nia
ogro dów i w przy pad ku li kwi da cji na ce le uży tecz no ści
pu blicz nej roz wią zu je pro ble my na ba zie do brze funk cjo -
nu ją cej i obo wią zu ją cej usta wy z dnia 08.07.2005 ro ku.

Jak moż na dział ki, któ re za czę ły funk cjo no wać ja ko
te ren wy po czyn ko wo -upra wo wy za go spo da ro wa ne tru -
dem i na kła dem fi nan so wym pra cu ją cej spo łecz no ści po

raz ko lej ny za mie niać w „przed miot han dlu”. Zmia ny 
w ja ką kol wiek for mą in ną niż obo wią zu ją ca spo wo du je
wzrost kosz tów utrzy ma nia i bę dzie to jed no znacz ne 
z ko niecz no ścią wy zby wa nia się tych te re nów przez
dział kow ców nie mo gą cych po do łać fi nan so wo, głów nie
eme ry tów i ren ci stów oraz bę dzie sprzy jać li kwi da cji
pod sta wo wej for my ich wy po czyn ku.

Te re ny zie lo ne słu żą ce przede wszyst kim lu dziom ubo -
gim, prze kształ co ne zo sta ną w ko rzyst ną for mę han dlu
nie ru cho mo ścia mi.

Mu si my so bie zda wać spra wę, że ogro dy dział ko we to
pod sta wo wa for ma in te gra cji z przy ro dą oko ło jed ne go
mi lio na dział kow ców. Dział ki sta no wią wy po czy nek dla
wie lu po ko leń. Dzię ki nim lu dzie mo gą zna leźć na swo -
im sto le świe że owo ce i wa rzy wa i jed no cze śnie uczyć
się kon so li do wać i współ żyć spo łecz nie.

Wo bec po wyż szych fak tów uwa ża my, że po wyż sza
pro po zy cja usta wy bę dzie nie chlub ną kar tą no wo cze snej
Eu ro py. Jed no cze śnie ak cep ta cja pro po zy cji usta wy 
o ogro dach dział ko wych prze ka za na przez PiS, bę dzie
for mą okre śla ją ca sto su nek władz pań stwo wych (lek ce -
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wa że nia) do tak du żej ma sy spo łe czeń stwa, co przy nie -
sie w przy szło ści brak za ufa nia tej gru py łu dzi do par tii
za rzą dza ją cych na szym kra jem.

Pro si my o prze my śle nie po wyż szej kwe stii, czy war to
bu rzyć to co zo sta ło wy pra co wa ne przez tak dłu gi okres
cza su, a unor mo wa ne dzię ki usta wie o pra cow ni czych

ogro dach dział ko wych z 1981 r., 1995 r. i 2005 ro ku na
fo rum Pol ski i Eu ro py.

Pro si my o po wstrzy ma nie te go bu rzą ce go tren du i po -
myśl ne roz wią za nie tej kwe stii, po zo sta wia jąc bez zmian
spraw dzo ną usta wę „O ogro dach dział ko wych” z dnia
08.07.2005 r.

Z po wa ża niem,
Dział kow cy i Za rząd ROD Po god ny

Pre zes
/-/ mgr inż. Ro man Fi li piakKa lisz, 15 kwiet nia 2009 r.

Człon ko wie ROD „Pod Gru szą” w Wam bie rzy 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 „Pod
Gru szą” w Wam bie rzy cach po za po zna niu się z pro jek -
tem usta wy o ogród kach dział ko wych au tor stwa An drze -
ja De ry Po sła Pra wa i Spra wie dli wo ści ka te go rycz nie
sprze ci wia my się roz wią za niom za pro po no wa nym 
w w/w pro jek cie. Na szym zda niem pro jekt nie po wi nien
tra fić na sa lę ob rad Sej mu RP i za słu gu je co naj wy żej na
od rzu ce nie przez kan ce la rię praw ną Sej mu.

Po mi ja jąc oczy wi ste sprzecz no ści z obo wią zu ją cym
pra wem, no we roz wią za nia za pro po no wa ne w pro jek cie
usta wy są dla dział kow ców nie do przy ję cia, m.in. 
z uwa gi na ewen tu al ne kosz ty zwią za ne z wy ku pem
dzia łek na wła sność - pod wa run kiem, że gmi ny ze chcą
te re ny by łych ogro dów PZD prze zna czyć do sprze da ży
na wa run kach pre fe ren cyj nych. Po nad to kosz ty utrzy ma -
nia ogro dów wzro sną w dra stycz ny spo sób.

Na kon fe ren cji pra so wej w dniu 23.03.2009 r. Pan 
An drzej De ra ko men tu jąc roz wią za nia w pro jek cie 
w/w usta wy pro po nu je wy so kie bo ni fi ka ty przy wy ku -

pie dział ki na wła sność jed nak mil czy o kosz tach np. no -
ta rial nych, są do wych przy za ło że niu księ gi wie czy stej
czy geo de zyj nych, któ re zgod nie z pro jek tem po wyż szej
usta wy bę dzie mu siał po nieść dział ko wiec.

Za rów no w na szym ro dzin nym ogro dzie dział ko wym,
jak rów nież w wie lu po zo sta łych, prze wa ża ją eme ry ci 
i ren ci ści, któ rych nie stać bę dzie na opła ca nie eta to wych
pra cow ni ków za rząd cy no wo po wsta łych wspól not. Pra -
ca na dział ce jest mo to rem na sze go ży cia, a osią ga ne 
z niej po żyt ki wspo ma ga ją bu dżet do mo wy. Pro po no wa -
ne roz wią za nia są nie prze my śla ne i nie by ły kon sul to -
wa ne ze śro do wi skiem dział kow ców.

Pro jekt po wyż szej usta wy krzyw dzi nas. W kon se -
kwen cji pro wa dzi do li kwi da cji ogro dów dział ko wych 
i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry przez po nad
20 lat sku tecz nie bro ni na szych in te re sów. Dla te go ka te -
go rycz nie sprze ci wia my się pro jek to wi usta wy o ro dzin -
nych ogród kach dział ko wych.

/-/ 24 pod pi sy
Wam bie rzy ce, 15 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „Mal wa” we Wro cła wiu
Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej
Klub Pra wo i Spra wie dli wość

STA NO WI SKO
dział kow ców ROD „Mal wa” 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

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Mal wa” we
Wro cła wiu w imie niu swo im i wszyst kich dział kow ców

w ilo ści 350 ro dzin pra gnie prze ka zać na sze sta no wi sko
w spra wie wnie sio ne go przez Pra wo i Spra wie dli wość
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pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych. Jed no gło śnie
wy ra ża my sprze ciw wo bec zło że nia w dniu 23 mar ca
2009 r. do Sej mu RP pro jek tu usta wy o ogro dach dział -
ko wych. Nad mie nia my, że mę czą nas dział ko wi czów
cią głe wal ki PiS -u z Pol skim Związ kiem Dział kow ców,
zmie rza ją ce do li kwi da cji usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r., dzia ła ją cej praw nie,
ist nie ją cej spo łecz nie 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 w opar ciu o sta tut za re je stro -
wa ny przez Sąd w Kra jo wym Re je strze Są do wym.

My dział ko wi cze, w 80% eme ry ci i ren ci ści, pra gnie -
my spo koj nie upra wiać „na sze” dział ki prze ka zu jąc je
na stęp nym po ko le niom i dzie ciom oraz wnu kom, dla te -
go też nie do przy ję cia są pro po no wa ne zmia ny wnie sio -
ne w usta wie przez Pra wo i Spra wie dli wość. Stwier-
dza my, że część za pi sów nie zgod na jest z Kon sty tu cją
RP, cho ciaż by za my sły ode bra nia pra wa wła sno ści grun -
tów Związ ku lub wie czy ste go użyt ko wa nia. Nie po ko ją -
cym w pro jek cie usta wy jest na kła da nie nie po -
rów ny wal nie wyż szych ob cią żeń fi nan so wych dla nas
dział ko wi czów, jak pro po zy cja skła da nia się na wy na -
gro dze nie dla eta to we go Za rzą du Ogro du, kosz ty dzia łal -
no ści ogro du, 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 by śmy
rów nież kosz ty geo de zyj ne, no ta rial ne oraz wie czy sto -
-księ go we, nie mó wiąc już o opo dat ko wa niu po dat kiem
rol nym. Obec nie zgod nie ze sta tu tem PZD po no si my
obo wiąz ko wą opła tę w wy so ko ści 60 zł, a po zo sta łe
opła ty na po trze by ogro du uchwa la my sa mo dziel nie na
wal nych ze bra niach spra woz daw czych de cy du jąc o ich
wy so ko ściach (10–15 zł rocz nie). 

Do dać na le ży, że Za rzą dy Ogro dów wy bie ra my w spo -
sób de mo kra tycz ny przez dział kow ców spo śród użyt -
kow ni ków dzia łek dzia ła ją cych spo łecz nie.

Pod kre ślić chce my, że 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 ma ło moż li wa z uwa gi na
nie zgod ność z Kon sty tu cją RP i in ny mi prze pi sa mi, 
w tym 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.
Za strze że nie bu dzi też prze pis zmie nia ją cy nor ma tyw
po wierzch nio wy dział ki w ogro dzie do 1500 m2. Ta ka
dział ka nie ru cho mo ścia mi i o za go spo da ro wa niu prze -
strzen nym. Za strze że nie bu dzi też prze pis zmie nia ją cy

nor ma tyw po wierzch nio wy dział ki w ogro dzie do 1500 m2.
Ta ka dział ka wy ma rzo na jest pod bu do wę dom ku jed no -
ro dzin ne go, na to miast do upra wy ogro do wej dla eme ry -
ta, ren ci sty lub oso by mło dej pra cu ją cej jest za du ża,
przyj mu jąc jed no cze śnie, że dział ki ogro do we zlo ka li -
zo wa ne są na obrze żach mia sta i nie jed no krot nie od ko -
mu ni ka cji miej skiej od da lo ne są 2–3 km, któ re trze ba
przejść pie szo. Je śli w pro jek cie usta wy przyj mu je się
zmia nę prze zna cze nia dział ki na in ny cel, np. bu dow la -
ny, to za cho dzi po dej rze nie, że cho dzi tu o moż li wość
bu do wy do mu, co do pro wa dzić mo że w kon se kwen cji
do li kwi da cji dział ki ogro do wej. Pro po zy cja do po wo ły -
wa nia wspól not ogro do wych na wzór wspól not miesz -
ka nio wych nie wy da je się za sad na na te re nach ogro dów
dział ko wych, któ re w więk szo ści dzia ła ją na za sa dach
użyt kow ni ków. W ta kim sys te mie dzia ła nia Za rzą dy
Wspól not i użyt kow ni cy nie bę dą mie li żad nych szans
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 nie
lub li kwi da cję ogro du na ce le prze wi dzia ne w pla nach
miej sco wych. 

Za zna czyć pra gnie my, że obec nie prze pi sy usta wy
ROD, któ re uza leż nia ją li kwi da cję ogro du na in ne ce le
niż pu blicz ne, wy ma ga ją zgo dy or ga nów Pol skie go
Związ ku dział kow ców. To pra wo na by te po twier dza Try -
bu nał Kon sty tu cyj ny. 

Pod su mo wu jąc w/w uwa gi dział kow ców na le ży
stwier dzić, że pod mio to wy pro jekt usta wy au tor stwa
Pra wa i Spra wie dli wo ści jest sprzecz ny z prze pi sa mi
Kon sty tu cji RP i in ny mi usta wa mi, a w kon se kwen cji
pro wa dzi do znisz cze nia do rob ku ogrod nic twa w Pol sce,
Do dać na le ży, że 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.
słu ży nam dział ko wi czom w naj lep szy i naj peł niej szy
spo sób, a naj waż niej sze – chro ni na sze pra wa, za bez pie -
cza jąc też ist nie nie ogro dów dział ko wych, szcze gól nie
po trzeb nych w struk tu rach du żych miast, gwa ran tu jąc
nam re ali za cję spo łecz nych po trzeb, w tym „Ak tyw ny
Se nior”, jak rów nież za bez pie cza ist nie nie ogro dów
dział ko wych w ko lej nych la tach.

Przed kła da jąc na sze sta no wi sko w oma wia nym te ma -
cie Za rząd ROD „Mal wa” zwra ca się z uprzej mą proś bą
o od rzu ce nie pro jek tu usta wy au tor stwa PiS uzna jąc, że
usta wa wcho dząc w ży cie szko dzić bę dzie dział kow com
zrze szo nym w Pol skim Związ ku Dział kow ców.

Wro cław, 8 kwiet nia 2009 r.

Ko mi sja Re wi zyj na
/-/

V -ce Pre zes Za rzą du
/-/ Zdzi sław Mi lew ski

Pre zes Za rzą du
/-/ Ja ni na Za grod nik

Skarb nik
/-/ Zyg munt Sze li ga

Go spo darz
/-/ Igna cy Kla pacz

Se kre tarz
/-/ Na ta lia Głow czyń ska

Sa mo dziel na Księ go wa
/-/ Wan da Or łow ska
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My dział kow cy sta łe go ROD „Mal wa” w Czę sto cho -
wie w licz bie 114 człon ków, uczest ni czą cy w ze bra niu
spra woz daw czym za 2008 rok za nie po ko je ni złą at mos -
fe rą wo kół ogrod nic twa dział ko we go wno si my sprze ciw
aby zło żo ny w/w pro jekt w ta kim brzmie niu nie tra fił
pod ob ra dy Sej mu RP. Na szym zda niem jest krzyw dzą -

cy dla dział kow ców gdyż od bie ra nam wszyst kie upraw -
nie nia do tych czas na by te. Pro jekt PiS nisz czy do ro bek
kil ku po ko leń pol skich dział kow ców i ostat nią zdo bycz
so cjal ną, ja ka po zo sta ła skrom nie ży ją cym pol skim ro -
dzi nom. Sta no wi sko zo sta ło uzgod nio ne z obec ny mi na
ze bra niu i przy ję te jed no gło śnie.

Wal ne Ze bra nie ROD „Mal wa” w Czę sto cho wie

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

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go ROD „Mal wa” w Czę sto cho wie

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 mar ca 2009 r.

Czę sto cho wa, 4 kwiet nia 2009 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Ry szard Mi cha lak

Prze wod ni czą cy Ze bra nia Spra woz daw cze go
/-/ Jan Soł ty sik

Pre zes 
/-/ An na Za sę pa

Za rząd ROD „Ma lin ka” w Su wał kach

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

W SPRA WIE: 
obro ny Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Pa nie Mar szał ku!
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ma lin ka” w

Su wał kach ob ra du ją cy na po sie dze niu w dniu 8 kwiet nia
2009 r. z nie po ko jem przy jął fakt zło że nia w dniu
23.03.2009 r. w Sej mie pro jek tu Usta wy o „ogro dach dział -
ko wych” przez po sła wnio sko daw cę Pa na An drze ja De rę.

Obo wią zu ją ca Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych z 2005 r. za bez pie cza ich roz wój i speł nia ocze -
ki wa nia dział kow ców, re gu lu je naj istot niej sze za -
gad nie nia do ty czą ce funk cjo no wa nia ogro dów, sta tu su
dział kow ców, użyt ko wa nia dzia łek oraz po zy cji praw nej
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Za wie ra nie zbęd ne in -
stru men ty za pew nia ją ce ist nie nie i dal szy roz wój na szym
ogro dom i or ga ni za cji. Tyl ko dzię ki Usta wie o ROD 
pol skie ogro dy funk cjo nu ją i słu żą mi lio no wi dział kow -
ców.

Pan An drzej De ra ja ko Po seł był prze ciw ny uchwa le -
niu w dniu 8 lip ca 2005 r. Usta wy o ROD, dłu go ocze ki -

wa nej przez dział kow ców i gło so wał prze ciw ko usta wie,
wie lo krot nie wy ra żał swo je sta no wi sko prze ciw ko Usta -
wie i Związ ko wi Jest on je dy nym z au to rów no wej usta -
wy o ogro dach dział ko wych za kła da ją cej li kwi da cję
PZD i do tych cza so we go po rząd ku praw ne go dot. ROD.

Sza now ny Pa nie Mar szał ku,
Wie rzy my, że za po śred nic twem Pa na Mar szał ka zło -

żo ny w Sej mie przez Po sła PiS An drze ja De rę pro jekt
Uchwa ły o ogro dach dział ko wych zo sta nie od da lo ny na
eta pie wstęp ne go roz pa try wa nia z po wo du te go, że jest
on nie zgod ny z kon sty tu cją.

Wno si my rów nież o od da le nie po pra wek Se na tu w za -
kre sie te re nu za mien ne go dot. li kwi da cji ROD w związ -
ku z in we sty cja mi dro go wy mi /art. 11j „spe cu sta wy”/.

Wy ra ża my po par cie dla Kra jo wej Ra dy PZD i Pre ze -
sa Związ ku za do tych cza so we dzia ła nie w obro nie Usta -
wy o ROD.
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Pa nie Mar szal ku!
Wy ra ża my na dzie ję, że Pan Mar sza łek spra wę dział -

kow ców po trak tu je po waż nie i przy czy ni się do roz wią -

za nia na brzmia łych pro ble mów raz na za wsze na rzecz
dział kow ców i Związ ku.

Z po wa ża niem i wy ra za mi sza cun ku

Su wał ki, 8 kwiet nia 2009 r.

Pre zes
/-/ Da niel Pa ciu ka nis

Wi ce pre zes
/-/ Je rzy Szy mań ski

Wal ne Ze bra nie ROD „Gór nik” w Ko tlar ni

Mar sza łek Sej mu RP
Klu by Par la men tar ne

STA NO WI SKO

My dział kow cy ze bra ni na wal nym ze bra niu spra woz -
daw czym po za po zna niu się z pro jek tem usta wy o ogród -
kach dział ko wych wy ra ża my za nie po ko je nie no wym
pro jek tem PiS.  

Uwa ża my, że pro po zy cje PiS 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 spo łecz nej oraz za kła da ją na cjo na l-
i za cję ma jąt ku spo łecz ne go.  Po nad to zmu sza ją gmi ny
do sprze da ży swo je go ma jąt ku za bez cen. 

Zwra ca my się z proś bą o za sta no wie nie się nad pro po -
zy cja mi PiS do ty czą cy mi dal szych lo sów ogro dów dział -
ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Z upo waż nie nia uczest ni ków ze bra nia

Ko tlar nia, 17 kwiet nia 2009 r.

Prze wod ni czą cy ze bra nia
/-/ 

Pre zes ROD „Gór nik
/-/ 

Wal ne Ze bra nie ROD „Pol ska Weł na” w Zie lo nej Gó rze

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

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. „Pol ska Weł na”
w Zie lo nej Gó rze 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 kow ców i usta -
wę z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Je ste śmy prze ko na ni, że ze chce Pan po przeć na szą
proś bę o od rzu ce nie no we go pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych, ja ki zo stał zło żo ny w Sej mie przez gru pę
po słów PiS. W za ło że niach te go pro jek tu tkwią roz wią -
za nia sprzecz ne z ocze ki wa nia mi Dział kow ców i spo -
łecz nie nie spra wie dli we. Nie zga dza my się na ta kie

roz wią za nia. Żą da my za prze sta nia nas uszczę śli wiać no -
wy mi po my sła mi ustaw PiS -u. Uzna je my, że obec nie
obo wią zu ją ca usta wa o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r. w peł -
ni za bez pie cza nam re ali zu ją ce za ło że nia, dla któ rych zo -
sta ła uchwa lo na – pra wi dło we funk cjo no wa nie, ład 
i po rzą dek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych i ich
roz wój i dla te go je ste śmy prze ciw ni ko lej ne mu pro jek to -
wi PiS -u.

Wy ra ża my prze ko na nie, że Pan Pa nie Mar szał ku i par -
la men ta rzy ści pol scy, któ rym na ser cu le ży do bro lu dzi
star szych, eme ry tów i ren ci stów, tak że je dy ną osto ją dla
bez ro bot nych sta ną w obro nie ogro dów dział ko wych 
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i od rzu cą pro jekt tej pro po no wa nej usta wy. Wal ne Ze -
bra nie wy ra ża na dzie je, że dłu go let nia tra dy cja ru chu

dział ko we go bę dzie kul ty wo wa na i pod trzy my wa na
przez ko lej ne po ko le nia dział kow ców.

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia 
Spra woz daw cze go
/-/ Bo że na Ce liń ska

/-/ 39 pod pi sów uczest ni ków 

Wal ne Ze bra nie ROD im. Pro me na da w Człu 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 im. Pro me na da 

w Człu cho wie
z dnia 17 kwiet nia 2008 r.

w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych zło żo ne go do Sej mu przez po słów PiS

Zie lo na Gó ra, 18 kwiet nia 2009 r.

Po wy słu cha niu in for ma cji na te mat pro jek tu usta wy
o ogro dach dział ko wych jak rów nież po dys ku sji uczest -
ni cy wal ne go ze bra nia czu ją się zo bo wią za ni do za ję cia
sta no wi ska w tak ży wot nej dla nas dział kow ców spra -
wie. Tym bar dziej ob li gu je nas do te go fakt, że ogród po -
ło żo ny jest na bar dzo atrak cyj nym te re nie nad jed nym 
z je zior człu chow skich. Prze ży li śmy już kil ka prób czę -
ścio wej li kwi da cji ogro du z prze zna cze niem go pod
dział ki re kre acyj ne gdy by nie usta wa o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych obec nie o ro dzin nych ogro dach
do ta kiej li kwi da cji by do szło. Ogród nasz po wstał na te -
re nach ba gien nych przy je zio rze po wstał dzię ki na kła -
dom pra cy chęt nych do użyt ko wa nia dział ki aby
pod wyż szyć te ren na wie zio no wie le ty się cy ton zie mi.
Dzi siaj je ste śmy świa do mi te go, że przy roz wią za niach
za pro po no wa nych w pro jek cie usta wy dział kow cy słab -
si eko no micz nie nie bę dą mie li szans na uwłasz cze nie

się na dział ce. Nic je ste śmy prze ciw ni ka mi po stę pu, ale
czy on za wsze mu si po le gać na wzbo ga ce niu się bo ga -
tych kosz tem bied niej szych. Czy je ocze ki wa nia chcą
speł nić au to rzy pro jek tu to my do brze wie my a wy ni ka
to z tre ści pro jek tu i za pro po no wa nych roz wią zań na
pew no nie są to ocze ki wa nia sze ro kiej gru py dział kow -
ców. Ża ło wać na le ży tyl ko, że roz wią za nia za pro po no -
wa ne w pro jek cie usta wy nie by ły kon sul to wa ne 
z dział kow ca mi bo wła dza zno wu wie le piej co po trze -
bu ją ci co ich wy bra li.

Do tknię ci je ste śmy sło wa mi Pa na Po sła De ry wy po -
wie dzia ny mi w cza sie kon fe ren cji pra so wej w dniu 
23 mar ca 2009 r. któ ry bez pod staw nie za li czył nas do
nie cy wi li zo wa nej gru py spo łecz nej tym bar dziej, że wy -
po wia da to dział ko wiec. Zwra ca my się z ape lem do tych
po słów, któ rzy oce nia ją po wsta łą sy tu ację po dob nie jak
o od rzu ce nie pro jek tu usta wy w pierw szym czy ta niu.

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

Człu chów, 17 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Pre fa bet” w Klucz bor ku

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 

„Pre fa bet” w Klucz bor ku
w spra wie: pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa Po sła PiS

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

Stwier dza my, że przy go to wa ny przez PiS pro jekt Usta -
wy o ogro dach dział ko wych, któ ry zo stał zło żo ny do La -
ski Mar szał kow skiej ma trzy za sad ni cze ce le;

– wy własz czyć dział kow ców,
– zli kwi do wać ROD i PZD,
– zna cjo na li zo wać ma ją tek spo łecz ny PZD.
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Uwa ża my, że po wyż sze ce le na ru sza ją de mo kra tycz -
ne pod sta wy Pań stwa Pol skie go oraz Kon sty tu cję RP.

Ape lu je my o od rzu ce nie pro jek tu PiS na ru sza ją ce go
pra wa na by te człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Pre zes 
/-/

Prze wod ni czą cy wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go
/-/ 

Klucz bork, 18 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD im. Ika ra w Re dzi ko wie

STA NO WI SKO
Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Ika ra w Re dzi ko wie

z dnia 1 kwiet nia 2009 r.
w spra wie pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych zło żo ne go przez po słów PiS

Z du żym nie po ko jem przy ję li śmy in for ma cję o zło że -
niu w dniu 23 mar ca 2009 r. wcze śniej za po wia da ne go
pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych. W szcze gól ny
spo sób do tknę ły nas dłu go let nich spo łecz nych dzia ła czy
sło wa Pa na Po sła De ry wy po wie dzia ne w cza sie kon fe -
ren cji pra so wej na pod sta wie, ja kiej i gdzie na by tej wie -
dzy Pan Po seł stwier dza, że to co do tej po ry dzia ło się
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych by ło nie cy wi li zo -
wa ne. Czy cy wi li za cja ma po le gać na za stą pie niu ta kich
jak my lu dzi któ rzy zu peł nie bez in te re sow nie po świę ca -
ją swój czas dla za ła twia nia spraw in nych płat ny mi za -
rzą da mi. W tym kra ju już wie le spraw zo sta ło
roz wią za nych w spo sób kom plek so wy ogro dy dział ko we

też ma ją pod le gać tym kom plek so wym roz wią za niom
po le ga ją cym na ich li kwi da cji. Je że li sy gna ta riu sze pro -
jek tu usta wy uwa ża ją, że pro jekt usta wy zo sta nie oce -
nio ny wg ich za ło żeń to są w błę dzie. Pa no wie Po sło wie
z Pra wa i Spra wie dli wo ści ro dzin ne ogro dy dział ko we
to nie sie dli sko za co fa nia i ciem no ty to śro do wi ska, któ -
re do pra co wa ły się osią gnięć i tra dy cji. 

Nie bę dzie my przy ta czać ar gu men tów dla któ rych bro -
ni my funk cjo no wa nia rod pod rzą da mi na szej usta wy bo
by ły one już wie lo krot nie przy to czo ne ale nie do cie ra ją
one do pro jek to daw ców gdyż dzia ła ją oni wg za sa dy cel
uświę ca środ ki. Ape lu je my do po zo sta łych Po słów o od -
rzu ce nie pro jek tu usta wy po pierw szym czy ta niu.

Pre zes
/-/ Je rzy Sko niecz nyRe dzi ko wo, 1 kwiet nia 2009 r.

ROD „Za Ga jem” w Wój to wie 

STA NO WI SKO
Człon ków Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Za Ga jem” w Wój to wie

z dnia 2.04.2009 r.
w spra wie: PiS -owskie go pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych

Po za po zna niu się z pro jek tem usta wy o ogro dach
dział ko wych, zło żo nym w Sej mie przez PiS w dniu 
23 mar ca 2009 ro ku, człon ko wie ROD „Za Ga jem” w
Wój to wie pra gną przed sta wić swo je sta no wi sko do ty -
czą ce ww. pro jek tu usta wy, usta lo ne na wal nym ze bra niu
spra woz daw czym w dniu 4 kwiet nia 2009 ro ku.

Pro po no wa ne zmia ny usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych do pro wa dzą do li kwi da cji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. War to jed nak się za sta no wić czy

owa li kwi da cja ma sens. Każ da bo wiem or ga ni za cja
zrze sza ją ca więk szą gru pę lu dzi po trze bu je or ga nów,
któ re uła twią ich funk cjo no wa nie.

Przez la ta ist nie nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce zo sta ły wy pra co wa ne za sa dy i sche ma ty dzia -
ła nia za war te za rów no w Usta wie z 8 lip ca 2005 ro ku,
jak i w Sta tu cie PZD czy Re gu la mi nie ROD. Wszyst kie
te ak ty praw ne do cze ka ły się no we li za cji i po pra wek,
któ re mia ły na ce lu po móc dział kow com w lep szym,
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spo koj niej szym oraz bar dziej upo rząd ko wa nym upra -
wia niu swo ich dzia łek. Obec na for ma usta wy za do wa la
więk szą część dział kow ców. Do wo dem te go są pod pi sy
zło żo ne w obro nie do tych czas obo wią zu ją cej usta wy 
(w licz bie 614 tys.).

Trze ba za cząć od te go, że wszyst kie te unor mo wa nia
zo sta ły stwo rzo ne dla do bra dział kow ców. Tam, gdzie
nie ma za sad wkra da się cha os, za męt oraz nad uży cia.
Re gu la min czu wa nad tym aby każ dy mógł ko rzy stać ze
swo jej dział ki naj bar dziej efek tyw nie. Chro ni tak że wol -
ność każ de go dział kow ca. Li kwi da cja PZD po cią gnie za
so bą znik nię cie or ga nu od po wie dzial ne go za pra wi dło -
we, zgod ne ze Sta tu tem funk cjo no wa nie ogro dów. Za -
czną po ja wiać się lu dzie, któ rzy za miast upra wiać na
dział kach m. in. wa rzy wa za czną np. otwie rać tam wła -
sne, ma łe za kła dy usłu go we zaj mu ją ce się np. na pra wą
sa mo cho dów, czy usłu ga mi sto lar ski mi, ślu sar ski mi, 
a co naj gor sze zło mo wi ska czy na wet wy sy pi ska śmie ci.
Wte dy dział ki strą cą swój wa lor re kre acyj ny, a upra wy
na dział kach obok nie bę dą nada wa ły się do spo ży cia.
Po za tym, kto bę dzie chciał od po czy wać w są siedz twie
spa lin i ha ła su.

Na le ży tu taj zwró cić tak że uwa gę tak że na to, że nie
ma pew no ści czy wszy scy obec ni dział kow cy bę dą 
w sta nie za pła cić za wy kup swo ich dzia łek. Po mi mo bo -
ni fi kat ce na dział ki bę dzie nie moż li wa do opła ce nia dla
eme ry ta, ren ci sty czy oso by bez ro bot nej, a nie ste ty dział -
kow cy w więk szo ści na le żą do tych naj bied niej szych
grup na sze go spo łe czeń stwa.

Są też ta kie re gio ny, gdzie sy tu acja praw na grun tów
dział ko wych jest nie ja sna. Ist nie je więc oba wa, że dział -
kow cy na wet mi mo moż li wo ści fi nan so wych, nie bę dą
mo gli stać się wła ści cie la mi swo ich dzia łek.

Z przy kro ścią mu si my za tem stwier dzić, że pro jek to -
daw cy nie prze ana li zo wa li do kład nie sy tu acji dział kow -
ców. Pró bu ją oma mić nie zo rien to wa nych czczy mi
obiet ni ca mi.

Pro po no wa ne przez PiS uwłasz cze nie spo wo du je, że
na o tej po ry zwar tych te ry to rial nie ogro dach po ja wią się
róż ne for my wła sno ści grun tów, a co za tym idzie trud -
no ści w za rzą dza niu te re nem wspól nym. Każ dy bo wiem
bę dzie miał do nie go pra wo, a nie za wsze da się po go -
dzić in te re sy wszyst kich. Te raz wszyst ko dzia ła jak na -

le ży - za rzą dy dba ją o wspól ne in we sty cje i mo der ni za -
cje. Trud no so bie wy obra zić jak ca ła ta spra wa wy glą -
da ła by po zmia nie usta wy. Gmi ny ma ją bar dzo wie le
in nej pra cy i mo że się oka zać, że nie bę dzie ko mu za jąć
się spra wą dzia łek. Trze ba bę dzie za trud nić ko lej ne oso -
by oraz je prze szko lić. Wszyst kie te dzia ła nia wią żą się
z ogrom ny mi kosz ta mi. W or ga nach PZD, czy li Kra jo -
wej Ra dzie i Okrę go wych Za rzą dach pra cu je tyl ko nie -
zbęd na ilość osób. W na szym Okrę gu na 176 ogro dy 
i po nad 38 tys. po je dyn czych dział kow ców w biu rze
Okrę go we go Za rzą du za trud nio nych jest tyl ko 5 osób.
W Gmi nie na pew no ta licz ba by ła by za ma ła. Dla te go
cięż ko jest nam zro zu mieć, że w cza sach trud no ści go -
spo dar czych za miast ob ni żać kosz ty ad mi ni stra cyj ne w
pań stwie, PiS chce przy czy nić się do ogrom ne go ich
wzro stu. Do dat ko wo war to do dać, że za te miej sca pra -
cy w Gmi nach bę dą mu sie li za pła cić po dat ni cy.

Ist nie je tak że za gro że nie, że Gmi ny bę dą chcia ły za -
ro bić na cen nych grun tach znaj du ją cych się w cen trach
miast. Sprze da dzą je in we sto rom, za du że su my, a dział -
kow cy po zo sta ną bez ni cze go. Do ro bek ich pra cy na
ogro dzie nie zo sta nie im zre kom pen so wa ny, bo zmia ny
w usta wie nie prze wi du ją pra wa do od szko do wań czy do
te re nu za stęp cze go. Or ga ny PZD ni gdy nie sta ły na prze -
szko dzie in we sty cjom pu blicz nych i wy ra ża ły zgo dę na
li kwi da cje ogro dów. Pil no wa ły tyl ko te go by pra wa
dział kow ców, jak każ de go in ne go oby wa te la by ły re -
spek to wa ne. Po li kwi da cji PZD nie ma pew no ści czy
wszy scy wła ści cie le po je dyn czych dzia łek bę dą w sta -
nie po ro zu mieć się w spra wie li kwi da cji ogro du np. pod
bu do wę dro gi. Wie le się sły sza ło i sły szy o wal ce po je -
dyn czych wła ści cie li pry wat nych grun tów przy bu do wie
np. au to strad Wte dy rze czy wi ście ca ły pro ces bu do wy
bę dzie prze dłu ża ny i utrud nia ny. Ist nie nie PZD gwa ran -
tu je, że pro jek ty in we sty cji pu blicz nych nie bę dą blo ko -
wa ne.

Re asu mu jąc ape lu je my o roz wa gę, za sta no wie nie,
prze ana li zo wa nie i od rzu ce nie pro jek tu w pierw szym
czy ta niu.

My dział kow cy z Ogro du „Za Ga jem” opo wia da my się
prze ciw ko te mu pro jek to wi. Uwa ża my, że przy nie sie on
wię cej szko dy i krzyw dy niż przy czy ni się do po pra wy
sy tu acji dział kow ców.

W imie niu dział kow ców z ROD „Za Ga jem” 
w Wój to wie

Pre zes
/-/ Eu ge niusz Sło wi kow ski
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§1
Za rząd ROD „Fre zja” we Wro cła wiu wy ra ża sprze ciw

wo bec wnie sio ne go do Sej mu pro jek tu usta wy o ogro -
dach dział ko wych.

Za rząd ROD „Fre zja” we Wro cła wiu

Uchwa ła
Za rzą du ROD „Fre zja” nr 1/2009

z dnia 04.04.2009 r. 
wy ra ża ją ca sta no wi sko Za rzą du ROD FRE ZJA 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 Pra wo i Spra wie dli wość 

w dniu 23 mar ca 2009 r.

UZA SAD NIE NIE:

1. Bu dzi na sze za strze że nia spo sób, w ja ki do cho dzo -
no do sfor mu ło wa nia wnie sio nej do Sej mu usta wy. Usta -
wa ta do ty czy oko ło 1 min osób, na to miast nic nam nie
wia do mo o kon sul ta cjach spo łecz nych do ty czą cych
ogro dów dział ko wych z tą gru pą lu dzi. Je że li ta kie by ły
prze pro wa dzo ne, to ja ki jest ich wy nik?

2. Je ste śmy za nie po ko je ni kon se kwen cja mi wpro wa -
dze nia tej usta wy. Za wie ra ona wie le roz wią zań, któ re
do pro wa dzą do szyb kie go ogra ni cze nia i li kwi da cji ogro -
dów dział ko wych, czy też zmia ny ich cha rak te ru: Art. 4
ust 2, Art. 6 ust 1, ust 3, ust 4.

3. Wpraw dzie mó wi się w Art. 5 ust 1, że gmi na mo że
za kła dać ogro dy dział ko we na grun tach sta no wią cych jej
wła sność, ale o ja kie grun ty cho dzi, bo je śli o rol ne, to
usta wa ze stycz nia 2009 li kwi du je grun ty rol ne w ob rę -
bie mia sta. Za tem, na ja kich grun tach mia ły by być za -
kła da ne te ogro dy? Zgod nie z Art. 2 ust 3 pro po no wa nej
usta wy ma ją to być grun ty rol ne.

4. Nie po koi nas rów nież wy so kość opłat, ja kie trze ba
wnieść, aby oso ba upraw nio na zo sta ła wła ści cie lem
dział ki. Wpraw dzie mó wi się w pro po no wa nej usta wie o
opła cie za grunt rów nej 1% je go war to ści dla osób nie -
ma jęt nych, ale jed no cze śnie wszyst kie do dat ko we opła -
ty (opła ta rze czo znaw cy, geo de ty, no ta riu sza, za ło że nie
księ gi wie czy stej, wpi su do niej) prze rzu co ne są na oso -
bę upraw nio ną. Pra wo daw ca nie po da je żad nej sy mu la -
cji tych kosz tów. Na szym zda niem kosz ty te mo gą być
wy so kie, co spra wi, że oso by nie za moż ne bę dą po zba -
wio ne moż li wo ści na by cia dział ki na wła sność.

5. Nasz nie po kój bu dzą rów nież nie ja sno ści i nie kon -

se kwen cje w pro po no wa nej usta wie np. Art. 25 ust 4.
Czyż by pra wo daw ca do pusz czał, że po upły wie 5 lat od
na by cia dział ki oso ba upraw nio na mo że wy ko rzy stać
dział kę do in nych ce lów niż upra wy, np. na dzia łal ność
ko mer cyj ną, bu do wę do mu miesz kal ne go itp.

6. Pro po no wa na usta wa, da ją ca de fac to głos de cy du -
ją cy w spra wach ogro du dział ko we go gmi nie (Art. 13
ust 4), wpro wa dza na szym zda niem wiel ką nie sta bil ność
praw ną ogro dów dział ko wych i bar dzo moc no ogra ni cza
ich au to no mię.

7. Ist nie ją ca obec nie struk tu ra or ga ni za cyj na Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców da je gwa ran cje sta bil no ści
dzia ła nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych i unie moż li -
wia prze ję cie nad ogro dem kon tro li przez oso by re ali zu -
ją ce swo je in te re sy nie ko niecz nie spój ne z in te re sem
ogó łu. Nie ste ty ta kich gwa ran cji nie da je wnie sio na do
Sej mu usta wa.

8. W wie lu ist nie ją cych ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych pro wa dzo ne są in we sty cje mo der ni zu ją ce i re mon -
to we. Bar dzo czę sto koszt tych in we sty cji prze wyż sza
moż li wo ści fi nan so we użyt kow ni ków dzia łek w ogro -
dach. Ich re ali za cja jest moż li wa tyl ko dzię ki wspar ciu 
z Fun du szu Roz wo ju Okrę go wych Za rzą dów. Na na -
szym ogro dzie – ROD „FRE ZJA” we Wro cła wiu - od
2007 ro ku pro wa dzo na jest bar dzo du ża in we sty cja mo -
der ni za cyj na: bu do wa stud ni głę bi no wej i bu do wa sie ci
roz pro wa dza ją cej wo dę po ogro dzie. Jej re ali za cja jest
moż li wa tyl ko dzię ki du że mu wspar ciu Fun du szu Roz -
wo ju Wro cław skie go Okrę go we go Za rzą du. Nie ste ty ta -
kie go wspar cia nie prze wi du je pro po no wa na usta wa.

Se kre tarz ROD „Fre zja”
/-/ Ma ria Il czyn

V -CE Pre zes ROD „Fre zja”
/-/ Jan Maj cher

Pre zes ROD „Fre zja”
/-/ Bo że na Ce giel ska

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ 

Czło nek Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ 



W imie niu dział kow ców Ro dzin ne go Ogro du Dział ko -
we go „Oso bo wi ce” we Wro cła wiu skła da my pro test
prze ciw ko wnie sio ne mu do Sej mu pro jek to wi usta wy
opra co wa ne go przez przed sta wi cie la Klu bu Par la men -
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Człon ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców ROD
„Nad Wi da wą” ze bra ni na wal nym ze bra niu spra woz daw -
czym w dniu 4.04.2009 r. po za po zna niu się z pro jek tem
usta wy sej mo wej wnie sio nej dnia 23.03.2009 r. przez po -
sła wnio sko daw cę An drze ja DE RA o ogro dach dział ko -
wych sta now czo pro te stu ją i wy ra ża ją ka te go rycz ny
sprze ciw jej wnie sie nia i uchwa le nia przez sejm i se nat

Na sza usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych 
z dnia 8 lip ca 2005 r., jest do brą usta wą, świad czy o tym
6H ty się cy pod pi sów ze bra nych w jej obro nie zło żo nych
przez dział kow ców i ich sym pa ty ków.

Pro jekt PiS o ogro dach dział ko wych nie pro wa dzi na w
lep sze je go in ten cją jest spo wo do wa nie cha osu i li kwi da -
cji Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Pro jekt tej usta wy współ gra z ar ty ku łem Jac ka Krze -
miń skie go za miesz czo ne go w cza so pi śmie „WPROST”
Nr 5 z dnia 1.02.2009 r. s 34–35 opar te go na kłam stwie.

My dział kow cy zrze sze ni w Pol skim Związ ku Dział -
kow ców nie po zwo li my szar gać, na sze, do bre imię i wy -
rzu cać PZD za bur tę PZD zgod nie z usta wą o ROD z dnia
8 lip ca 2005 r. Roz dział 3, speł nia bar dzo waż ną ro lę 
i funk cję: praw ną, obron ną, or ga ni za cyj ną i za rzą dza ją cą
oraz edu ka cyj ną w spra wie dzia łek i ochro ny przy ro dy.

Na sza usta wa o ROD z dnia 5 lip ca 2005 r. jest zgod na
z Kon sty tu cją, uwzględ nia ją ca wy mo gi ustaw współ rzęd -
nych do ty czą cych po dat ków z dnia 12 stycz nia 1991 r.,

pra wa bu dow la ne go z dnia 7 lip ca 1994 r. po dat ku rol ne -
go z dnia 15 li sto pa da 1984 r. i ochro nie przy ro dy z dnia
16 kwiet nia 2004 ro ku. Po wni kli wym prze stu dio wa niu
pro jek tu PiS o ogro dach dział ko wych, wi dać wy raź nie, że
pro jek to daw ca ma bra ki we wie dzy teo re tycz nej i prak -
tycz nej z za kre su li kwi da cji ogro dów oraz prze wi dy wa -
nych skut ków prze ka zy wa nia ich gmi nom.

Przed sta wio ne w pro jek cie wy dat ki fi nan so we są nie
do przy ję cia przez dział kow ców. Sko rzy stać z te go mo -
gą lu dzie za moż ni. Dział kow cy w więk szo ści to lu dzie
star si wie kiem – eme ry ci, ren ci ści, bez ro bot ni. W wie lu
przy pad kach sa mot ne star sze pa nie. Dział ka dla nich to
je dy na ra dość, od po czy nek, kon takt z przy ro dą i są sia da -
mi oraz nie wiel kie ko rzy ści ma te rial ne.

Obie can ki na by cia dział ki za 1% jej war to ści to chwyt
pro pa gan do wy dla na iw nych dział kow ców przed zbli ża -
ją cy mi się wy bo ra mi Z prak ty ki wy ni ka, że dział kow cy
w ogó le się nie uwłasz czą, Stan praw ny grun tów ROD
wy klu cza ja kie kol wiek uwłasz cze nie w po nad 60%
grun tów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Z na sze go pro te stu na su wa się je den wnio sek   wy rzu -
cić pro jekt o ogro dach dział ko wych PiS do ko sza.

Pro jek to daw co pro szę nie wtrą cać się w na sze spra wy.
Pro szę two rzyć so bie no we ogro dy i opra co wy wać dla
nich usta wy   – my już ma my swo ją do brą, spraw dzo ną
usta wę o ROD wraz ze sta tu tem i Re gu la mi nem ROD.

Uczest ni cy wal ne go ze bra nia jed no gło śnie przy ję li
ni niej szy pro test.

ROD „Nad Wi da wą” we Wro cła wiu

PRO TEST
człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go 

„Nad Wi da wą” 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

Wro cław, 4 kwiet nia 2009 r.

Prze wod ni czą cy wal ne go ze bra nia
/-/ Sta ni sław Przy byl ski

Se kre tarz Za rzą du ROD
/-/ An to ni Ko pa la

Pre zes Za rzą du ROD
/-/ Ste fan Wie jak

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Jó zef Adam czyk

/-/pod pi sy 9 osób

ROD „Oso bo wi ce” we Wro cła wiu
Sza now ny Pan
Bro ni sław Ko mo row ski
Mar sza łek Sej mu RP

tar ne go Pra wa i Spra wie dli wo ści do ty czą ce go li kwi da cji
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Pro jekt od bie ra eme ry tom, ren ci stom i oso bom po zba -
wio nym pra cy moż li wo ści go dzi we go wy po czyn ku i do -
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ży cia sę dzi wej sta ro ści. Ogród nasz ma 65 lat w okre sie
po wo jen nym, na to miast z do ku men tów wy ni ka, że po -
wstał przed ro kiem 1939, ogród po sia da jed no li tą za bu -
do wę ar chi tek to nicz ną i w tym jest je go urok.

Pro jekt zmie rza do cał ko wi tej li kwi da cji ru chu dział ko -
we go wy pra co wa ne go przez dzie siąt ki lat. Pro jekt no wej
usta wy fa wo ry zu je lu dzi bo ga tych a nie eme ry tów, ren ci -
stów oraz bez ro bot nych, dla któ rych dział ka jest je dy ną

for mą wy po czyn ku. Czy mia sto po zba wio ne ogro dów ma
słu żyć tyl ko za bu do wie a gdzie są płu ca mia sta? Wro cław
na le ży do naj bar dziej zie lo nych miast w kra ju – po zba -
wio ny ro dzin nych ogro dów sta nie się be to no wą pu sty nią.

Dział kow cy ja ko wy bor cy bę dą dłu go pa mię tać kto ich
po zba wił moż li wo ści wy po czyn ku i upra wy dział ki.

Dla te go zwra ca my się z proś bą o wstrzy ma nie prac
nad ta usta wą.

Wro cław, 7 kwiet nia 2009 r.

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

APEL

Dział kow cy z ROD „WRZOS” w Byd gosz czy ze bra -
ni na Wal nym Ze bra niu Spra woz daw czym w dniu 
4 kwiet nia 2009 ro ku, wy ra ża ją swój zde cy do wa ny
sprze ciw prze ciw ko zło żo ne mu przez PiS (po sła De rę)
pro jek to wi Usta wy o tzw. Uwłasz cze niu Dział kow ców.

Je ste śmy zda nia, że pro jekt jest dla nas bar dzo krzyw -
dzą cy. Bez pow rot nie nisz czy 100 let ni po rzą dek. Pro po -
nu je się wy kup te re nów, któ re dział kow cy już wy ku pi li
po przez za kła do we fun du sze so cjal ne. Nie ja sne są za -
mie rze nia PiS -u co do wła ści wych za mie rzeń od no śnie
wła ści we go uwłasz cze nia dzia łek. Nie zna ne są nam za -
sa dy wy ce ny grun tów, któ re by mia ły wy ce nić Ra dy
Gmin. Cał ko wi cie nie ja sne są za sa dy ko rzy sta nia, 
a w ra zie li kwi da cji ogro du ich od szko do wań. Kosz ty

wy ku pu i utrzy ma nia dział ki we dług te go pro jek tu prze -
kra cza ła by znacz nie moż li wo ści fi nan so we więk szo ści
człon ków na sze go ogro du (279 człon ków).

Ape lu je my do wszyst kich po słów i se na to rów o gło -
so wa nie prze ciw ko te mu pro jek to wi, a par la men ta rzy -
stów z na sze go okrę gu wy bor cze go spraw dzi my jak
gło so wa li i w opu bli ku je my w ga blo tach ogro du.

Li kwi da cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców po zba -
wi nas re pre zen ta cji na fo rum Kra ju w tym przed naj -
wyż szym or ga nem wła dzy.

Na wet w przy pad ku po wsta nia tzw. wspól not dział -
kow cy nie mie li by żad nych przed sta wi cie li do re pre zen -
to wa nia ich np. w sej mie i in nych or ga nach wła dzy….
by ło by to dla nas bar dzo krzyw dzą ce.

W związ ku z wnie sie niem do La ski Mar szał kow skiej

Księ go wa
/-/ Ewa Pio trow ska

Go spo darz 
/-/

Pre zes
/-/ Le on Cy bul kin

Wi ce pre zes
/-/ Wła dy sław Ja kub czyk

Byd goszcz, 4 kwiet nia 2009 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Bry gi da De lik

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Edward Gó row ski

Pre zes ROD „Wrzos”
/-/ Ry szard No wic ki

Wal ne Ze bra nie ROD „Mal wa” w Pi le
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

„Mal wa” w Pi le

w dniu 23 mar ca 2009 ko lej ne go pro jek tu usta wy o ogro -
dach dział ko wych przez Klub Par la men tar ny PiS, uczest -

ni cy Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go „Mal wa” w Pi le zwra ca ją się do
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Pa na Mar szał ka Sej mu RP z proś bą aby pro jekt ten nie
zo stał przez par la ment pro ce do wa ny.

Zna my je go za ło że nia, któ re są ta kie sa me jak w 2006 r.
zmie rza ją ce do szyb kie go i ta nie go do tar cia do grun tów
pod ogro da mi dział ko wy mi za nie re al ne uwłasz cze nie
nas na na szych dział kach. Tra dy cyj nie PiS pro jek tu nie
kon sul to wał z dział kow ca mi ani Związ kiem. Pro jekt
usta wy nie sie rów nież za gro że nie dla wła ści cie li na szych
grun tów pod ogro da mi. My dział kow cy Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go „Mal wa” w Pi le uczest ni czą cy 

w Wal nym Ze bra niu sto imy na sta no wi sku, że obo wią zu -
ją ca usta wa o ROD z 2005 r. spraw dzi ła się w dzia ła -
niu. Za bez pie cza nam dział kow com pra wa i ochro nę
praw ną.

Li czy my, że Pan Mar sza łek po prze na szą proś bę i nie
po zwo li znisz czyć ogro dów i ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce. Sta no wi sko na sze kie ru je my rów nież
do Par la men ta rzy stów pół noc nej Wiel ko pol ski z proś bą
o pod ję cie dzia łań w obro nie obo wią zu ją cej usta wy o
Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

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

Pi ła, 16 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „Ko le jarz” w Kłodz ku
Par la men tar ny Klub PiS
WAR SZA WA

Za rząd ROD „Ko le jarz” w Kłodz ku sta now czo pro te -
stu je w imie niu dział kow ców prze ciw ko pro jek to wi usta -
wy two rzo nej przez PiS o sa mo rzą do wym ogrod nic twie
dział ko wym. Na si dział ko wi cze to w więk szo ści lu dzie
star si, któ rzy ca łe swo je ży cie po świę ci li dla do bra Oj -
czy zny. Te raz przez wpro wa dze nie tej usta wy zo sta ną
po zba wie ni ogro dów dział ko wych, któ re to są dla nich
je dy ną w za sa dzie roz ryw ką.

Pro po no wa ne roz wią za nie jest wy le wa niem ra zem
dziec ka z ką pie lą. Dział kow cy bę dą zda ni na ła skę
urzęd ni ka gmi ny, któ ry to bę dzie de cy do wał o wy ku pie
dział ki lub jej dzier ża wie. Więk szość dział kow ców to lu -

dzie bied ni nie ma ją cy pie nię dzy na wy kup dział ki nie
mó wiąc o dzier ża wie. W obec nej chwi li już pła cą za
dział kę w ra tach gdzie kwo ty się ga ją za dział kę o po -
wierzch ni 300 m2 rzę du 60 zł. A po wpro wa dze niu usta -
wy te staw ki wzro sną dia me tral nie. W myśl usta wy mu si
być utrzy ma ny Za rząd, któ ry to bę dzie opła ca ny, 
a w obec nej chwi li wła dze w ogro dach dział ko wych
dzia ła ją spo łecz nie. Ma my głę bo ką na dzie ję że wła dze
Klu bu i ca ły PiS wy co fa ją się ze swo je go pro jek tu usta -
wy, któ ry to go dzi w do bro ru chu dział ko we go o po nad
stu let niej tra dy cji oraz za prze pasz cza pra wa na by te przy -
zna ne w mi nio nej epo ce.

Z wy ra za mi sza cun ku
Pre zes 

/-/ W. Wi daw skiKłodz ko, 16 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ma jo we 1” w Prza sny szu

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,
Wal ne ze bra nie Spra woz daw cze Ro dzin ne go Ogro du

Dział ko we go „Ma jo we 1” w Prza sny szu po ło żo ne go
przy ul. Sa do wej jest prze ciw ne wpro wa dze niu pro jek tu
usta wy wnie sio nej przez PiS w dniu 23.03.2009 r. do La -
ski Mar szał kow skiej.

Uwa ża my, że tekst pro po no wa nej usta wy za wie ra wie -
le man ka men tów i nie pra wi dło wo ści go dzą cych bez po -
śred nio w ol brzy mią rze szę dział kow ców związ ku.
Pro jekt usta wy po wi nien być wcze śniej prze dys ku to wa -
ny przez sze ro kie rze sze dział kow ców, omó wio ny z
dział kow ca mi Pol skie go Związ ku dział kow ców re pre -
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zen tu ją cy mi 99% dział ko wi czów Pol skich i do pie ro
wpro wa dzo nych pod ob ra dy Sej mu RP. Nad mie niam, że
Ro dzin ny ogród Dział ko wy „Ma jo we1” li czy 292 człon -

ków. Pro si my Pa na Mar szał ka Sej mu RP o nie wpro wa -
dza nie w/w pro jek tu usta wy pod ob ra dy Wy so kie go Sej -
mu.

Z po wa ża niem:

Prza snysz, 5 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „Ma rze nie” we Wro cła wiu

Pre zes ROD
/-/ 

Prze wod ni czą ca Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw cze go
/-/ 

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

My człon ko wie ROD „Ma rze nie” we Wro cła wiu sta -
now czo pro te stu je my prze ciw ko pró bom zmia ny Usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Ruch dział ko wy w Pol sce ist nie je od 186 lat, to zn. od
chwi li po wsta nia pierw sze go ta kie go ogro du w 1823 ro -
ku w Koź mi nie Wlkp.

Dział kow cy od po cząt ku za go spo da ro wy wa li nie użyt -
ki i ugo ry, tak jak jest i w przy pad ku na sze go ogro du,
stwa rza jąc pięk ne zie lo ne te re ny, słu żą ce ich ro dzi nom 
i miesz kań com mia sta. Ogro dy na sze wy peł nia ją funk cje
eko no micz ne dla lu dzi pra cu ją cych na swych dział kach,
szcze gól nie dla eme ry tów i ren ci stów (dla któ rych na sze
rzą dy nie ste ty zgo to wa ły nie go dzi we ży cie w wie lu wy -
pad kach nie po zwa la ją ce na za spo ko je nie pod sta wo wych
po trzeb po wie lu la tach cięż kiej pra cy), czer pią cych ko -
rzy ści z upra wy dzia łek w po sta ci świe żych wa rzyw 
i owo ców i do ro bie nia czę sto na bra ku ją ce le ki sprze da -
jąc nad wyż ki plo nów.

Na sze ogro dy speł nia ją funk cje re kre acyj ne, in te gra -
cyj ne i eko lo gicz ne dla wszyst kich użyt kow ni ków dzia -
tek i po bli skich miesz kań ców na sze go jak że ogrom ne go
osie dla.

Na fa li ru chów spo łecz nych lat 80-tych dział kow cy do -
pro wa dzi li do uchwa le nia Usta wy o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych i po wo ła li wła sną, nie za leż ną od
żad nych sił po li tycz nych or ga ni za cję, ja ką jest Pol ski
Zwią zek Dział kow ców. Uchwa lo na przez Sejm RP.
Usta wa z dnia 8 07.2005 r. o ROD jest ak tem praw nym,
gdzie za war te są fun da men tal ne za sa dy praw ne za pew -
nia ją ce trwa ły roz wój ogrod nic twa dział ko we go i za bez -
pie cza in te re sy za rów no Pań stwa jak i dział kow ców.

Uwa ża my, że w de mo kra tycz nym pań stwie, o któ re na -
sze po ko le nie wal czy ło, Pa nie i Pa no wie Po sło wie oraz
wszy scy, któ rzy za sia da ją we wła dzach na sze go Pań stwa
win ni wsłu chać się w gło sy swo ich wy bor ców na co
dzień, nie tyl ko w cza sie kam pa nii wy bor czej. Ci wy bor -
cy Wam Pa nie i Pa no wie za ufa li i mó wią zde cy do wa ne
„NIE” po li ty kom, któ rzy chcą zni we czyć osią gnię cia ru -

chu dział ko we go w Pol sce. Pra wo rząd ność po le ga na sta -
bil nym pra wie, któ re po zwa la pla no wać przy szłość. Przy -
ję ta w 2005 ro ku Usta wa o ROD jest dla nas ko rzyst na 
i ko rzyst na dla Pol ski, za bez pie cza jąc miesz kań com miast
reszt ki te re nów zie lo nych.

Nasz ROD „Ma rze nie” sku pia dział kow ców w więk -
szo ści eme ry tów, ren ci stów i mło dych lu dzi z ma ły mi
dzieć mi. Zde cy do wa na więk szość z nich nie wy ku pi
swo ich dzia łek z bra ku środ ków fi nan so wych, o czym 
b. do brze wie dzą ci, któ rzy przy go to wu ją te rze ko mo b.
ko rzyst ne zmia ny w pra wie.

Czy wy Pa nie i Pa no wie Po sło wie nie zda je cie so bie
spra wy czym dla bied nych eme ry tów i wie lo dziet nych
ro dzin są dział ki? Nie jed ne oszczęd no ści ży cia zo sta ły
za in we sto wa ne w te ogród ki, by w mo men cie sta ro ści 
i nie spraw no ści fi zycz nej mieć oa zę spo ko ju, kon tak tu 
z przy ro dą i odro bi nę swo ich plo nów.

Je ste śmy czę ścią Unii Eu ro pej skiej, w więk szo ści kra -
jów Ist nie ją ogro dy dział ko we. Wia do mo, że te ras Pol ski
Zwią zek Dział kow ców jest człon kiem Biu ra Mię dzy na -
ro do we go Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych z sie dzi -
bą w Luk sem bur gu,

W związ ku z po wyż szym APE LU JE MY do wszyst -
kich Po słów, Se na to rów, Rzą du RP i dzia ła czy po li tycz -
nych o za prze sta nie prac nad zmia ną pra wa dział ko we go
i po zo sta wie nie Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 ro ku
w nie zmie nio nej for mie, co jest rów no znacz ne z tym iż
je ste śmy zde cy do wa nie prze ciw ni pro jek to wi usta wy 
o ogro dach dział ko wych wnie sio ne mu przez Pra wo 
i Spra wie dli wość. Pro jekt ten bu rzy obec ny, bar dzo do -
bry stan praw ny ogro dów oraz w swej isto cie pro wa dzi
do li kwi da cji ogro dów. Z pro po no wa nej „szan sy”
uwłasz cze nia nikt z dział kow ców ROD „MA RZE NIE”
nie sko rzy sta, po nie waż wła dze Wro cła wia prze zna czy -
ły nasz ogród pod bu do wę „cen trum śród miej skie go” 
i mu si my wal czyć o prze trwa nie ogro du. A w pro jek cie
PiS -u mó wi się, to Pre zy dent Wro cła wia ma po dej mo -
wać de cy zje o li kwi da cji ogro du (!) bez zgo dy na szych
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ro dzin, człon ków PZD. Tyl ko Usta wa o na szych ogro -
dach dział ko wych po zwa la za bez pie czyć ist nie nie na sze -
go ogro du i na szych praw.

CHCE MY SPO KOJ NIE UPRA WIAĆ SWO JE

DZIAŁ KI I NA ZA SŁU ŻO NEJ EME RY TU RZE MIEĆ
TRO CHĘ RA DO ŚCI Z OTA CZA JĄ CEJ NAS PRZY -
RO DY NA WŁA SNYCH GRZĄD KACH!

Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy,

Se kre tarz
/-/

Wi ce pre zes
/-/

Pre zes
/-/ Wro cław, 15 kwiet nia 2009 r.

Ko le gium Pre ze sów ROD w Go sty niu
Pan Zbi gniew Chle bow ski 
Prze wod ni czą cy Klu bu Po sel skie go 
Plat for ma Oby wa tel ska

Ma my za szczyt zwró cić się do Pa na ja ko Prze wod ni -
czą ce go naj więk sze go Klu bu po sel skie go w Sej mie RP
obec nej ka den cji, bo to więk szość par la men tar na mo że w
zde cy do wa ny spo sób wpły wać na kształt ustaw wy cho -
dzą cych z na sze go par la men tu i re gu lu ją cych istot ne ele -
men ty ży cia spo łecz ne go w na szej Oj czyź nie. Co zmu sza
nas dział kow ców z na sze go mia sta i po wia tu Go styń do
wy stą pie nia z ape lem do Pa na Prze wod ni czą ce go?

Otóż upra wia my 1298 dzia łek w 12-tu Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych od dzie siąt ków lat. Róż ne by ły
lo sy na szej eg zy sten cji na tych Ogro dach. Ale, jak do tej
po ry nie zda rzy ło się aby, któ raś z opcji ma ją ca swych
przed sta wi cie li w par la men cie zmie rza ła do li kwi da cji
Pol skie go Związ ku Dział kow ców i użyt ko wa nia w ro -
dzin nych ogro dach – dzia łek upra wia nych od po ko leń.

Z ta kim pro jek tem wy szło Pra wo i Spra wie dli wość, 
a wszyst ko to w imię pra wa i spra wie dli wo ści dla
wszyst kich Po la ków.

Jak że mo że w umy słach tych lu dzi zro dzić się tak ku -
rio zal ny pro jekt. Czyż moż na w zgo dzie z pra wem pod -
jąć przez Sejm RP, de cy zje li kwi da cji nie za leż ne go
sa mo rząd ne go i sa mo dziel nie, dzia ła ją ce go zgod nie 
z Kon sty tu cją RP po nad mi lio no we go Związ ku. Czyż nie

zda ją so bie z te go spra wy li de rzy Pra wa i Spra wie dli wo -
ści, że po nad mi lio no wa or ga ni za cja to tak że elek to rat
ich par tii, bo prze cież Zwią zek nasz jed no znacz nie
stwier dza i w prak ty ce sto su je za sa dę apo li tycz no ści 
w spra wach przy na leż no ści par tyj nej. Nikt z przed sta wi -
cie li or ga nów Związ ku nie py ta zgła sza ją cych się po
przy dział użyt ko wa nia dział ki o przy na leż ność par tyj ną,
po nie waż przy na leż ność do okre ślo nej opcji nie jest wy -
znacz ni kiem jej otrzy ma nia.

W tym miej scu mu si my stwier dzić, iż par la men ta rzy -
ści Plat for my Oby wa tel skiej spo ty ka ją się z dział kow ca -
mi i przed sta wi cie la mi or ga nów PZD, na na szym te re nie
de kla ru jąc chęć współ pra cy i po par cie dla na szej dzia -
łal no ści.

Pa nie Prze wod ni czą cy, ape lu je my do Pa na, aby w dal -
szym cią gu ta współ pra ca ukła da ła się w myśl wza jem -
ne go zro zu mie nia i uzna nia dla idei ogrod nic twa
dział ko we go.

Wy ra ża my prze ko na nie, iż człon ko wie PO bę dą wspie -
rać PZD dla do bra dział kow ców i ich ro dzin. Po zo sta je -
my w prze ko na niu, że Pan i pań ski Klub rów nież bę dzie
nas wspie rał w tym wzglę dzie.

Człon ko wie Ko le gium Pre ze sów po wia tu 
Go styń skie go

/-/ 12 pod pi sów

Wal ne Ze bra nie ROD „Ko le jarz” w Bo le sław cu

W dniu 4.04.2009 od by ło się Wal ne Ze bra nie spra woz -
daw cze ROD „Ko le jarz” w Bo le sław cu. Wszy scy
uczest ni czą cy w ze bra niu pod ję li uchwa łę po tę pia ją cą

no wy pro jekt PiS -u, ma ją cym na ce lu li kwi da cję na sze -
go Związ ku. Praw dzi we prze słan ki pro jek tu przed sta -
wio ne ze bra nym, da ły do bit ny przy kład, że na złud ne
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obiet ni ce na si dział kow cy nie na bio rą się. Któ ry to już
raz PiS mo dy fi ku jąc swój pro jekt ma mi człon ków
Związ ku ko rzy ścia mi ja ki mi zo sta ną ob da ro wa ni. 
W swo jej ob łu dzie nie mó wią naj waż niej sze go, że nie
wszy scy do stą pią za szczy tu sta nia się wła ści cie lem
dział ki. Gmi ny tak ła two nie po zbę dą się te re nów, któ re
mo gą przy nieść ko rzyść. A je że li doj dzie do te go, to tyt -
ko naj bo gat si bę dą mo gli po kryć kosz ty zwią za ne z na -
by tym grun tem. Wia do mo, że Ro dzin ne Ogro dy
Dział ko we to sku pi sko eme ry tów i ren ci stów, a oni do
naj za moż niej szych nie na le żą. Dla te go nie uszczę śli wiaj -

cie nas na si łę, nie li kwi duj cie cze goś co dzia ła do brze,
ka rząc or ga ni zo wać no wy, nie spraw dzo ny twór. Wg pro -
jek tu no wy dział ko wicz nie ma przy mu su zrze szać się 
w no wej or ga ni za cji, bo to do bro dziej stwo de mo kra cji.
To dla cze go nie jest li kwi do wa ny zwią zek ło wiec ki,
węd kar ski, ho dow ców go łę bi, ich nie obo wią zu je de mo -
kra cja? Jak nie wia do mo o co cho dzi, to wia do mo, że
cho dzi o zie mię, po przez li kwi da cję na sze go związ ku
chcą się do brać do na szych dzia łek. 

W imie niu wszyst kich ze bra nych jesz cze raz mó wi my
NIE.

Z po wa ża niem

Pre zes ROD „Ko le jarz”
/-/ Wła dy sław Kon dra to wiczBo le sła wiec, 4 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „Nad Biał ką” w Czę sto cho wie

STA NO WI SKO
z dnia 4.04.2009 ro ku

w spra wie: pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa 
po słów Pra wa i Spra wie dli wo ści

Człon ko wie Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we -
go „Nad Biał ką” w Czę sto cho wie po raz ko lej ny po dej -
mu ją sta no wi sko w spra wie na stęp nych pro jek tów usta wy
po słów Pra wa i Spra wie dli wość do ty czą ce dal sze go funk -
cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we funk cjo nu ją na zie miach
pol skich od po nad 110 lat i do brze słu żą ca łe mu spo łe -
czeń stwu. Po my sły po słów, któ rzy od lat wal czą z tym co
zo sta ło wy bu do wa ne w po przed nim sys te mie nie mo gą
zro zu mieć, że ruch ogrod nic twa dział ko we go jest star -
szy od ich par tii i prze trwa jesz cze ko lej ne dzie się cio le -
cia z po żyt kiem dla miesz kań ców miast i gmin nie tak
jak Wa sze ugru po wa nie, o któ rych za pa rę lat mo że
wszy scy za po mni my. Spo łecz ność lo kal na do brze po -
strze ga funk cje i zna cze nie ogro dów, któ re nie tyl ko sta -
no wią oa zy zie le ni i miej sca wy po czyn ku po pra cy dla
wie lo po ko le nio wej ro dzi ny, ale rów nież są miej scem na -
uki przy ro dy dla na szych naj młod szych oraz miej scem
wy po czyn ku dla wie lu lu dzi w je sie ni ży cia. Pa no wie
Po sło wie i Pa nie Po słan ki czas za jąć się spra wa mi na -

praw dę waż ny mi i skoń czyć z de ma go gią, o któ rej tak
chęt nie mó wi cie, ale w sto sun ku do swo ich po przed ni -
ków. Czyż nie po wie la cie tych sa mych błę dów chcąc
wpro wa dzać Wa sze po my sły w ży cie? Mi nę ły już cza sy
na ka zo wo - roz dziel cze, do któ rych chce cie Pa nie i Pa -
no wie Po sło wie wró cić. Do tych dzia łań nie ma już po -
wro tu.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest sa mo rząd ną i sa mo -
dziel ną or ga ni za cją spo łecz ną dzia ła ją cą na rzecz swo -
ich człon ków po przez or ga ny usta no wio ne na mo cy
usta wy z dnia 8 lip ca 2005 ro ku i Sta tu tu za re je stro wa -
ne go w Są dzie. Daj cie nam spo kój i po zwól cie sa mym
dział kow com de cy do wać nie tyl ko o przy na leż no ści do
Związ ku, ale i po sia da niu dział ki.

Pra wo nie za bra nia do bro wol no ści zrze sza nia się lu dzi
więc skończ my z ta de ma go gią i za cznij cie Pa no wie i Pa -
nie Po słan ki two rzyć pra wo dla lu dzi, a nie prze szka dzać
na ro do wi two rząc złe pra wo o czym świad czą ma so we
pro te sty choć by na szych człon ków do ma ga ją cych się po -
zo sta wie nia dział kow ców i ich związ ku w spo ko ju.

W imie niu Za rzą du ROD

Pre zes Ogro du
/-/ Adam Wię cła wik
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Sza now ny Pa nie Mar szał ku
My dział kow cy zrze sze ni w Pol skim Związ ku Dział -

kow ców Ro dzin ny Ogród Dział ko wy im. Dan ko wo 
w Kwi dzy nie zwra ca my się do Pa na Mar szał ka z ape lem
o spo wo do wa nie utrzy ma nia w mo cy Usta wy z 8 lip ca
2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

In for mu je my, że od kil ku lat Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców ata ko wa ny jest ze stro ny śro do wisk i grup in te -
re sów przez pry zmat war to ści grun tów zaj mo wa nych
przez dział kow ców Ogro dy w Kwi dzy nie zo sta ły wpi -
sa ne do Księ gi Wie czy stej przez Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców. Użyt kow ni ka mi ogro du są tyl ko człon ko wie
związ ku przede wszyst kim eme ry ci, ren ci ści, oso by bez -
ro bot ne. Ogród nasz zo stał za ło żo ny oko ło 30 lat te mu.
Funk cjo nu je w opar ciu o Usta wę z 1981 i z 8 lip ca 2005 r.
Usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych jest Usta -
wą do brą po pie ra ną przez dział kow ców. Obo wią zu ją ca
Usta wa za bez pie cza na szą wła sność ma jąt ko wą, któ rą
po sia da my na dział kach w ogro dzie.

Ma my wła sne or ga ny związ ko we na szcze blu Cen tral -
nym, Okrę go wym oraz Za rząd ROD. Związ ko we Or ga -
ny są wy bie ra ne de mo kra tycz nie. Ogród jest utrzy-
my wa ny z na szych skła dek. Usta wa po pie ra na jest przez
mię dzy na ro do we or ga ni za cje związ ko we – dział ko we ja -

ko naj lep sze w Eu ro pie. Kra jo wa Ra da PZD i Kie row -
nic two Związ ko we Okrę gu udzie la ją nam po mo cy for -
mal no – praw nej i fi nan so wej. Re mon ty i in we sty cje
pro wa dzi my z wła snych środ ków pie nięż nych. Nie je -
ste śmy prze ciw ni ka mi in we sty cji, któ re są lub bę dą pro -
wa dzo ne przez Pań stwo ze środ ków na szych
po dat ni ków. Nie mo że my zgo dzić się z fak tem, że na si
prze ciw ni cy chcą na sze ogro dy zli kwi do wać uchy la jąc
Usta wę z 8 lip ca 2005 ro ku o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych, któ ra wpły nę ła do Sej mu dnia 23.03.2009 r.
oraz specusta wę o in we sty cjach dro go wych w myśl, któ -
rej nie otrzy ma grun tu za stęp cze go ani od szko do wa nia
za utra co ny ma ją tek z chwi lą li kwi da cji ogro du.

Uwa ża my, że w Pol sce jest kry zys i jest ty le spraw do
za ła twie nia w in nych dzie dzi nach i ze spra wy dział kow -
ców na le ży zo sta wić w spo ko ju. Wie my że Usta wą 
z 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
nie je den raz zaj mo wał się Try bu nał Kon sty tu cyj ny i nie
stwier dzo no więk szych uchy bień, a Rzecz nik praw Oby -
wa tel skich po twier dził zgod ność z Kon sty tu cją Rzecz -
po spo li tej Pol skiej. W tej sy tu acji pro si my Pa na
Mar szał ka o spo wo do wa nie w za ła twie niu na sze go po -
stu la tu o utrzy ma nie w mo cy Usta wy z 8 lip ca 2005 r. o
Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Z po wa ża niem
Za rząd ROD im. Dan ko wo w Kwi dzy nie

ROD im. Dan ko wo w Kwi dzy nie

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

Kwi dzyn, 3 kwiet nia 2009 r.

Czło nek Z.O. w Gdań sku
/-/ 

W -ce Pre zes ROD 
/-/ H. Ko stro

Pre zes Za rzą du ROD
/-/ mgr E. Wi śniew ski

Wal ne Ze bra nie ROD „LE ŚNY” Ma łej Hu cie
Mar sza łek Sej mu
Pan Bro ni sław Ko mo row ski

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia Dział kow ców Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „LE ŚNY” w Ma łej Hu cie

z 3.04.2009 r.
w spra wie pro jek tu Usta wy o Ogro dach Dział ko wych wnie sio ne go do Sej mu dnia 23.03.2009 r. 

a wnio sko wa ne go przez po sła An drze ja De rę z PiS

Uczest ni cy Wal ne go Ze bra nia Dział kow ców ROD
„LE ŚNY” w Ma łej Hu cie k/Su wałk wy ra ża ją swo je obu -

rze nie z po wo du cią głe go nę ka nia co raz to no wy mi pro -
po zy cja mi „uszczę śli wia nia” nas przez ko lej nych po li -
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ty ków, tym ra zem po sła An drze ja De rę. Uwa ża my, że w
Pol sce ist nie je ty le in nych bar dzo pil nych spraw wy ma -
ga ją cych roz wią za nia z po mo cą ini cja tyw usta wo daw -
czych, ani że li po pra wia nie cze goś, co do brze
funk cjo nu je od bar dzo, bar dzo daw na, a tym są Ro dzin -
ne Ogro dy Dział ko we zrze szo ne w Pol skim Związ ku
Dział kow ców.

Obec nie obo wią zu ją ca Usta wa o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych z dnia 8.07.2005 r. w peł ni wy czer pu -
je ocze ki wa nia dział kow ców i nie na le ży jej zmie niać
pod wi dzi mi się ta kiej czy in nej oso by lub gru py osób za -
śle pio nych do raź ny mi ko rzy ścia mi

Su wał ki, 8 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD im. A. Pasz ko wia ka w Po zna niu

STA NO WI SKO
człon ków Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. An to nie go Pasz ko wia ka Po znań-Wil da ze bra nych 

w dniu 18 kwiet nia 2009 r. 
na Wal nym Ze bra nia Spra woz daw czym, na któ rym m.in. roz pa try wa no pro jekt Usta wy o uwłasz cze -

niu dział kow ców zło żo ne go do Sej mu przez Pa na Po sła An drze ja De rę.

W ostat nich dniach do tarł do nas ko lej ny pro jekt Usta -
wy PiS o zmia nie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. Tym ra zem uwa ża my,
że Pan Po seł A. De ra roz po czął kam pa nię wy bor czą do
Par la men tu Eu ro pej skie go. W ten spo sób chce zwięk -
szyć nad wą tlo ną licz bę swo ich zwo len ni ków pró bu jąc
po zy skać gło sy z gro na dział kow ców. Po now ne obie cy -
wa nie uwłasz cze nie w prak ty ce ozna cza wy własz cze nie
tej bied nej czę ści dział kow ców -eme ry tów i ren ci stów
oraz bez ro bot nych, któ rych zmu sza się do po nie sie nia
do dat ko wych kosz tów ewen tu al ne go uwłasz cze nia i wy -
ku pu oraz pła ce nia po dat ków, z któ rych od lat są zwol -
nie ni. Tym ra zem pro jekt za kła da rów nież li kwi da cję
Pol skie go Związ ku Dział kow ców,, or ga ni za cję dział -
kow ców bro nią cej i po dej mu ją cej licz ne ini cja ty wy na
rzecz roz wo ju ogro dów dział ko wych – oraz obie cu ją cy
wy zwo le nie dział kow ców z „nie wo li Związ ku”. My
dział kow cy Wiel ko pol scy je ste śmy ko leb ką pol skie go

ogrod nic twa dział ko we go bo wiem w 1927 ro ku w Po -
zna niu po wsta ło pierw sze w Pol sce To wa rzy stwo Ogro -
dów Dział ko wych. Już w 1935 r. To wa rzy stwo mia ło
swój sztan dar, któ rym się cie szy my, że go ma my a wi ze -
run kiem jest św. Te re sa – uzna na za pa tron kę dział kow -
ców.

Cie szy my się też, że ma my z 1934 r. hymn dział kow -
ców „Zie lo na Rzecz po spo li ta”, i pod tym sztan da rem 
i pod ha słem „Zie lo na RP” pój dzie my wal czyć w obro -
nie jed no ści ru chu dział ko we go – któ re to sło wa To wa -
rzy stwo za pi sa ło w swo im sta tu cie. Jed no cze śnie ostrze -
ga my, że dzia ła nia PiS -u są szko dli we, a skut ki mo gą do -
pro wa dzić do li kwi da cji ogro dów dział ko wych w Pol sce
i zni we cze nie ich pięk nej wie lo let niej tra dy cji.

Li czy my, że Pan Mar sza łek wni kli wie prze ana li zu je
na sze sta no wi sko i nie po zwo li, aby nie re al ny i nie ko -
rzyst ny pro jekt nie był roz pa trzo ny przez Wy so ki Par la -
ment, cze go ocze ku je my.

Z upo waż nie nia Wal ne go Ze bra nia

Pre zes ROD im - A. Pasz ko wia ka w Po zna niu
/-/ Ja ro sław Ko wal skiPo znań, 18 kwiet nia 2009 r.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Grze gorz Pi li chow ski

Pre zes ROD ”LE ŚNY”
/-/ An drzej Gia ro

Prze wod ni czą cy Wal ne go Ze bra nia
/-/ Je rzy Sój ka
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Sza now ny Pa nie,
Za rząd ROD „MI STRZE JO WI CE II” w imie niu wła -

snym i dział kow ców sprze ci wia się dzia ła niom PiS -u
zmie rza ją cym do zmia ny obo wią zu ją cej usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych, Wszyst kie do tych cza -
so we pro jek ty przy go to wa ne przez PiS zo sta ły nie tyl ko
nie za ak cep to wa ne przez dział kow ców, ale zo sta ły od -
rzu co ne ja ko szko dli we dla wła snych i ogro do wych in -
te re sów oraz ne ga tyw nie oce nio ne pod wzglę dem
przy go to wa nia le gi sla cyj ne go nie przy sta ją ce go do spe -
cy fi ki ogrod nic twa dział ko we go i je go spo łecz no ści.

Nie są nam zna ne w śro do wi sku ROD w Ma ło pol sce
dą że nia dział kow ców zmie rza ją ce do zmia ny do tych cza -
so wych, wy pra co wa nych przez dzie się cio le cia za sad
funk cjo no wa nia ru chu dział ko we go. Set ki ty się cy dział -
kow ców zło ży ło pod pi sy pod pe ty cją o utrzy ma niu obo -
wią zu ją cej usta wy o ROD, więc na ja kiej pod sta wie 
i w czy im imie niu dzia ła PiS?

Użyt kow ni cy dzia łek ma ją ure gu lo wa ną sy tu ację
praw ną, gwa ran tu ją cą ochro nę przed do wol ny mi li kwi -
da cja mi ROD, za pew nie nie wła sno ści na sa dzeń i na nie -
sień trwa le zwią za nych z użyt ko wa ną dział ką/czy li
swo je go do rob ku od po ko leń/, są zrze sze ni w sa mo rząd -
nej, sa mo dziel nej i nie za leż nej or ga ni za cji po za rzą do wej
ja ką jest PZD po sia da ją cy sta tus oso by praw nej. Sta tut 
i Re gu la min ROD zo sta ły opra co wa ne w opar ciu o do -

świad cza nia i re gu ły w za go spo da ro wy wa niu dzia łek 
i ogro du, ze szcze gól nym uwzględ nie niem za sad współ -
ży cia spo łecz ne go A w za mian pro po nu je się zróż ni co -
wa nie spo łecz no ści dział kow ców na wła ści cie li, użyt-
kow ni ków, dzier żaw ców lub na jem ców /co jest nie spra -
wie dli we/ i w pro stej li nii pro wa dzi do kon flik tów, od -
mien nych wi zji za go spo da ro wa nia dział ki i ko rzy sta nia
z niej, W ślad za zróż ni co wa niem idzie róż ne pra wo do
współ wła sno ści in fra struk tu ry ogro du, któ rą bu do wa li
wszy scy na kła dem pra cy i środ ków fi nan so wych po no -
szo nych w rów nych wy so ko ściach. Ta ka sy tu acja wy -
klu czy moż li wość utwo rze nia ja kiej kol wiek wspól no ty.

Wy star czy sko rzy stać z do świad czeń wspól not miesz -
ka nio wych, gdzie zróż ni co wa nie spo łecz no ści lo ka tor -
skich do pro wa dzi ło do kon flik tów miesz kań ców. A czy
funk cjo no wa nie kil ku związ ków za wo do wych w jed nym
przed się bior stwie uła twi ło urzą dza nie i po pra wi ło sto -
sun ki mię dzy ludz kie?

Bo gat si o te spo strze że nia po raz ko lej ny mó wi my
NIE. Tym bar dziej, że w okre sie kry zy su go spo dar cze go,
więk sze go bez ro bo cia ogro dy dział ko we po mo gą wie lu
ro dzi nom w ob ni że niu kosz tów wy ży wie nia, wy po czyn -
ku i re kre acji.

Li cząc na zro zu mie nie i po par cie na sze go sta no wi ska,
z wy ra za mi sza cun ku.

Za Za rząd
Pre zes ROD

/-/ 

Za rząd ROD „Mi strze jo wi ce II” w Kra ko wie

Sza now ny Pan
Sta ni sław Że li chow ski
Prze wod ni czą cy Klu bu
Par la men tar ne go PSL

Kra ków, 18 kwiet nia 2009 r.

Wal ne Ze bra nie ROD „Ko ni czyn ka” w Czę sto cho wie

STA NO WI SKO
Wal ne go Ze bra nia ROD „Ko ni czyn ka”

z dnia 4 kwiet nia 2009 r.
w spra wie po par cia dla dzia łań Kra jo wej Ra dy PZD w dą że niu do utrzy ma nia jed no ści Związ ku 

i obro ny Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Za rząd ROD „Ko ni czyn ka” oraz uczest ni cy Wal ne go
Ze bra nia Spra woz daw cze go ka te go rycz nie sprze ci wia ją
się po dej mo wa nym pró bom dys kre dy ta cji dział kow ców
zrze szo nych w PZD, przez lu dzi,  któ rzy z Pol skie go
Związ ku Dział kow ców ode szli z róż nych po wo dów. Bez
wzglę du na in ten cje – dzia ła nia, ja kie po dej mu ją ko lej -

ne ugru po wa nia par tyj ne szko dzą dział kow com i ogro -
dom, mą cą lu dziom w umy słach, obie cu ją ni by lep sze
roz wią za nia, czym go dzą w ży wot ne in te re sy każ dej ro -
dzi ny dział kow ców. Z wiel kim ubo le wa niem przyj mu -
je my fakt włą cze nia się wy bra nych przez nas przed-
sta wi cie li w wy bo rach do sej mu w na sze spra wy bez nas.
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Zwal cza nie ogro dów i dział kow ców przy po mo cy pro -
jek tów ustaw, ja kie rze ko mo ma ją po lep szyć nasz byt
jest dzia ła niem prze ciw ko spo łe czeń stwu, a prze cież to
oni win ni słu żyć te mu spo łe czeń stwu Człon ko wie ROD
„Ko ni czyn ka” ka te go rycz nie pro te stu ją prze ciw ko po -

dej mo wa nym pró bom znisz cze nia ist nie ją ce go od po nad
180-ciu lat ogrod nic twa dział ko we go. Po pie ra my dzia ła -
nia Kra jo wej Ra dy w spra wie obro ny in te re sów dział -
kow ców i ich ogro dów.

Czę sto cho wa, 4 kwiet nia 2009 r.

Za rząd ROD „Obroń ca” we Wro cła wiu
Kan ce la ria Sej mu Rzecz po spo li tej Pol skiej
War sza wa
Mar sza łek Sej mu

STA NO WI SKO
przy ję te na wal nym ze bra niu człon ków ROD „Obroń ca” we Wro cła wiu

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

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

Dział kow cy z ROD „Obroń ca” we Wro cła wiu wy ra -
ża ją zde cy do wa ny sprze ciw w związ ku z pro jek tem usta -
wy o ogro dach dział ko wych, wnie sio nym do Sej mu RP
w dniu 23.03.2009 r. przez Pa na Po sła A. De rę z Pra wa
i Spra wie dli wo ści. Uwa ża my, że pro jek to wa na usta wa
jest aspo łecz na i pro wa dzi do li kwi da cji do bra spo łecz -
ne go, któ rym są ogro dy dział ko we.

Uza sad nie nie:
Pro jek to wa na usta wa istot nie na ru sza pra wa i obo wią-

z ki dział kow ców, nada ne im Usta wą z dnia 8,07.2005 r.
i fak tycz nie słu ży WY WŁASZ CZE NIU ogrom nej rze -
szy użyt kow ni ków ogro dów dział ko wych. Pla no wa ne
bo ni fi ka ty przy wy ku pie dzia łek do mak sy mal nie 1%
war to ści grun tu są ilu zo rycz ne, bio rąc pod uwa gę ce ny
ryn ko we grun tów w mia stach i po zo sta łe kosz ty geo de -
zyj ne, są do we i in ne bli żej usta wą nie spre cy zo wa ne.
Ren ci stów i eme ry tów, któ rzy są naj więk szą gru pą użyt -
kow ni ków dzia łek, nie bę dzie stać na ich wy kup bio rąc
pod uwa gę wy so kość świad czeń, któ re po bie ra ją 
z ZUS -u. Oba wia my się, że w na szych pol skich wa run -
kach, fak tycz nie ogro dy zo sta ną wy ku pio ne przez urzęd -
ni ków, przed się bior ców i po li ty ków, czy li lu dzi, któ rzy
ma ją pie nią dze. Nie raz zda rzy ło się, że te re ny zie lo ne wy -
ku pio ne za ma łe dla nich pie nią dze, w spo sób ko rup cyj ny
prze kształ co no w pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go pod bu dow nic two ko mer cyj ne i hi per mar ke ty.

Do te go w pro sty spo sób pro wa dzi pro po no wa na usta -
wa. Za po wiedź two rze nia ogro dów za stęp czych na
obrze żach mia sta, to pro po zy cja nie dla lu dzi w po de -
szłym wie ku – nie do trą tam ani pie szo, ani na ro we rze 
a nie wie lu z nich jeź dzi sa mo cho dem.

Pro jekt usta wy prze wi du je NA CJO NA LI ZA CJĘ na -
sze go ma jąt ku, gro ma dzo ne go przez dzie siąt ki lat z na -
szych skła dek. W któ rym miej scu Kon sty tu cja RP
przy zwa la na za bór mie nia pry wat ne go i le gal ne go przez
ad mi ni stra cję pań stwo wą i gmin ną? Ja kie są pod sta wy
li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców – sto wa rzy -
sze nia dzia ła ją ce go le gal nie, zgod nie z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi pra wa? Dla cze go Pan Po seł De ra chce ob cią -
żyć dział kow ców po no sze niem kosz tów utrzy ma nia
urzęd ni ków gmi ny, pra cow ni ków za rzą dów ogro dów,
(któ rzy obec nie dzia ła ją spo łecz nie), kosz ta mi funk cjo -
no wa nia za rzą du, kosz ta mi czę ści wspól nych, co kol wiek
kry je się pod tym ter mi nem oraz in ny mi, któ re wy my śli
or gan pro wa dzą cy, czy li gmi na?

To tyl ko kil ka nie do rzecz no ści za war tych w pro jek cie
no wej usta wy.

Ogro dy dział ko we speł nia ją istot ne funk cje te re nów zie -
lo nych w aglo me ra cjach miej skich, na utrzy ma nie któ rych
„mia sto” nie ło ży ani gro sza! Dal sze utrzy ma nie pa sów
zie le ni w pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go i na
za sa dach obec nie obo wią zu ją cej usta wy, to sys te ma tycz -
ne po lep sza nie śro do wi ska, do sta wa tle nu i wzbo ga ca nie
kra jo bra zu mia sta. Mi lio no wą rze szę dział kow ców sa tys -
fak cjo nu je usta wa z 2005 ro ku, po par ta set ka mi ty się cy
pod pi sów i nie wy ra ża my zgo dy na jej nie uza sad nio ną
zmia nę. Uwa ża my, że przy nie sie to szko dę dla śro do wi ska
i dział kow ców – lu dzi czę sto bar dzo bied nych, któ rzy
dzię ki dział kom ła ta ją swój bu dżet do mo wy.

Sta wia my py ta nie: KO MU za mysł Pa nów z PiS -u
przy nie sie po ży tek?

Do ni niej sze go pi sma do łą cza my pod pi sy 
uczest ni ków ze bra nia

/-/ 127 pod pi sówWro cław, 18 kwiet nia 2009 r.
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Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Przy jaźń”
we Wro cła wiu wraz z Ko mi sją re wi zyj ną i Roz jem czą
oraz 283 dział kow ca mi pro te stu je prze ciw ko wnie sio ne -
mu przez Pra wo i Spra wie dli wość pro jek to wi usta wy 
o ogro dach dział ko wych.

Nasz sprze ciw a za ra zem obu rze nie prze ciw ko pro jek -
to wi PiS -u któ ry za kła da li kwi da cję w pierw szym w
pierw szym rzę dzie Pol skie go Związ ku Dział kow ców jak
i Za rzą dów Ogro dów. A to dla te go aże by by ło ła twiej zli -
kwi do wać ogro dy dział ko we któ rych już nikt nie bę dzie
praw nie bro nił. 

PZD jak i OZ są or ga ni za cja mi dzia ła ją cy mi na pod sta -
wie Sta tu tu za re je stro wa ne go przez sąd i wpi sa ne są 
w Kra jo wym Re je strze Są do wym, aże by w każ dej sy tu acji
za gro że nia li kwi da cji dzia łek mo gły po przez po wia do mie -
nie dział kow ców ra zem z ni mi bro nić swo ich praw. 

Za rząd jak i dział kow cy nie mo gą zro zu mieć PiS, dla -
cze go chce ode brać dział ki lu dziom star szym eme ry tom,
ren ci stom i bez ro bot nym to, co przez ca łe la ta wy pra co -
wa li, a czę sto i przez po ko le nia z nie użyt ków i gru zów. 

Za rząd za zna cza, że w 18-stu kra jach są dział ki, a rzą -
dy tych kra jów im po ma ga ją, a nie jak rząd w Pol sce dą -
ży do li kwi da cji ogro dów, ta ki fakt jest nie zgod ny 
z Kon sty tu cją RP. 

Za rząd jak i dział kow cy po za po zna niu się z Pro jek -
tem PiS zro zu mie li, że nie stać by by ło ich na wy ku pie -
nie na wet za 5% war to ści dział ki, któ ra po li kwi da cji
PZD by ła by wła sno ścią gmi ny, a co za tym idzie war -
tość grun tu by ła by in na, a trze ba by by ło jesz cze po nieść
kosz ty geo de zyj ne, no ta rial ne, a i ksiąg wie czy stych.
Pro jekt PiS -u 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.

Dzi siaj zgod nie ze Sta tu tem dział ko wym, dział kow cy
pła cą tyl ko za 1m2 15 gro szy, a ra zem z in ny mi opła ta mi
uchwa lo ny mi przez sa mych dział kow ców na po trze by
ogro du pła cą rocz nie oko ło 85 zł. Za le ży od ilo ści po sia -
da nych m2 dział ki. To co pro po nu je PiS jest nie do przy -
ję cia.

Za rząd za uwa ża, że pro po zy cje za war te w pro jek cie
PiS do po wo ły wa nia wspól not ogro do wych na wzór
wspól not miesz ka nio wych jest nie re al ne i błęd ne, dział -
kow cy nie mie li by już nic do po wie dze nia tyl ko gmi na
ja ko za rząd ca. Gmi ny po dej mo wa ły by uchwa ły co do li -
kwi da cji grun tów któ re są w pla nach miej sco wych, a za -
rzą dy wspól not i użyt kow ni cy dzia łek nie mie li by
żad nych praw do obro ny Ogro du czy swo jej dział ki 
w prze ci wień stwie do Usta wy o ROD, któ re umoż li wia -
ją li kwi da cję ta kie pra wo po twier dzo ne jest przez Try -
bu nał Kon sty tu cyj ny i bro ni dział kow ców.

Moż na tu wnio sko wać, że pro jekt PiS -u jest sprzecz ny
z Kon sty tu cją RP jak i wie lo ma in ny mi Usta wa mi któ re
pro wa dzą do znisz cze nia ludz kiej pra cy na dział kach, aże -
by tyl ko sprze dać grun ty na któ rych są jesz cze dział ki nie
li cząc się z czło wie kiem (dział kow cem), nie li czy się
gdzie lu dzie star si ma ją wy po czy wać, jak ma ją swój wol -
ny czas za go spo da ro wać, nie li czą się drze wa, krze wy i to
co wy go spo da ru je dział ko wiec, czym po pro stu ży je
wśród oa zy zie le ni. Li czy się tyl ko for sa dla gmin i rzą du.

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Przy jaźń”
zwra ca się z proś bą do Sej mu, Se na tu, Pre zy den ta RP,
do Klu bów Par la men tar nych, do Po słów i Se na to rów 
o od rzu ce nie pro jek tu usta wy Pra wa i Spra wie dli wo ści
ja ko nie zgod nej z pra wem i naj bar dziej szko dli wej in te -
re som dział kow ców.

Za rząd ROD „Przy jaźń” we Wro cła wiu

PRO TEST

Wi ce pre zes ROD „Przy jaźń”
/-/ Woj ciech Bo czu la

Skarb nik
/-/ Ali na Ro szak

Księ go wa
/-/ Te re sa So ko łow ska

Pre zes
/-/ Ste fan Woj cie chow ski

Ko mi sja Re wi zyj na
/-/

Ko mi sja Roz jem cza
/-/ 
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IV. TEKST ULOTKI DO DZIAŁKOWCÓW

Szanowny Działkowcu – porównaj sam!

OGRO DY DZIŚ! CZY OGRO DY JU TRO?

W ostat nim cza sie po sło wie PiS zło ży li w Sej mie pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych. Za po mo cą me diów po li -
ty cy tej par tii re kla mu ją swój pro jekt ja ko swo iste „wy ba wie nie” dla pol skich dział kow ców. Naj bar dziej na gła śnia nym
ele men tem jest tzw. uwłasz cze nie dział kow ców. Pro blem jed nak w tym, że pro jekt nie za pew nia dział kow com żad ne go
uwłasz cze nia, da je tyl ko moż li wość zło że nia wnio sku o wy kup – bez żad nej gwa ran cji je go uwzględ nie nia. Pro po zy cja
PiS za pew nia jed nak co in ne go – li kwi da cję sa mo rzą du dział kow ców (PZD) i na cjo na li za cję je go ma jąt ku oraz cał ko -
wi te uchy le nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ra sta no wi obec nie gwa ran cję dla praw dział kow ców i
ich ogro dów. Brak sil nej re pre zen ta cji jest szcze gól nie groź ny, zwłasz cza w obec nej do bie na si la ją cych się i po wta rza -
ją cych prób po zba wie nia dział kow ców ich praw. Nie daw ne przy pad ki nie ko rzyst nej zmia ny spe cu sta wy dro go wej, pra -
wa bu dow la ne go oraz pró by ob cią ża nia dział kow ców po dat ka mi, a na wet opła ta mi za czer pa nie wo dy ze stud ni – to
wszyst ko przy kła dy dzia łań, ja kie są po dej mo wa ne wo bec śro do wi ska dział ko we go, a któ re zo sta ły od par te tyl ko dzię -
ki sta now czej po sta wie Związ ku. PiS jed nak o tym wszyst kim upo rczy wie mil czy. Nie pro wa dzi z dział kow ca mi żad -
nych kon sul ta cji. Pol skie śro do wi sko dział ko we po win no jed nak wie dzieć, ja ka jest róż ni ca po mię dzy obec ną usta wą a
pro jek tem PiS. Dla te go pre zen tu je my po rów na nie ak tu al nych roz wią zań oraz ewen tu al nych skut ków pro jek tu usta wy.        

PZD jak in ne związ ki dział kow ców w Unii Eu ro -
pej skiej jest ogól no kra jo wą or ga ni za cją spo łecz ną.
Jest sa mo rzą dem dział kow ców, bo tyl ko oni są je go
człon ka mi i mo gą spra wo wać funk cję wsku tek wy bo -
ru przez in nych dział kow ców. PZD zrze sza ok. mi lio -
na człon ków, dzię ki cze mu sku tecz nie bro ni praw na
fo rum ogól no kra jo wym i re gio nal nym (np. w spra -
wach li kwi da cji, rosz czeń itd.). Ko rzy sta jąc z dział ki
człon ko wie PZD nie mu szą prak tycz nie zaj mo wać się
spra wa mi for mal ny mi, a dzię ki opar ciu dzia łal no ści
Związ ku na spo łecz nej pra cy je go człon ków, ob cią że -
nia fi nan so we są bar dzo ni skie.

Zwią zek ma być zli kwi do wa ny, a ma ją tek wy pra -
co wa ny przez je go człon ków zna cjo na li zo wa ny. 
W miej sce PZD ma ją po wstać tzw. wspól no ty ogro -
do we. Po my śla ne zo sta ły ja ko ma łe jed nost ki ści śle
ad mi ni stra cyj ne, bez kom pe ten cji do roz strzy ga nia
spraw ogro do wych, ani moż li wo ści sku tecz nej obro -
ny praw dział kow ców w przy pad kach za gro żeń dla
ogro du. Tym bar dziej, że zo sta ły pod po rząd ko wa ne
gmi nom. Po nad to wspól no ty ma ją za rzą dzać ogro -
da mi od płat nie, gdyż pro jekt zo bo wią zu je dział kow -
ców do usta la nia wy na gro dze nia dla za rzą du
wspól no ty. Mi mo to dział kow cy bę dą zmu sze ni sa -
mo dziel nie pro wa dzić wszel kie spra wy urzę do we 
i są do we do ty czą ce dział ki i po no sić zwią za ne z tym
kosz ty. 

Reprezentacja interesów działkowców

Paraliż ogrodów działkowych

Ustawa o rodzinnych 
ogrodach działkowych

Projekt ustawy PiS 
o ogrodach działkowych

Ogród dział ko wy jest nie tyl ko te re nem za ję tym
przez dział kow ców, ale rów nież sta no wi jed nost kę
or ga ni za cyj ną, któ ra po sia da wła sne fun du sze i spo -
łecz ne or ga ny, któ re na bie żą co zaj mu ją się pro wa -
dze niem spraw ogro du. Re gu lu ją one ra chun ki 
i eg ze kwu ją pra wo w ogro dzie. 

Pro jekt li kwi du je PZD, a więc rów nież obec nie
dzia ła ją ce or ga ny w ogro dzie (wal ne ze bra nie, za -
rząd i ko mi sje). Gmi na ma nie ogra ni czo ny czas na
stwo rze nie od pod staw struk tur ogro do wych. Do te -
go cza su za brak nie or ga nów umo co wa nych do za ła -
twia nia naj waż niej szych spraw. Do ty czy to m.in.
re gu lo wa nia na leż no ści za me dia. Tym bar dziej, że
pie nią dze dział kow ców na kon tach ogro do wych bę -
dą za blo ko wa ne do chwi li usta no wie nia struk tur
przez gmi ny.  
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Koncepcja ogrodu działkowego

Ogród jako urządzenie użyteczności publicznej

Ogród jako urządzenie użyteczności publicznej

Zorganizowanie ogrodu

Zorganizowanie ogrodu

Ogród sta no wi zor ga ni zo wa ną ca łość, dzia ła we -
dług prze pi sów uchwa lo nych przez sa mo rząd dział -
kow ców. Każ dy ma rów ne pra wa i obo wiąz ki. 

Obec nie ogro dy dział ko we są urzą dze nia mi uży -
tecz no ści pu blicz nej, czy li słu żą nie tyl ko dział kow -
com, ale rów nież spo łecz no ściom lo kal nym ja ko
te re ny zie lo ne. Z te go prze pi su wy ni ka ją pew ne
ogra ni cze nia (np. co do wiel ko ści dzia łek, al tan, spo -
so bu za go spo da ro wa nia), któ re za pew nia ją za cho -
wa nie ogro dów ja ko w/w urzą dzeń. 

Ogród pro wa dzo ny jest przez sa mo rząd dział kow -
ców, któ ry de cy du je o naj waż niej szych spra wach.
Jest rów nym part ne rem gmin, od któ rych jest nie za -
leż ny. Usta wa o ROD za wie ra sze reg obo wiąz ków
gmin wo bec ogro dów.

Obec nie ogród dział ko wy jest od ręb ną jed nost ką
or ga ni za cyj ną, któ ra de cy du je o swo ich naj waż niej -
szych spra wach (m.in. opła tach, pra cach na rzecz
ogro du). Ogród jest jed no cze śnie czę ścią struk tu ry
wszyst kich ROD, któ re skła da ją się na ogól no pol ski
sa mo rząd dział kow ców (PZD). Dzię ki te mu ogród
nie jest po zo sta wio ny sam so bie w trud nych sy tu -
acjach, np. w ra zie rosz czeń osób trze cich, nie ko -
rzyst nych zmian pra wa. Po nad to ogród ko rzy sta 
z oso bo wo ści praw nej Związ ku, czy li mo że sa mo -
dziel nie za wie rać umo wy i in ne dzia ła nia, ale dział -
kow cy nie po no szą od po wie dzial no ści fi nan so wej
za po wsta łe zo bo wią za nia cy wil ne. 

Bie żą cy mi spra wa mi ogro du zaj mu je się spo łecz -
nie i ko le gial nie dzia ła ją cy za rząd, któ ry jest wy bie -
ra ny spo śród dział kow ców i pod le ga ich kon tro li.
Za rząd jest obec nie wy po sa żo ny w kom pe ten cje 

Wspól no ta ma wy brać swój za rząd, któ ry mo że
być jed no oso bo wy i skła dać się z osób spo za gro na
dział kow ców (np. przed się bior ców od płat nie ad mi -
ni stru ją cych obiek ta mi). Dział kow cy ma ją usta lać

Do ce lo wo ogród ma być tzw. wspól no tą pod le głą
gmi nie, któ ra za de cy du je, czy ją w ogó le po wo łać.
Je że li wspól no ta po wsta nie, to pro jekt nie przy zna -
je jej oso bo wo ści praw nej, a więc od po wie dzial ność
fi nan so wą za jej dzia łal ność po no sić bę dą dział kow -
cy (wła ści cie le), co mo że znie chę cać do na by wa nia
dzia łek. Po nad to do cho dy wspól no ty (fi nan so wa ne
przez dział kow ców) bę dą opo dat ko wa ne, czy li po -
wsta nie po trze ba zwięk sze nia opłat ogro do wych.
Mi mo tych ob cią żeń sku tecz ność wspól not bę dzie
ra czej zni ko ma, co wy ni ka m.in. z bra ku or ga nów
roz jem czych – wszyst kie spo ry dział kow cy bę dą
roz strzy gać w są dzie.

Obec ny sa mo rząd zo sta nie zli kwi do wa ny, a de cy -
zję o utwo rze niu wspól no ty po dej mie gmi na, któ ra
bę dzie nad zo ro wać wy bór no wych władz i ich przy -
szłą dzia łal ność. Gmi nę wy po sa żo no w licz ne
upraw nie nia, w tym do po wo ły wa nia ku ra to ra dla
ogro du oraz ak cep ta cji re gu la mi nu je go funk cjo no -
wa nia. Pro jekt uchy la wszel kie obo wiąz ki gmin wo -
bec ogro dów.

Choć po wie lo no z usta wy o ROD za pis o ogro dach
ja ko urzą dze niach uży tecz no ści pu blicz nej, to stwo -
rze nie z ogro du kon glo me ra tu dzia łek o róż nym sta -
tu sie praw nym prze kre śla moż li wość speł nie nia tej
ro li. Trud no so bie wy obra zić, jak dział ki pry wat ne
(swo iste osie dla) ma ją słu żyć spo łecz no ści lo kal nej,
zwłasz cza gdy nie bę dzie żad nych ogra ni czeń co do
ich za go spo da ro wa nia i spo so bu ko rzy sta nia. 

Ogród za mie nia się w tzw. wspól no tę, któ ra skła -
da się z dzia łek o zróż ni co wa nym sta tu sie praw nym.
Na stę pu je po dział dział kow ców na wła ści cie li dzia -
łek o peł nych pra wach oraz użyt kow ni ków (dzier -
żaw ców) dzia łek ma ją cych ogra ni czo ne pra wa do
de cy do wa nia o spra wach ogro du. 
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Zagospodarowanie i funkcjonowanie działek

Rola działki w ogrodzie działkowym

Własność altany i nasadzeń

Nabycie prawa do działki

We wszyst kich ogro dach obo wią zu je re gu la min,
któ ry kom plek so wo okre śla za sa dy za go spo da ro wa -
nia dzia łek oraz in ne nor my po rząd ko we w ogro dzie.
W ra mach tych za sad dział ko wiec mo że za go spo da -
ro wać dział kę bez ko niecz no ści uzy ska nia for mal -
nych po zwo leń na in we sty cje w urzę dach. Nie mal
wszyst kie spo ry mię dzy dział kow ca mi roz strzy ga ne
są w bez płat nym i pro stym po stę po wa niu przed or -
ga na mi PZD, od ich orze czeń dział ko wiec mo że
oczy wi ście od wo łać się do są du.

Dział ka jest świad cze niem na rzecz naj bar dziej po -
trze bu ją cych. Mo że słu żyć wy łącz nie re kre acji i pro -
wa dze niu upraw ogrod ni czych. Stąd za kaz zmia ny
prze zna cze nia dział ki, w tym nie do pusz czal ność za -
miesz ki wa nia i pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar -
czej. Dla te go po wierzch nia dzia łek okre ślo na od 
300 m2 do 500 m2. Ist nie je rów nież za kaz użyt ko wa -
nia wię cej niż jed nej dział ki, co ma za po biec ko ma -
sa cji te re nów.  

Wszel kie skład ni ki ma jąt ko we trwa le zwią za ne 
z dział ką (al ta na, ro śli ny itd.) sta no wią pry wat ną
wła sność dział kow ca i są ob ję te ochro ną praw ną.
Tym sa mym usta wa o ROD uchy la za sa dę, że ma ją -
tek zwią za ny z grun tem jest wła sno ścią oso by bę dą -
cej wła ści cie lem grun tu. 

Na by cie dział ki od by wa się w spo sób ma ło sfor -
ma li zo wa ny. Wy star czy, że dział ka jest wol na 
al bo zo sta je prze ka za na przez do tych cza so we go

Pro jekt 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. Wy łą cze ni bę dą 

Pro jekt PiS nie uchy la tej za sa dy, co ozna cza, że –
w chwi li wej ścia pro jek tu w ży cie - dział ko wiec prze -
sta nie być wła ści cie lem al ta ny i in nych na nie sień znaj -
du ją cych się na je go dział ce. Przy pad ną one wła śc-
i cie lo wi grun tu, czy li gmi nie lub Skar bo wi Pań stwa.
Moż na tu więc mó wić o ukry tym wy własz cze niu.

Za kła da się ko mer cja li za cję dzia łek. Ich mak sy mal -
ną po wierzch nię zwięk szo no z 500 m2 do 1500 m2.
Pro jekt do pusz cza zmia nę ich prze zna cze nia, o ile
wy ni ka ło by to ze „szcze gól nych po trzeb go spo dar -
czych” wła ści cie la. Bra ku je ogra ni czeń co do za go -
spo da ro wa nia dzia łek (np. od le gło ści sa dze nia ro ś-
lin, bu do wy al tan). Nie za ka za no ani ko ma sa cji dzia -
łek, ani na by wa nia ich przez fir my. Dział ki bę dą
pod le ga ły od płat ne mu ob ro to wi no ta rial ne mu. Prze -
sta ną więc słu żyć wy łącz nie re kre acji i pro wa dze niu
upraw ogrod ni czych; sta ną się nie do stęp ne dla osób
mniej za moż nych.  

Pro jekt nie prze wi du je żad nych ogra ni czeń co do
za go spo da ro wa nia dzia łek oraz za sad po rząd ko -
wych. Za kła da się peł ną swo bo dę w ko rzy sta niu 
z dzia łek. Wła dze ogro do we nie bę dą mia ły żad nych
kom pe ten cji w za kre sie za pro wa dze nia mi ni mal ne -
go po rząd ku w ogro dzie. Przy zwy kłych spra wach
(np. za tar gach są siedz kich) bę dą bez sil ne. To sa mo
do ty czy przy pad ków ra żą ce go na ru sza nia pra wa 
i zwy kłych za sad po rząd ko wych. Pro jekt nie za kła -
da żad nych sank cji. Wszel kie spo ry i in ne po dob ne
spra wy po mię dzy dział kow ca mi ma ją roz strzy gać
są dy, w tym tak że skar gi na uchwa ły pod ję te w ogro -
dzie (np. do ty czą ce kosz tów lub wy na gro dze nia za -
rzą du). Spo wo du je to wy dat ki i z re gu ły ozna cza
dłuż szy czas ocze ki wa nia na wy rok. Dez or ga ni zu je
tak że funk cjo no wa nie wspól no ty.

po zwa la ją ce mu eg ze kwo wać pra wo obo wią zu ją ce 
w ogro dzie (np. co do od le gło ści na sa dzeń, za kłó ca -
nia spo ko ju są sia dów itd.) 

wy na gro dze nie za rzą du i po kry wać kosz ty je go dzia -
ła nia. Za rząd wspól no ty nie bę dzie miał żad nych
upraw nień w za kre sie eg ze kwo wa nia prze strze ga nia
pra wa w ogro dzie.  
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użyt kow ni ka. Skła da się wów czas de kla ra cję człon -
kow ską a za rząd ogro du przy zna je pra wo do dział ki.
Pra wo to po zwa la dział kow co wi ko rzy stać z dział ki
i po bie rać z niej po żyt ki. Mo że być rów nież ujaw -
nio ne w księ dze wie czy stej, co sta no wi do dat ko we
za bez pie cze nie in te re sów dział kow ca i je go ro dzi ny.

Pra wo użyt ko wa nia dział ki w ROD na by wa się
nie od płat nie. Wpi so we za człon ko stwo w PZD, któ -
re uisz cza no wy dział ko wiec, wy no si od 120 do 300
zł. Kwo ta ta wra ca do nie go w for mie szko leń i po -
mo cy w za kre sie za go spo da ro wa nia dział ki oraz
bez płat nych pu bli ka cji nt. ogrod ni cze.

Każ de mu dział kow co wi przy słu gu je ta kie sa mo
pra wo do dział ki. Ko rzy sta ją z nich w po dob ny spo -
sób. Ogród sta no wi więc zor ga ni zo wa ną ca łość, a
stan za go spo da ro wa nia dzia łek nie mo że być uciąż -
li wy dla są sia dów. Każ dy ma jed na ko we pra wa wo -
bec te re nów i in fra struk tu ry ogól nej.  

Pro jekt za kła da, że nie wszy scy się uwłasz czą, bo
oprócz wła ści cie li prze wi du je się tak że użyt kow ni -
ków, na jem ców i dzier żaw ców. Na wy kup dział ko -
wiec bę dzie miał 2 la ta. Po tym cza sie otrzy ma
„pierw szeń stwo” do za war cia z gmi ną umo wy o od -
da nie dział ki w użyt ko wa nie, na jem lub dzier ża wę.
Utra ci za tem po sia da ne pra wo do dział ki, sko ro ma
na być no we, któ re bę dzie od płat ne (czynsz). Zresz -
tą gmi ny nie bę dą mu sia ły za wrzeć ta kiej umo wy,
więc bę dą mo gły od mó wić i żą dać eks mi sji dział -
kow ca. Je że li więc kto kol wiek się uwłasz czy, to po -
wsta ną dwie gru py dział kow ców. Jed nym
przy słu gi wać bę dą peł ne pra wa (np. współ wła sność
te re nów i in fra struk tu ry ogól nej), a po zo sta li zo sta -
ną ob cią że ni wła ści wie obo wiąz ka mi (m.in. fi nan -
so wa nie w/w współ wła sno ści).

Przed zło że niem wnio sku o wy kup, dział ko wiec
opła ca wy dzie le nie geo de zyj ne oraz rze czo znaw cę
sza cu ją ce go war tość dział ki. Za dział kę pła ci ce nę
ryn ko wą z uwzględ nie niem upu stu w wy so ko ści 10
% za rok udo ku men to wa ne go użyt ko wa nia dział ki.
Eme ry ci, ren ci ści lub wdo wy (wdow cy) ma ją wy ku -
py wać dział ki za 1% ich war to ści.  Nie wia do mo jak
dział ko wiec ma udo wod nić okres użyt ko wa nia, sko -
ro PZD zo sta nie roz wią za ny. W ra zie de cy zji od -
mow nej dział ko wiec po nie sie kosz ty do cho dze nia
swo ich praw. W przy pad ku zaś wy ku pu dział ki,
dział ko wiec opła ci też kosz ty za ło że nia księ gi wie -
czy stej i wpi su do niej pra wa wła sno ści (ob li cza nej
od war to ści ryn ko wej bez upu stów) oraz po dat ki i
in ne opła ty zwią za ne z for mal no ścia mi.

dział kow cy z ogro dów ob ję tych rosz cze nia mi, na wet
te bez za sad ne po zba wią pra wa do wy ku pu. Po nad to
dział ki w ogro dach nie uję tych w pla nach za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go tak że nie bę dą pod le ga ły wy -
ku po wi. Do ty czy to też ogro dów o nie ure gu lo wa nej
sy tu acji praw nej bez od po wied niej do ku men ta cji
praw nej, któ re dzia ła ją tyl ko w opar ciu o obec ną usta -
wę o ROD. W efek cie 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. Nie wszyst -
kich obej mą upu sty, więc wie lu nie bę dzie stać na wy -
kup. Zwłasz cza że wy kup to rów nież kosz ty
geo de zyj ne, są do we itd. Mi mo to de cy zja o sprze da -
ży na le żeć bę dzie do gmi ny, więc od mo wa lub brak
de cy zji ob cią ży dział kow ca, któ ry bę dzie mu siał po -
czy nić sto sow ne kro ki praw ne i wy dat ki.

Koszty nabycia działki

Równość działkowców
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Dział ko wiec mo że swo bod nie, bez kosz tów i for -
mal no ści, prze ka zać dział kę oso bie bli skiej. Za sad -
ni czo na ta kich sa mych za sa dach na stę pu je zmia na
użyt kow ni ka dział ki z oso bą ob cą. W ra zie śmier ci
dział kow ca, je go dział ka przy pa da oso bie bli skiej,
któ ra wspól nie ze zmar łym użyt ko wa ła dział kę.

Obec na usta wa za ka zu je usu wa nie dział kow ców 
z ogro du, wo bec któ re go są za sad ne rosz cze nia (np.
by łych wła ści cie li). Re kom pen sa tę w ta kich przy -
pad kach mu si za pew nić gmi na lub Skarb Pań stwa
ja ko od po wie dzial ni za za ist nia łą sy tu ację. Mi mo to
PZD pro wa dzi po stę po wa nia są do we i ad mi ni stra -
cyj ne do ty czą ce kil ku set ogro dów. Spra wy te są
skom pli ko wa ne, wy ma ga ją wiel kie go wy sił ku or ga -
ni za cyj ne go, a czę sto fi nan so we go. Za zwy czaj tyl ko
PZD jest za in te re so wa ny ochro ną dział kow ców 
i ogro dów. Urzę dy czę sto przyj mu ją po sta wę pa syw -
ną, a nie raz wręcz nie przy chyl ną dział kow com. 

Pro jekt nie bro ni dział kow ców przed rosz cze nia mi.
Ogro dy ma ją zo stać pod po rząd ko wa ne gmi nom, 
a PZD ule gnie li kwi da cji. Wy ga sną peł no moc nic twa
osób, wy stę pu ją cych w obro nie ogro dów i praw dział -
kow ców. W od pie ra niu rosz czeń do swo jej dział ki każ -
dy dział ko wiec bę dzie zda ny na sie bie, sam po kry je
kosz ty obro ny. Do dat ko wo zgło sze nie ja kie go kol wiek
rosz cze nia do te re nu ogro du, po wo du je że nie moż na
wy ku pić dział ki. Dział kow cy z ta kie go ogro du po
dwóch la tach od wej ścia w ży cie usta wy tra cą pra wa
do dzia łek, a wła ści ciel – gmi na lub Skarb Pań stwa 
– mo że ich stam tąd usu nąć bez od szko do wań. 

Prze ka zu jąc wła sność dział ki – na wet oso bie bli -
skiej np. dziec ku – trze ba bę dzie opła cić akt no ta -
rial ny, księ gę wie czy stą oraz po da tek od zby cia.
Do ty czy to tak że użyt kow ni ków, któ rzy ma ją no ta -
rial nie zby wać dział ki, ale do pie ro po ak cep ta cji
chęt ne go na dział kę przez za rząd, któ ry bę dzie mógł
wska zać in ne go na byw cę. Wła sność i użyt ko wa nie
ma ją pod le gać dzie dzi cze niu, co mo że za gma twać
sy tu ację wie lu dzia łek, np. przy wie lu spad ko bier -
cach al bo ich bra ku. Waż ne jest, że w/w za sa dy nie
do ty czą na jem ców i dzier żaw ców (czy li dział kow -
ców nie uwłasz czo nych). Nie bę dą więc mo gli ani
zbyć dział ki, ani jej za pi sać spad ko bier com. 

Obec ny cha rak ter ogro dów i ogra ni cze nia co do
ko rzy sta nia z dzia łek po wo du ją, że dział kow cy
zwol nie ni są z obo wiąz ku pła ce nia po dat ków i skła -
da nia de kla ra cji po dat ko wych. Do ty czy to w szcze -
gól no ści po dat ku od zaj mo wa ne go grun tu oraz
po dat ku od użyt ko wa nych al tan. Po dob nie do chód
ogro du dział ko we go - ja ko jed nost ki PZD – nie jest
opo dat ko wa ny. Dzię ki te mu wię cej pie nię dzy dział -
kow ców jest prze zna cza nych na po trze by ogro do we.
Obec nie skład ka człon kow ska wy no si 0,15 zł/ m2

(przy 300m 2 dział ce skład ka wy no si 45 zł) i te środ -
ki są w ca ło ści prze zna cza ne na po trze by ogro dów i
dział kow ców.    

Pro jekt za kła da zwol nie nia po dat ko we dla dział -
kow ców, ale są one ilu zo rycz ne z uwa gi na „pry wa -
ty za cję” ogro dów oraz ich pod le głość gmi nom.
Na iw no ścią jest uzna nie, że gmi ny wów czas zre zy -
gnu ją z po kaź nych wpły wów. Wszak po da tek od sa -
mych grun tów wy no si obec nie 0,37 zł/m2 (przy 300 m2

dział ce po da tek wy nie sie 111 zł), a po da tek od al tan
wy no si 6,64 zł/ m2 (przy al ta nie o pow. 25 m2 po da -
tek wy nie sie 166 zł). Oprócz te go na le ży skła dać de -
kla ra cje po dat ko we. Obo wiąz ki te mo gą ob cią żyć
nie tyl ko wła ści cie li, ale tak że użyt kow ni ków i na -
jem ców (dzier żaw ców). Do dat ko wo każ dy dział ko -
wiec par ty cy pu je w po dat kach za urzą dze nia i te re ny
ogól ne. Za pła co ny po da tek nie wró ci do ogro du,
czy li dział kow cy i tak bę dą mu sie li pła cić na utrzy -
ma nie, re mon to wa nie lub mo der ni za cję ma jąt ku
wła sne go i ogro du. A sko ro do cho dy wspól no ty (fi -
nan so wa ne przez dział kow ców) bę dą opo dat ko wa -
ne, to po wsta nie po trze ba do dat ko we go zwięk sze nia
opłat ogro do wych.

Podatki

Zmiana użytkownika (właściciela) działki

Ochrona działkowców przed roszczeniami
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Obec ne prze pi sy po zwa la ją w prak ty ce li kwi do -
wać ogro dy tyl ko na ce le pu blicz ne (dro gi, szko ły
itp.). W po zo sta łych przy pad kach zgo dę mu szą wy -
ra zić dział kow cy po przez swój Zwią zek, co wła ści -
wie nie wy stę pu je. W ra zie li kwi da cji dział ko wiec
otrzy mu je od szko do wa nie za utra co ną wła sność i
gwa ran cję otrzy ma nia dział ki za mien nej w od two -
rzo nym ogro dzie. Upraw nie nia te sku tecz nie eg ze -
kwu je PZD, rów nież na dro dze praw nej.    

Li kwi da cja ogro du bę dzie za le ża ła od swo bod nej
de cy zji gmi ny. Je dy nym uza sad nie niem ma ją być
tzw. „szcze gól ne po trze by go spo dar cze i spo łecz ne”.
Mo gą to być wła ści wie wszyst kie ce le, np. bu do wa
par kin gu lub cen trum han dlo we go. Od two rze niem
ogro du i wy pła tą od szko do wań zaj mie się gmi na,
któ ra rów nież ma roz strzy gać spo ry na tym tle, na -
to miast nie za do wo le ni dział kow cy zmu sze ni zo sta -
ną do cho dzić swo ich praw na wła sną rę kę. 

Likwidacja ogrodu działkowego

Po wyż sze po rów na nie wska zu je na zu peł ną nie re al ność po my słu uwłasz cze nia dział kow ców. Fik cja tej pro po zy cji
jest tym więk sza, że dział kow cy mie li by rze ko mo za bez cen przej mo wać grun ty gmin, któ rym nie za pew nia się żad -
nej re kom pen sa ty za utra co ną wła sność. Po mysł po le ga więc na tym, aby jed nym ode brać grunt, któ ry ma być da ny
dru gim. Ale de cy zję ma po dej mo wać pod miot, któ re mu się te grun ty od bie ra, co jest już zu peł nie gro te sko we.  Po -
dob ne po my sły by ły kwe stio no wa ne przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny, któ ry wska zy wał na nie do pusz czal ność in ge ro -
wa nia przez Sejm we wła sność gmin. Po dob nie też oce nił po mysł uwłasz cze nia spół dziel ców i pod wa żył ten po mysł,
któ ry był bliź nia czo po dob ny do obec nych kon cep cji do ty czą cych dział kow ców. Pro jekt PiS jest więc dla nich groź -
ny, bo po zba wi ich obec nych praw i re pre zen ta cji, a uwłasz cze nie zo sta nie za blo ko wa ne przez gmi ny, któ re za skar -
żą ten po mysł do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i do cza su wy ro ku wstrzy ma ją pro ces sprze da ży dzia łek tym
dział kow com, któ rzy w ogó le bę dą mo gli zło żyć wnio sek o wy kup. Trud no nie od nieść wra że nia, że pod płasz czy -
kiem uwłasz cze nia pró bu je się roz bić sa mo rząd dział kow ców, ode brać im ich gwa ran cje praw ne i prze jąć te re ny, któ -
re obec nie są za ję te przez ogro dy.

Opra co wał:
Ze spół Praw ni ków

Kra jo wej Ra dy PZD


