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I. ANALIZA PRAWNA WNIOSKU I PREZESA 
SÑDU NAJWY˚SZEGO DO TRYBUNAŁU
KONSTYTUCYJNEGO

Okres po wo dzi to czas wzmo żo nych dzia łań Związ ku
na rzecz dział kow ców i ogro dów. Pod ję te przez KR PZD,
jak i okrę go we za rzą dy ini cja ty wy ma ją na ce lu wspar cie
ogro dów i dział kow ców do tknię tych po wo dzią. Przy go -
to wa ne zo sta ły spe cjal ne pro gra my słu żą ce fi nan so we mu
do fi nan so wa niu od bu do wy in fra struk tu ry w ogro dach i re -
wi ta li za cji ska żo nej zie mi, tak aby dział ki jak naj szyb ciej
mo gły słu żyć ro dzi nom. 

Tak więc w okre sie ka ta stro fal nej po wo dzi Zwią zek re -
ali zu je swo je za da nia wzglę dem dział kow ców. W tym
trud nym okre sie PZD nie za prze sta je rów nież wal ki o in -
te re sy dział kow ców na płasz czyź nie praw nej. W szcze -
gól no ści do ty czy to dzia łań zwią za nych z po stę po wa niem
przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym  za ini cjo wa nym przez
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. 14 ma ja 2010 r. Pre zy dium
KR PZD przy ję ło do ku ment za ty tu ło wa ny „Ana li za
Wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go o stwier -
dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją za pi sów usta wy 
o ROD”. Opra co wa na przez służ by praw ne PZD ana li za

sta no wi od nie sie nie się do za rzu tów sfor mu ło wa nych wo -
bec usta wy o ROD w uza sad nie niu wnio sku I Pre ze sa SN.
Nie bez zna cze nia wy da je się rów nież za rzut uchy bie nia
for mal ne go, któ re go zda niem PZD do pu ścił się wnio sko -
daw ca, a któ re naj praw do po dob niej po win no skut ko wać
od rzu ce niem wnio sku przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny.
Kwe stia ta zo sta ła przy wo ła na w pi śmie skie ro wa nym
przez KR PZD do Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go z proś bą o
pod nie sie nie te go za gad nie nia w trak cie po stę po wa nia.
Na le ży bo wiem pa mię tać, iż spe cy fi ka po stę po wa nia
przed TK spra wia, iż po mi mo usta wo wych kom pe ten cji
do re pre zen to wa nia i obro ny praw dział kow ców, Zwią zek
mo że nie zo stać do pusz czo ny do czyn ne go udzia łu w po -
stę po wa niu. 

Nie za leż nie od prze ka za nia do Pro ku ra to ra Ge ne ral ne -
go, ana li za zo sta nie rów nież prze sła na do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go oraz Mar szał ka Sej mu, z proś bą o prze ka -
za nie po sło wi, któ ry zo sta nie wy zna czo ny na przed sta wi -
cie la Sej mu w po stę po wa niu przed TK.  

1. PZD o zarzutach I Prezesa Sàdu Najwy˝szego wobec ustawy o ROD

2. Uwagi wst´pne do analizy

W dniu 22 lu te go 2010 r. Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż -
sze go zło żył do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio sek 
o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją za pi sów 
art. 10, art. 14 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 2, art. 30, art. 31 
ust. 1– 4 usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych (zwa nej da lej „usta wą o ROD”). Za -
rów no sze ro ki za kres za skar że nia, jak i przed miot ure gu lo-
wa ny za kwe stio no wa ny mi prze pi sa mi uza sad nia ją stwier -
dze nie, iż ini cja ty wa Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go za gra ża fun da men tal nym pra wom in dy wi du al nych
dział kow ców, a wręcz ist nie niu ca łe go ru chu funk cjo nu ją -
ce go w opar ciu o usta wę o ROD i zor ga ni zo wa ne go 
w swój sa mo rząd w po sta ci Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. Wnio sek ten zmie rza bo wiem do pod wa że nia kon -
sty tu cyj no ści prze pi sów, któ re: 

– usta na wia ją ty tu ły praw ne przy słu gu ją ce in dy wi du al -
nym dział kow com oraz sa mo rzą do wi dział kow ców do
nie ru cho mo ści zaj mo wa nych przez dział ki i ogro dy; 

– usta na wia ją na rzecz dział kow ców pra wo wła sno ści
do ma jąt ku za in we sto wa ne go przez nich na dział kach; 

– wpro wa dza ją pra wo i obo wią zek przy na leż no ści

dział kow ców do sa mo rzą du za rzą dza ją ce go ROD i ma ją -
ce go wpływ na ich funk cjo no wa nie; 

– po wie rza ją sa mo rzą do wi dział kow ców pra wo do po -
dej mo wa nia de cy zji o przy dzia le dzia łek w ROD; 

– wpro wa dza ją pierw szeń stwo osób bli skich zmar łe go
dział kow ca do ubie ga nia się o dział kę po zmar łym. 

Po niż szy do ku ment sta no wi ana li zę ar gu men tów przy to -
czo nych w uza sad nie niu do wnio sku o stwier dze nie nie -
zgod no ści z Kon sty tu cją za pi sów usta wy o ROD przez
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Od no sząc się do
nich ogól nie moż na stwier dzić, że two rzą one sze ro ki wy -
wód aka de mic ki przy wo łu ją cy sze reg norm i wzor ców kon -
sty tu cyj nych, któ re rze ko mo na ru szy ły za skar żo ne prze pi sy
usta wy o ROD. Jed nak fakt, iż opar to go o błęd ną in ter pre -
ta cję za pi sów usta wy o ROD oraz po mi nię to w nim in ne -
nie wy god ne na po trze by udo wod nie nia po sta wio nych tez -
nor my Kon sty tu cji, a tak że ode rwa no od rze czy wi stych wa -
run ków, w ja kich funk cjo nu ją ogro dy dział ko we w Pol sce,
po zwa la stwier dzić, że – wbrew po sta wio nej we wnio sku
te zie – za skar żo ne prze pi sy nie są obar czo ne przy pi sy wa ny -
mi im wa da mi i są zgod ne z Kon sty tu cją. 
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Po wo du je to, że do ku ment ten moż na okre ślić ja ko
płon ny i stron ni czy oraz ka że po sta wić py ta nie, czym kie -
ro wał się Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go wy stę pu jąc
z tą wy jąt ko wą i szko dli wą dla dział kow ców ini cja ty wą
wy mie rzo ną w ich pod sta wo we pra wa? Py ta nie to jest tym
bar dziej uza sad nio ne, że brak jest ja kich kol wiek sy gna -
łów, aby kwe stie wy ni ka ją ce z za skar żo nych prze pi sów
sta no wi ły kie dy kol wiek przed miot roz wa żań Są du Naj -
wyż sze go w roz pa try wa nej kon kret nej spra wie, a to wy -
da wa ło by się być na tu ral nym im pul sem do po dej mo wa nia
ta kiej ini cja ty wy przez je go or gan, czy li Pierw sze go Pre -
ze sa.  Po nad to war to od no to wać, iż w do tych cza so wej
prak ty ce Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go ko rzy stał 
z te go upraw nie nia nie zmier nie rzad ko. 

Nie za leż nie od za strze żeń co do me ry to rycz nej za sad no -
ści twier dzeń za war tych we wnio sku, war to rów nież od -
nieść się do za gad nie nia na tu ry for mal nej zwią za nej z tym
do ku men tem. Mia no wi cie zgod nie z Kon sty tu cją RP oraz
usta wą o Try bu na le Kon sty tu cyj nym, do kom pe ten cji
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go na le ży wy stą pie -
nie do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z wnio skiem o zba da -
nie zgod no ści usta wy z Kon sty tu cją. Tym cza sem, za rów-
no ty tuł do ku men tu prze sła ne go do TK, jak i sa ma je go
treść, wska zu ją, iż jest to „Wnio sek o stwier dze nie nie -
zgod no ści z Kon sty tu cją”. Uchy bie nie to tyl ko po zor nie
jest ma ło istot ne. W rze czy wi sto ści ist nie ją pod sta wy by
uznać, że Try bu nał Kon sty tu cyj ny po wi nien od rzu cić
wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Po
pierw sze bo wiem, zgod nie z za sa dą le ga li zmu, or ga ny
Pań stwa – a za ta ko wy nie wąt pli wie na le ży uznać w tym
przy pad ku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go – zo -
bo wią za ne są do ści słe go prze strze ga nia za kre su swych
kom pe ten cji. Tak więc, je że li Kon sty tu cja usta na wia pra -

wo do zło że nia „wnio sku o zba da nie zgod no ści z Kon sty -
tu cją”, to or gan upraw nio ny nie mo że żą dać - jak to uczy -
nił Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go we wnio sku
do ty czą cym usta wy o ROD – „stwier dze nia nie zgod no ści
z Kon sty tu cją”. Czym in nym jest skar ga kon sty tu cyj na
przy słu gu ją ca oby wa te lo wi, czym in nym jest zaś upraw -
nie nie Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Po dru gie,
nie moż na za po mi nać o szcze gól nej funk cji w wy mia rze
spra wie dli wo ści, ja ką peł ni oso ba pia stu ją ca urząd Pierw -
sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Au to ry tet re pre zen to -
wa ne go przez nie go Są du po wo du je, że moż na przy pusz -
czać, iż tak jed no znacz nie sfor mu ło wa ne we wnio sku żą -
da nie nie po zo sta nie bez wpły wu na skład orze ka ją cy. Po
trze cie wresz cie, prze pi sy Ko dek su Po stę po wa nia Cy wil -
ne go obo wią zu ją ce w po stę po wa niu przed Są dem Naj -
wyż szym i wy ma ga ją ce – pod ry go rem od rzu ce nia – aby
skar ga ka sa cyj na skła da na przez oby wa te la speł nia ła
szcze gól ne wy mo gi for mal ne, są do syć ry go ry stycz nie eg -
ze kwo wa ne. Dla te go od naj waż niej sze go przed sta wi cie la
Są du Naj wyż sze go, ko rzy sta ją ce go ze swej kon sty tu cyj nej
kom pe ten cji, rów nież moż na ocze ki wać do cho wa nia naj -
wyż szej sta ran no ści przy for mu ło wa niu pi sma wsz czy na -
ją ce go po stę po wa nie przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym
- zwłasz cza  że w po stę po wa niu przed Try bu na łem rów -
nież sto su je się prze pi sy Ko dek su Po stę po wa nia Cy wil -
ne go. Po nad to wy kro cze nie przez or gan pań stwa po za
za kres swych kom pe ten cji sta no wi na ru sze nie jed no -
znacz nie sfor mu ło wa nej nor my za war tej w art. 7 Kon sty -
tu cji RP – „Or ga ny wła dzy pu blicz nej dzia ła ją na pod sta -
wie i w gra ni cach pra wa” – i kto, jak kto, ale Try bu nał
Kon sty tu cyj ny nie  po wi nien przejść nad tym do po rząd -
ku dzien ne go.

Pre zy dium KR PZD 

3. Analiza wniosku

Za skar żo ny prze pis sta no wi pod sta wę do prze ka zy wa -
nia grun tów pu blicz nych pod no we ro dzin ne ogro dy dział -
ko we. Re gu la cja ta jest na stęp stwem kon cep cji przy ję tej
przez usta wo daw cę, któ ry uzna je, że ro dzin ne ogro dy
dział ko we ma ją szcze gól ny wa lor spo łecz ny i z te go
wzglę du na da je im sta tus urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz -
nej. Wy ra zem te go jest treść art. 4 usta wy o ROD, któ ry
sta no wi, że „Ro dzin ne ogro dy dział ko we są urzą dze nia mi
uży tecz no ści pu blicz nej, słu żą cy mi za spo ka ja niu wy po -
czyn ko wych, re kre acyj nych i in nych po trzeb so cjal nych
człon ków spo łecz no ści lo kal nych po przez za pew nie nie im
po wszech ne go do stę pu do te re nów ro dzin nych ogro dów
dział ko wych oraz dzia łek da ją cych moż li wość pro wa dze -

nia upraw ogrod ni czych na wła sne po trze by, a tak że pod -
nie sie nie stan dar dów eko lo gicz nych oto cze nia”. A za tem
usta wo daw ca – w za kre sie swo jej au to no mii le gi sla cyj nej
– do ko nał pew ne go wy bo ru, mo cą któ re go utwo rzył okre -
ślo ny mo del wspar cia spo łecz ne go po przez spe cy ficz ną
ka te go rię ogro dów dział ko wych ma ją cych re ali zo wać wy -
zna czo ne funk cje pu blicz ne. Mo del ten za kła da, że dział -
ka użyt ko wa na przez da ną oso bę i jej ro dzi nę ma speł niać
ro lę swo iste go świad cze nia so cjal ne go. Stąd też przy ję to
od ręb ną re gu la cję usta wo wą, któ ra okre śla szcze gól ne za -
sa dy two rze nia i funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Z uwa gi na wska za ne funk cje tych ogro dów,
przy ję to kon struk cję ich za kła da nia na grun tach pu blicz -

1. Za rzut nie zgod no ści art. 10 usta wy o ROD z art. 2  art. 32 oraz art. 64 Kon sty tu cji RP
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nych, co sta no wi za ra zem prze jaw cha rak te ru ROD ja ko
urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej, jak rów nież ma uła -
twiać ich po wsta wa nie. Po wyż szy mo del jest po wszech -
nie sto so wa ny nie tyl ko w Pol sce, ale tak że w więk szo ści
kra jów eu ro pej skich, gdzie obo wią zu je od po nad stu lat,
czy li od za ra nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

Po czy nio ne uwa gi są nie zwy kle waż ne w kon tek ście za -
rzu tu sfor mu ło wa ne go wo bec art. 10 usta wy o ROD. Isto -
ta te go za rzu tu wy mie rzo na jest bo wiem nie ty le w kon -
sty tu cyj ność za skar żo ne go prze pi su, ile de fac to w przy ję -
ty przez usta wo daw cę mo del funk cjo no wa nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych w Pol sce. W kon se kwen cji wnio sko -
daw ca pro wa dzi swo istą po le mi kę z de cy zją usta wo daw cy,
któ rą pod jął w ra mach przy zna nej swo bo dy le gi sla cyj nej.
Za rzut zo stał opar ty o ar gu men ta cję zu peł nie po mi ja ją cą ra -
cje le żą ce u pod staw stwo rze nia szcze gól nych me cha ni -
zmów za kła da nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Wnio sko daw ca nie wy ka zał rów nież bez po śred nie go
związ ku po mię dzy za skar żo ną re gu la cją a po wo ła ny mi
wzor ca mi kon tro li, ogra ni cza jąc się do teo re tycz nych dy -
wa ga cji do ty czą cych rze ko mo ne ga tyw ne go wpły wu art.
10 na roz wój ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Tym sa -
mym w ża den spo sób nie oba lo no do mnie ma nia kon sty tu -
cyj no ści za skar żo ne go prze pi su usta wy o ROD.    

Z obo wiąz ku oba le nia te go do mnie ma nia nie zwal nia
wnio sko daw cy fakt, że prze pis ten był już roz pa try wa ny
przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny, któ ry orzekł o je go nie zgod -
no ści z Kon sty tu cją, ale tyl ko w za kre sie od no szą cym się do
grun tów sta no wią cych wła sność jed no stek sa mo rzą du te -
ry to rial ne go (głów nie gmin). Wy ni ka stąd, że obec nie 
art. 10 usta wy o ROD na dal obo wią zu je co do grun tów
Skar bu Pań stwa. Oko licz ność ta ma istot ne zna cze nie dla
oce ny za sad no ści przed mio to we go za rzu tu. Ozna cza bo -
wiem, że ar gu men ta cja Try bu na łu o ko niecz no ści czę ścio -
we go uchyle nia art. 10 nie jest ade kwat na wo bec po zo sta łej
czę ści te go prze pi su do ty czą ce go grun tów Skar bu Pań stwa.
Nie mo że być tu mo wy o ja kich kol wiek na rzu co nych ogra -
ni cze niach co do wy bo ru pod mio tu, na rzecz któ re go ma
być prze ka za ny grunt pod ogro dy dział ko we, gdyż obec nie
moż na mó wić je dy nie o sa mo ogra ni cze niu, ja ko że usta -
wo daw ca jest w peł ni upraw nio ny do okre śla nia spo so bu
wy ko rzy sta nia i za rzą dza nia mie nia pań stwo we go. Sfor mu -
ło wa ny za rzut zmie rza więc do cał ko wi te go uchy le nia art.
10 usta wy o ROD i do pro wa dze nia do sy tu acji, gdzie prze -
ka zy wa nie grun tów pu blicz nych pod no we ogro dy bę dzie
na stę po wa ło na ogól nych za sa dach, czy li we dług prze pi -
sów usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi. Efek tem bę -
dzie zli kwi do wa nie moż li wo ści prze ka zy wa nia grun tów
pu blicz nych pod no we ogro dy dział ko we na do tych cza so -
wych pre fe ren cyj nych za sa dach. Wnio sko daw ca za kła da
więc okre ślo ny cel, uzur pu jąc so bie tym sa mym ro lę usta -
wo daw cy po przez pró bę zmia ny obo wią zu ją cych prze pi -
sów we dług wła snej kon cep cji. 

Trud no oprzeć się wra że niu, że in ten cją te go za rzu tu jest
trwa łe za blo ko wa nie roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go

w Pol sce. Wbrew twier dze niom wnio sko daw cy, uchy le -
nie art. 10 usta wy o ROD nie przy czy ni się do roz kwi tu
ogrod nic twa dział ko we go. Opty mi stycz ne za ło że nia au -
to ra wnio sku wy ni ka ją za pew ne z je go nie zna jo mo ści
prak ty ki funk cjo no wa nia ogro dów w na szym kra ju. Mi mo
obo wią zy wa nia pre fe ren cyj ne go art. 10, licz ba no wo pow -
sta łych ROD jest nie wiel ka, co wy ni ka z fa kul ta tyw ne go
cha rak te ru te go prze pi su. Przy po mnieć na le ży, że nie na -
kła da on bez wa run ko we go obo wiąz ku prze ka zy wa nia
PZD te re nów pod ogro dy. Obo wią zek ten do ty czy bo -
wiem wy łącz nie sy tu acji, gdy wcze śniej do bro wol nie
prze zna czo no te ren w pla nach za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go pod ro dzin ne ogro dy dział ko we. Okre śle nie ta -
kie go prze zna cze nia za le ży wy łącz nie od de cy zji or ga nu
sta no wią ce go jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go, któ ry
uchwa la plan za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Ozna cza
to, że to od tej jed nost ki za le ży, czy bę dzie ob cią żo na obo -
wiąz kiem wy ni ka ją cym z art. 10 ust. 1 usta wy o ROD. Je -
że li wo lą władz pu blicz nych jest prze zna cze nie okre ślo-
ne go te re nu pod ro dzin ne ogro dy dział ko we, to po wsta je
rosz cze nie po stro nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
o usta no wie nie na tym te re nie pra wa użyt ko wa nia ce lem
za ło że nia tam – na koszt Związ ku – ro dzin ne go ogro du
dział ko we go, któ ry zo stał uzna ny przez usta wo daw cę za
urzą dze nie uży tecz no ści pu blicz nej. Nie ma rów nież żad -
nych prze szkód, aby grun ty pu blicz ne by ły prze ka zy wa ne
in nym or ga ni za cjom spo łecz nym w ce lu or ga ni za cji no -
wych ogro dów dział ko wych. Pro blem po le ga jed nak na
tym, że wśród więk szo ści gmin nie ma wo li prze zna cza -
nia grun tów pod ko lej ne ogro dy - nie za leż nie od te go, czy
mia ło by to na stą pić na rzecz PZD, czy też in nej or ga ni za -
cji. Wska zy wa nie więc przez au to ra wnio sku na art. 10
usta wy o ROD ja ko re gu la cji blo ku ją cej roz wój ogrod nic -
twa dział ko we go jest co naj mniej wy ra zem bra ku ja kie -
go kol wiek ro ze zna nia w re aliach funk cjo no wa nia ogro -
dów w Pol sce.

Wpro wa dze nie pre fe ren cyj nych za sad prze ka zy wa nia
grun tów pu blicz nych pod no we ROD jest uza sad nio ne
szcze gól ną funk cją i cha rak te rem tych ogro dów. Obec ny
mo del ogrod nic twa dział ko we go opar ty jest na traf nym
za ło że niu, że bez szcze gól nej re gu la cji ochron nej dal sze
ist nie nie ogro dów jest za gro żo ne, gdyż grun ty, na któ rych
funk cjo nu ją, są do bra mi na ty le cen ny mi, że bę dą po dat -
ne na roz ma ite za bie gi zmie rza ją ce do ich prze ję cia od
dział kow ców. Ar gu men ta cja wnio sko daw cy zda je się nie
uwzględ niać tych ra cji. Pod wa ża bo wiem art. 10 usta wy 
o ROD po przez po le mi kę i na pod sta wie fał szy we go za -
ło że nia, że ogro dy dział ko we mo gą funk cjo no wać wręcz
na za sa dach ryn ko wych, gdzie kon ku ren cja oraz pra wa
po by tu i po da ży bę dą dyk to wać i sa mo rzut nie re gu lo wać
dzia łal ność ogro dów. We wnio sku zu peł nie abs tra hu je się
od re aliów, któ re wy mu sza ją obo wią zy wa nie re gu la cji
ochron nych wo bec ogro dów. Przy ję to za pew nik, że do -
pie ro uchy le nie za skar żo ne go art. 10 usta wy o ROD spo -
wo du je, że wła dze lo kal ne za czną przy zna wać or ga ni za -
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cjom dział kow ców grun ty pu blicz ne na pre fe ren cyj nych
za sa dach. Ta ka dia gno za jest zdu mie wa ją ca i tyl ko świad -
czy o bra ku me ry to rycz nej ar gu men ta cji na po par cie te zy
o nie kon sty tu cyj no ści oma wia nej re gu la cji.   

Wska za ne wy żej uwa gi uza sad nia ją, że przed mio to wy
za rzut jest bez za sad ny. Od mien na kon cep cja funk cjo no wa -
nia ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce nie jest jesz cze wy -
star cza ją cym po wo dem, aby kwe stio no wać moc praw ną
obo wią zu ją cych prze pi sów usta wy o ROD. Teo re tycz ne
spe ku la cje nie mo gą za stę po wać rze czo we go wy wo du kon -
sty tu cyj no praw ne go, któ ry jest nie zbęd ny do oba le nia kon -
sty tu cyj no ści za skar żo nych prze pi sów. Pa mię tać bo wiem

na le ży o prak tycz nych kon se kwen cjach uchy le nia re gu la cji,
ma ją cej zna cze nie sys te mo we dla ca łe go mo de lu dzia ła nia
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Ist nie je oba wa, że po -
słu ży to do kwe stio no wa nia ty tu łu praw ne go do grun tów
za ję tych pod ROD i prze kre śle nia ich ro li ja ko urzą dzeń
uży tecz no ści pu blicz nej. Już dzi siaj bo wiem czę ścio we
uchy le nie art. 10 jest bez pod staw nie wy ko rzy sty wa ne ja ko
ar gu ment o rze ko mym bra ku obo wiąz ku za pew nie nia te re -
nów za stęp czych w ra zie li kwi da cji ROD. Re al ne jest, że
cał ko wi te uchy le nie art. 10 trwa le za blo ku je roz wój ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce i przy czy ni się do stop nio -
we go za mie ra nia te go ru chu w na szym kra ju.   

2. Za rzut nie zgod no ści art. 14 ust. 1 i 2 usta wy o ROD z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 oraz art. 58 
ust. 1 Kon sty tu cji RP

Dru gim w ko lej no ści ar ty ku łem z usta wy o ROD za -
skar żo nym przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go
jest za kwe stio no wa ny w ca ło ści art. 14. usta wy o ROD,
któ ry przy zna je dział kow com ty tu ły praw ne do użyt ko -
wa nych przez nich dzia łek.

Prze pi sy te, ma ją dla dział kow ców za sad ni cze zna cze -
nie. Na ich mo cy na by wa ją do dział ki kon kret ne pra wo,
któ re mo że być ujaw nio ne w księ dze wie czy stej. Dzię ki
te mu sta ją się praw ny mi użyt kow ni ka mi grun tu, ko rzy -
sta ją cy mi z ochro ny są do wej. 

Zgod nie z uza sad nie niem wnio sku  Pierw sze go Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go, prze pi sy te ma ją być ja ko by nie zgod -
nie z sze re giem za pi sów Kon sty tu cji RP. Wnio sko daw ca
uzna je mia no wi cie, że po przez wpro wa dze nie ma ło pre cy -
zyj nej re gu la cji, skut ku ją cej nie moż no ścią usta le nia za -
kre su praw i obo wiąz ków dział kow ców wy ni ka ją cą 
z bra ku do sta tecz ne go roz róż nie nia po mię dzy pra wem
uży wa nia dział ki okre ślo nym w art. 14 ust. 1, a pra wem
użyt ko wa nia dział ki okre ślo nym w art. 14 ust. 2 usta wy 
o ROD, na ru sza ją za sa dę pań stwa pra wa wy ni ka ją cą 
z art. 2 Kon sty tu cji. Po nad to 

po przez  nie uza sad nio ne kre owa nie przez usta wo daw cę
kor po ra cji dział kow ców sku pia ją cej wszyst kich dział kow -
ców oraz wpro wa dze nie me cha ni zmów skut ku ją cych tym,
że o za kre sie upraw nień dział kow ca de cy du je nie usta wa,
ale pra wo we wnątrz or ga ni za cyj ne – na ru sza ją pod sta wo we
wol no ści za war te w art. 31 ust. 1 i 3 oraz art. 58 Kon sty tu -
cji, w szcze gól no ści wol ność zrze sza nia, a tak że za sa dę
rów no ści wo bec pra wa za war tą  w art. 32 Kon sty tu cji. 

Od no śnie za rzu tu o rze ko mym bra ku pre cy zyj no ści w
okre śle niu praw do dział ki, na le ży stwier dzić, iż za rzut
jest cał ko wi cie nie zro zu mia ły. Chy ba że przy jąć, iż ana li -
zu jąc treść art. 14 usta wy o ROD, Pierw szy Pre zes Sa du
Naj wyż sze go nie za sto so wał jed nej z pod sta wo wych za -
sad wy kład ni pra wa tj. za sa dy jed no li to ści usta wy. Zgod -
nie z nią usta wę na le ży po strze gać ja ko ca łość, a nie zbiór
ode rwa nych od sie bie prze pi sów. Jak stwier dził Try bu nał
Kon sty tu cyj ny „do pie ro po strze ga nie ak tu nor ma tyw ne -

go ja ko ca ło ści po zwa la na zre kon stru owa nie wy tycz nych
za war tych w po szcze gól nych prze pi sach” (sygn. P. 1/01,
OTK ZU nr 3/2002, poz. 36). Za sto so wa nie tej me to dy
wy kład ni art. 14 ust. 1 i 2 usta wy o ROD, uzu peł nio nej o
za sa dę wy kład ni sys te mo wej, na ka zu ją cej usta le nie zna -
cze nia in ter pre to wa nej nor my w kon tek ście ca łe go sys te -
mu pra wa, wska zu je zaś na kon kret ny za kres przed mio-
to wy praw, o któ rych mo wa  w za kwe stio no wa nych prze -
pi sach. 

Art. 14 usta wy o ROD wska zu je, iż dział ko wiec mo że
ko rzy stać z dział ki na pod sta wie dwóch ro dza jów pra wa.
Jak kol wiek ich na zwa brzmi po dob nie, to jed nak po zo sta -
łe prze pi sy usta wy o ROD oraz usta wy Ko deks Cy wil ny
za wie ra ją wska zów ki, któ re po zwa la ją na pre cy zyj ne
okre śle nie cha rak te ru i za kre su przed mio to we go tych
praw, a co za tym idzie - na ich wy raź ne roz róż nie nie. 

Pod sta wo wym pra wem na by wa nym do dział ki jest
okre ślo ne w art. 14 ust. 1 usta wy o ROD „pra wo użyt ko -
wa nia dział ki” – uży wa nia dział ki i po bie ra nia z niej po -
żyt ków (art. 14. ust. 1 usta wy o ROD). Pra wo to ma cha -
rak ter ob li ga cyj ny, tj. da je dział kow co wi sku tecz ne wzglę -
dem usta na wia ją ce go, czy li PZD, pra wo do ko rzy sta nia 
z prze ka za nej nie ru cho mo ści. Do syć szcze gól nym roz wią -
za niem, wpro wa dzo nym w art. 14 ust. 4 usta wy o ROD,
jest nada nie dział kow co wi upraw nie nia do ujaw nie nia te -
go pra wa w księ dze wie czy stej. Nie jest to jed nak roz wią -
za nie aż tak nad zwy czaj ne, gdyż na ta ką moż li wość
po śred nio wska zu je art. 16 usta wy z dnia 6 lip ca 1982 r. 
o księ gach wie czy stych i hi po te ce. 

Tak jak wspo mnia no, okre ślo ne w art. 14 ust. 1 pra wo,
jest pod sta wo wym ty tu łem praw nym usta na wia nym na
rzecz dział kow ca przez PZD, wy star cza ją cym do za bez -
pie cze nia in te re sów użyt kow ni ka dział ki. Jed nak że, ja ko
pra wo ob li ga cyj ne (zo bo wią za nio we), za sad ni czo jest ono
sku tecz ne wzglę dem usta na wia ją ce go, czy li PZD. Dla te -
go re ali zu jąc po stu lat wzmoc nie nia po zy cji praw nej dział -
kow ca wo bec wła ści cie la grun tu (zwy kle gmi ny) usta wo-
daw ca w art. 14 ust. 2 wpro wa dził za sa dę, iż w przy pad -
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ku ogro dów, któ rych te ren zo stał prze ję ty przez PZD 
w użyt ko wa nie wie czy ste, dział ko wiec mo że wy stą pić 
o usta no wie nia na je go rzecz pra wa użyt ko wa nia w ro zu -
mie niu Ko dek su Cy wil ne go. Tak więc dział ko wiec ma
rów nież moż li wość na by cia do dział ki ty tu łu praw ne go 
o cha rak te rze ogra ni czo ne go pra wa rze czo we go, pra wa
użyt ko wa nia ure gu lo wa ne go w Ko dek sie Cy wil nym 
(art. 252 i na stęp ne KC). 

Jak z po wyż sze go wy ni ka, jak kol wiek opi sa ne w art. 14
usta wy o ROD ty tu ły praw ne do dział ki ma ją zbli żo na na -
zwę i da ją dział kow co wi toż sa my za kres upraw nień, co
do spo so bu ko rzy sta nia z dział ki, to jed nak w świe tle teo -
rii pra wa, ma ją one od mien ny cha rak ter. Art. 14 ust. 1
usta wy o ROD sta tu uje szcze gól ne pra wo ob li ga cyj ne, art.
14 ust. 2 od no si się zaś do pra wa o cha rak te rze rze czo -
wym, któ re za sad ni czo jest ure gu lo wa ne w Ko dek sie Cy -
wil nym. Być mo że u osób, któ re na co dzień nie są
zwią za ne ze sto so wa niem pra wa, niu an se te mo gą bu dzić
pew ne wąt pli wo ści. Jed nak trud no uwie rzyć, aby Pierw -
szy Pre zes Są du Naj wyż sze go nie do strze gał tych róż nic,
a co za tym idzie, aby rze czy wi ście nie był on w sta nie
pra wi dło wo wy in ter pre to wać róż ni cy po mię dzy pra wa mi
opi sa ny mi w ust. 1 i 2 art. 14 usta wy o ROD. 

Nie spo sób rów nież po dzie lić po glą du, iż za pi sy art. 14
ust. 1 i 2 usta wy o ROD po wo du ją, iż „o za kre sie upraw -
nień użyt kow ni ków dzia łek prze są dza w istot nym za kre -
sie nie po wszech nie obo wią zu ją ce pra wo, lecz nor my
we wnątrz or ga ni za cyj ne (m.in. sta tut PZD)”. For mu łu jąc
tą te zę skar żą cy po mi nął bo wiem cał ko wi cie treść po zo -
sta łych prze pi sów usta wy o ROD, a w szcze gól no ści art.
4 oraz art. 13 ust. 4 usta wy o ROD. Prze pi sy te - pre cy zu -
jąc funk cję ROD i dzia łek – wska zu ją, iż ma ją one słu żyć
za spo ka ja niu po trzeb so cjal nych, m.in. wy po czyn ko wych,
re kre acyj nych oraz  pro wa dze niu upraw na wła sne po trze -
by i za ka zu ją wy ko rzy sty wa nia dzia łek na ce le miesz ka -
nio we i pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej. W ten
spo sób, po przez wska za nie ce lu, na ja ki mo że być wy ko -
rzy sty wa na dział ka w ROD, do okre ślo ny zo stał przed mio -
to wy za kres pra wa przy słu gu ją ce go dział kow co wi, tj.
spo sób użyt ko wa nia dział ki. Tak więc pod sta wo wy za kres
pra wa przy słu gu ją ce go dział kow com zo stał okre ślo ny w
usta wie. Za pi sy w pra wie we wnątrz or ga ni za cyj nym (Sta -
tut PZD, Re gu la min ROD) ma ją zaś je dy nie cha rak ter
tech nicz ny i nie mo gą na ru szać re gu la cji z ustaw. Co istot -
ne, w przy pad ku, gdy by dział ko wiec kwe stio no wał te za -
pi sy, to mo że skie ro wać spra wę o ochro nę swych praw do
są du po wszech ne go, któ ry w pierw szej ko lej no ści zba da,
czy pra wo we wnątrz or ga ni za cyj ne nie na ru sza isto ty praw
dział kow ca wy ni ka ją cych z usta wy o ROD.  

Osob ną gru pą za pi sów Kon sty tu cji RP, któ re zda niem
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go na ru sza art. 14 ust.
1 i 2 usta wy o ROD, sta no wią prze pi sy od no szą ce się do
wol no ści i praw oby wa tel skich, rów no ści wo bec pra wa
oraz swo bo dy zrze sza nia się (art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 

ust. 1 oraz art. 58 ust 1).  Jak wy ni ka z uza sad nie nia wnio -
sku do TK, roz wią za nie łą czą ce pra wo do dział ki z człon -
ko stwem w PZD sta no wić ma na ru sze nie kon sty tu cyj nych
war to ści za gwa ran to wa nych w tych prze pi sach. Jest to po -
gląd do syć czę sto spo ty ka ny w śro do wi sku osób kry ty ku -
ją cych mo del ogrod nic twa dział ko we go wpro wa dzo ny
usta wą o ROD, co nie ozna cza jed nak, że jest on za sad ny.

Kry ty cy obec ne go  mo de lu nie do strze ga ją, iż z art. 1 
i art. 4 usta wy o ROD wy raź nie wy ni ka, że do stęp do
dział ki w ROD jest for mą so cjal ne go wspar cia udzie la ne -
go oby wa te lom przez Pań stwo. Oko licz no ści tej nie spo -
sób zaś po mi nąć roz pa tru jąc kwe stię do pusz czal no ści
po wią za nia człon kow stwa w PZD z pra wem użyt ko wa -
nia dział ki. Pań stwo mia ło bo wiem pra wo wpro wa dzić
pew ne wa run ki, od któ rych uza leż ni ło moż li wość ko rzy -
sta nia z do stę pu do świad cze nia so cjal ne go, tj. dział ki 
w ROD. Obo wią zek przy stą pie nia do sa mo rzą du dla każ -
dej z osób ubie ga ją cej się o do stęp do dział ki uza sad nia
też fi lo zo fia sto ją ca u pod ło ża idei ogro dów dział ko wych,
któ ra za wsze za kła da ła współ dzia ła nie osób ko rzy sta ją -
cych z dzia łek w pro ce sie za rzą dza nia ogro dem. Ogro dy
dział ko we nie są bo wiem jał muż ną dla ubo gich, ich cel
był za wsze głęb szy. Opar cie o wspól no tę sa mo rzą du słu -
ży ło kształ to wa niu po czu cia od po wie dzial no ści i po staw
oby wa tel skich. Z te go wzglę du usta wo daw ca, nie tyl ko
zresz tą pol ski, uznał że po łą cze nie pra wa do dział ki z obo -
wiąz kiem przy na leż no ści do sa mo rzą du dział kow ców, 
a co za tym idzie, obo wiąz kiem współ dzia ła nia w za rzą -
dza niu ogro dem, nie jest nad mier ną in ge ren cją w sfe rę
wol no ści oby wa tel skich. Wy da je się to za sad ne, zwłasz cza
że pra wo do pusz cza ist nie nie ogro dów dział ko wych po za
struk tu rą PZD, a to ozna cza, iż przy stą pie nie do użyt ko -
wa nia dział ki (a co za tym idzie sa mo rzą du), jest do bro -
wol ne. Po nad to czło nek PZD mo że w każ dej z chwi li
zre zy gno wać z ko rzy sta nia z dział ki, a więc i z człon ko -
stwa w or ga ni za cji. Dla te go wbrew twier dze niom Pierw -
sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, pra wo do swo bo dy
zrze sza nia się za gwa ran to wa ne w art. 58 Kon sty tu cji RP,
nie jest w ża den spo sób ogra ni czo ne przez usta wę o ROD. 

Nie za leż nie od te go na le ży pod nieść, że od bie ra nie usta -
wo daw cy pra wa do de cy do wa nia o mo de lu ogrod nic twa
dział ko we go, w tym wpro wa dze nia roz wią zań przy ję tych
usta wą o ROD, zu peł nie po mi ja zna czą ce kwe stie wy ni ka ją -
ce z do ko na nych prze kształ ceń wła ści ciel skich, a zwłasz cza
prze pro wa dzo nej ko mu na li za cji. Mia no wi cie ro dzin ne ogro -
dy dział ko we zlo ka li zo wa ne są na te re nach, któ re sta no wi ły
wła sność Skar bu Pań stwa. Fakt, iż obec nie grun ty te w więk -
szo ści sta no wią wła sność ko mu nal ną, wy ni ka z ko mu na li za -
cji te re nów ogro dów na po cząt ku lat 90 XX w.  Moż na za sa-
d nie stwier dzić, że gmi ny sta ły się wła ści cie la mi te re nów
ROD, bo by ły one za ję te przez ogro dy. Co istot ne, w chwi li
ko mu na li za cji tych nie ru cho mo ści Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców po sia dał do nich ty tuł praw ny, któ ry rów nież pod -
le ga ochro nie kon sty tu cyj nej. 
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W świe tle po wyż szych roz wa żań za bez za sad ne na le ży
uznać tak że twier dze nie za war te we wnio sku Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, o na ru sze niu przez art. 14
usta wy o ROD art. 32 Kon sty tu cji, któ ry gwa ran tu je rów -
ność trak to wa nia oby wa te li. Za rzut, po sta wio ny prak tycz -
nie bez uza sad nie nia, spro wa dza się do stwier dze nia, iż
usta wa o ROD – wy klu cza jąc moż li wość na by cia pra wa
do użyt ko wa nia dział ki bez człon ko stwa w PZD – dys -
kry mi nu je oso by nie bę dą ce człon ka mi PZD. Po le mi zu jąc
z tym stwier dze niem, moż na się ogra ni czyć do stwier dze -
nia, że za sa dę rów ne go trak to wa nia bar dziej na ru sza ła by
re gu la cja, któ ra do pusz cza ła by pra wo użyt ko wa nia dział -
ki w ROD bez człon ko stwa w sa mo rzą dzie dział kow ców.
Mo del wpro wa dzo ny usta wą o ROD sta no wi bo wiem, że
każ dy z dział kow ców ma rów ne pra wa i obo wiąz ki. Gdy -
by więc oso by po sia da ją ce pra wo do ko rzy sta nia z dział -

ki nie by ły jed no cze śnie zo bo wią za ne współ dzia łać w sa -
mo rzą dzie za rzą dza ją cym ogro dem, to ich sy tu acja by ła -
by zde cy do wa nie ko rzyst niej sza niż człon ków Związ ku
bio rą cych udział we współ dzia ła niu na rzecz wspól no ty
ogro do wej i to na le ża ło by uznać za sprzecz ne z art. 32
Kon sty tu cji. Nie za leż nie od te go, war to za uwa żyć, iż  pra -
wo do ubie ga nia się o dział kę w ROD i człon ko stwo 
w PZD, jest do stęp ne dla ogó łu oby wa te li, zaś od mo wa
pod le ga za skar że niu do Są du po wszech ne go (art. 32 usta -
wa o ROD). Bio rąc to pod uwa gę, jak rów nież fakt, iż
usta wa o ROD okre śla kry te ria, ja ki mi PZD po wi nien się
kie ro wać przy przy dzia le dzia łek (art. 31 ust. 3) na le ży
uznać, że wbrew wnio sko wi Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go, za pi sy usta wy o ROD gwa ran tu ją rów ne
trak to wa nie oby wa te li przez pra wo. 

3. Za rzut nie zgod no ści art. 15 ust. 2 usta wy o ROD z art. 2, art. 21 oraz art. 64 ust. 2 Kon sty tu cji RP

Przed mio to wy za rzut pod wa ża prze pis przy zna ją cy
użyt kow ni kom dzia łek wła sność na sa dzeń, urzą dzeń 
i obiek tów znaj du ją cych się na dział ce, któ re zo sta ły wy -
ko na ne lub na by te ze środ ków fi nan so wych jej użyt kow -
ni ka. Tym sa mym po przez tą re gu la cję usta wo daw ca
two rzy wy ją tek od ge ne ral nej za sa dy su per fi cies so lo ce -
dit, któ ra wią że byt praw ny skład ni ków trwa le zwią za nych
z grun tem z wła sno ścią tej nie ru cho mo ści. Za skar żo ny art.
15 ust. 2 jest więc prze pi sem o fun da men tal nym zna cze -
niu dla sy tu acji praw nej dział kow ców, gdyż w du żej mie -
rze prze są dza o ich po zy cji praw nej ja ko wła ści cie li
na nie sień usy tu owa nych na użyt ko wa nych przez nich
dział kach. Rzu tu je to rów nież na za kres ochro ny, z któ rej
ko rzy sta ją, a w szcze gól no ści na przy słu gu ją ce im upraw -
nie nia, np. od szko do waw cze w przy pad ku li kwi da cji ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go. Oczy wi stym jest bo wiem,
że sy tu acja wła ści cie la jest nie po rów ny wal na do sy tu acji
oso by do ko nu ją cej na kła dów na cu dzą rzecz. Tym cza sem
za rzut zmie rza do uchy le nia oma wia ne go prze pi su, co
ozna cza ło by, że dział ko wiec utra cił by sta tus wła ści cie la
al ta ny i in nych na nie sień znaj du ją cych się na je go dział -
ce, któ re przy pa da ły by wła ści cie lo wi grun tu, czy li gmi -
nie lub Skar bo wi Pań stwa. Ewen tu al ny sku tek uchy le nia
za skar żo ne go prze pi su moż na więc po rów nać do swo iste -
go wy własz cze nia bez na leż nej re kom pen sa ty, mo cą któ -
re go na stą pi ła by na cjo na li za cja lub ko mu na li za cja pry wat-
ne go mie nia dział kow ców. 

Nie spo sób za tem przy jąć ar gu men ta cji wnio sko daw cy,
któ ry uza sad nia przed mio to wy za rzut prze pi sa mi Kon sty -
tu cji o de mo kra tycz nym pań stwie pra wa, ochro nie wła -
sno ści i ogra ni cze niu moż li wo ści wy własz cze nia. Wszak
kon se kwen cje ewen tu al ne go pod wa że nia art. 15 ust. 2 bę -
dą sprzecz ne ze wska za ny mi wy żej stan dar da mi i ro dzić
bę dą stan ra żą co sprzecz ny z pod sta wo wy mi za sa da mi
ustro jo wy mi Rzecz po spo li tej Pol skiej. Pa mię tać przy tym

na le ży, że prze pis ten zo stał za skar żo ny w ca ło ści, a wnio -
sko daw ca wy stę pu je o je go uchy le nie. Żą da nie to świad -
czy o za mia rze pod wa że nia ca łej kon struk cji od ręb nej
wła sno ści przy słu gu ją cej dział kow com. 

Stąd też nie prze ko nu ją ce są za war te we wnio sku wy wo -
dy, któ re dą żą do wy ka za nia, że po trze ba uchy le nia art. 15
ust. 2 ja ko by wy ni ka z nie pre cy zyj nej tre ści te go prze pi -
su. Po noć „(…) po ję cie ‘urzą dzeń i obiek tów’ jest la bil ne
i mo że pro wa dzić do roz bież nych ocen praw nych”. Na po -
par cie tej te zy przy to czo no m.in. wy rok Wo je wódz kie go
Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Olsz ty nie z dnia 31 lip ca 2006 r.
(sygn. II SA/Ol 248/06), któ ry w ża den spo sób nie świad -
czy o tym, że by treść oma wia ne go prze pi su ro dzi ła ja kie -
kol wiek per tur ba cje in ter pre ta cyj ne. Wręcz prze ciw nie,
orze cze nie to tyl ko po twier dza, że prze pis ten jest na ty le
ja sny, że nie obej mu je swo im za kre sem, a tym sa mym nie
przy zna je dział kow com wła sno ści bu dyn ku miesz kal ne go
wy bu do wa ne go na dział ce sprzecz nie z pra wem. Ta ki
wnio sek jest skąd inąd oczy wi sty, zwłasz cza w kon tek ście
pod sta wo wych funk cji ROD oraz usta wo wej ro li dzia łek
ro dzin nych. Prze cież nie do przy ję cia jest sy tu acja, w któ -
rej oso ba ra żą co na ru sza ją ca za sa dy użyt ko wa nia dział ki
po przez nie le gal ne prze kształ ce nie jej w te ren miesz kal ny,
wy ko rzy stu je do utrwa le nia te go sta nu rze czy prze pis, któ -
ry wzmac nia sta tus dział kow ców w ce lu stwo rze nia im
do god niej szych wa run ków do le gal ne go ko rzy sta nia 
z dział ki w ROD. Jest to kla sycz ny przy pa dek nad uży cia
pra wa, któ ry nie mo że być ob ję ty praw ną ochro ną są do wą.
Po wo ła ne wy żej orze cze nie sta no wi przy kład pra wi dło -
we go po dej ścia Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go
do ta kie go przy pad ku, co zo sta ło na stęp nie za apro bo wa -
ne przez Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny (wy rok z dnia 
1 lu te go 2008 r., I OSK 6/07). 

Zdu mie wa ją ce jest, że obec nie te pra wi dło we orze cze nia
są wy ko rzy sty wa nie do kwe stio no wa nia prze pi su, któ ry sta -
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no wi fun da men tal ną gwa ran cję dla pra wie mi lio na pol skich
ro dzin, a jed no cze śnie nie sank cjo nu je zda rza ją cych się pa -
to lo gii w for mie prób za le ga li zo wa nia sa mo wo li bu dow la -
nych po przez wy ko rzy sta nie przy wi le jów przy zna nych
dział kow com re spek tu ją cym obo wią zu ją ce pra wo. Mo że to
ro dzić po dej rze nie co do in ten cji sfor mu ło wa nia za rzu tu
wo bec art. 15 ust. 2. Nie jest bo wiem ta jem ni cą, że wska -
za ne wy żej wy ro ki zo sta ły wy da ne w spra wie oso by, któ ra
opu bli ko wa ła swo je wy stą pie nie do Pierw sze go Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go o zło że nie wnio sku do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go ce lem za skar że nia sze re gu prze pi sów usta wy 
o ROD. Naj wy raź niej wy stą pie nie to od nio sło za mie rzo ny
sku tek i dzi siaj Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go skar ży
m.in. prze pis gwa ran tu ją cy nie mal mi lio no wi ro dzin wła -
sność ich do byt ku, z te go wzglę du, że prze pis ten nie mógł
być wy ko rzy sta ny do usank cjo no wa nia bez pra wia.       

W świe tle po czy nio nych uwag na le ży więc uznać przed -
mio to wy za rzut za bez za sad ny. Jed no cze śnie je go uwz-
ględ nie nie mo że wy wo łać nie zwy kle szko dli we kon se -
kwen cje praw ne, jak i spo łecz ne. Pa mię tać bo wiem trze -
ba, że na pod sta wie za skar żo ne go prze pi su dział kow cy w
do brej wie rze na by wa li wła sność ma jąt ku znaj du ją ce go
się na użyt ko wa nych dział kach. Uchy le nie tej re gu la cji
mu sia ło by więc być roz pa try wa ne w ka te go riach na ru sze -
nia praw słusz nie na by tych, co jest nie do pusz czal ne w
kon tek ście za sa dy de mo kra tycz ne go pań stwa pra wa wy -
ra żo ne go w art. 2 Kon sty tu cji RP. Po nad to po zba wie nie
dział kow ców wła sno ści sta no wi ło by po gwał ce nie kon sty -
tu cyj nej ochro ny wy ni ka ją cej z art. 64 usta wy za sad ni czej.
Ozna cza to w kon se kwen cji, że efek tem uwzględ nie nia
przed mio to we go za rzu tu bę dzie stan ra żą co sprzecz ny ze
stan dar da mi i war to ścia mi kon sty tu cyj ny mi.      

4. Za rzut nie zgod no ści art. 30 usta wy o ROD z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 oraz art. 58 ust. 
1 Kon sty tu cji RP

Ko lej nym prze pi sem usta wy o ROD, któ re mu Pierw szy
Pre zes Są du Naj wyż sze go za rzu cił nie kon sty tu cyj ność jest
za skar żo ny w ca ło ści art. 30 usta wy o ROD. Zda niem
skar żą ce go, nie zgod ne z Kon sty tu cja są za pi sy usta wy sta -
no wią ce, że człon ka mi PZD są oso by fi zycz ne użyt ku ją -
ce dział ki w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a po nad to
do pusz cza ją cy zrze sza nie w PZD osób ama tor sko zaj mu -
ją cych się ogrod nic twem oraz in sty tu cji ja ko człon ków
wspie ra ją cych. We dług wnio sko daw cy re gu la cja ta mia ła -
by na ru szać za sa dę de mo kra tycz ne go pań stwa pra wa, bez -
za sad nie ogra ni czać wol no ści czło wie ka, w tym wol no ści
zrze sza nia się, a tak że za prze czać za sa dzie rów ne go trak -
to wa nia przez pra wo.

W uza sad nie niu tych twier dzeń wska za no m.in.że usta -
wą o ROD usta wo daw ca po wo łał PZD, bę dą cy swo istą
kor po ra cją, do któ rej przy na leż ność jest dla użyt kow ni -
ków dzia łek przy mu so wa, co ja ko by ma na ru szać za sa dę
pań stwa pra wa wy ni ka ją cą z art. 2  Kon sty tu cji. Po nad to
pod nie sio no, że roz wią za nie łą czą ce pra wo do dział ki 
w ROD z przy na leż no ścią do PZD sta no wi na ru sze nie
pra wa do wol no ści za gwa ran to wa ne go w art. 31 Kon sty -
tu cji, a wręcz sta no wi za prze cze nie swo bo dy zrze sza nia
się za war tej w art. 58 Kon sty tu cji,  oraz wresz cie, że po -
przez unie moż li wie nie oso bom in nym, niż człon ko wie
PZD,  ko rzy sta nia z dział ki w ROD, na ru sza za sa dę rów -
ne go trak to wa nia za war tą w art. 32 Kon sty tu cji. Do dat -
ko wo  stwier dzo no, iż wy ni ka ją ce z art. 30 usta wy o ROD
ogra ni cze nia praw za gwa ran to wa nych w Kon sty tu cji, nie
ma ją uza sad nie nia w świe tle art. 31 ust. 3 usta wy za sad -
ni czej, któ ra do pusz cza ta kie ogra ni cze nia, je dy nie 
w przy pad ku gdy są ko niecz ne dla bez pie czeń stwa pań -
stwa lub po rząd ku pu blicz ne go, bądź dla ochro ny śro do -
wi ska, zdro wia i mo ral no ści pu blicz nej, al bo wol no ści i
praw in nych osób. 

Od no sząc się do tych twier dzeń, na wstę pie na le ży za -
uwa żyć, iż bio rąc pod uwa gę treść art. 30 usta wy o ROD,
jak rów nież wska za ne prze pi sy Kon sty tu cji, któ re ja ko by
ma on na ru szać oraz ar gu men ty pod nie sio ne na uza sad -
nie nie tej te zy, za sad nym jest stwier dze nie, iż art. 30 usta -
wy o ROD w ca ło ści zo stał za skar żo ny je dy nie z „roz-
pę du”. Ina czej nie spo sób bo wiem wy tłu ma czyć kwe stio -
no wa nia ust. 2 i 3 te goż ar ty ku łu, któ re do pusz cza ją moż -
li wość na by cia człon ko stwa w PZD przez ama to rów
ogrod nic twa, któ rzy nie ma ją dział ki w ROD oraz jed nost -
ki or ga ni za cyj ne (fir my, in sty tu cje) na za sa dzie człon ków
wspie ra ją cych. Po dej rze nie to znaj du je po twier dze nie 
w ca ło ści uza sad nie nia dla za skar że nia art. 30 usta wy 
o ROD, któ re od no si się wy łącz nie do ust. 1 te goż ar ty ku -
łu. War to pod nieść tą oko licz ność, gdyż  moż na ją uznać
za po śred ni do wód na po dej ście skar żą ce go do ca łej idei,
któ rej praw nym wy ra zem jest usta wa o ROD. Sta wia nie
usta wie za rzu tu nie kon sty tu cyj no ści jest wszak naj da lej
idą cą for mą ne go wa nia pre zen to wa nej przez nią war to ści.
Dla te go ten „swo bod ny” spo sób trak to wa nia za kre su za -
skar że nia moż na uznać za wiel ce symp to ma tycz ny prze -
jaw ne ga tyw ne go sto sun ku au to ra wnio sku do idei ogrod-
nic twa dział ko we go. 

Je że li cho dzi o sa mo uza sad nie nie te zy o nie kon sty tu -
cyj no ści prze pi su sta no wią ce go, że człon ka mi PZD są
oso by fi zycz ne użyt ku ją ce dział ki w ROD, to au tor wnio -
sku do Try bu na łu wy wo dzi, iż usta wa o ROD prze wi du -
jąc wy łącz ność PZD na pro wa dze nie ro dzin nych ogro dów
dział ko wych na ru sza wol no ści oby wa tel skie, zwłasz cza
swo bo dę zrze sza nia się i za sa dę pań stwa pra wa. Z ta kim
po strze ga niem te go prze pi su nie spo sób się zgo dzić. 
W szcze gól no ści cał ko wi cie bez za sad ne jest twier dze nie
o przy mu sie przy na leż no ści do PZD dla osób za in te re so -
wa nych po sia da niem dział ki. Obo wią zek przy na leż no ści
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do PZD zo stał wpro wa dzo ny je dy nie dla osób za in te re so -
wa nych użyt ko wa niem dział ki w ro dzin nym ogro dzie
dział ko wym. Pol skie pra wo do pusz cza zaś funk cjo no wa -
nie ogro dów dział ko wych in nych niż ROD, a na wet po zy -
ski wa nie przez nie te re nów na pre fe ren cyj nych wa run kach
(art. 68 ust. 1 pkt 3 usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia -
mi). Tak więc te za o obo wiąz ku przy na leż no ści do PZD
każ de go po sia da cza dział ki w ogro dzie dział ko wym jest
cał ko wi cie bez pod staw na.

Od ręb ną kwe stią jest za gad nie nie do pusz czal no ści po -
wią za nia użyt ko wa nia dział ki w ROD z przy na leż no ścią
do PZD. Wbrew te zie sta wia nej we wnio sku, tu rów nież
nie moż na mó wić o przy mu so wej przy na leż no ści, gdyż
ubie ga nie się o dział kę w ROD jest swo bod ną de cy zją
każ de go za in te re so wa ne go. Po nad to skar żą cy po mi ja fakt,
iż po wią za nie pra wa do dział ki z człon ko stwem w PZD
jest efek tem wy bo ru przez usta wo daw cę mo de lu funk cjo -
no wa nia szcze gól ne go ro dza ju ogro dów dział ko wych, bę -
dą cych for mą wspar cia so cjal ne go. Mo del ten za kła da
opar cie ich funk cjo no wa nia na sa mo rzą dzie dział kow ców,
co do pusz cza art. 17 Kon sty tu cji. Tak więc au tor wnio sku
od ma wia usta wo daw cy pra wo do wy ko rzy sta nia ta kie go
mo de lu or ga ni zo wa nia tej dzie dzi ny ży cia spo łecz ne go,
nie po da jąc ku te mu żad nych sto sow nych ar gu men tów. W
szcze gól no ści nie spo sób uznać za ta ko we twier dze nie o
ogra ni cze niu swo bo dy zrze sza nia w sy tu acji praw nej do -
pusz czal no ści ist nie nia in nych niż ROD ogro dów dział -
ko wych. Co istot ne usta wa o ROD nie wy klu cza ist nie nia
ogro dów dział ko wych funk cjo nu ją cych po za PZD. Wręcz
prze ciw nie, fakt iż do ty czy ona ro dzin nych ogro dów

dział ko wych, pod czas gdy in ne usta wy mó wią ogól nie 
o ogro dach dział ko wych, wy raź nie wska zu je na to, iż ist -
nie je moż li wość funk cjo no wa nia ogro dów po za struk tu ra -
mi PZD. Tak więc każ dy ma moż li wość wy bo ru – de cy-
du je się na dział kę w ROD i przy na leż ność do PZD, al bo
też szu ka ogro du dział ko we go funk cjo nu ją ce go po za
struk tu ra mi Związ ku i ubie ga się o dział kę na in nych - niż
wy ni ka ją ce z usta wy o ROD – za sa dach. Po twier dza to
zresz tą sam au tor wnio sku, któ ry stwier dza, iż nie moż na
wy klu czyć ist nie nia in nych niż „ro dzin ne” ogro dów dział -
ko wych, w któ rych usta wo wo nie łą czy się człon ko stwa w
or ga ni za cji z użyt ko wa niem dział ki.

Re asu mu jąc po wyż sze, na le ży stwier dzić, iż wy wo dy
słu żą ce uza sad nie niu twier dze nia o nie kon sty tu cyj no ści
art. 30 usta wy o ROD spro wa dza ją się de fac to do po le mi -
ki z de cy zją usta wo daw cy o po wo ła niu od ręb nej ka te go -
rii ogro dów dział ko wych funk cjo nu ją cych w opar ciu 
o usta wę o ROD. Fakt, iż pra wo do pusz cza funk cjo no wa -
nie ogro dów z po mi nię ciem za sad okre ślo nych usta wą 
o ROD (co po twier dza au tor wnio sku), ozna cza iż oby -
wa tel ma wy bór po mię dzy użyt ko wa niem dział ki w ROD
(po łą czo nym z człon ko stwem w PZD) a użyt ko wa niem
dział ki w in nym ogro dzie (bez przy na leż no ści do PZD),
jed no znacz nie prze są dza o tym, iż art. 30 usta wy o ROD
nie na ru sza kon sty tu cyj nych wol no ści oby wa tel skich,
a w szcze gól no ści swo bo dy zrze sza nia. To z ko lei prze -

są dza rów nież o bez za sad no ści na ru sze nia za sa dy pań stwa
pra wa przez mo del praw ny wią żą cy pra wo użyt ko wa nia
dział ki z przy na leż no ścią do sa mo rzą du dział kow ców
(PZD), któ ry za rzą dza ogro dem.

5. Za rzut nie zgod no ści art. 31 ust. 1-3 usta wy o ROD z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 oraz art. 58 
ust. 1 Kon sty tu cji RP

Za kwe stio no wa ny art. 31 ust. 1–3  usta wy o ROD re gu -
lu je pod sta wo we za sa dy przy dzia łu dzia łek w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Obec nie pra wo to jest przy zna ne
sa mo rzą do wi dział kow ców, któ ry po dej mu je de cy zje 
w tym za kre sie, opie ra jąc się o re gu ły usta wo we i sta tu to -
we do sto so wa ne do za pew nie nia re ali za cji pod sta wo wych
funk cji dzia łek ja ko spe cy ficz nych świad czeń so cjal nych.
Tak ukształ to wa ny me cha nizm obo wią zu je w Pol sce od
za ra nia ru chu dział ko we go, a jed no cze śnie jest po wszech -
nie sto so wa ny w po zo sta łych kra jach eu ro pej skich, gdzie
wy stę pu je roz wi nię te ogrod nic two dział ko we. Wy ni ka to
z idei sa mo dziel no ści, nie za leż no ści i sa mo rząd no ści, któ -
re sta no wią fun da ment ru chu or ga ni zu ją ce go i pro pa gu ją -
ce go ogro dy dział ko we. 

Po dob ny mo del jest cha rak te ry stycz ny rów nież dla in -
nych or ga ni za cji funk cjo nu ją cych w opar ciu o wła sne
usta wy. Wy star czy bo wiem wspo mnieć o Pol skim Związ -
ku Ło wiec kim i po szcze gól nych pol skich związ kach spor -
to wych, że by za ob ser wo wać da le ko idą cą zbież ność 

w za kre sie obo wią zu ją cych me cha ni zmów or ga ni za cyj -
nych. Przy to czo ne wy żej or ga ni za cje rów nież zaj mu ją się
istot ny mi dzie dzi na mi ży cia spo łecz ne go o char te rze pu -
blicz nym, któ re z tej ra cji pod le ga ją spe cy ficz nym re gu la -
cjom praw nym, jak rów nież pew nej re gla men ta cji, gdyż
ich re ali za cją zaj mu ją się pod mio ty spo za sek to ra pań -
stwo we go, dzia ła ją ce w za stęp stwie od po wied nich or ga -
nów ad mi ni stra cyj nych. Ta ki me cha nizm jest zbież ny 
z kon sty tu cyj ną za sa dą po moc ni czo ści, któ ra za kła da
przej mo wa nie przez or ga ni za cje spo łecz ne jak naj więk -
szej ilo ści spraw pu blicz nych. W tym ce lu usta wo daw ca
czę sto po wo łu je sa mo rzą dy, któ rym po wie rza obo wią zek
re ali za cji kon kret nych za dań o zna cze niu ogól no spo łecz -
nym. W ta ki spo sób ure gu lo wa no w Pol sce tak że za sa dy
funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

W świe tle po wyż szych uwag przed mio to wy za rzut jest
chy bio ny, ja ko że zu peł nie abs tra hu je od szcze gól nej kon -
cep cji, ja ką za sto so wał usta wo daw ca wo bec ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Z uwa gi na wska za ne oko licz no -
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ści, a zwłasz cza uzna nie ROD za do bro o zna cze niu pu -
blicz nym, usta wo daw ca miał moż ność przy ję cia obo wią -
zu ją cej kon struk cji, któ ra w ża den spo sób nie uchy bia
prze pi som Kon sty tu cji. Po wie rze nie re ali za cji szcze gól -
ne go za da nia pu blicz ne go sa mo rzą do wi po wo ła ne mu 
w tym ce lu w dro dze usta wy, nie mo że być po strze ga ne 
w ka te go riach na ru sza nia praw kon sty tu cyj nych. For mu -
ło wa nie ta kich za rzu tów świad czy o pró bie na rzu ce nia
usta wo daw cy wła snej kon cep cji ure gu lo wa nia da ne go
wy cin ka ży cia spo łecz ne go, co mo że sta no wić in ge ren cję
w swo bo dę le gi sla cyj ną usta wo daw cy. Wszak sa ma Kon -
sty tu cja do pusz cza w art. 17 ust. 2 moż li wość two rze nia w
dro dze usta wy sa mo rzą dów, o ile nie na ru sza ją wol no ści
wy ko ny wa nia za wo du ani nie ogra ni cza ją wol no ści po -
dej mo wa nia dzia łal no ści go spo dar czej. Po wo ła nie Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców nie na ru sza w żad nym
aspek cie po wyż sze go wzor ca kon sty tu cyj ne go, wo bec
cze go usta wo daw ca miał peł ną moż ność utwo rze nia ogól -
no kra jo we go sa mo rzą du pol skich dział kow ców w ce lu za -
rzą dza nia ro dzin ny mi ogro da mi dział ko wy mi.

Z te go też wzglę du bez pod staw ne jest kwe stio no wa nie
przez wnio sko daw cę za sa dy od da nia sa mo rzą do wi dział -
kow ców upraw nie nia do przy dzia łu dzia łek w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. De cy zje w tym za kre sie po dej mu -
ją dział kow cy po przez wy bra nych spo śród sie bie przed -
sta wi cie li, co jest wy ra zem re ali za cji za sa dy sa mo rząd-
no ści i nie za leż no ści. Nie ozna cza to wca le, że de cy zje te
są ar bi tral ne, gdyż mu szą speł niać sze reg wa run ków usta -
wo wych i sta tu to wych, a po nad to pod le ga ją one we ry fi ka -
cji nie tyl ko we wnątrz -or ga ni za cyj nej, ale rów nież
są do wej. Roz wią za nie to jest więc słusz ne, zwłasz cza że
to sa mi dział kow cy – po przez swo ją or ga ni za cję – bu do -
wa li ogro dy, in we sto wa li środ ki i utrzy mu ją dzi siaj te
urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej, więc ma ją peł ne pra -
wo do przyj mo wa nia no wych człon ków do swo ich ogro -
dów. Ode bra nie im te go pra wa by ło by wy ra zem de pre c-
jo no wa nia ro li i zna cze nia sa mo rzą du w sa mo dziel nym
wy ko ny wa niu za dań pu blicz nych, a tak że pró bą roz bi cia
jed no ści śro do wi ska dział ko we go sku pio ne go we wła snej
or ga ni za cji.

Nie za leż nie od po wyż szych uwag, na le ży uznać, że ar -
gu men ta cja uza sad nia ją ca przed mio to wy za rzut jest bez -
za sad na, a na wet – nie zro zu mia ła. Wnio sko daw ca m.in.

stwier dza, że dział kow cy są „prak tycz nie po zba wie ni
moż li wo ści wy wie ra nia wpły wu na po wsta nie i ukształ to -
wa nie tre ści użyt ko wa nia dział ki”. Twier dze nie to jest fał -
szy we, ja ko że usta no wie nie użyt ko wa nia dział ki uza leż-
nio ne jest przede wszyst kim od wo li dział kow ca, któ ry
mu si w tym ce lu zło żyć od po wied nie oświad cze nie, któ -
re w zna ko mi tej więk szo ści przy pad ków prze są dza 
w prak ty ce o po wsta niu sto sun ku użyt ko wa nia. Ewen tu -
al ne od mo wy pod le ga ją za skar że niu do wyż szych in stan -
cji Związ ku oraz nie za wi słych są dów, wo bec cze go nie do
koń ca wia do mo, co miał na my śli wnio sko daw ca for mu -
łu jąc po wyż szą te zę. Po dob nie nie ja sny jest za rzut do ty -
czą cy bra ku moż li wo ści ukształ to wa nia przez dział kow ca
tre ści sto sun ku użyt ko wa nia dział ki. Przy po mnieć po now -
nie na le ży, że ro dzin ne ogro dy dział ko we są urzą dze nia -
mi uży tecz no ści pu blicz nej, któ re ma ją słu żyć pew nym
ce lom i re ali zo wać okre ślo ne za da nia. Trud no so bie wy -
obra zić, aby każ dy dział ko wiec mógł in dy wi du al nie
kształ to wać spo sób wy ko ny wa nia użyt ko wa nia dział ki,
gdyż pro wa dzi ło by to nie uchron nie do wy na tu rze nia idei
ogrod nic twa dział ko we go, gdzie na sto sun ko wo nie wiel -
kich te re nach znacz na licz ba ro dzin ko rzy sta ze swo ich
dzia łek wy łącz nie do ce lów ogrod ni czych i wy po czyn ko -
wych. De ter mi nu je to ko niecz ność usta le nia jed no li tych
za sad użyt ko wa nia dzia łek. Przy to czo ny za rzut jest więc
ze swo jej isto ty sprzecz ny z za ło że nia mi funk cjo no wa nia
ogro dów dział ko wych. Nie moż na bo wiem od no sić ogól -
nych za sad do spe cy ficz nej dzie dzi ny, któ ra wy ma ga
szcze gó ło wych unor mo wań, np. w za kre sie bu dow nic twa.
W prze ciw nym wy pad ku nie bę dzie żad nej róż ni cy po -
mię dzy ogro da mi dział ko wy mi a osie dla mi miesz ka nio -
wy mi.

Wy da je się więc, że przed mio to wy za rzut zo stał wy wie -
dzio ny z od mien ne go spo so bu za pa try wa nia się na kon -
cep cję funk cjo no wa nia ogro dów. Jest to jed nak kwe stia,
któ ra po win na być ewen tu al nie roz wa ża na i pro ce do wa na
w ra mach obo wią zu ją ce go try bu le gi sla cyj ne go, któ ry
pod le ga we ry fi ka cji spo łecz nej po przez umoż li wie nie
udzia łu spo łe czeń stwa w pra cach usta wo daw czych. For -
ma wy stą pie nia do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w tym
przy pad ku nie jest dzia ła niem od po wied nim w ce lu zwal -
cza nia przy ję tych przez usta wo daw cę kon cep cji w ra mach
przy słu gu ją cej swo bo dy le gi sla cyj nej.    

6. Za rzut nie zgod no ści art. 31 ust. 4 (w za skar żo nym za kre sie) w związ ku z art. 2, art. 21 
oraz art. 64 ust. 2 Kon sty tu cji RP

Przed mio to wy za rzut do ty czy prze pi su usta wy o ROD,
któ ry wpro wa dza szcze gól ne ure gu lo wa nie po zwa la ją ce
naj bliż szej ro dzi nie przej mo wać dział kę w ra zie śmier ci
do tych cza so we go użyt kow ni ka. Przy zna je mia no wi cie
okre ślo nym oso bom pra wo pierw szeń stwa do prze ję cia
dział ki po zmar łym dział kow cu. Prze pis ten wska zu je ja -

ko upraw nio nych oso by bli skie, któ re wspól nie ze zmar -
łym ko rzy sta ły z je go dział ki. Do tąd za pis ten spraw dzał
się w prak ty ce i speł niał swo ją ro lę. Je go za skar że nie jest
za tem nie zro zu mia łe, gdyż sens re gu la cji jest ja sny i nie
bu dzi kon tro wer sji.  Jed nak – zda niem wnio sko daw cy -
prze pis ten nie okre śla w spo sób pre cy zyj ny, ko mu do -
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kład nie przy pa da dział ka po śmier ci do tych cza so we go
użyt kow ni ka, gdyż po słu gu je się sfor mu ło wa niem „oso by
bli skie użyt ku ją ce z nim wspól nie dział kę”, co po noć jest
ter mi nem nie do okre ślo nym, któ ry ma stwa rzać stan nie -
pew no ści praw nej sprzecz ny z kon sty tu cyj ny mi stan dar -
da mi. Na po par cie te go twier dze nia od wo ła no się tak że
do sta tu tu PZD, któ ry – we dług au to ra wnio sku – „nie pre -
cy zu je w do sta tecz nym stop niu, ko go uwa ża za oso bę bli -
ską”. Wy ka zu jąc swo ją ra cję,  au tor przy ta cza na wet § 31
sta tu tu PZD, któ ry rze czy wi ście nie okre śla za kre su zna -
cze nio we go po ję cia „oso by bli skiej”. Szko da jed nak, że
ana li zu jąc sta tut w tym za kre sie wnio sko daw ca zu peł nie
po mi nął fun da men tal ne po sta no wie nie w § 5 ust. 1 pkt 6,
gdzie nie zwy kle pre cy zyj nie zde fi nio wa no, że przez oso -
bę bli ską na le ży ro zu mieć współ mał żon ka, dzie ci, ro dzi -
ców, wnu ki, ro dzeń stwo i ich dzie ci. Trud no zro zu mieć
przy czy nę tak oczy wi ste go błę du, z któ re go wy pro wa dzo -
no za sad ni czą ar gu men ta cję ma ją cą wy ka zać nie kon sty tu -
cyj ność istot ne go prze pi su usta wo we go. Wska zu je to
tyl ko na zu peł ny brak ro ze zna nia wnio sko daw cy w ma te -
rii, któ rą pró bu je za kwe stio no wać, opie ra jąc się w głów -
nej mie rze na aprio rycz nych za ło że niach. 

Nie zna jo mość przed mio tu za skar że nia jest rów nież ewi -
dent na, gdy au tor nie traf nie oce nia cha rak ter pra wa użyt -
ko wa nia dział ki przy słu gu ją ce go dział kow com. Mia no wi -
cie błęd nie wnio sko daw ca uzna je to pra wo za „ob ję te za -
kre sem kon sty tu cyj ne go po ję cia wła sno ści i pra wa dzie -
dzi cze nia”. Pa mię tać trze ba, że użyt ko wa nie ma cha rak ter
oso bi sty, czy li jest ści śle zwią za ne z oso bą użyt kow ni ka.
Na stęp stwem oso bi ste go cha rak te ru użyt ko wa nia jest je -
go nie zby wal ność, któ ra ogra ni cza użyt kow ni ka w moż -
li wo ści roz po rzą dza nia tym pra wem. Nie zby wal ność
użyt ko wa nia ozna cza, że użyt ko wa nie nie mo że sta no wić
przed mio tu ob ro tu praw ne go; użyt ko wa nie nie mo że być
prze nie sio ne na in ną oso bę w dro dze czyn no ści praw nej;
nie prze cho dzi na spad ko bier ców użyt kow ni ka; nie pod -
le ga eg ze ku cji. Nie zby wal ność jest ce chą każ de go użyt ko -
wa nia, bez wzglę du na przed miot użyt ko wa nia i oso bę
użyt kow ni ka (Ko men tarz do art. 254 ko dek su cy wil ne go
(Dz. U. 64.16.93), [w:] A. Ki dy ba (red.), K. A. Da dań ska,
T.A. Fi li piak, Ko deks cy wil ny. Ko men tarz. Tom II. Wła -
sność i in ne pra wa rze czo we, LEX, 2009). Ze wzglę du na
nie zby wal ność i nie prze no szal ność użyt ko wa nia art. 266
Ko dek su cy wil ne go prze wi du je, iż użyt ko wa nie usta no -
wio ne na rzecz oso by fi zycz nej wy ga sa naj póź niej wraz z
jej śmier cią.  Ra tio le gis te go unor mo wa nia jest ali men ta -
cyj na funk cja użyt ko wa nia usta no wio ne go na rzecz oso -
by fi zycz nej. Użyt ko wa nie usta no wio ne na rzecz oso by
fi zycz nej ma za sad ni czo słu żyć jej utrzy ma niu. Po nie waż
pra wo to słu ży za bez pie cze niu oso bi stych po trzeb kon -
kret ne go użyt kow ni ka, wy ga sa naj póź niej z chwi lą śmier -
ci upraw nio ne go (Ko men tarz do art. 266 ko dek su cy wil-
ne go (Dz.U.64.16.93), [w:] A. Ki dy ba (red.), K.A. Da dań -
ska, T.A. Fi li piak, Ko deks cy wil ny. Ko men tarz. Tom II.
Wła sność i in ne pra wa rze czo we, LEX, 2009). 

Kon fron ta cja po wyż szych uwag z twier dze nia mi wnio -
sko daw cy świad czą o je go błęd nym po dej ściu do przed -
mio to we go za gad nie nia. Myl nie utoż sa mia bo wiem
wła sność i pra wo dzie dzi cze nia z pra wem użyt ko wa nia
dział ki. Są to od ręb ne ka te go rie praw ne pod le ga ją ce od -
mien nym re gu la cjom. W szcze gól no ści – jak wy ka za no 
– użyt ko wa nie jest pra wem o cha rak te rze oso bi stym i ja -
ko ta kie nie jest dzie dzicz ne, gdyż wy ga sa wraz ze śmier -
cią upraw nio ne go. Kon sta ta cja ta ma zna mien ne zna cze-
nie dla oce ny ar gu men ta cji za war tej we wnio sku na po -
par cie za rzu tu o nie kon sty tu cyj no ści art. 31 ust. 4 usta wy
o ROD. Ozna cza mia no wi cie, że bez te go prze pi su pra wo
do dział ki wy ga sa ło by wraz ze śmier cią dział kow ca, a naj -
bliż si nie mie li by ja kich kol wiek gwa ran cji praw nych do
sku tecz ne go ubie ga nia się o po zo sta wio ną dział kę. Uchy -
le nie tej re gu la cji mo gło by więc re al nie wstrzy mać pro -
ces przej mo wa nia dzia łek po zmar łych przez oso by bli skie
i prze rwać – ist nie ją cą od kil ku po ko leń – cią głość użyt -
ko wa nia dzia łek przez ro dzi ny.

Za skar żo ny prze pis jest za tem nie zbęd ny do za pew nie -
nia na le ży te go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych. Je go treść tak że nie po win na na su wać za strze żeń,
gdyż jest do sto so wa na do funk cji dział ki ja ko spe cy ficz ne -
go świad cze nia so cjal ne go. Z te go wzglę du nie za sad nym
by ło by od gór ne okre śla nie, któ ra do kład nie oso ba ma prze -
jąć dział kę po zmar łym.  Kon cep cja ta jest nie tyl ko nie re -
al na, ale rów nież sprzecz na ze wska za ną funk cją dział ki,
któ ra po win na przy słu gi wać oso bie obiek tyw nie jej po trze -
bu ją cej. Ku rio zal ne by ło by więc ści słe i me cha nicz ne na -
rzu ca nie, kto jest upraw nio ny do prze ję cia dział ki, gdyż ta ki
sztucz ny wy bór mógł by się oka zać krzyw dzą cy dla in nej
oso by bli skiej zmar łe go, ale rów nież mógł by igno ro wać je -
go wo lę. Wszak prze pi sy związ ko we po zwa la ją dział kow -
co wi na pi sem ne wska za nie je go na stęp cy na wy pa dek
śmier ci. Po nad to wszel kie kwe stie do ty czą ce przy dzia łu
dzia łek (tak że po zmar łych) pod le ga ją kon tro li są do wej,
wo bec cze go za gro że nie na ru sze nia praw ko go kol wiek jest
zni ko me (por. art. 32 usta wy o ROD).

Z po wyż szych wzglę dów przed mio to wy za rzut jest chy -
bio ny. Po raz ko lej ny wnio sko daw ca w swo ich roz wa ża -
niach pro wa dzi po le mi kę z wy bo ra mi pod ję ty mi przez
usta wo daw cę w ra mach przy słu gu ją cej mu swo bo dy le -
gi sla cyj nej. W tym przy pad ku stwo rzył przej rzy sty me -
cha nizm, któ ry nie mu siał wpro wa dzać, ogra ni cza jąc się
do ogól nych za sad wy ni ka ją cych z po wo ła ne go art. 266
Ko dek su cy wil ne go. Stąd też wy wód au to ra wnio sku
przy bie ra po stać swo istej dys ku sji o moż li wy kształt za -
skar żo nej re gu la cji. Umy ka rów nież je go uwa dze, że art.
31 ust. 4 usta wy o ROD nie przy zna je za in te re so wa nym
rosz cze nia, lecz wy łącz nie pra wo pierw szeń stwa, czy li
moż ność prze ję cia dział ki po zmar łym przed in ny mi kan -
dy da ta mi, o ile zo sta ną speł nio ne wa run ki wy ma ga ne od
każ dej oso by ubie ga ją cej się o dział kę w ROD. Kon struk -
cja ta jest w peł ni uza sad nio na z uwa gi na oso bi sty i ali -
men ta cyj ny cha rak ter pra wa pod le ga ją ce go prze ję ciu. 
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W tym kon tek ście pod kre śle nia wy ma ga, że za skar żo ny
prze pis obej mu je swo im za kre sem je dy nie nie zby wal ne
pra wo użyt ko wa nia dział ki, któ re za sad ni czo wy ga sło by
na sku tek śmier ci upraw nio ne go, na to miast wła sność na -
nie sień - wy ni ka ją ca z art. 15 ust 2 usta wy o ROD – pod -
le ga ogól nym za sa dom dzie dzi cze nia, co jest zgod ne ze
stan dar da mi kon sty tu cyj ny mi, a zwłasz cza z art. 21 ust. 1
Kon sty tu cji RP. Jed nak treść uza sad nie nia przed mio to we -
go za rzu tu zda je się su ge ro wać, że wnio sko daw ca błęd -
nie uzna je, iż art. 31 ust. 4 usta wy o ROD od no si się
za rów no do pra wa użyt ko wa nia dział ki, jak rów nież wła -
sno ści znaj du ją ce go się na niej ma jąt ku dział kow ca. Stąd
też oso bli wa su ge stia, aby roz pa try wa ne za gad nie nie
unor mo wać na wzór art. 691 § 1 i 2 Ko dek su cy wil ne go,
któ ry do ty czy kwe stii na stęp stwa praw ne go po zmar łym
na jem cy lo ka lu miesz kal ne go. Ta ka su ge stia jest nie tyl ko
zdu mie wa ją ca, ale po raz ko lej ny wy ka zu je, że au tor
wnio sku nie wi dzi róż ni cy mię dzy ogro da mi dział ko wy -
mi a obiek ta mi speł nia ją cy mi funk cje miesz kal ne. Cha -
rak ter i treść re gu la cji de ter mi no wa na jest bo wiem
funk cja mi sto sun ków spo łecz nych pod le ga ją cych unor -
mo wa niu. Ukształ to wa nie za sad funk cjo no wa nia ogro dów
dział ko wych na mo dłę lo ka li miesz kal nych mu si ozna czać
wy na tu rze nie i ry chłe za mie ra nie idei ogrod nic twa dział -
ko we go, któ rą usta wo daw ca uznał za dzie dzi nę ży cia spo -
łecz ne go za słu gu ją cą na ochro nę i szcze gól ne unor mo wa -
nie ze wzglę du na do bro dziej stwa so cjal ne, któ re przy spa -
rza po szcze gól nym oby wa te lom oraz spo łecz no ściom lo -
kal nym. Z te go wzglę du błęd ne jest sta wia nie ja ko mo de lu

art. 691 § 1 i 2 Ko dek su cy wil ne go, któ ry prze wi du je
wstą pie nie „z mo cy pra wa” w sto su nek naj mu ści śle ozna -
czo nych osób bli skich zmar łe go na jem cy. Kon struk cja ta
od gór nie okre śla, kto sta je się ko lej nym na jem cą, o ile sta -
le za miesz ki wa ły z na jem cą w lo ka lu do chwi li je go
śmier ci. Prak ty ka wska zu je, że re ali za cja te go prze pi su
czę sto wy ma ga kie ro wa nia spra wy na dro gę są do wą, gdyż
wy stę pu ją spo ry co do te go, czy oso ba bli ska rze czy wi -
ście speł nia wa run ki do uzna nia jej za no we go na jem cę.
Po nad to mo gą też ist nieć spo ry po mię dzy sa my mi oso ba -
mi bli ski mi w za kre sie przy słu gu ją cych im upraw nień do
lo ka lu. W wie lu wy pad kach, po mi mo tej „mo de lo wej”
kon struk cji, nie oby wa się bez dłu go trwa łych pro ce sów
są do wych. O ile jed nak ta kie roz wią za nie moż na uznać za
uza sad nio ne w przy pad ku lo ka li miesz kal nych, o ty le jest
zu peł nie nie ade kwat ne do dzia łek w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, gdzie pro ce du ry ich przej mo wa nia po win ny
być mak sy mal nie pro ste i do sto so wa ne do funk cji tych
dzia łek. Stwo rze nie iden tycz ne go roz wią za nia od no śnie
dzia łek ro dzin nych by ło by szko dli we dla sa mych za in te -
re so wa nych, gdyż w wie lu przy pad kach do pie ro pra wo -
moc ny wy rok są du po twier dzał by ich ty tuł do dział ki.
Obec nie zaś ty tuł ten jest po twier dza ny w pro stym i szyb -
kim po stę po wa niu we wnętrz nym w dro dze uchwa ły sa -
mo rzą du dział kow ców, czy li PZD. Spra wy te pod le ga ją
dro dze są do wej, ale nie wstrzy mu ją pro ce su przej mo wa -
nia dzia łek po zmar łych, co gwa ran tu je in te re sy wszyst -
kich stron oraz funk cjo nal ność ogro dów. 

7. Uwagi końcowe

Do ko nu jąc oce ny omó wio nych za rzu tów, moż na wy -
pro wa dzić wnio sek, że są one skie ro wa ne prze ciw ko ak -
tu al nej kon cep cji funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej, pro -
wa dzo nych przez usta wo wo po wo ła ny do te go sa mo rząd
sa mych dział kow ców. Kon cep cja ta bo wiem opie ra się na
za sa dzie po wią za nia sta tu su użyt kow ni ka dział ki z przy -
na leż no ścią do sa mo rzą du, co gwa ran tu je pra wi dło we 
i jed no li te wy ko rzy sty wa nie ogro dów przez rów no praw -
nych człon ków, któ rzy w ra mach swo jej or ga ni za cji sa mi
przej mu ją obo wią zek wy ko ny wa nia za da nia pu blicz ne go,
ja kim jest pro wa dze nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Szcze gól ny sta tus nada ny przez usta wo daw cę tym ogro -
dom w peł ni uza sad nia wpro wa dze nie szcze gól nych roz -
wią zań co do ich funk cjo no wa nia i wa run ków, na ja kich
moż na ko rzy stać z tych urzą dzeń pu blicz nych. Tym cza -
sem po sta wio ne za rzu ty zu peł nie nie uwzględ nia ją szcze -
gól nej ro li nada nej przez usta wo daw cę ro dzin nym
ogro dom dział ko wym, co w kon se kwen cji po wo du je, że
są bez za sad ne, gdyż opie ra ją się na błęd nych za ło że niach.
Stąd też za strze że nia wnio sko daw cy przy bie ra ją po stać

swo istej po le mi ki z ak tu al ną kon cep cją funk cjo no wa nia
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Au tor wnio sku wręcz
wska zu je na za le ca ne roz wią za nia, któ re uwa ża za bar -
dziej od po wied nie od obec nych. Tym sa mym wnio sek w
isto cie kwe stio nu je su we ren ne wy bo ry usta wo daw cy do -
ko na ne w ra mach swo bo dy le gi sla cyj nej. Moż na uznać,
że sta no wi to nie do pusz czal ną in ge ren cję przed sta wi cie la
wła dzy są dow ni czej w sfe rę kon sty tu cyj nie za strze żo ną
wy łącz nie dla or ga nów wła dzy usta wo daw czej.

Kon se kwen cją te go po dej ścia są za rzu ty, któ re pod wa -
ża ją fun da men tal ne pra wa przy słu gu ją ce dzi siaj śro do wi -
sku nie mal mi lio na pol skich dział kow ców. Wszak wnio s-
ko daw ca kwe stio nu je prze pi sy, któ re gwa ran tu ją dział -
kow com za rów no ty tuł praw ny do użyt ko wa nych dzia łek,
jak rów nież wła sność ma jąt ku usy tu owa ne go na tych
dział kach. Tyl ko dzię ki tym prze pi som są oni po strze ga ni
ja ko oso by praw nie wła da ją ce swo imi dział ka mi, jak 
i znaj du ją cym się tam do byt kiem (al ta na mi, na sa dze nia mi
itp.). Uchy le nie tych prze pi sów ro dzi więc za sad ną oba wę,
że dział kow cy prze sta ną być trak to wa ni ja ko praw ni użyt -
kow ni cy i wła ści cie le, a zo sta ną zre du ko wa ni do ka te go -
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rii tzw. „dzi kich lo ka to rów”. Rów nie ne ga tyw ne skut ki
mo gą wy ni kać z za kwe stio no wa nia prze pi su, któ ry gwa -
ran tu je oso bom bli skim przej mo wa nie dzia łek po zmar -
łym dział kow cu, przy czy nia jąc się do za cho wa nia cią g-
ło ści użyt ko wa nia dział ki w ra mach jed nej ro dzi ny. 

Trud no za tem nie od nieść wra że nia, że ana li zo wa ny
wnio sek jest wy mie rzo ny w trzon usta wy o ROD, któ ry
prze są dza za rów no o mo de lu funk cjo no wa nia ogro dów,
jak rów nież pod sta wo wych pra wach dział kow ców. 
W kon se kwen cji za sad nym jest przy ję cie, że skut kiem
uchy le nia za skar żo nych prze pi sów bę dzie dra stycz ne osła -
bie nie po zy cji praw nej dział kow ców i ubez wła sno wol nie -
nie ich or ga ni za cji. Do pro wa dzi to do po wsta nia swo istej
próż ni praw nej wy ma ga ją cej uzu peł nie nia. Pro blem po -
le ga na tym, że dział kow cy po zo sta ną bez ochro ny praw -
nej, co mo że ich na ra zić na utra tę ogro dów i zgro ma dzo-
ne go do byt ku. Jed no cze śnie uwzględ nie nie przez Try bu -

nał Kon sty tu cyj ny po sta wio nych za rzu tów osta tecz nie za -
mknie moż li wość przy wró ce nia dział kow com do tych cza -
so wych praw. Wnio sko daw ca wy raź nie ma te go świa do-
mość, bo wiem wie lo krot nie wska zu je na roz wią za nie, któ -
re uzna je za wła ści we. Umy ka jed nak je go uwa dze, że te
roz wią za nia ma ją się ni jak do kon cep cji ogrod nic twa
dział ko we go, a zmie rza ją ra czej ku ko mer cja li za cji te re -
nów ogro dów i ich prze kształ ce niu w swo iste osie dla
miesz ka nio we. Jest to ko lej ne po twier dze nie te zy, że
przed mio tem wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go nie jest w isto cie kwe stia kon sty tu cyj no ści za skar -
żo nych prze pi sów usta wy o ROD, lecz pró ba pod wa że nia
i do pro wa dze nia do ra dy kal nej zmia ny obec nej kon cep cji
funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ ra
wy ni ka z po nad stu let niej pol skiej i eu ro pej skiej tra dy cji
i w któ rej obro nie wy po wie dzia ło się po nad 619 tys. dział -
kow ców. 

Opra co wał:  Ze spół Praw ni ków Kra jo wej Ra dy PZD

Przy ję te przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 

w dniu 14 ma ja 2010 r. 

4. Wystàpienie KR PZD do Prokuratora Generalnego

Sza now ny Pa nie Pro ku ra to rze! 
W związ ku z to czą cym się z ini cja ty wy I Pre ze sa Są du

Naj wyż sze go po stę po wa niem przed Try bu na łem Kon sty -
tu cyj nym, któ re go przed mio tem jest 6 za pi sów usta wy 
z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
(sygn. akt K 8/10), Kra jo wa Ra da PZD prze sy ła na Pa na
rę ce ana li zę praw ną od no szą cą się do wnio sku I Pre ze sa
SN. Do ku ment ten wy ka zu je bez za sad ność tez o nie kon -
sty tu cyj no ści usta wy o ROD, jak rów nież wska zu je na
uchy bie nia for mal ne wnio sku, któ re uza sad nia ją od rzu ce -
nie te go wy stą pie nia przez Try bu nał. 

Sza now ny Pa nie Pro ku ra to rze
Spe cy fi ka pro ce du ry przed Try bu na łem Kon sty tu cyj -

nym spra wia, iż Pol ski Zwią zek Dział kow ców, po mi mo
usta wo wych kom pe ten cji do re pre zen to wa nia in te re sów 
i praw dział kow ców, nie jest dys po nen tem de cy zji 
o uczest nic twie w po stę po wa niu ma ją cym tak istot ne zna -
cze nie dla ogó łu dział kow ców. Roz miar za skar że nia usta -
wy o ROD, jak rów nież przed mio to wy za kres kwe stio -
no wa nych re gu la cji, po wo du ją iż PZD czu je się zo bo wią -
za ny wy ko rzy stać wszel kie moż li wo ści za pre zen to wa nia

po glą dów na spra wę bę dą cą przed mio tem prac Try bu na -
łu. Dla te go też Zwią zek uznał za sto sow ne prze sła nie na
Pa na rę ce ma te ria łów po świę co nych skar dze do TK, 
a opra co wa nych przez służ by praw ne PZD. Li czy my, że
pod nie sio ne w nim ar gu men ty znaj dą uzna nie w Pań skich
oczach, a w kon se kwen cji zo sta ną wy ko rzy sta ne w trak -
cie po stę po wa nia przed Try bu na łem. Pra gnie my zwró cić
Pań ską uwa gę na fakt, iż po glą dy pre zen to wa ne w tej
spra wie przez PZD są zbież ne z ocze ki wa nia mi dział kow -
ców. Znaj du je to od zwier cie dle nie w li czo nych już w ty -
sią cach pi sem nych sta no wisk i ape li prze sy ła nych do
Try bu na łu i I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go z ogro dów z ca -
łe go kra ju. Sto ją ce za ni mi set ki ty się cy lu dzi są naj lep -
szym do wo dem nie zmien ne go uzna nia i po par cia dla
usta wy wśród rze szy pol skich dział kow ców. Po zwa la my
so bie rów nież przy po mnieć, że po uchwa le niu usta wy 
o ROD w 2005 r. dział kow cy ze bra li prze szło 619 000
pod pi sów na li stach po par cia dla te go ak tu. Uwa ża my, że
tak jed no znacz nie wy ra żo ne wów czas i obec nie sta no wi -
sko osób, któ rych usta wa ta bez po śred nio do ty czy, jest ar -
gu men tem, któ ry rów nież po wi nien zna leźć od zwier cie -

Pro ku ra tor Ge ne ral ny RP
Sza now ny Pan An drzej Se re met
ul. Bar ska 28/30
02-315 War sza wa
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dle nie w trak cie de ba ty nad za sad no ścią tez gło szo nych
przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Ma to zna cze nie
zwłasz cza w kon tek ście kwe stio no wa nia  za pi sów usta wy
re gu lu ją cych za sa dy or ga ni za cyj ne ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce, w szcze gól no ści człon ko stwa 
w nim po szcze gól nych dział kow ców.

Li cząc, że po dzie li Pan po glą dy pre zen to wa ne przez
dział kow ców oraz ich Zwią zek i wes prze sta ra nia w obro -

nie usta wy o ROD oraz praw mi lio na pol skich ro dzin, ży -
czy my Pa nu dal szych suk ce sów w pra cy na rzecz spo łe -
czeń stwa. Jed no cze śnie de kla ru je my, iż w przy pad ku
zgło sze nia z Pa na stro ny wo li uzy ska nia do dat ko wych in -
for ma cji w przed mio to wej spra wie, Zwią zek jest oczy wi -
ście go tów do współ pra cy i udzie le nia dal szych wy -
ja śnień. 

Z wy ra za mi sza cun ku 

Wi ce pre zes PZD 
/-/Antoni Kostrzewa

Prezes PZD 
/-/Eugeniusz Kondracki

Zgod nie z prze ka za ny mi da ny mi na dzień 10 czerw ca
2010 ro ku po wódź do tknę ła 307 ROD na te re nie 16 okrę -
go wych za rzą dów PZD. Łącz na po wierzch nia za la nych
ogro dów wy no si 1 766,28 ha i do ty czy 44 344 ro dzin nych
dzia łek. Po wódź do tknę ła na stę pu ją ce okrę go we za rzą dy
PZD: OZ w Czę sto cho wie – 21 ROD o pow. 102,94 ha,
2005 dzia łek, OZ Ma ło pol ski – 53 ROD o pow. 217,48
ha, 5337 dzia łek, OZ Łódz ki – 13 ROD o pow. 37,66 ha,
1237 – 1247 dzia łek, OZ Opol ski – 25 ROD o pow.
370,57 ha, 8676 dzia łek, OZ Pod kar pac ki – 20 ROD 
o pow. 114,24 ha, 2946 dział ki, OZ Ślą ski – 60 ROD 
o pow. 368,62 ha, 10 741 dzia łek, OZ Świę to krzy ski 
– 10 ROD o pow. 43,00 ha, 1016 dzia łek, OZ w Ka li szu

– 17 ROD o pow. 64,97 ha, 1730 dział ki, OZ To ruń sko -
-Wło cław ski – 26 ROD o pow. 162,12 ha, 4034 dział ki,
OZ w Zie lo nej Gó rze – 11 ROD o pow. o pow. 74,62 ha,
1796 dział ki, OZ Ma zo wiec ki – 12 ROD,  o pow. 55,70 ha
1342 działki, OZ we Wro cła wiu – 28 ROD o pow. 135,
31 ha, 2 972 dział ki, OZ w Le gni cy – 1 ROD o pow. 4,02
ha, 134 dział ki, OZ w Byd gosz czy - 6 ROD o pow. 4,45
ha, 87 dzia łek, OZ w Pi le – 3 ROD o pow. 6,58 ha, 161
dzia łek, OZ w Gdań sku – 1 ROD o pow. 4 ha, 120 dzia -
łek. W związ ku z fak tem, iż sy tu acja po wo dzio wa w ogro -
dach  ule ga cią głym zmia nom, przed sta wio ne da ne są na
bie żą co uzu peł nia ne przez okrę go we za rzą dy PZD. Szcze -
gó ło wy wy kaz ogro dów do tknię tych klę ską przed sta wia

II. POWÓDè W OGRODACH RODZINNYCH 

1. Informacja  w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych, które ucierpiały 
na skutek powodzi, według informacji przekazanych przez OZ PZD 
na dzieƒ 1O czerwca 2010 r. 

Warszawa, dnia 7 czerwca 2010 r. 
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Informacja
w sprawie ogrodów działkowych. które ucierpiały na skutek powodzi według informacji

przekazanych przez OZ PZD na dzień 10 czerwca 2010 r.



15



16



17



18



19



20



21



22



23

się na stę pu ją co: 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 2 i 17 sta -
tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Utwo rzyć od ręb ne kon to ban ko we pod na zwą „Po wódź

2010”. 
§ 2

Pre zy dium KR PZD upo wszech ni nu mer kon ta ban ko -
we go, aby umoż li wić jed nost kom or ga ni za cyj nym PZD
wpła ca nie na kon to środ ków prze zna czo nych na po moc
dział kow com i ogro dom po szko do wa nym w po wo dzi
2010 r.

§ 3
Środ ka mi zgro ma dzo ny mi na kon cie dys po nu je Pre zy -

dium Kra jo wej Ra dy PZD.
Środ ki z kon ta prze zna czo ne są na bez zwrot ną po moc

dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych na:
– od two rze nie znisz czo nej przez po wódź in fra struk tu ry

ogro dów, 
– po moc dla dział kow ców i ogro dów w za kre sie re kul -

ty wa cji grun tów, na sa dzeń i za sie wów oraz ochro ny che -
micz nej,

– edu ka cji w za kre sie wie dzy ogrod ni czej zwią za nej 
z usu wa niem skut ków po wo dzi.

§ 4
Środ ki gro ma dzo ne na kon cie, o któ rym mo wa w § 1

oraz ich roz dy spo no wa nie przez Pre zy dium KR PZD pod -
le ga kon tro li przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną PZD.

§ 5
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

2. Uchwa∏y i decyzje Prezydium PZD w sprawie powodzi

UCHWA ŁA Nr 92/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 26 ma ja 2010 r.
w spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź 2010”

War sza wa, dnia 26 ma ja 2010 r.

WI CE PRE ZES PZD 
/-/Antoni KOSTRZEWA

PREZES PZD 
/-/Eugeniusz KONDRACKI

UCHWA ŁA NR 98/2010 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 

z dnia 26 ma ja 2010 ro ku
w spra wie za dań dla okrę go wych za rzą dów PZD w związ ku z po wo dzią 2010 ro ku

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt. 2 sta tu -
tu PZD, w związ ku z po wo dzią, ja ka wy stą pi ła na te re nie
wie lu wo je wództw w Pol sce, uzna je za ko niecz ne wpro -
wa dze nie dla okrę go wych za rzą dów PZD wy tycz nych
okre śla ją cych nie zbęd ne czyn no ści ma ją ce na ce lu oce nę
sy tu acji w po szcze gól nych ROD, a tak że pod ję cie dzia łań
w ce lu usu wa nia skut ków po wo dzi.

Dzia ła nia w za kre sie oce ny sy tu acji po wo dzio wej na
te re nie okrę gu przez Pre zy dia OZ PZD.

Po wo ła nie ze spo łów ds. oce ny skut ków po wo dzi.
Peł na in for ma cja na te mat ro dzin nych ogro dów dział -

ko wych ob ję tych skut ka mi po wo dzi, w tym:
– ilość ROD, 
– po wierzch nia ROD, 
– ilość dzia łek ro dzin nych. 
Okre śle nie ro dza ju in fra struk tu ry tech nicz nej słu żą cej

do wspól ne go użyt ku, któ ra wy ma ga na pra wy bądź od -
two rze nia od pod staw, a tak że osza co wa nie wstęp nych
kosz tów re ali za cji tych za dań, z uwzględ nie niem na stę pu -
ją cej in fra struk tu ry tech nicz nej: 

– ogro dze nia ogro du,
– sieć wo do cią go wa,
– sieć ener ge tycz na,
– dro gi,
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– do my dział kow ca, świe tli ce, bu dyn ki go spo dar cze,
– in ne ele men ty in fra struk tu ry.
Okre śle nie po trzeb w za kre sie re kul ty wa cji grun tów 

i wap no wa nia, w ce lu przy wró ce nia ich do po now ne go
użyt ko wa nia.

W przy pad ku, gdy ogro dy usy tu owa ne są na po ten cjal -
nych te re nach za le wo wych, oce na skut ków po wo dzi 
w od nie sie niu do in dy wi du al nych ROD win na tak że
uwzględ nić sta no wi sko, co do za sad no ści dal sze go ist nie -
nia ogro du i ewen tu al ne go sen su je go po now ne go od two -
rze nia. Oce na skut ków i ewen tu al nie przy szłych prze wi -
dy wań w tym za kre sie, mo że spo wo do wać za sad ność pod -
ję cia de cy zji o ewen tu al nej fi zycz nej li kwi da cji czę ści lub
ca ło ści ogro du i prze nie sie nia dział kow ców do in nych, nie
za gro żo nych po wo dzią ogro dów, w któ rych wy stę pu ją
wol ne dział ki.

Okre śle nie znisz czeń w za kre sie do ku men ta cji for mal -
no -praw nej ROD oraz do ku men ta cji człon ków PZD.

Dzia ła nia Pre zy diów OZ PZD w za kre sie usu wa nia
skut ków po wo dzi na te re nie okrę gu.

Na le ży usta lić prio ry te to we dzia ła nia dla udzie la nia po -
mo cy ro dzin nym ogro dom dzia ło wym, uwzględ nia jąc 
w pierw szej ko lej no ści:

– wy eli mi no wa nie skut ków ska że nia wo dy i gle by,
– przy wró ce nie wa run ków agro tech nicz nych gle by,
– na pra wa i od bu do wa in fra struk tu ry słu żą cej do wspól -

ne go użyt ku,
– wy stą pie nie do jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go o

po moc rze czo wą i fi nan so wą na od bu do wę in fra struk tu ry
tech nicz nej,

– wy stą pie nie do jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go o
po moc w re kul ty wa cji gle by, 

– wy stą pie nie do wła ści wie miej sco we go urzę du mar -
szał kow skie go, o sfi nan so wa nie do staw wap na i po kry cie
kosz tów ba dań gle by, 

– wy stą pie nie do wo je wo dów, o udzie le nie po mo cy so -
cjal nej dla dział kow ców,

– wy stą pie nie do miej sco wych firm i przed się biorstw o

udzie le nie po mo cy rze czo wej i fi nan so wej ogro dom i
dział kow com,

– opra co wa nie wła sne go pla nu re mon tów i od bu do wy
in fra struk tu ry tech nicz nej w ROD,

– opra co wa nie pla nu wspar cia fi nan so we go dla ROD,
wraz ze wska za niem źró deł fi nan so wa nia w ce lu usu wa -
nia skut ków po wo dzi,

– udzie le nie wspar cia tech nicz ne go oraz nad zo ru ze
stro ny in spek to ra ds. in we sty cji dla za rzą dów ROD re ali -
zu ją cych za da nia w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi,

– udzie le nie wspar cia me ry to rycz ne go i fa cho we go do -
radz twa ze stro ny in spek to ra ds. ogrod nic twa dla za rzą -
dów ROD i dział kow ców w za kre sie re kul ty wa cji gle by,
za po bie ga nia skut kom ska że nia oraz na sa dzeń,

– wy ko rzy sta nie Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej 
w za kre sie po mo cy fa cho wej i me ry to rycz nej oraz szko -
leń dla Za rzą dów ROD i dział kow ców, w ce lu przy wró ce -
nia wa run ków agro tech nicz nych gle by i wy eli mi no wa nia
skut ków ska że nia wo dy i gle by,

– prze zna cza nie środ ków fi nan so wych, bę dą cych w dys -
po zy cji OZ PZD: bu dże to wych, Fun du szu Roz wo ju ROD,
Fun du szu Oświa to we go oraz uzy ska nych na usu wa nie
skut ków po wo dzi, przede wszyst kim na za kup nie zbęd -
nych ma te ria łów do wy ko na nia in we sty cji (od bu do wy lub
re mon tu), pra cę spe cja li stów, pra cę cięż kie go sprzę tu spe -
cja li stycz ne go, 

– ko or dy no wa nie dzia łań w za kre sie ko rzy sta nia przez
ro dzin ne ogro dy dział ko we, ze środ ków zgro ma dzo nych
na kon cie „Po wódź 2010”,

– pod ję cie dzia łań, w ce lu od two rze nia do ku men ta cji
for mal no – praw nej ROD i do ku men ta cji człon ków PZD. 

Dzia ła nia in for ma cyj ne Pre zy diów OZ.
in for mo wa nie za po śred nic twem wła snych me diów

(Biu le tyn In for ma cyj ny KR PZD, stro na in ter ne to wa OZ
PZD, stro na in ter ne to wa KR PZD itd.) i ob cych me diów,
o ak tu al nej sy tu acji po wo dzio wej, po dej mo wa nych dzia -
ła niach, w ce lu usu wa nia skut ków i uzy ska nym wspar ciu
rze czo wo -fi nan so wym.

WI CE PRE ZES PZD 
/-/Wincenty KULIK

PREZES PZD 
/-/Eugeniusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 26 ma ja 2010 r.

UCHWA ŁA NR 99/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

z dnia 26 ma ja 2010 r.
w spra wie od stą pie nia od opro cen to wa nia po ży czek 
z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD udzie la nych

dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych na usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ogro du po wsta łych w
2010 ro ku w wy ni ku po wo dzi 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta wie
§ 150 ust. 2 pkt. 17 sta tu tu PZD w związ ku z § 5 ust. 1

uchwa ły nr 4/XXIII/2002 Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z dnia 10 paź dzier ni ka 2002 ro ku
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w spra wie utwo rze nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców
Fun du szu Sa mo po mo co we go po sta na wia:

§ 1
Od stą pić od opro cen to wa nia po ży czek z Fun du szu Sa -

mo po mo co we go PZD udzie la nych dla ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych na usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu -
rze ogro du po wsta łych w 2010 ro ku w wy ni ku po wo dzi.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

WI CE PRE ZES PZD 
/-/Antoni KOSTRZEWA

PREZES PZD 
/-/Eugeniusz KONDRACKI

Skarbnik
/-/ Marian PASIŃSKI

Prezes PZD 
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 26 ma ja 2010 r.

UCHWA ŁA NR 100/ 2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

z dnia 26 ma ja 2010 r. 
w spra wie szcze gól nych kry te riów udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 

dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię tych po wo dzią w 2010 ro ku

War sza wa, dnia 26 ma ja 2010 r.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt. 17 sta tu -
tu PZD po sta na wia:

§ 1
Wpro wa dzić szcze gól ne kry te ria udzie la nia do ta cji przez

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dla ro dzin nych ogro dów
dział ko wych do tknię tych po wo dzią w 2010 ro ku.

§ 2
Do ta cje na usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ogro -

du, któ re po wsta ły w 2010 ro ku na sku tek po wo dzi udzie -
la ne są na pod sta wie uprosz czo nych wnio sków za rzą dów
ro dzin nych ogro dów dział ko wych o do ta cję, we dług wzo -
ru sta no wią ce go za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 3
1. Wnio sek o do ta cję za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko -

we go skła da do Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD za po -
śred nic twem wła ści we go Okrę go we go Za rzą du PZD,
któ ry wy da je opi nię w for mie uchwa ły. 

2. Do wnio sku o udzie le nie do ta cji na le ży do łą czyć pro -
to kół Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD z oce ny skut -
ków po wo dzi.

3. Do udzie le nia do ta cji dla za dań in we sty cyj no -re mon -
to wych ob ję tych ni niej szą uchwa łą, nie jest bez względ nie
wy ma ga na uchwa ła wal ne go ze bra nia człon ków/ kon fe -
ren cji de le ga tów ROD w spra wie re ali za cji za da nia in we -
sty cyj ne go lub re mon to we go.

4. Za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go mo że ubie -
gać się o do ta cję wy łącz nie od jed nej nad rzęd nej jed nost -
ki or ga ni za cyj nej PZD (Pre zy dium Kra jo wej Ra dy al bo
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du). 

§ 4
1. Za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go zo bo wią za -

ny jest do wy ko rzy sta nia do ta cji zgod nie z ce lem okre ślo -
nym w uchwa le Pre zy dium Kra jo wej PZD, a na stęp nie
roz li cze nia przy zna nych środ ków fi nan so wych. 

2. Nad zór nad re ali za cją za dań in we sty cyj no - re mon to -
wych, ma ją cych na ce lu usu nię cie skut ków po wo dzi, na
któ re zo sta ła udzie lo na do ta cja oraz jej roz li cze niem spra -
wu je Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD. 

§ 5
Uchwa ła wcho dzi w ży cie w dniem pod ję cia.
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..............................
WI CE PRE ZES
ZA RZĄ DU ROD

(od po wie dzial ny za 
in we sty cje w ROD)

..............................
PRE ZES

ZA RZĄ DU ROD 

..............................
SKARB NIK

ZA RZĄ DU ROD 

..............................
SKARB NIK

ZA RZĄ DU ROD 

........................... ...............................
miej sco wość da ta

Za łącz nik do uchwa ły nr 100/2010 Pre zy dium KR PZD 

z dnia 26 ma ja 2010 r. 

Pie częć ROD

.........................................., da ta ........................................

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Kra jo wa Ra da 

za po śred nic twem 
Okrę go we go Za rzą du

WNIO SEK O PRZY ZNA NIE DO TA CJI
na usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ROD,

po wsta łych na sku tek po wo dzi w 2010 ro ku

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. .................................................................................................................. 
w .............................................................. pro si Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD o udzie le nie do ta cji w kwo cie

………………………………………zł (słow nie zło tych:...................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................) 

na usu nię cie na stę pu ją cych znisz czeń w in fra struk tu rze ROD po wsta łych na sku tek po wo dzi ma ją cej miej sce 
w 2010 r.:
……………………………………………………………………………………………………………………........
Da ne do ty czą ce ROD:
Ad res....................................................................................................................................................................................
Nr re je stru ROD w Kra jo wej Ra dzie PZD………………………………………............................................................
RE GON .............................
NIP .............................
na zwa ban ku i nu mer ra chun ku ROD ......................................... ......................................................................................
Po wierzch nia ROD  ................. ha, licz ba dzia łek ......................
Da ne do ty czą ce za dań , ma ją cych na ce lu usu nię cie skut ków po wo dzi:
Krót ka cha rak te ry sty ka za dań…………………………………………….......................................................................
……………….....................................................................……………...........................................................................
......................................................................................……………...................................................................................
......................................................................................……………...................................................................................
Sys tem wy ko naw stwa: go spo dar czy, zle co ny, mie sza ny*

Pla no wa ny koszt za dań: .................. zł usta lo ny w opar ciu o
……………………………………………………………………………………..........................................................
Pla no wa ny ter min roz po czę cia: .................. za koń cze nia ...................
Źró dła fi nan so wa nia za da nia:
Środ ki ROD, któ re moż na prze zna czyć na usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ROD spo wo do wa nych 
po wo dzią…………………………………………………………...................................................................................
In ne(wy mie nić ja kie):..........................................................................................................................................................



Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w …………………………………....................................................................
po twier dza da ne za war te we wnio sku o udzie le nie do ta cji i po zy tyw nie opi niu je go na pod sta wie 
uchwa ły…………………………………………..............................................................................................................

........................... ...............................
miej sco wość da ta

*nie po trzeb ne skre ślić

27

..............................
PRE ZES

OKRĘGOWEGO ZA RZĄ DU PZD 

..............................
SKARB NIK

OKRĘGOWEGO ZA RZĄ DU PZD 

..............................
GŁÓWNY KSIĘGOWY

OKRĘGOWEGO ZA RZĄ DU PZD

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD oce nia jąc sy tu ację na
te re nie wie lu wo je wództw w Pol sce w związ ku z po wo -
dzią stwier dza, że set ki ro dzin nych ogro dów dział ko wych
i ty sią ce dzia łek ule gło znisz cze niu. 

Wie le ro dzin dział ko wych w tym szcze gól nie eme ry -
tów, ren ci stów i bez ro bot nych zo sta ło po zba wio nych moż -
li wo ści ko rzy sta nia z dział ki, któ ra by ła dla nich pod sta wą
eg zy sten cji a nie raz je dy nym do rob kiem ży cia. W ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych znisz cze niu ule gły ogro dze -
nia, dro gi, uję cia wod ne i sieć roz pro wa dza ją ca wo dę po
ogro dach, sieć ener ge tycz na, do my dział kow ca i świe tli -
ce, bu dyn ki go spo dar cze a tak że al ta ny i upra wy na sa -
mych dział kach. 

Już ze wstęp nych ana liz wy ni ka, że stra ty w ma jąt ku
ogro dów i dział kow ców są ogrom ne, się ga ją ce kil ku dzie -
się ciu mi lio nów zło tych. Przy wró ce nie ogro dów dział ko -
wych i dzia łek do sta nu pier wot ne go w wie lu przy pad kach

ozna czać bę dzie od two rze nie ogro dów dział ko wych od
pod staw, co wy kra cza po za moż li wo ści Związ ku i dział -
kow ców.

W tej tra gicz nej sy tu acji każ da po moc rze czo wa oraz fi -
nan so wa jest nie zbęd na. Dla te go też Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD po sta na wia zwró cić się do Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów, Mi ni stra In fra struk tu ry, Mi ni stra Śro do wi ska, Mi -
ni stra Rol nic twa o ob ję cie ro dzin nych ogro dów
dział ko wych po mo cą fi nan so wą, ma ją cą na ce lu usu wa nie
skut ków po wo dzi.

Pre zy dium KR PZD wy ra ża prze ko na nie, że je dy nie so -
li dar ne oraz wie lo kie run ko we dzia ła nia mo gą przy czy nić
się do znacz ne go zła go dze nia skut ków po wo dzi.

Sys te ma tycz na po moc dział kow com i ro dzin nym ogro -
dom dział ko wym mo że za gwa ran to wać od two rze nie in -
fra struk tu ry ogro do wej i po now ne za go spo da ro wa nie
dzia łek.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

DECYZJA 
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców 

z dnia 26 maja 2010 roku
w sprawie działań w związku z  powodzią

Warszawa, 26 maja 2010 r.
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD oce nia jąc sy tu ację spo -
wo do wa ną po wo dzią w 2010 ro ku, ma jąc na uwa dze
znacz ne Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD oce nia jąc sy tu -
ację spo wo do wa ną po wo dzią w 2010 ro ku, ma jąc na uwa -
dze znacz ne stra ty w in fra struk tu rze ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i ma jąt ku dział kow ców, uzna je za ko niecz ne
ob ję cie po szko do wa nych ogro dów prio ry te to wym trak to -
wa niem w przy zna wa niu po mo cy fi nan so wej w for mie
po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po sta na wia, że ro dzin -
nym ogro dom dział ko wym bę dzie przy słu gi wa ło pierw -
szeń stwo w otrzy ma niu po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo -
co we go PZD po wo ła ne go na pod sta wie uchwa ły nr
4/XXIII/2002 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 10.10.2002 r.,
któ ry zo stał utwo rzo ny m.in. z prze zna cze niem na usu wa -
nie znisz czeń w in fra struk tu rze ogro dów po wsta łych w
wy ni ku nie prze wi dy wal nych zda rzeń lo so wych, prze kra -
cza ją cych moż li wo ści fi nan so we ogro dów. 

Za sa dy przy zna wa nia po ży czek z Fun du szu Sa mo po -
mo co we go PZD ure gu lo wa ne zo sta ły w uchwa le nr
80/2003 Pre zy dium KR PZD z dnia 2.07.2003 r. w spra -
wie za sad funk cjo no wa nia Fun du szu Sa mo po mo co we go
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD uzna je, że Fun dusz Sa -

STA NO WI SKO
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 26 ma ja 2010 ro ku
o spe cjal nym trak to wa niu ro dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię tych po wo dzią w za kre sie 

udzie la nia po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD

3. Stanowisko Prezydium KR PZD

mo po mo co wy PZD sta no wi źró dło szyb kie go fi nan so wa -
nia in we sty cji i re mon tów zwią za nych z usu wa niem szkód
w in fra struk tu rze ROD spo wo do wa nych po wo dzią. W ce -
lu zła go dze nia skut ków po wo dzi i przy wró ce nia ROD do
pra wi dło we go funk cjo no wa nia, Okrę go we Za rzą dy PZD
po win ny przy jąć szyb ką ścież kę roz pa try wa nia i opi nio -
wa nia wnio sków za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych o po życz kę z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD.

Rów nież Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD bę dzie oka -
zy wać szcze gól ne wzglę dy ro dzin nym ogro dom dział ko -
wym wy stę pu ją cym o po życz kę na usu nię cie skut ków
po wo dzi i nie zwłocz nie roz pa try wać wnio ski za rzą dów
ro dzin nych ogro dów dział ko wych, speł nia ją ce pod sta wo -
we wy mo gi for mal ne w tym za kre sie.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD uzna je za ce lo we, aby
po życz ki przy zna wa ne dla ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych na usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ogro dów
po wsta łych w 2010 r. na sku tek po wo dzi by ły zwol nio ne
z opro cen to wa nia.

Po wyż sze roz wią za nia po zwo lą na szyb sze uzy ska nie
przez ro dzin ne ogro dy dział ko we wspar cia fi nan so we go i
spraw ną od bu do wę znisz czo nej in fra struk tu ry ogro do wej,
ma ją cej tak du że zna cze nie dla wi ze run ku i funk cjo no wa -
nia ROD, a tak że stan dar du ko rzy sta nia z ogro dów przez
użyt kow ni ków dzia łek.

4. Apel Prezydium KR PZD

APEL
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 26 ma ja 2010 ro ku
do Okrę go wych Za rzą dów PZD, Za rzą dów ROD i dział kow ców

War sza wa, 26 ma ja 2010 r.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

W związ ku z po wo dzią, ja ka na wie dzi ła te re ny Pol ski 
w mie sią cu ma ju 2010 ro ku, pod wo dą zna la zła się tak że
ogrom na ilość ro dzin nych ogro dów dział ko wych. We
wszyst kich ogro dach, przez któ re prze szła po wódź wy stą -
pi ły stra ty za rów no w upra wach, jak i in fra struk tu rze słu -
żą cej do wspól ne go użyt ku. Wie le urzą dzeń tech nicz nych
zo sta ło bez pow rot nie znisz czo nych. Dla wie lu dział ko -
wych ro dzin, któ rzy w prze wa ża ją cej czę ści sta no wią gru -

pę eme ry tów, ren ci stów i bez ro bot nych, po wódź ozna cza
utra tę do rob ku ży cia i eg zy sten cji, ja ką dla nich sta no wi -
ła dział ka. Sy tu acja na tych te re nach jest dra ma tycz na. 
W wie lu wy pad kach ogro dy cią gle znaj du ją się pod wo dą. 

Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD nie zwłocz nie po wy stą pie -
niu po wo dzi na te re nie Pol ski zwró cił się do wszyst kich
Okrę go wych Za rzą dów o oce nę roz mia rów po wo dzi na
te re nie ROD i usta le nie strat. Na pod sta wie do tych czas
prze ka za nych da nych przez Okrę go we Za rzą dy PZD na -
le ży stwier dzić, że po wo dzią zo sta ło ob ję tych 294 ROD,
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na któ rych znaj du je się bli sko 43 ty się cy ro dzin nych dzia -
łek o łącz nej po wierzch ni bli sko 1700 ha. Po wo dzią zo sta -
ły ob ję te ogro dy z te re nu dzia ła nia na stę pu ją cych
Okrę go wych Za rzą dów: w Czę sto cho wie, Ma ło pol skim,
Łódz kim, Opol skim, Pod kar pac kim, Ślą skim, Świę to -
krzy skim, w Ka li szu, To ruń sko -Wło cław skim, w Zie lo -
nej Gó rze, Ma zo wiec kim, we Wro cła wiu, w Le gni cy, w
Byd gosz czy i w Pi le. 

Po wyż sze da ne ule ga ją zmia nom, gdyż sy tu acja po wo -
dzio wa na dal jest nie usta bi li zo wa na i ko lej ne ogro dy do -
zna ją strat w wy ni ku po wo dzi lub pod to pie nia.

Aby ogro dy, któ re do zna ły szkód w wy ni ku po wo dzi
mo gły w przy szło ści pod jąć pra wi dło we funk cjo no wa nie
ko niecz ne są ogrom ne środ ki fi nan so we, któ re po słu żą do
od bu do wy in fra struk tu ry tech nicz nej oraz urzą dzeń a tak -
że na sa dzeń. Nie zbęd nym bę dzie prze pro wa dze nie na te -
re nach po po wo dzio wych re kul ty wa cji gle by a tak że
pod ję cie dzia łań w ce lu przy wró ce nia wa run ków agro -
tech nicz nych. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD, któ re do zna -
ły tak ol brzy mich strat nie bę dą w sta nie udźwi gnąć
ta kie go cię ża ru, więc po moc fi nan so wa w tym ce lu jest
nie odzow na.

Ze wstęp nych ocen wy ni ka, że środ ki nie zbęd ne na usu -

wa nie skut ków po wo dzi na le ży okre ślić na po zio mie kil -
ku dzie się ciu mi lio nów zło tych.

W związ ku z tym Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD zwra -
ca się do wszyst kich Okrę go wych Za rzą dów PZD, Za rzą -
dów ROD i dział kow ców o po moc i prze ka zy wa nie
środ ków na rzecz ro dzin nych ogro dów dział ko wych do -
tknię tych po wo dzią. 

W tym ce lu Kra jo wa Ra da PZD uru cho mi ła spe cjal ne
kon to : „PO WÓDŹ 2010” w Ban ku Pol skiej Spół dziel -
czo ści S.A. I Od dział w War sza wie 

nr: 43 1930 1523 2310 0310 2039 0005,
na któ re moż na wpła cać środ ki prze zna czo ne na po moc

po wo dzia nom. 
Jed no cze śnie in for mu je my, iż Kra jo wa Ra da PZD z

wła snych środ ków po cho dzą cych z Fun du szu Roz wo ju,
Fun du szu Oświa to we go oraz ze środ ków bu dże to wych
bie żą ce go ro ku, wy go spo da ro wa ła i prze zna czy ła na ten
cel kwo tę w wy so ko ści 1.500.000,00 zło tych. Rów no cze -
śnie ze środ ków po cho dzą cych z Wy daw nic twa „dział ko -
wiec” prze zna czo no 1.581.140,72 zło tych na po moc ROD
po szko do wa nym w wy ni ku po wo dzi.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD zwra ca się tak że ze
szcze gól ną proś bą do sa mo rzą dów te ry to rial nych o udzie -
le nie po mo cy i wspar cia fi nan so we go dla ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych i dział kow ców z ich te re nu dzia ła nia.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

5. Wystàpienia KR PZD

War sza wa, 26 ma ja 2010 r.

Pre zes Ra dy Mi ni strów - Do nald Tusk

Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, oce -

nia jąc sy tu acją spo wo do wa ną po wo dzią, któ ra wy stą pi ła
w bie żą cym ro ku na te re nie wie lu wo je wództw kra ju, in -
for mu je Pa na Pre mie ra, że po za stra ta mi ja kie po wódź
wy rzą dzi ła w go spo dar stwach do mo wych i rol nych, znisz -
cze niu ule gło set ki ro dzin nych ogro dów dział ko wych i ty -
sią ce dzia łek ro dzin nych.

Ze wstęp nych sza cun ków wy ni ka, że na dzień 1 czerw -
ca 2010 r. klę ska po wo dzi do tknę ła 296 ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych na te re nie 12 wo je wództw. W wo je -
wódz twie ślą skim po wo dzią zo sta ło do tknię tych 81 ROD
o łącz nej po wierzch ni 471, 56 ha i 12 746 dzia łek, w wo -
je wódz twie dol no ślą skim – 19 ROD, o łącz nej po -
wierzch ni 139, 33 ha i 3106 dzia łek, w wo je wódz twie
opol skim - 25 ROD, o łącz nej po wierzch ni 370,57 ha 
i 8676 dzia łek, w wo je wódz twie pod kar pac kim – 20
ROD, o łącz nej po wierzch ni 114, 24 ha i 2946 dzia łek, 
w wo je wódz twie ma ło pol skim – 53 ROD, o łącz nej po -

wierzch ni 217,48 ha i 5337 dzia łek, w wo je wódz twie
świę to krzy skim –10 ROD, o łącz nej po wierzch ni 43 ha i
1016 dzia łek, w wo je wódz twie łódz kim –13 ROD, o łącz -
nej po wierzch ni 37, 66 ha i 1247 dzia łek, w wo je wódz -
twie ma zo wiec kim – 4 ROD (trwa w dal szym cią gu
usta la nie po wierzch ni i ilo ści dzia łek po szko do wa nych
po wo dzią), w wo je wódz twie ku jaw sko -po mor skim – 32
ROD, o łącz nej po wierzch ni 166,57 ha i 4121 dzia łek, 
w wo je wódz twie po mor skim – 1 ROD, o łącz nej po -
wierzch ni 4 ha i 120 dzia łek w wo je wódz twie lu bu skim 
– 8 ROD, o łącz nej po wierzch ni 66,64 ha i 1473 dzia łek,
w wo je wódz twie wiel ko pol skim – 20 ROD, o łącz nej po -
wierzch ni 71,55 ha i 1891 dzia łek.

Tym sa mym, łącz na po wierzch nia za la nych ro dzin nych
ogro dów dział ko wych obec nie to 1 702,59 ha i obej mu je
42 679 dzia łek ro dzin nych. Jed nak że sy tu acja po wo dzio -
wa w ogro dach ule ga cią głym zmia nom i na dal część
ogro dów, rów nież w in nych wo je wódz twach jest za gro -
żo na za la niem bądź pod to pie niem.

We wszyst kich ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
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przez któ re prze szła po wódź wy stą pi ły stra ty w in fra struk -
tu rze ogro do wej. Znisz cze niu ule gły ale je ogro do we,
ogro dze nia, ro wy me lio ra cyj ne, jak rów nież dro gi do jaz -
do we, stud nie, do my dział kow ca, bu dyn ki go spo dar cze,
skrzyn ki elek trycz ne oraz sieć wo do cią go wa. Po za in fra -
struk tu rą, uszko dze niu ule gły rów nież al ta ny i na sa dze nia
na dział kach ro dzin nych. Wie lu dział kow ców, w tym eme -
ry tów i ren ci stów zo sta ło wręcz po zba wio nych moż li wo -
ści ko rzy sta nia z dzia łek, któ ra mia ła dla nich ogrom ne
zna cze nie - by ła pod sta wą eg zy sten cji, a cza sem je dy nym
do rob kiem ży cia.

Już ze wstęp nych ana liz wy ni ka, że stra ty ja kie spo wo -
do wa ła po wódź w ma jąt ku ogro dów dział kow ców są
ogrom ne, się ga ją ce kil ku dzie się ciu mi lio nów zło tych. 
W wie lu przy pad kach przy wró ce nie ogro dów dzia ło wych
do sta nu przed po wo dzią bę dzie moż li we wy łącz nie po -
przez re kon struk cję i od bu do wę ogro dów od po staw, co
bę dzie trwa ło la ta mi i wy kra cza po za moż li wo ści fi nan so -
we Związ ku i dział kow ców.

Aby ogro dy, któ re do zna ły szkód w wy ni ku po wo dzi
mo gły w przy szło ści pra wi dło wo funk cjo no wać ko niecz -
ne jest udzie le nie im wspar cia fi nan so we go na od two rze -
nie in fra struk tu ry ogro do wej, re kul ty wa cję gle by, na wie -
zie nie zie mi upraw nej, wy wóz od pa dów, uzu peł nie nie
wyrw czy na wap no wa nie dzia łek. W żad nym ra zie nie
ma co li czyć, że ogro dy dział ko we, któ re zna la zły się pod
wo dą bę dą w sta nie sa me udźwi gnąć ta ki cię żar bez ja -
kiej kol wiek po mo cy. 

Dla te go też Pol ski Zwią zek Dział kow ców w mia rę 
w swo ich moż li wo ści fi nan so wych przy jął za prio ry te to -
we za da nie nie sie nie po mo cy fi nan so wej, jak rów nież me -
ry to rycz nej ogro dom po szko do wa nym po wo dzią. W ce lu
zła go dze nia skut ków po wo dzi zo sta ło uru cho mio ne spe -
cjal ne kon to „Po wódź 2010”, na któ re jed nost ki or ga ni -
za cyj ne PZD i dział kow cy mo gą wpła cać środ ki prze zna -
czo ne na po moc dla po wo dzian. 

Ze wstęp nych ana liz wy ni ka, że środ ki, któ ry mi bę dzie

dys po no wał Zwią zek na usu nię cie skut ków po wo dzi, bę -
dą nie wy star cza ją ce na po moc dla ROD do tknię tych po -
wo dzią. Sza cu je się, że bę dzie po trzeb nych co naj mniej
kil ka dzie siąt mi lio nów zło tych.

W tej sy tu acji każ da po moc rze czo wa i fi nan so wa jest
nie zbęd na. Dla te go też Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców zwra ca się do Pa na Pre mie ra o ob ję -
cie ro dzin nych ogro dów dział ko wych szcze gól ny mi
wzglę da mi przy udzie la nej po mo cy fi nan so wej i rze -
czo wej. W szcze gól no ści zwra ca my się o:

– prze zna cze nie w przy go to wy wa nych pro gra mach,
ma ją cych na ce lu po moc te go rocz nym po wo dzia nom
środ ków fi nan so wych na wspar cie w usu nię ciu skut -
ków po wo dzi w in fra struk tu rze ogro dów i ma jąt ku
dział kow ców, ob ję cie szcze gól ny mi za sa da mi od bu do -
wy, re mon tów i roz bió rek wszyst kie gmi ny i miej sco -
wo ści, na któ rych zlo ka li zo wa ne są obiek ty bu dow la ne
ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ re zo sta ły znisz -
czo ne lub uszko dzo ne w wy ni ku po wo dzi,

– ob je cie ogro dów dział ko wych szcze gól ny mi roz wią -
za nia mi praw ny mi zwią za ny mi z usu wa niem skut ków
po wo dzi np. w za kre sie re fun da cji kosz tów za ku pu ro -
ślin i na sion,

– uwzględ nie nie ogro dów dział ko wych, po szko do wa -
nych po wo dzią w do ta cjach ce lo wych przy zna wa nych
gmi nom, po wia tom i wo je wódz twom na do fi nan so wa -
nie za dań wła snych zwią za nych z usu wa niem skut ków
po wo dzi. Bio rąc pod uwa gę, że zgod nie z usta wą o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, ogro dy te są urzą dze -
nia mi uży tecz no ści pu blicz nej, któ re jed nost ki
sa mo rzą du te ry to rial ne go są zo bo wią za ne utrzy my -
wać w na le ży tym sta nie. 

Kra jo wa Ra da PZD wy ra ża głę bo kie prze ko na nie, że je -
dy nie so li dar ne oraz wie lo kie run ko we dzia ła nia mo gą
przy czy nić się do znacz ne go zła go dze nia skut ków po wo -
dzi i przy wró ce nia pra wi dło we go funk cjo no wa nia ogro -
dów, speł nia ją cych po zy tyw ną ro lę w urba ni sty ce i eko -
sys te mie miast i gmin, a tak że w kształ to wa niu zdro we go
oto cze nia czło wie ka. 

Z wy ra za mi sza cun ku

Mi ni ster Śro do wi ska – An drzej Kra szew ski

PRE ZES 
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki 

Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, oce -

nia jąc sy tu acją spo wo do wa ną po wo dzią, któ ra wy stą pi ła
w bie żą cym ro ku na te re nie wie lu wo je wództw kra ju, in -
for mu je Pa na Mi ni stra, że po za stra ta mi ja kie po wódź wy -

rzą dzi ła w go spo dar stwach do mo wych i rol nych, znisz -
-
cze niu ule gło set ki ro dzin nych ogro dów dział ko wych i ty -
sią ce dzia łek ro dzin nych. Ze wstęp nych sza cun ków wy ni -
ka, że na dzień 1 czerw ca 2010 r. klę ska po wo dzi do tknę ła
296 ro dzin nych ogro dów dział ko wych na te re nie 12 wo -
je wództw. W wo je wódz twie ślą skim po wo dzią zo sta ło

Warszawa, dnia 2 czerwca 2010 r.
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do tknię tych 81 ROD o łącz nej po wierzch ni 471, 56 ha i
12 746 dzia łek, w wo je wódz twie dol no ślą skim – 19
ROD, o łącz nej po wierzch ni 139, 33 ha i 3106 dzia łek, 
w wo je wódz twie opol skim – 25 ROD, o łącz nej po -
wierzch ni 370,57 ha i 8676 dzia łek, w wo je wódz twie pod -
kar pac kim – 20 ROD, o łącz nej po wierzch ni 114, 24 ha
i 2946 dzia łek, w wo je wódz twie ma ło pol skim – 53 ROD,
o łącz nej po wierzch ni 217,48 ha i 5337 dzia łek, w wo je -
wódz twie świę to krzy skim – 10 ROD, o łącz nej po -
wierzch ni 43 ha i 1016 dzia łek, w wo je wódz twie łódz kim
–13 ROD, o łącz nej po wierzch ni 37, 66 ha i 1247 dzia łek,
w wo je wódz twie ma zo wiec kim – 4 ROD (trwa w dal -
szym cią gu usta la nie po wierzch ni i ilo ści dzia łek po szko -
do wa nych po wo dzią), w wo je wódz twie kujawsko-po
mor skim – 32 ROD, o łącz nej po wierzch ni 166,57 ha 
i 4121 dzia łek, w wo je wódz twie po mor skim – 1 ROD, 
o łącz nej po wierzch ni 4 ha i 120 dzia łek w wo je wódz twie
lu bu skim – 8 ROD, o łącz nej po wierzch ni 66,64 ha i 1473
dzia łek, w wo je wódz twie wiel ko pol skim – 20 ROD, 
o łącz nej po wierzch ni 71,55 ha i 1891 dzia łek.

Tym sa mym, łącz na po wierzch nia za la nych ro dzin nych
ogro dów dział ko wych obec nie to 1 702,59 ha i obej mu je
42 679 dzia łek ro dzin nych. Jed nak że sy tu acja po wo dzio -
wa w ogro dach ule ga cią głym zmia nom i na dal część
ogro dów, rów nież w in nych wo je wódz twach jest za gro -
żo na za la niem bądź pod to pie niem.

We wszyst kich ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
przez któ re prze szła po wódź wy stą pi ły stra ty w in fra struk -
tu rze ogro do wej. Znisz cze niu ule gły ale je ogro do we,
ogro dze nia, ro wy me lio ra cyj ne, jak rów nież dro gi do jaz -
do we, stud nie, do my dział kow ca, bu dyn ki go spo dar cze,
skrzyn ki elek trycz ne oraz sieć wo do cią go wa. Po za in fra -
struk tu rą, uszko dze niu ule gły rów nież al ta ny i na sa dze nia
na dział kach ro dzin nych. Wie lu dział kow ców, w tym eme -
ry tów i ren ci stów zo sta ło wręcz po zba wio nych moż li wo -
ści ko rzy sta nia z dzia łek, któ ra mia ła dla nich ogrom ne
zna cze nie – by ła pod sta wą eg zy sten cji, a cza sem je dy nym
do rob kiem ży cia.

Już ze wstęp nych ana liz wy ni ka, że stra ty ja kie spo wo -
do wa ła po wódź w ma jąt ku ogro dów dział kow ców są
ogrom ne, się ga ją ce kil ku dzie się ciu mi lio nów zło tych. 
W wie lu przy pad kach przy wró ce nie ogro dów dzia ło wych
do sta nu przed po wo dzią bę dzie moż li we wy łącz nie po -
przez re kon struk cję i od bu do wę ogro dów od po staw, co
bę dzie trwa ło la ta mi i wy kra cza po za moż li wo ści fi nan so -
we Związ ku i dział kow ców.

Aby ogro dy, któ re do zna ły szkód w wy ni ku po wo dzi
mo gły w przy szło ści pra wi dło wo funk cjo no wać ko niecz -
ne jest udzie le nie im wspar cia fi nan so we go na od two rze -
nie in fra struk tu ry ogro do wej, re kul ty wa cję gle by, na wie -

zie nie zie mi upraw nej, wy wóz od pa dów, uzu peł nie nie
wyrw czy na wap no wa nie dzia łek. W żad nym ra zie nie
ma co li czyć, że ogro dy dział ko we, któ re zna la zły się pod
wo dą bę dą w sta nie sa me udźwi gnąć ta ki cię żar bez ja -
kiej kol wiek po mo cy.  Dla te go też Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców w mia rę w swo ich moż li wo ści fi nan so wych
przy jął za prio ry te to we za da nie nie sie nie po mo cy fi nan so -
wej, jak rów nież me ry to rycz nej ogro dom po szko do wa -
nym po wo dzią. W ce lu zła go dze nia skut ków po wo dzi
zo sta ło uru cho mio ne spe cjal ne kon to „Po wódź 2010”, na
któ re jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD i dział kow cy mo gą
wpła cać środ ki prze zna czo ne na po moc dla po wo dzian. 

Ze wstęp nych ana liz wy ni ka, że środ ki, któ ry mi bę dzie
dys po no wał Zwią zek na usu nię cie skut ków po wo dzi, bę -
dą nie wy star cza ją ce na po moc dla ROD do tknię tych po -
wo dzią. Sza cu je się, że bę dzie po trzeb nych co naj mniej
kil ka dzie siąt mi lio nów zło tych.

W tej sy tu acji każ da po moc rze czo wa i fi nan so wa jest
nie zbęd na. Dla te go też Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców zwra ca się do Pa na Mi ni stra o ob ję -
cie ro dzin nych ogro dów dział ko wych szcze gól ny mi
wzglę da mi przy udzie la nej po mo cy fi nan so wej i rze -
czo wej. W szcze gól no ści zwra ca my się o:

– prze zna cze nie w ra mach fun du szy ochro ny śro do -
wi ska, środ ków fi nan so wych ma ją cych na ce lu po moc 
w usu nię ciu skut ków po wo dzi w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych,

– uję cie ogro dów dział ko wych w pro gra mach, ma ją -
cych na ce lu po moc zwią za ną z usu nię ciem skut ków
po wo dzi wy ni ka ją cą z ochro ny przy ro dy, za pew nie nia
pra wi dło wej go spo dar ki wod nej i go spo dar ki od pa da -
mi. 

– ob je cie ogro dów dział ko wych szcze gól ny mi roz wią -
za nia mi praw ny mi zwią za ny mi z usu wa niem skut ków
po wo dzi. 

Szcze gól nie, że wy stę pu je du że praw do po do bień -
stwo, że wo da po wo dzio wa wpły nę ła na ska że nie gle by
w ogro dach sub stan cja mi szko dli wy mi ta ki mi jak np.
me ta le cięż kie, sub stan cje ro po po chod ne, środ ki
ochro ny ro ślin. Do dat ko wym źró dłem nie bez pie czeń -
stwa jest rów nież ska że nie mi kro bio lo gicz ne po cho dzą -
ce od wy my cia drob no ustro jów ze skła do wisk od pa -
dów oraz zbior ni ków na nie czy sto ści cie kłe. 

W ce lu za bez pie cze nia zdro wia i ży cia dział kow ców
ko niecz ne jest pod ję cie rów nież dzia łań zwią za nych z
re kul ty wa cją gle by i usu nię ciem ska że nia wo dy pit nej. 

Kra jo wa Ra da PZD wy ra ża głę bo kie prze ko na nie, że je -
dy ne so li dar ne oraz wie lo kie run ko we dzia ła nia mo gą
przy czy nić się do znacz ne go zła go dze nia skut ków po wo -
dzi i przy wró ce nia pra wi dło we go funk cjo no wa nia ogro -
dów, speł nia ją cych po zy tyw ną ro lę w urba ni sty ce i eko -
sys te mie miast i gmin, a tak że w kształ to wa niu zdro we go
oto cze nia czło wie ka. 

Z po wa ża niemWarszawa, dnia 2 czerwca 2010 r.
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PRE ZES 
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki 

Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
Ma jo wa po wódź, któ ra spu sto szy ła nasz kraj do tknę ła

tak że ogrom ną rze szę dział kow ców. Ska la znisz czeń jest
więk sza niż pa mięt nej po wo dzi z 1997 r. We dług da nych
na dzień dzi siej szy za la nych przez po wódź zo sta ło 293
ogro dy na te re nie 12 wo je wództw. Pod wo dą zna la zło się
po nad 1700 hek ta rów i 50.000 dzia łek ro dzin nych. Znisz -
cze nia są ogrom ne za rów no w in fra struk tu rze ogro dów, 
a więc sie ci wo do cią go wej, elek trycz nej, dro gi, bu dyn ki,
ogro dze nia, ale tak że po wódź po chło nę ła do by tek dział -
kow ców, któ ry mie li na dział kach. Zwią zek pod jął już
dzia ła nia, aby przyjść z po mo cą ogro dom i dział kow com
w od bu do wie in fra struk tu ry. Gro ma dzi my środ ki na tę po -
moc i jak do tej po ry po mo cy tej udzie la ją dział kow cy 
i struk tu ry Związ ku z te re nów nie ob ję tych po wo dzią. 

Jed nak aby przy stą pić do od bu do wy ogro dów po trzeb -
ne jest naj pierw osza co wa nie szkód, a w tym naj pil niej sze
zba da nie gle by. W ogro dach pod to pio nych wo da mi pod -
skór ny mi ten pro blem ra czej nie wy stę pu je, jed nak więk -
szość ogro dów za la nych zo sta ło fa lą po wo dzio wą nio są cą
wie le za nie czysz czeń che micz nych i bio lo gicz nych. Zba -

da nie ska że nia gle by to pod sta wo wa czyn ność, aby moż -
na by ło pod jąć dal sze dzia ła nia w ce lu od ka że nia gle by.
Obec nie skut ka mi ta kie go ska że nia gle by za gro żo nych
jest oko ło 300–400 ty się cy osób ko rzy sta ją cych z plo nów
na dział kach ob ję tych po wo dzią.

Pa nie Mi ni strze
Dział kow cy to lu dzie nie za moż ni, to przede wszyst kim

lu dzie trze cie go wie ku ży ją cy ze skrom nych eme ry tur 
i rent. Dla nich utra ta te go co na dział ce jest ogrom nym
cio sem, ale cio sem jest tak że per spek ty wa utra ty plo nów,
bo te plo ny są dla nich wy mier nym do dat kiem do bu dże -
tu do mo we go. W tej sy tu acji nie zmier nie waż ne i pil ne
jest prze pro wa dze nie ba dań ja ko ści gle by, aby moż na by -
ło pod jąć od po wied nie dzia ła nia, ale tak że uprze dzić
dział kow ców, że oca la łe plo ny mo gą nie nada wać się do
spo ży cia. 

Dla te go w imie niu ty się cy po szko do wa nych zwra cam
się do Pa na Mi ni stra o po moc w tej spra wie i umoż li wie -
nie prze pro wa dze nia bez płat nych ba dań przez Okrę go we
Sta cje Che micz no – Rol ni cze pró bek zie mi z te re nów
ogro dów dział ko wych ob ję tych po wo dzią.

Dział kow cy to też, jak rol ni cy, pro du cen ci żyw no ści,
oczy wi ście na in ną ska lę, jed nak ze wzglę du na ogrom ne
za gęsz cze nie upraw i ich zróż ni co wa nie na te re nach ogro -
dów, za gro że nie ewen tu al ny mi skut ka mi za tru cia gle by
mo że mieć bar dzo du ży za sięg.

Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi - Ma rek Sa wic ki

Mi ni ster In fra struk tu ry - Ce za ry Gra bar czyk

Z po wa ża niem
PRE ZES

/-/ Eu ge niusz Kon drac ki
Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, oce -

nia jąc sy tu acją spo wo do wa ną po wo dzią, któ ra wy stą pi ła
w bie żą cym ro ku na te re nie wie lu wo je wództw kra ju, in -
for mu je Pa na Mi ni stra, że po za stra ta mi ja kie po wódź wy -
rzą dzi ła w go spo dar stwach do mo wych i rol nych,
znisz cze niu ule gło set ki ro dzin nych ogro dów dział ko wych
i ty sią ce dzia łek ro dzin nych.

Ze wstęp nych sza cun ków wy ni ka, że na dzień 1 czerw -
ca 2010 r. klę ska po wo dzi do tknę ła 296 ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych na te re nie 12 wo je wództw. W wo je -
wódz twie ślą skim po wo dzią zo sta ło do tknię tych 81 ROD
o łącz nej po wierzch ni 471, 56 ha i 12 746 dzia łek, w wo -
je wódz twie dol no ślą skim – 19 ROD, o łącz nej po -
wierzch ni 139, 33 ha i 3106 dzia łek, w wo je wódz twie

opol skim – 25 ROD, o łącz nej po wierzch ni 370,57 ha 
i 8676 dzia łek, w wo je wódz twie pod kar pac kim – 20
ROD, o łącz nej po wierzch ni 114, 24 ha i 2946 dzia łek, 
w wo je wódz twie ma ło pol skim – 53 ROD, o łącz nej po -
wierzch ni 217,48 ha i 5337 dzia łek, w wo je wódz twie
świę to krzy skim –10 ROD, o łącz nej po wierzch ni 43 ha
i 1016 dzia łek, w wo je wódz twie łódz kim –13 ROD, 
o łącz nej po wierzch ni 37, 66 ha i 1247 dzia łek, w wo je -
wódz twie ma zo wiec kim – 4 ROD (trwa w dal szym cią -
gu usta la nie po wierzch ni i ilo ści dzia łek po szko do wa nych
po wo dzią), w wo je wódz twie ku jaw sko -po mor skim – 32
ROD, o łącz nej po wierzch ni 166,57 ha i 4121 dzia łek, 
w wo je wódz twie po mor skim –1 ROD, o łącz nej po -
wierzch ni 4 ha i 120 dzia łek w wo je wódz twie lu bu skim
– 8 ROD, o łącz nej po wierzch ni 66,64 ha i 1473 dzia łek,
w wo je wódz twie wiel ko pol skim – 20 ROD, o łącz nej po -
wierzch ni 71,55 ha i 1891 dzia łek.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2010 r.
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Tym sa mym, łącz na po wierzch nia za la nych ro dzin nych
ogro dów dział ko wych obec nie to 1 702,59 ha i obej mu je
42 679 dzia łek ro dzin nych. Jed nak że sy tu acja po wo dzio -
wa w ogro dach ule ga cią głym zmia nom i na dal część
ogro dów, rów nież w in nych wo je wódz twach jest za gro -
żo na za la niem bądź pod to pie niem.

We wszyst kich ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
przez któ re prze szła po wódź wy stą pi ły stra ty w in fra struk -
tu rze ogro do wej. Znisz cze niu ule gły ale je ogro do we,
ogro dze nia, ro wy me lio ra cyj ne, jak rów nież dro gi do jaz -
do we, stud nie, do my dział kow ca, bu dyn ki go spo dar cze,
skrzyn ki elek trycz ne oraz sieć wo do cią go wa. Po za in fra -
struk tu rą, uszko dze niu ule gły rów nież al ta ny i na sa dze nia
na dział kach ro dzin nych. Wie lu dział kow ców, w tym eme -
ry tów i ren ci stów zo sta ło wręcz po zba wio nych moż li wo -
ści ko rzy sta nia z dzia łek, któ ra mia ła dla nich ogrom ne
zna cze nie - by ła pod sta wą eg zy sten cji, a cza sem je dy nym
do rob kiem ży cia.

Już ze wstęp nych ana liz wy ni ka, że stra ty ja kie spo wo -
do wa ła po wódź w ma jąt ku ogro dów dział kow ców są
ogrom ne, się ga ją ce kil ku dzie się ciu mi lio nów zło tych. 
W wie lu przy pad kach przy wró ce nie ogro dów dzia ło wych
do sta nu przed po wo dzią bę dzie moż li we wy łącz nie po -
przez re kon struk cję i od bu do wę ogro dów od po staw, co
bę dzie trwa ło la ta mi i wy kra cza po za moż li wo ści fi nan so -
we Związ ku i dział kow ców. Aby ogro dy, któ re do zna ły
szkód w wy ni ku po wo dzi mo gły w przy szło ści pra wi dło -
wo funk cjo no wać ko niecz ne jest udzie le nie im wspar cia
fi nan so we go na od two rze nie in fra struk tu ry ogro do wej, re -
kul ty wa cję gle by, na wie zie nie zie mi upraw nej, wy wóz od -
pa dów, uzu peł nie nie wyrw czy na wap no wa nie dzia łek.
W żad nym ra zie nie ma co li czyć, że ogro dy dział ko we,
któ re zna la zły się pod wo dą bę dą w sta nie sa me udźwi -
gnąć ta ki cię żar bez ja kiej kol wiek po mo cy. 

Dla te go też Pol ski Zwią zek Dział kow ców w mia rę 
w swo ich moż li wo ści fi nan so wych przy jął za prio ry te to -
we za da nie nie sie nie po mo cy fi nan so wej, jak rów nież me -
ry to rycz nej ogro dom po szko do wa nym po wo dzią. W ce lu
zła go dze nia skut ków po wo dzi zo sta ło uru cho mio ne spe -
cjal ne kon to „Po wódź 2010”, na któ re jed nost ki or ga ni -
za cyj ne PZD i dział kow cy mo gą wpła cać środ ki prze zna -
czo ne na po moc dla po wo dzian. 

Ze wstęp nych ana liz wy ni ka, że środ ki, któ ry mi bę dzie
dys po no wał Zwią zek na usu nię cie skut ków po wo dzi, bę -
dą nie wy star cza ją ce na po moc dla ROD do tknię tych po -
wo dzią. Sza cu je się, że bę dzie po trzeb nych co naj mniej
kil ka dzie siąt mi lio nów zło tych.

W tej sy tu acji każ da po moc rze czo wa i fi nan so wa jest
nie zbęd na. Dla te go też Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców zwra ca się do Pa na Mi ni stra o ob ję -
cie ro dzin nych ogro dów dział ko wych szcze gól ny mi
wzglę da mi przy udzie la nej po mo cy fi nan so wej i rze -
czo wej. W szcze gól no ści zwra ca my się o:

– prze zna cze nie środ ków fi nan so wych ma ją cych na
ce lu po moc w usu nię ciu skut ków po wo dzi w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych,

– uję cie ogro dów dział ko wych w pro gra mach i pro -
jek tach zwią za nych z bu dow nic twem i go spo dar ką
prze strzen ną, ma ją cych na ce lu po moc w od bu do wie
znisz czo nych obiek tów bu dow la nych i in fra struk tu ry
tech nicz nej,

– ob ję cie ogro dów dział ko wych szcze gól ny mi roz wią -
za nia mi praw ny mi zwią za ny mi z usu wa niem skut ków
po wo dzi.

Kra jo wa Ra da PZD wy ra ża głę bo kie prze ko na nie, że je -
dy ne so li dar ne oraz wie lo kie run ko we dzia ła nia mo gą
przy czy nić się do znacz ne go zła go dze nia skut ków po wo -
dzi i przy wró ce nia pra wi dło we go funk cjo no wa nia ogro -
dów, speł nia ją cych po zy tyw ną ro lę w urba ni sty ce i eko -
sys te mie miast i gmin, a tak że w kształ to wa niu zdro we go
oto cze nia czło wie ka. 

Z po wa ża niem

Okrę go wy Za rząd Pod la skie go Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Bia łym sto ku w związ ku z po wo dzią, któ -
ra na wie dzi ła ol brzy mie po ła cie kra ju, w tym i ogro dy

dział ko we, zwra ca się do wszyst kich za rzą dów ROD 
i dział kow ców o po moc fi nan so wą ogro dom dział ko wym
i dział kow com z te re nów, przez któ re prze szła wiel ka wo -

6. Apele okr´gowych zarzàdów PZD

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

APEL
Okrę go we go Za rzą du Pod la skie go PZD w Bia łym sto ku

z dnia 31 ma ja 2010 r.
w spra wie usu wa nia skut ków po wo dzi

Warszawa, dnia 2 czerwca 2010 r.
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da, w ce lu usu wa nia skut ków po wo dzi. Z do tych czas ze -
bra nych da nych wy ni ka, że po wódź ob ję ła 300 ogro dów,
1700 dzia łek użyt ko wa nych przez 43000 ro dzin dział ko -
wych. Stra ty są ol brzy mie się ga ją ce wie lu mi lio nów zło -
tych. Dział kow cy z tych te re nów sa mi nie ma ją szans na
usu nię cie skut ków po wo dzi. Z tych wzglę dów ocze ku ją

na po moc tych, któ rych nie szczę ście omi nę ło i mo gą jej
udzie lić. Kra jo wa Ra da w tym ce lu utwo rzy ła spe cjal ne
kon to pod na zwą „Po wódź 2010” w Ban ku Pol skiej Spół -
dziel czo ści SA I Od dział w War sza wie nr 43 1930 1523
2310 0310 2039 0005, na któ re moż na wpła cać środ ki
prze zna czo ne na po moc dział kow com po wo dzia nom.

Okrę go wy Za rząd Pod la ski Pol skie go Związ ku
Dział kow ców

Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku

APEL
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Gdań sku

w spra wie po mo cy dział kow com, któ rych do tknę ła po wódź

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Gdań sku, ob ra du ją cy w dniu 8 czerw ca 2010 r. zwra ca
się do Za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych i
użyt kow ni ków dzia łek w na szym okrę gu o udzie le nie po -
mo cy fi nan so wej ogro dom i dział kow com, któ rzy po nie -
śli ogrom ne stra ty w wy ni ku po wo dzi, ja ka ich na wie dzi ła.

Współ czu je my na szym Ko le żan kom i Ko le gom – Człon -
kom Związ ku, któ rzy po nie śli nie po we to wa ne stra ty w mie -
niu i upra wach na wy ko rzy sty wa nych dział kach w Ro -
dzin nych Ogro dach.

Dział kow cy Okrę gu Gdań skie go wie lo krot nie po ka za li,
że po tra fią so li da ry zo wać się, współ czuć i po ma gać tym,
któ rych ży wioł na ra ził na znacz ne stra ty, a wie lu przy pad -
kach po zba wił do rob ku ca łe go ży cia. Ule gła znisz cze niu
też in fra struk tu ra ogro dów znaj du ją cych się na te re nach
do tknię tych po wo dzią.

Ogro dy i go spo da ru ją cy w nich dział kow cy do tknię ci
klę ską po wo dzi li czą na na szą po moc, któ ra przy czy ni się
do szyb kie go usu nię cia szkód.

Li kwi da cja skut ków po wo dzi bę dzie trud na, nie zwy kle
kosz tow na i czę sto nie moż li wa do po nie sie nia przez
Dział kow ców, bo oprócz wła snych na nie sień, od bu do wy
in fra struk tu ry i urzą dzeń ogro do wych, w wie lu przy pad -
kach ko niecz na bę dzie re kul ty wa cja gle by.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Gdań sku ape lu je, nie bądź my obo jęt ni! Wspo móż my
tych, któ rzy po nie śli stra ty spo wo do wa ne przez na tu rę, 
a sa mi nie są w sta nie po nieść kosz tów ich usu wa nia. Za -
de kla ro wa ną przez Za rzą dy ROD i in dy wi du al nych dział -
kow ców po moc mo że my wno sić na kon to „PO WÓDŹ
2010” w Ban ku Pol skiej Spół dziel czo ści SA I Od dział w
War sza wie nr 43 1930 1523 2310 0310 2039 0005, utwo -
rzo ne przez Kra jo wą Ra dę PZD, do wy ko rzy sta nia tyl ko
przez dział kow ców -po wo dzian.

Li czy my, że nasz apel spo tka się ze zro zu mie niem i po -
zy tyw nym od dźwię kiem ze stro ny dział kow ców Okrę gu
Gdań skie go.

/-/ Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków OZ 
w Gdań sku

Za Za rząd Okrę go wy w Gdań sku
/-/ Pre zes

Gdańsk, 8 czerw ca 2010 r.

Pre zy dium OZ PZD w Zie lo nej Gó rze

Za rząd ROD 
wszyst kie 

W na wią za niu do APEL -u Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 26 ma ja 2010 r. i Ze bra nia Okrę go we go Za rzą -
du PZD od by te go w dniu 31 ma ja 2010 r., Pre zy dium
Okrę go we go Za rzą du PZD w Zie lo nej Gó rze zwra ca się
z proś bą o po moc fi nan so wą dla ro dzin nych ogro dów
dział ko wych do tknię tych po wo dzią, któ ra po słu ży do od -

bu do wy in fra struk tu ry tech nicz nej oraz urzą dzeń a tak że
na sa dzeń w ROD.

Środ ki pro si my prze ka zy wać na spe cjal ne kon to:
„Po wódź 2010” w: Ban ku Pol skiej Spół dziel czo ści

S.A. I Od dział w War sza wie
nr: 43 1930 1523 2310 0310 2039 0005.
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Te go rocz na po wódź wy rzą dzi ła bar dzo du że szko dy 
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w wie lu okrę go wych
za rzą dach.

W na szym Okrę gu cał ko wi cie za la nych zo sta ło ok. 2 ty -
sią ce dzia łek (75 ha w 8 ROD w No wej So li i w 3 ROD
w By to miu Od rzań skim).

Po mi mo zna czą cej po mo cy, ja kiej udzie li ROD Okrę -
go wy Za rząd to każ da zło tów ka prze ka za na z ogro dów
dla po wo dzian bę dzie mia ła istot ne zna cze nie w od bu do -
wie bar dzo znisz czo nej in fra struk tu ry ogro do wej.

PO MÓŻ MY WSZY SCY DZIAŁ KOW COM - PO WO -
DZIA NOM!

Z dział ko wym po zdro wie niem 
Pre zes

/-/ mgr inż. Ma rian Pa siń skiZie lo na Gó ra, 2 czerw ca 2010 r.

7. Sytuacja Zwiàzku we Wrocławiu

Oświad cze nie Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu 

W związ ku z za miesz czo ny mi na ła mach Ga ze ty Wro -
cław skiej – Pol ska The Ti mes i Ga ze ty Wy bor czej z dnia
24 i 25 ma ja br. wy po wie dzia mi Pre zy den ta Wro cła wia -
Pa na Ra fa ła Dut kie wi cza i by łe go Pre zy den ta Wro cła wia
- Pa na Sta ni sła wa Hu skow skie go su ge ru ją cy mi ja ko by
wa ły prze ciw po wo dzio we na Ko za no wie nie zo sta ły wy -
bu do wa ne z po wo du ich blo ko wa nia przez dział kow ców
- Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu oświad cza, że do dnia dzi siej sze go do or ga -
nów Pol skie go Związ ku Dział kow ców nie wpły nął for -
mal nie ża den wnio sek o li kwi da cję te re nów ogro dów
dział ko wych pod bu do wę wa łów. Okrę go wy Za rząd
oświad cza, że po mi mo usil nych sta rań, skła da nych od
200lr. wnio sków, pism kie ro wa nych do władz Wro cła wia
nikt z przed sta wi cie li władz Mia sta ani po przed ni ani
obec ny Pre zy dent nie pro wa dzi li roz mów z or ga na mi
Związ ku i z dział kow ca mi w spra wie bu do wy wa łów na
te re nach obec nych ogro dów. Okrę go wy Za rząd oświad -
cza, że kon cep cja lo ka li za cji wa łów prze ciw po wo dzio -
wych po wsta ła w 200l r., a jej au to rem był Mi chał
Pu tow ski z „Hy dro pro jek tu”. Kon cep cja ta, a na stęp nie
pro jekt lo ka li za cji i bu do wy wa łu spo rzą dzo ny w la tach
2004 - 2006 za kła dał fi zycz ną li kwi da cję 3 ro dzin nych
ogro dów dział ko wych tj. „Nad Rzecz ką”, „Sie lan ka" i im.
„Dzier żo nia” o łącz nej po wierzch ni 10 ha 86 ar., w któ -
rych dział ki użyt ku je 280 ro dzin. Miej sco we pla ny za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go dla ob sza ru prze wi dzia ne go
pod wa ły uchwa lo ne przez Ra dę Miej ską Wro cła wia we
wrze śniu 2003r. oraz w mar cu 2006 r. za kła da ły rów nież
do ce lo wą li kwi da cję po zo sta łych trzech ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych po zo sta ją cych w tzw. mię dzy wa łu tj.
„Za bło cie” „Pod La sem” i „Ar chi me des” o łącz nej po -
wierzch ni 20 ha, w któ rych dział ki użyt ku je 699 ro dzin.
Za tem w związ ku z prze wi dy wa ną bu do wą wa łów prze -
ciw po wo dzio wych li kwi da cji ule gły by wszyst kie 6 ogro -
dów dział ko wych o pow. 30 ha. Dział ki stra ci bli sko 1000

ro dzin głów nie miesz kań ców Ko za no wa. Okrę go wy Za -
rząd pod kre śla, że 22,50 ha w/w ogro dów dział ko wych
wła dze Wro cła wia prze ka za ły w la tach 2000-2002 Pol -
skie mu Związ ko wi Dział kow ców w użyt ko wa nie wie czy -
ste. Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców
we Wro cła wiu oraz za rzą dy 6 ogro dów dział ko wych jak i
sa mi dział kow cy nie są i ni gdy nie by li prze ciw ni bu do wie
wa łów prze ciw po wo dzio wych. Ja ko miesz kań cy Ko za no -
wa ro zu mie ją ko niecz ność bu do wy wa łów, pra gną jed nak -
że by wraz z ochro ną prze ciw po wo dzio wą osie dla na
Ko za no wie chro nio ne by ły choć by w czę ści rów nież te re -
ny ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Dla te go też od sa -
me go po cząt ku tj. 2001 r, wnio sko wa li za przy ję ciem
przez wła dze jed ne go z 3-ch wa rian tów lo ka li za cji bu do -
wy wa łów, któ ry za kła dał ich bu do wę w dal szej, ale nie -
wiel kiej od le gło ści od osie dla, rów nież na te re nach
ogro dów. Nikt z przed sta wi cie li władz nie pró bo wał jed -
nak z dział kow ca mi na ten te mat roz ma wiać. 

Okrę go wy Za rząd in for mu je, że wła dze Wro cła wia do -
tąd nie za pro po no wa ły te re nów za stęp czych ogro dów za
ewen tu al nie li kwi do wa ne, nie wska za ły lo ka li za cji ta kich
ogro dów na któ re mo gli by prze nieść się dział kow cy, ani
nie okre śli ły ter mi nów ich bu do wy. Do ta kich dzia łań
i obo wiąz ków ob li gu ją wła dze Mia sta prze pi sy usta wy 

o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Za nie dba nia w tej
spra wie są znacz ne, tym bar dziej, że uchwa la ne obec ne
Stu dium i Pla ny Miej sco we Za go spo da ro wa nia Prze -
strzen ne go nie prze wi du ją no wych te re nów pod ogro dy.
Od po wie dzial ność za ten stan po no si mię dzy in ny mi Biu -
ro Roz wo ju Wro cła wia.

Okrę go wy Za rząd stwier dza, że w związ ku z ka ta kli -
zmem ja ką jest ko lej na po wódź we Wro cła wiu by li i obec -
ni de cy den ci Wro cła wia na wza jem obar cza ją się wi ną za
nie przy go to wa nie Mia sta do ochro ny przed po wo dzią 
i pró bu ją obar czyć wi ną za ten stan wszyst kich in nych 
w tym dział kow ców i Zwią zek, któ ry jest prze cież or ga ni -
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za cją spo łecz ną. Szcze gól nie bul wer su je nie praw dzi wa
wy po wiedź by łe go Pre zy den ta Wro cła wia Pa na Sta ni sła -
wa Hu skow skie go za miesz czo na na 7 stro nie Ga ze ty Wro -
cław skiej. Nie jest bo wiem praw dą, że wła dze mia sta „si łą
do pro wa dzi ły do bu do wy wa łów” na Za ci szu. Praw dą jest,
że na po le ce nie ów cze snych władz Wro cła wia, w cza sie
po wo dzi w lip cu 1997 r. spy cha cza mi fi zycz nie zli kwi do -
wa no le gal ne ogro dy dział ko we. Wa ły na Za ci szu zo sta ły
od bu do wa ne wraz z dro ga mi na wa le a nie obok nich, po
pod pi sa niu Po ro zu mie nia z Pol skim Związ kiem Dział -

kow ców i po za war ciu Ugo dy w wy ni ku to czą cych się
wów czas licz nych roz praw są do wych z po zwów dział -
kow ców i Związ ku prze ciw ko Gmi nie Wro cław. Z ty tu łu
li kwi da cji ogro dów na Za ci szu i Sę pol nie Gmi na Wro cław
wy pła ci ła dział kow com i Związ ko wi po nad 3 mln zł od -
szko do wań.

Okrę go wy Za rząd ocze ku je pod ję cia po waż nych roz -
mów w spra wie bu do wy wa łów na Ko za no wie przy po -
sza no wa niu obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa.

Pre zes Okrę go we go Za rzą du we Wro cła wiu
/-/ Mgr Ja nusz Mosz kow ski

In for ma cja z kon fe ren cji pra so wej 

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu in for mu je, że w dniu 27 ma ja br. w sie dzi bie
OZ od by ła się Kon fe ren cja pra so wa na te mat bu do wy wa -
łów prze ciw po wo dzio wych na Ko za no wie i li kwi da cji
pod wa ły te re nów ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

W Kon fe ren cji, któ rą zwo łał Okrę go wy Za rząd uczest -
ni czy li z ra mie nia OZ – Pre zes OZ, Wi ce pre ze si Jó zef
Smo lis i Jan Rój oraz Se kre tarz OZ – Bar ba ra Ko rol czuk.

W Kon fe ren cji uczest ni czy li tak że człon ko wie za rzą -
dów 6 ogro dów po ło żo nych na Ko za no wie (11 osób) oraz
2-óch pre ze sów in nych ogro dów dział ko wych Wro cła wia.

Na Kon fe ren cję przy by li dzien ni ka rze Ra dia TOK.FN,
Pol skie Ra dio Wro cław, Ga ze ty Wy bor czej – Od dział
Wro cław, Ga ze ty Wro cław skiej -Pol ska The Ti mes, Fakt -
-u, TVN –24, (7 osób).

Kon fe ren cję otwo rzy ła i pro wa dzi ła Se kre tarz OZ 
– Bar ba ra Ko rol czuk, któ ra udzie li ła gło su Pre ze so wi OZ.

Pre zes wy gło sił Oświad cze nie, za wie ra ją ce hi sto rię pro -
jek to wa nia, uchwa la nia pla nów miej sco wych dot. wa łów
Ko za now skich, a tak że do tych cza so wy sto su nek władz
okrę go wych Związ ku w tej spra wie.

Na licz ne py ta nia dzien ni ka rzy od po wie dzi udzie la li
Pre zes OZ, Se kre tarz OZ oraz nie mal wszy scy człon ko wie
za rzą dów ROD na Ko za no wie (Pod La sem, Za bło cie, Sie -
lan ka, Nad Rzecz ką, im. Dzier żo nia i Ar chi me des).

Za rów no człon ko wie Za rzą dów ROD jak i przed sta wi -
cie le OZ po in for mo wa li, że nie są prze ciw ni bu do wie wa -
łów prze ciw po wo dzio wych na te re nach ogro dów dział -
ko wych, ale li kwi da cja te re nów ROD mu si od by wać się

zgod nie z pra wem za war tym w usta wie o ROD, tj. dział -
kow com i Związ ko wi na le żą się od szko do wa nia jak i ogro -
dy za stęp cze. Po in for mo wa li, że do tych czas nikt z władz
Wro cła wia nie pró bo wał roz ma wiać ze Związ kiem w spra -
wie bu do wy wa łów i li kwi da cji ogro dów, nie by ło do tych -
czas ani jed ne go for mal ne go wy stą pie nia w tej spra wie.

Po twier dzo no na to miast, że za rów no Okrę go wy Za rząd
jak i za rzą dy ROD dzia ła jąc w in te re sie ro dzin dział kow -
ców (1000 ro dzin) tak że miesz kań ców Ko za no wa po zy -
tyw nie opi nio wa li III i II wa riant lo ka li za cji bu do wy
wa łów, opi niu jąc ne ga tyw nie wa riant I. Opi nie te zo sta ły
przez Ra dę Miej ską Wro cła wia od rzu co ne.

Przy ję cie wa rian tu I, któ ry zna lazł się w 2003 i w 2006 r.
w za twier dzo nych miej sco wych pla nach za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go po wo du je fi zycz ną li kwi da cję 3 ogro -
dów dział ko wych a po nad to 3 dal szym ogro dom od ma wia
się dal sze go ist nie nia.

Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du oświad czy li, że w
przy pad ku zło że nia wnio sku o li kwi da cję i wszyst kich
wy ma ga nych pra wem do ku men tów, zo sta nie on nie -
zwłocz nie roz pa trzo ny. Go to wy jest rów nież na roz mo wy
w tej spra wie, je że li zo sta ną za pro po no wa ne przez wła -
dze Wro cła wia. Oświad czy li, że na eta pie kon cep cji, pro -
jek tów i pla nów or ga ny Związ ku mia ły pra wo i obo -
wią zek wy po wia dać się i kry ty ko wać nie któ re roz wią za -
nia. Ale przed kła da ne pro po zy cje za wsze wią za ły się 
z ochro ną prze ciw po wo dzio wą za rów no osie dla Ko za -
nów, ale rów nież i choć by czę ści ogro dów dział ko wych.

Pre zes OZ
/-/ mgr Ja nusz Mosz kow ski

/-/ 20 pod pi sów
Wro cław, 28 ma ja 2010 r.



37

Kra jo wa Ra da PZD  3.081.140,72 zł
w tym z Wy daw nic twa „dział ko wiec” 1.581.140,72 zł
Okrę go wy Za rząd w Czę sto cho wie 3.000 zł
ROD Im. Hu ta w Czę sto cho wie 400 zł
Fur mań czyk Hen ryk i Te re sa 
Czę sto cho wa 100  zł
Okrę go wy Za rząd w Le gni cy 5.000 zł
ROD Pod la sie – Haj nów ka 350 zł
Okrę go wy Za rząd w Słup sku 10.000 zł
Ar tur Ga jek – Kę pi ce 400 zł
Agniesz ka Bo ra tyń ska – Kę pi ce 100 zł
ROD Związ ko wiec – Miast ko 1.000 zł
Okrę go wy Za rząd we Wro cła wiu 30.000 zł

Okrę go wy Za rząd Ślą ski 
w Ka to wi cach 1.000.000 zł
Okrę go wy Za rząd War miń sko -Ma zur ski 
w Olsz ty nie 15.000 zł
ROD 1000-le cia Świe bo dzin 400 zł
ROD 35-le cia Zie lo na Gó ra 300 zł
ROD im. B. Chro bre go Szpro ta wa 200 zł
Okręgowy Zarząd Mazowiecki 
w Warszawie 500.000 zł
ROD „Sady Antoniukowskie” Białystok 1.000 zł
ROD „Horyzont” Bydgoszcz 665 zł
ROD im. Sempołowskiej Piła 200 zł

Spo rzą dził:
Wy dział Fi nan so wo -Księ go wy

8. Pierwsze wpłaty na konto „Powódê 2010”

Deklaracja kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego

Sza now ni Dział kow cy, Dro dzy Przy ja ciel!
Ja ko kan dy dat Le wi cy na pre zy den ta RP pra gnę za pew -

nić pol skich dział kow ców o mo im po par ciu dla Wa szych
wy sił ków i sta rań o za cho wa nie i roz wój pra wie pię ciu ty -
się cy ro dzin nych ogro dów dział ko wych słu żą cych kil ku
mi lio nom osób w na szym kra ju. Od dwu dzie stu lat ta pięk -
na idea jest nie ustan nie ata ko wa na przez roz ma ite śro do wi -
ska po li tycz ne i eko no micz ne. Przez ca ły ten czas So jusz
Le wi cy De mo kra tycz nej, któ ry mam za szczyt kie ro wać 
i re pre zen to wać, sta wał w obro nie dział kow ców i ich
Związ ku. Wspól nie od pie ra li śmy ko lej ne pró by znisz cze -
nia sa mo rzą du dział ko we go i za własz cze nia je go do rob ku,
któ re po dej mo wa no w in te re sie bo ga tych kosz tem tych
naj bied niej szych człon ków na sze go spo łe czeń stwa -eme -
ry tów, ren ci stów i bez ro bot nych. Ra zem wy wal czy li śmy
w 2005 ro ku uchwa le nie usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, któ ra w peł ni za bez pie cza pra wa i in te re sy
dział kow ców i ich ogro dów. Dzię ki niej Pol ska zaj mu je
czo ło we miej sce w Eu ro pie, ja ko kraj o naj bar dziej roz wi -
nię tym ogrod nic twie dział ko wym, któ ry sta no wi for mę za -
bez pie cze nia so cjal nych in te re sów ro dzin.

Na sze za an ga żo wa nie w obro nę praw dział kow ców wy -
ni ka ze wspól nych war to ści, u któ rych pod staw le ży nie -
złom ne prze ko na nie, że to czło wiek jest naj waż niej szy, że
oso by naj mniej uprzy wi le jo wa ne za słu gu ją na po moc 
i wspar cie, że do bra ma te rial ne po win ny słu żyć wszyst kim,
a nie tyl ko naj bo gat szym. Oso bi ście po strze gam Wasz
Zwią zek, ja ko or ga ni za cję, któ ra w prak ty ce re ali zu je po -

wyż sze war to ści. Sta wia so bie za cel two rze nie pięk nych
ogro dów słu żą cych nie tyl ko śro do wi sku i przy ro dzie, ale
przede wszyst kim czło wie ko wi. Je ste ście otwar ci na każ -
de go bez wzglę du na ich wiek, płeć, wy zna nie, sym pa tie
po li tycz ne, czy za sob ność port fe la. To bar dzo waż ne w dzi -
siej szych cza sach, w któ rych kult pie nią dza i bo ga ce nia się
za wszel ką ce nę jak że czę sto przy sła nia naj waż niej sze spra -
wy, o któ rych dział kow cy ni gdy nie za po mnie li.

Dla te go też pol ska Le wi ca po dej mie wszel kie sta ra nia,
aby za pew nić dział kow com god ne wa run ki do pra cy i wy -
po czyn ku. W dal szym cią gu bę dzie my bro nić ogrod nic -
twa dział ko we go przed każ dym ata kiem. Nie zgo dzi my
się na pod wa ża nie pod sta wo wych praw dział kow ców i ich
Związ ku za pi sa nych w usta wie o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. W szcze gól no ści bę dzie my wspie rać śro do -
wi sko dział ko we w je go dą że niach w obro nie tej usta wy,
któ rą po raz ko lej ny pró bu je się za kwe stio no wać - tym ra -
zem po przez wnio sek do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
Uwa ża my, że to dzia ła nie ma cha rak ter ści śle po li tycz ny
i zmie rza w isto cie do osła bie nia po zy cji dział kow ców w
ce lu ich usu nię cia z zaj mo wa nych grun tów. Nie przy pad -
ko wo, bo wiem pod wa ża się usta wo wo za gwa ran to wa ne
pra wa dział kow ców do użyt ko wa nej przez nich zie mi oraz
wy pra co wa ne go ma jąt ku. Pod po zo rem za cho wa nia zgod -
no ści z Kon sty tu cją pod ję to dzia ła nia wy mie rzo ne w pod -
sta wo we pra wa kon sty tu cyj ne mi lio no wej rze szy
oby wa te li. Po raz ko lej ny Je ste ście zmu sze ni do obro ny

III. Informacje

Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
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tra dy cji, do rob ku, sa mo rząd no ści i nie za leż no ści po nad
stu let nie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Pra gnę Was jed nak za pew nić, że rów nież i w tej wal ce
nie bę dzie cie osa mot nie ni. Pol scy dział kow cy i ich Zwią -

zek mo gą li czyć na wspar cie Le wi cy oraz mo je oso bi ste
za an ga żo wa nie. Je ste śmy otwar ci i go to wi na dal szą
współ pra cę dla do bra dział kow ców, ich Związ ku oraz pra -
wie pię ciu ty się cy ro dzin nych ogro dów dział ko wych!

Z po wa ża niem
/-/ Grze gorz Na pie ral skiWar sza wa, 19 ma ja 2009 r.

Uwa ga na ofer ty z in ter ne to wych firm

Po ja wi ły się ofer ty róż nych firm, któ re pro po nu ją za rzą -
dom ogro dów kom plek so wą ob słu gę, a więc za rzą dza nie
przez in ter net. Kra jo wa Ra da po wstęp nym ba da niu jed -
nej z ofert prze strze ga przed ko rzy sta niem z niej, gdyż fir -
ma ją ofe ru ją ca wcho dzi w po sia da nie peł nych da nych
oso bo wych człon ków Związ ku oraz peł nej in for ma cji 
o fi nan sach ROD. 

Zwra ca my uwa gę, że da ne oso bo we człon ków PZD nie
mo gą być udo stęp nia ne pod mio tom ze wnętrz nym nie ma -
ją cym usta wo we go ze zwo le nia na wgląd w te da ne. Zbiór
da nych człon ków Związ ku dla te go nie pod le ga re je stra cji u
Ge ne ral ne go In spek to ra Da nych Oso bo wych, gdyż jest wy -
ko rzy sty wa ny wy łącz nie do ce lów we wnątrz związ ko wych,
ale za sa dy prze cho wy wa nia da nych i ich ochro ny sto su je
się tak że do da nych człon ków PZD.  W świe tle obo wią zu -

ją cej usta wy o ochro nie da nych oso bo wych oraz obo wią zu -
ją cych prze pi sach w PZD udo stęp nia nie da nych ob cym
pod mio tom na le ży uznać za ra żą ce na ru sze nie pra wa. Dla -
te go prze strze ga my za rzą dy ROD, aby nie ko rzy sta ły z żad -
nych ofert, któ re po cią ga ją za so bą prze ka zy wa nie da nych
za strze żo nych do ce lów we wnętrz nych PZD.

Po ja wi ła się tak że in na pro po zy cja w in ter ne cie skie ro -
wa na do OZ w spra wie szko le nia kan dy da tów na dział -
kow ców (koszt 400 zł od oso by). Przy po mi na my, że
szko le nie kan dy da tów od by wa się ze środ ków Fun du szu
Oświa to we go OZ i jest obo wiąz kiem okrę go we go za rzą du. 

Te dwa przy kła dy po win ny uczu lić za rzą dy na pró by
wcho dze nia w spra wy, któ re na le żą do obo wiąz ków sta tu -
to wych struk tur Związ ku, ale tak że na pró by przej mo wa -
nia da nych o człon kach Związ ku i sa mym PZD. 

MP

Kom pu te ro wy pro gram or ga ni za cyj ny dla ROD

Kra jo wa Ra da pro wa dzi dzia ła nia w ce lu opra co wa nia
pro gra mu kom pu te ro we go do za rzą dza nia ro dzin nym
ogro dem dział ko wym, któ ry umoż li wiał by wszyst kim za -
rzą dom ROD pro wa dze nie ca ło ści spraw, łącz nie z ewi -
den cją użyt kow ni ków dzia łek, a tak że speł niał by wy ma-

ga nia do ty czą ce ochro ny da nych oso bo wych. Pro gram
mo gły by sto so wać wszyst kie za rzą dy ROD, a cho dzi
przede wszyst kim o moż li wość za pew nie nia ob słu gi za -
dań sta tu to wych za rzą du oraz peł ne go za rzą dza nia ro dzin -
nym ogro dem dział ko wym.

MP

Pro gram finansowo-księgowy dla ROD

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD de cy zją z dnia 7 kwiet -
nia 2010 r. zde cy do wa ło o pod ję ciu dzia łań w spra wie
wpro wa dze nia jed no li te go pro gra mu kom pu te ro we go do -
sto so wa ne go do po trzeb pro wa dze nia ewi den cji fi nan so -
wo -księ go wej w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Zgod nie z tą de cy zją zo sta ły wy sto so wa ne za py ta nia ofer -
to we do ośmiu spe cja li stycz nych firm. Głów ne za ło że nia
przy ję te do pro gra mu to:

– pro gram mu si być do sto so wa ny do Za kła do we go Pla -
nu Kont, Sta tu tu PZD,

– pro gram po wi nien dzia łać w sys te mie ope ra cyj nym
Win dows,  

– do stęp w każ dym re jo nie Pol ski do usłu gi in for ma -
tycz nej te le fo nicz nie i po przez ewen tu al ną wi zy tę in for -
ma ty ka,

– nad zór pro du cen ta pro gra mu nad je go ak tu ali za cją
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zgod nie z prze pi sa mi Związ ko wy mi i po wszech nie obo -
wią zu ją cy mi,

– Pro gram po wi nien po sia dać mo duł fi nan se i księ go -
wość, ma ga zy no wy, ka so wy, pła co wy, współ pra ca z „Płat -
ni kiem” – ZUS

Pro gram po wi nien po sia dać nie ogra ni czo ną moż li wość
roz bu do wa nia roz ra chun ków tak, aby roz ra chun ki z każ -
dym dział kow cem by ły pro wa dzo ne na wy dzie lo nej kar -
to te ce z po dzia łem na ty tu ły: np. skład ka człon kow ska,
opła ta na rzecz ROD itp. Ak tu al nie wpły wa ją ofer ty do

Kra jo wej Ra dy PZD. Po ze bra niu wszyst kich ofert Pre zy -
dium KR PZD po wo ła spe cjal ną ko mi sję, któ ra do ko na
wy bo ru naj lep szej ofer ty.

Ma my świa do mość, że ist nie je pil na po trze ba do bo ru
od po wied nie go pro gra mu, dla te go dzia ła nia Kra jo wej Ra -
dy PZD są pro wa dzo ne w ta ki spo sób, aby ogro dy chęt ne
do sko rzy sta nia z pro gra mu mo gły już od stycz nia 2011 r.
ewi den cję fi nan so wą ROD pro wa dzić na no wym ujed no -
li co nym pro gra mie fi nan so wo -księ go wym.

Przy go to wa ła:
GK KRPZD 

VII Kon gres OPZZ

W dniach 28-30 ma ja br. w War sza wie ob ra do wał VII
Kon gres Ogól no pol skie go Po ro zu mie nia Związ ków Za -
wo do wych. Go ściem Kon gre su był Pre zes PZD Eu ge -
niusz Kon drac ki. Z try bu ny Kon gre su Pre zes przed sta wił
głów ne pro ble my ogrod nic twa dział ko we go. Po ni żej za -
miesz cza my tekst wy stą pie nia: 

Sza now ni Pań stwo, Dro dzy Przy ja cie le!
W imie niu mi lio na ro dzin dział kow ców z ro dzin nych

ogro dów dział ko wych człon ków PZD, pra gnę prze ka zać
ser decz ne po zdro wie nia dla de le ga tów VII Kon gre su
OPZZ oraz wszyst kich związ kow ców zrze szo nych 
w OPZZ. Zbież ne ide ały i ce le na szych or ga ni za cji, dzia -
ła ją cych w służ bie spo łe czeń stwu, a zwłasz cza lu dziom
pra cy, spra wia ją iż za wsze je ste śmy po tej sa mej stro nie
i słu ży my tej sa mej spra wie. Na sze or ga ni za cje sku pia ją
tych sa mych lu dzi. PZD two rzą przede wszyst kim eme -
ry ci i pra cow ni cy, z któ rych znacz na część by ła lub jest
człon ka mi związ ków bran żo wych gór ni ków, hut ni ków,
me ta low ców, ko le ja rzy, stocz niow ców, na uczy cie li, pra -
cow ni ków służ by zdro wia oraz in nych branż zrze szo nych
w OPZZ. W ich imie niu chciał bym dzi siaj prze ka zać Wam
sło wa uzna nia i po par cia. Ży czy my Wam ko lej nych suk -
ce sów oraz za chę ca my do dal szej współ pra cy na rzecz
spo łe czeń stwa, któ ra zwłasz cza w tych cięż kich cza sach
jest tak po trzeb na.

Sza now ne Ko le żan ki i Ko le dzy!
Mi ja ją ce dni sto ją pod zna kiem dra ma tu spo wo do wa ne -

go po wo dzią. Jej ka ta stro fal ne skut ki do tknę ły set ki ty się -
cy ro dzin. Znisz czo ne zo sta ły do my i za kła dy pra cy,
za la ne po la upraw ne – to dra mat dla se tek ty się cy pol skich
ro dzi, któ rym trze ba po móc. Nie szczę ście nie omi nę ło
rów nież dział kow ców. W ska li kra ju za la ło 1.673 ha ogro -
dów, na któ rych dział ki ma po nad 42,5 ty sią ca ro dzin.
Znisz cze nia są ol brzy mie. Dział kow cy już się or ga ni zu ją
i ma ją na ko go li czyć. Ru szy ła ak cja gro ma dze nia przez
Zwią zek środ ków na od bu do wę in fra struk tu ry w ogro -

dach, re wi ta li za cję ska żo nej gle by i przy wra ca nie ogro -
dów do ży cia. Jed nak na sze środ ki nie za spo ko ją wszyst -
kich po trzeb. Ogro dy li czą na wspar cie władz pu b-
licz nych, zwłasz cza sa mo rzą dów. Dla te go – ko rzy sta jąc 
z oka zji – zwra cam się do Pań stwa o wspar cie sta rań dział -
kow ców o po moc w po szcze gól nych re gio nach. Im szyb -
ciej przy wró ci my ogro dy dział kow com, tym szyb ciej
dział ki bę dą mo gły wspo ma gać ro dzi ny w tych trud nych
cza sach. 

Dro dzy Przy ja cie le 
14 lip ca ubie głe go ro ku od by li śmy I Kon gres PZD.

Uczest ni czy ło w nim kil ka ty się cy dział kow ców z ca łej
Pol ski oraz licz ni go ście, wśród nich Prze wod ni czą cy
OPZZ Pan Jan Guz. Ha słem Kon gre su by ła obro na ogro -
dów i praw dział kow ców przed pro jek tem usta wy po słów
PiS. Wal ka na sze go śro do wi ska, wspar te go mię dzy in ny -
mi przez Wa szą or ga ni za cję, przy nio sła suk ces. Obro ni li -
śmy ogro dy i dział kow ców. Pro jekt PiS prze padł 
w Sej mie. Był to ol brzy mi suk ces na sze go śro do wi ska i
na szych przy ja ciół, za co jesz cze raz dzię ku je my. 

Wy da wa ło się więc, że Zwią zek na resz cie bę dzie mógł
spo koj nie sku pić się na tym, do cze go zo stał po wo ła ny -
roz wi ja niu ogro dów i służ bie dział kow com. Nie ste ty, sta -
ło się ina czej. Na po cząt ku te go ro ku I Pre zes Są du Naj -
wyż sze go za skar żył do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go 
6 za pi sów usta wy o ROD – klu czo wych dla ist nie nia ogro -
dów i gwa ran cji praw dział kow ców. Byt ogrod nic twa
dział ko we go zno wu zo stał za gro żo ny. Dział kow cy zda ją
so bie spra wę, ja kie zna cze nie dla ich przy szło ści ma ją
usta wa o ROD oraz ogól no pol ski Zwią zek, któ ry bro ni ich
praw. Dla te go z ca łe go kra ju do Try bu na łu i Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go pły ną zbio ro we li sty i pe ty cje w obro nie
usta wy. Już te raz jest ich prze szło ty siąc. Nie rzad ko po -
cho dzą od ca łych ogro dów, więc swo je sta no wi sko za ję -
ło w tej spra wie kil ka set ty się cy dział kow ców. Przy-
wo łu jąc ar gu men ty spo łecz ne, so cjal ne oraz praw ne wy -
raź nie wska zu ją na szko dli wość ini cja ty wy I Pre ze sa Są -
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du Naj wyż sze go oraz błęd ność je go za ło żeń. Czy jed nak
ten ma so wy głos spo łe czeń stwa zo sta nie wy słu cha ny? Nie
ma my ta kiej pew no ści. 

Dla te go zwra cam się do Pań stwa o wspar cie dział kow -
ców i ich Związ ku w obro nie usta wy o ROD, w obro nie
praw dział kow ców i ist nie nia ogro dów. Zrób my wszyst ko
aby za cho wać je dla przy szłych po ko leń. Prze szło 100 lat
służ by ogrod nic twa dział ko we go dla spo łe czeń stwa pol -
skie go, a zwłasz cza je go naj uboż szych człon ków, do wo -
dzi, iż jest to wal ka w słusz nej spra wie. 

Pol scy dział kow cy li czą na po moc pol skich związ kow -
ców. Wie rzą, że tak jak do tych czas, nie za wio dą się na
Was. Wszak słu ży my tej sa mej spra wie i wal czy my o to
sa mo – po pra wę wa run ków ży cia dla wszyst kich Po la ków,
rów nież tych naj uboż szych. Dla te go na dal po win ni śmy
stać w jed nym sze re gu w obro nie słusz nej spra wy. 

VII Kon gre so wi ży czę owoc nych ob rad, a ca łe mu Wa -
sze mu ru cho wi związ ko we mu suk ce sów w dal szej służ bie
na rzecz lu dzi pra cy. 

Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes

Pol skie go Związ ku Dział kow ców
War sza wa, dnia 28 ma ja 2010r. 

Ame ry kań sko - Pol ski Mło dzie żo wy Pro jekt Ogród ka Wa rzyw ne go

W dniu 8 czerw ca w Ogro dzie Bo ta nicz nym PAN w Po -
wsi nie od by ło się uro czy ste otwar cie pol sko -ame ry kań skie -
go, edu ka cyj ne go ogród ka wa rzyw ne go. Pro jekt ten zo stał
za ini cjo wa ny przez Biu ro Rol ne Am ba sa dy Ame ry kań skiej
we współ pra cy ze Szko łą Ame ry kań ską w War sza wie oraz
Ogro dem Bo ta nicz nym – Cen trum Za cho wa nia Róż no rod -
no ści Bio lo gicz nej PAN w Po wsi nie.

W uro czy sto ści uczest ni czy li m.in.: Eric We nberg 
– Rad ca d/s Rol nych Am ba sa dy Ame ry kań skiej w War -
sza wie, To ny Ger licz – Dy rek tor Ame ry kań skiej Szko ły
w War sza wie oraz Je rzy Pu chal ski – Dy rek tor OB PAN 
w Po wsi nie. Obec na by ła rów nież re dak cja „dział kow ca”.

Ce lem pro jek tu jest stwo rze nie lo kal ne go ogród ka wa -
rzyw ne go, któ ry bę dzie miej scem in te gra cji mło dzie ży ze
Szko ły Ame ry kań skiej z lo kal ną spo łecz no ścią oraz miej -
scem zdo by wa nia wie dzy o upra wie wa rzyw i owo ców. 

Pod czas za jęć w ogro dzie dzie ci uczą się nie tyl ko tech -
nik upra wy, bio lo gii roz wo ju ro ślin, ale rów nież wła ści -
wo ści od żyw czych po szcze gól nych ro ślin, któ re po win ny
być co dzien nie spo ży wa ne, ja ko że są nie zbęd ny mi skład -
ni ka mi zdro wej die ty. Upra wa obej mu je m.in.: bro ku ły,
mar chew, sa ła tę, se ler na cio wy, ka pu stę, pie trusz kę, ka la -

re pę, po mi do ry, rzod kiew kę, fa so lę, dy nię, ku ku ry dzę, tru -
skaw ki, kwia ty i zio ła. Wa rzy wa i owo ce wy pro du ko wa -
ne w ogro dzie zo sta ną po zbio rze prze zna czo ne do
spo ży cia w sto łów ce szko ły.

Rok 2010 zo stał uzna ny przez Pierw szą Da mę Sta nów
Zjed no czo nych Mi chel le Oba ma oraz Mi ni stra Rol nic twa
Sta nów Zjed no czo nych Tom'a Vil sack'a za rok wal ki 
z oty ło ścią u dzie ci i mło dzie ży, któ ra – zgod nie z naj now -
szy mi ba da nia mi – mo że wpły nąć na wet na ob ni że nie dłu -
go ści ży cia ko lej nych po ko leń. Or ga ni za to rzy pro jek tu,
po przez przy bli że nie te ma ty ki zdro we go od ży wia nia, pra -
gną więc pod kre ślić nie ba ga tel ną ro lę, ja ką od gry wa za -
rów no ak tyw ność fi zycz na, jak i wła ści wy skład spo ży-
wa ne go po ży wie nia.

Z na szych pol skich do świad czeń moż na do dać, że trud -
no o lep szą i bar dziej po wszech ną me to dę na zdro wą ak -
tyw ność fi zycz ną i wła ści we od ży wia nie jak upra wa
dział ki w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym. War to po pu -
la ry zo wać jak naj więk sze za in te re so wa nie pra cą na dział -
ce i ko rzy sta niem z uzy ski wa nych tam plo nów rów nież
wśród tych, któ rzy dzia łek jesz cze nie po sia da ją. Bo dział -
ka to re cep ta na zdro wie i dłu gie ży cie.

SM

W Po zna niu roz po czę ły się wy kła dy otwar te

27 ma ja 2010 ro ku Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców w Po zna niu roz po czął wy kła dy otwar te
dla miesz kań ców Po zna nia. Współ or ga ni za to rem wy kła -
du był Urząd Mia sta Po zna nia, w któ re go Sa li Se syj nej od -
by ło się spo tka nie. Po mysł wy kła dów otwar tych to
re ali za cja jed ne go ze sta tu to wych za dań PZD, ja kim jest
pro pa go wa nie wie dzy ogrod ni czej, ale rów nież od po wiedź
na po trze by wie lu osób, któ re in te re su ją się ogrod nic twem

i hob by stycz nie zaj mu ją się upra wą ro ślin. Do gru py mi ło -
śni ków ro ślin na le żą za rów no dział kow cy, ale rów nież
wła ści cie le ogro dów przy do mo wych i bal ko nów. To do
tych wszyst kich osób są kie ro wa ne wy kła dy otwar te.

Wio sna to po ra ro ku, kie dy roz po czy na ją się pra ce
ogrod ni cze, wie le osób do ko nu je za ku pu ro ślin i re ali zu -
je po my sły, co do aran ża cji dział ki, ogro du i bal ko nu. Te -
ma tem pierw sze go wy kła du, któ ry przed sta wi ła dr inż.
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Mag da le na Kles sa - spe cja li sta ds. ogrod ni czych w OZ
PZD w Po zna niu, by ły za gad nie nia z upra wy kwia tów
oraz za sa dy two rze nia ra bat i ze sta wień ro ślin nych. Ta ka
te ma ty ka to prze ka zy wa nie wie dzy ogrod ni czej w kon tek -
ście zgod nym nie tyl ko z za da nia mi PZD, ale rów nież,
pro wa dzo ne go przez Urząd Mia sta Po zna nia, kon kur su
„Zie lo ny Po znań” – kon kur su, w któ rym naj licz niej szą
gru pę uczest ni ków sta no wią dział kow cy. Pro wa dze nie ta -
kie go kon kur su w po wią za niu z wy kła da mi ma słu żyć po -
pra wie za go spo da ro wa nia dzia łek w Ro dzin nych Ogro -

dach Dział ko wych, a tym sa mym upięk sza niu miast. Ma -
jo wy wy kład był pierw szym z czte rech za pla no wa nych 
w ro ku bie żą cym. Ko lej ne od bę dą się w czerw cu, wrze -
śniu i paź dzier ni ku i do ty czyć bę dą do bo ru drzew i krze -
wów na dział ce i w ogro dzie, ochro nie oraz na wo że niu
ro ślin. OZ PZD w Po zna niu jak ini cja tor wy kła dów otwar -
tych ma na dzie ję, że pro po no wa na te ma ty ka ogrod ni cza
bę dzie in te re su ją ca dla miesz kań ców Mia sta, a wy kła dy
na sta łe wpi szą się w pro gram wy da rzeń ofe ro wa nych 
w Po zna niu.

OZ PZD Po znań
/-/ dr inż. Mag da le na Kles sa

Dział kow cy na
Fe sty nie Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża w Bo le sław cu

Tra dy cyj nie, jak co ro ku w ma ju w Bo le sław cu Pol ski
Czer wo ny Krzyż or ga ni zo wał III Fe styn PCK. Te go rocz -
nym prio ry te tem by ły: pro mo cja I Po mo cy, Pro mo cja
krwio daw stwa i prze szcze pów na rzą dów, pro mo wa nie ak -
tyw ne go i zdro we go wy po czyn ku. Już 7 ma ja w ROD
„Tu li pan” od by ło się spo tka nie przed sta wi cie li Fun da cji
Ur szu li Ja wor skiej, Po ltran splant, po świę co ne po wyż szej
te ma ty ce. Ur szu la Ja wor ska przed sta wi ła ak cję re je stra cji
po ten cjal nych daw ców szpi ku kost ne go. W spo tka niu
uczest ni czył też ma ły Oskar Ćwi li chow ski z Ma mą i sio -
stra mi. Ma ły Oskar ży je dzię ki dwu krot ne mu prze szcze -
po wi szpi ku kost ne go, któ re go daw cą by ła je go
sze ścio let nia sio stra. W dniu 8 ma ja w par ku miej skim od -
był się III Fe styn Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża, któ re go

part ne rem jest Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Tu li pan”. 
W cza sie fe sty nu na sto isku pro mo cyj nym dział kow cy
zbie ra li pie nią dze dla ma łe go Oska ra, sprze da jąc chleb ze
smal cem do mo wej ro bo ty. W cza sie fe sty nu uzbie ra no 
w ten spo sób oko ło 56 zło tych. Sto isko wraz z wy sta wa -
mi uka zu ją cy mi ogród cie szy ło się du żym za in te re so wa -
niem miesz kań ców mia sta.

Wie lo krot nie po wta rza ło się py ta nie: czy u was moż na
po zy skać dział kę. Z praw dzi wą przy kro ścią dział kow cy
in for mo wa li, że dzia łek wol nych nie ma. Udział w Fe sty -
nie PCK jest waż nym wy da rze niem w ży ciu ogro du, po -
nie waż przy czy nia się do ak ty wi za cji dział kow ców 
i pro mu je ogro dy dział ko we na szcze blu mia sta Bo le sław -
ca.

Pre zes ROD 
/-/ Je rzy Za jąc

Bo le sła wiec, 15 ma ja 2010 r.

Po sie dze nie Okrę go we go Za rzą du PZD w Po zna niu 

Ze bra nie Okrę go we go Za rzą du PZD w Po zna niu, któ re
od by ło się 1 czerw ca 2010 r., otwo rzył Pre zes OZ Zdzi -
sław Śli wa. 

Oma wia jąc ak tu al ną sy tu ację PZD, ja ko pierw szy głos
za brał Syl we ster Chę ciń ski – czło nek Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD, któ ry omó wił sy tu ację w ogro dach dział -
ko wych do tknię tych po wo dzią i dzia ła nia po dej mo wa ne
przez Zwią zek dla ła go dze nia skut ków tej klę ski ży wio ło -
wej. Dla dział kow ców, któ rych dział ki zna la zły się pod
wo dą, Kra jo wa Ra da PZD chce uru cho mić środ ki fi nan -
so we, któ re bę dą po moc ne do po now ne go za go spo da ro -
wa nia dzia łek i ogro dów oraz uła twić za cią ga nie po ży czek

w ce lu od bu do wy znisz czo nej in fra struk tu ry ROD. Pod ję -
ła też apel o wspar cie po wo dzian i uru cho mi ła spe cjal ne
kon to, na któ rym bę dą gro ma dzo ne wpła ty na rzecz po wo -
dzian.

Głów nym te ma tem i jed no cze śnie naj bar dziej po ru sza -
ją cym ze bra nych na po sie dze niu Okrę go we go Za rzą du
by ła omó wio na przez Pre ze sa OZ PZD sy tu acji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców w aspek cie zło żo ne go przez
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wnio sku do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści 
z Kon sty tu cja RP za pi sów sze ściu ar ty ku łów usta wy o rod
z 2005 r. Dru gim waż nym za gad nie niem, któ re zo sta ło
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przed sta wio ne ze bra nym to in for ma cja o pla no wa nej ini -
cja ty wie uchwa le nia usta wy o szcze gól nych za sa dach
przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie bu dow li
prze ciw po wo dzio wych. Pre zes OZ PZD pod kre ślił, że po -
wódź, ja ka ogar nę ła du że ob sza ry na sze go kra ju, i któ ra
do tknę ła tak że ogro dy po znań skie, jest nie szczę ściem dla
wie lu lu dzi i po dej mo wa nie dzia łań, by w przy szło ści
ogra ni czyć jej skut ki przez uła twie nie szyb kiej bu do wy
wa łów jest ze wszech miar za sad ne. Ta kie roz wią za nie le -
ży też w in te re sie dział kow ców. Nie mo że my się jed nak
zgo dzić, by usta wa po mi ja ła pra wa dział kow ców do od -
szko do wań za utra co ny ma ją tek w związ ku z wy własz -
cze niem pod bu do wę wa łów. Pro jekt Mi ni ster stwa Śro -
do wi ska nie ste ty ta kie roz wią za nie za kła da. Bę dzie my do -
ma gać się przy ję cia roz wią za nia, któ re w prak ty ce już
funk cjo nu je i speł nia ocze ki wa nia wszyst kich stron, a któ -
re za sto so wa no przy spe cu sta wie dro go wej. Pre zes OZ po -
in for mo wał tak że o dzia ła niach Okrę gu w spra wie ROD
„23 Lu te go” w Po zna niu i prze pro wa dzo nej, a wy ni ka ją -
cej z wy ro ku są do we go, eg ze ku cji ko mor ni czej.

W ob ra dach Okrę go we go Za rzą du uczest ni czy li za pro -
sze ni go ście: po seł Kry sty na Ły bac ka (SLD), po seł Ma rek
Zie liń ski (PO), oraz przed sta wi ciel Urzę du Mia sta inż. Ja -
strzęb ski, któ ry m.in. uczest ni czy w dzia ła niach prze ciw -
po wo dzio wych na te re nie Po zna nia. W swo ich wy stą-
pie niach go ście od nie śli się do wnio sku skie ro wa ne go do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie zmia ny usta wy 
o ROD. Ze słów po seł Kry sty ny Ry bac kiej wy ni ka ło, że
Try bu nał Kon sty tu cyj ny za zwy czaj przy chy la się do opi nii
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go i tak mo że być rów nież w przy -

pad ku wnio sku o zmia nie usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. W przy pad ku pod trzy ma nia przez Try bu nał
Kon sty tu cyj ny wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go waż ny jest wy bór oso by, któ ra bro ni ła by usta wy 
o ROD w Sej mie, ła go dząc w mia rę moż li wo ści usta wo -
daw cy skut ki uchy le nia za skar żo nych za pi sów tej że usta wy.
Waż nym wąt kiem pod no szo nym przez po słów by ło od nie -
sie nie się do pro jek tu usta wy o bu do wie wa łów. Obo je wy -
ra zi li opi nię, że war to za sto so wać roz wią za nia już spraw-
dzo ne w prak ty ce i nie two rzyć ko lej nych nie po ko jów
wśród dział kow ców. Po seł Zie liń ski za po wie dział, że bę -
dzie re ko men do wał ta kie sta no wi sko swo je mu klu bo wi.

Pod czas po sie dze nia Okrę go we go Za rzą du PZD w Po -
zna niu przy ję te zo sta ło zbior cze spra woz da nie fi nan so we
z ROD za 2009 r. oraz pre li mi na rze fi nan so we ROD na
2010 r.

Przed sta wio ne zo sta ły do tych cza so we wnio ski pły ną ce,
z od by wa ją ce go się obec nie na mo cy uchwa ły nr 40/2010
Pre zy dium KR prze glą du za go spo da ro wa nia i funk cjo no -
wa nia ROD oraz za go spo da ro wa nia i wy ko rzy sta nia dzia -
łek w ROD. Pod da no rów nież oce nie prze bieg kam pa nii
spra woz daw czo -wy bor czej w ROD w 2010 r. Na wnio -
sek wie lu Dział kow ców, któ rzy in for mo wa li o nie pra wi -
dło wo ściach zwią za nych z wy bo rem do or ga nów PZD 
w ROD osób ra żą co na ru sza ją cych pra wo związ ko we OZ
dzia ła jąc na mo cy uchwa ły KR PZD nr 3/V/2008 unie -
waż nił wy bór tych osób. Pod ję to też uchwa ły stwier dza -
ją ce nie waż ność, uchy lo no bądź zmie nio no uchwa ły
wal nych ze brań, wo bec któ rych stwier dzo no nie zgod ność
ze sta tu tem PZD.

/-/ dr inż. Mag da le na Kles sa

Po sie dze nie OZ PZD w Czę sto cho wie

XI po sie dze nie Okrę go we go Za rzą du PZD w Czę sto -
cho wie ob ra do wa ło w dniu 27 ma ja 2010 ro ku. Te ma tem
za sad ni czym po sie dze nia by ła ak tu al na sy tu acja Związ ku
oraz przy ję cie in for ma cji z kam pa nii spra woz daw czo-wy -
bor czej w ro dzin nych ogro dach dział ko wych jak rów nież
przy ję cie zbior cze go spra woz da nia fi nan so we go z ROD
za 2009 rok oraz pre li mi na rza na 2010 rok. Wi ce pre zes
OZ Sta ni sław Ju cha stwier dził, że na pod sta wie li sty obec -
no ści na 20 człon ków OZ w po sie dze niu uczest ni czy, 
16 co sta no wi 80 %. Ob ra dy na sze są pra wo moc ne stwier -
dził Pre zes.

Pod czas po sie dze nia przy ję to in for ma cję Wi ce pre ze sa
OZ PZD w spra wie ak tu al nej sy tu acji Związ ku spo wo do -
wa ną wy stą pie niem Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Sy tu acja ta by ła już
oma wia na pod czas po sie dze nia w dniu 12 mar ca 2010 ro -
ku, ale przy go to wa ne przez Kra jo wą Ra dę PZD w peł ni

prze ka zu ją i okre śla ją re al ne za gro że nia stwier dził Kol.
Sta ni sław Ju cha w swo im wy stą pie niu. Ak tu al na sy tu acja
Związ ku to rów nież spra wy wy wo ła ne ma jo wą po wo dzią.
Sy tu ację po wo dzio wą omó wił Se kre tarz OZ Adam Wię -
cła wik. Na na szym te re nie za la niu i pod to pie niu ule gło
21 ro dzin nych ogro dów dział ko wych i po nad 2000 dzia -
łek. Obec nie zbie ra my z ogro dów in for ma cje na te mat
szkód, ja kie wy rzą dzi ła wiel ka wo da.

Ko lej nym punk tem po sie dze nia by ła oce na te go rocz nej
kam pa nii spra woz daw czo-wy bor czej. In for ma cję w tej
spra wie przed sta wił uczest ni kom Se kre tarz OZ PZD.

Głów ny Księ go wy OZ Te re sa Do bosz przed sta wi ła 
i szcze gó ło wo omó wi ła zbior cze spra woz da nie fi nan so -
we z ro dzin nych ogro dów dział ko wych za 2009 rok oraz
zbior czy pre li mi narz ogro dów na 2010 rok.

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej Eu ge -
niusz Ber ski przed sta wił in for ma cję z ba da nia zbior cze -
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go spra woz da nia fi nan so we go ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych za 2009 rok. Po nad to w spra wach róż nych przed -
sta wio na zo sta ła przez Se kre ta rza OZ in for ma cja do ty-
czą ca od by wa ją cych się prze glą dów za go spo da ro wa nia
ROD zgod nie z wy tycz ny mi KR PZD, in for ma cja z po ka -
zów cię cia i prze świe tla nia drzew i krze wów w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych jak rów nież do ty czą cych
kon tro li bu dow nic twa na dział kach w Czę sto cho wie.

W dys ku sji głos za bra ło 8 osób, któ rzy w rze czo wy spo -
sób wy po wia da li się na przed sta wio ne ma te ria ły spra woz -
daw cze. Wie le miej sca w dys ku sji po świę co no spra wom
od by tej kam pa nii spra woz daw czo-wy bor czej i ak tu al nej

sy tu acji. Dys ku tu ją cy wy ra zi li za nie po ko je nie tak fron tal -
nym ata kiem na dzia ła nia PZD. Wszy scy zgod nie uzna li,
że po now nie sta je my przed du żym wy zwa niem, ja kim jest
ko lej na obro na na szych praw za gwa ran to wa na w usta wie
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Prze wod ni czą cy Ko -
mi sji Uchwał i Wnio sków za pro po no wa ła przy ję cie trzech
uchwał oraz jed ne go ape lu skie ro wa ne go do na szych
ogro dów w spra wie po wo dzi. Uczest ni cy po sie dze nia jed -
no gło śnie za twier dzi li pro po zy cję przed sta wio nych
uchwał. Pre zes po dzię ko wał uczest ni kom za owoc ną pra -
cę i przy ję cie do ku men tów, któ re po zwo lą na dal szą pra -
ce OZ PZD.

Se kre tarz OZ
/-/ Adam Wię cła wik

Po sie dze nie OZ PZD w Słup sku

W dniu 28 ma ja 2010 r. od by ło się po sie dze nie Okrę go -
we go Za rzą du po sze rzo ne o udział człon ków Okrę go wej
Ko mi sji Re wi zyj nej, Prze wod ni czą ce go Okrę go wej Ko -
mi sji Roz jem czej oraz pre ze sów ROD nie bę dą cych człon -
ka mi Okrę go we go Za rzą du. Pre zes Okrę go we go Za rzą du
przy wi tał przy by łych człon ków za rzą du, ko mi sji sta tu to -
wych oraz przy by łych go ści. Z ra mie nia władz kra jo wych
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w ze bra niu uczest ni czy -
ła Pa ni Ma ria Fojt - Prze wod ni czą ca Okrę go wej Ko mi sji
Re wi zyj nej. Pre zes OZ Wie sław Bo ra tyń ski przed sta wił
in for ma cję o prze bie gu kam pa nii spra woz daw czo -wy bor -
czej, któ ra za koń czy ła się na te re nie okrę gu w dniu 15 ma -
ja 2010 r. At mos fe ra na ze bra niach by ła me ry to rycz na 
i rze czo wa, dys ku sja po twier dza to, że dział kow cy po tra -
fią wła ści wie oce nić pra ce swo ich przed sta wi cie li, tro ska
o pro ble my, któ re wy stę pu ją na każ dym ogro dzie obej mu -
je co raz szer sze rze sze dział kow ców. Po głę bia się rów nież
świa do mość dział kow ców o wspól ny do ro bek i utrzy ma -
nie przy wi le jów wy ni ka ją cych z usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych. Spo kój śro do wisk dział kow ców
za kłó co ny zo stał, wnio skiem I Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go skie ro wa nym do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier -
dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu cją nie któ rych ar ty ku łów
usta wy o ROD. Na te re nie okrę gu na wszyst kich ze bra -
niach po sze ro ko pro wa dzo nej dys ku sji, pod ję te zo sta ły
ape le, sta no wi ska, któ re zo sta ły przez za rzą dy ROD prze -
sła ne do Pa na Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go oraz Mar szał ka Sej mu RP. Na stęp nie 
w dys ku sji za bra li głos przed sta wi cie le za rzą du OZ, któ -
rzy wy ra zi li swo ją opi nię na te mat wy stą pie nia Pa na I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go i za ape lo wa li do wszyst kich
ze bra nych, aby wy stę po wa li w obro nie usta wy, śro do wi -
sko dział kow ców mu si być za uwa żal ne. Głos w dys ku sji
za bra ła Pa ni Ma ria Fojt, któ ra rów nież za ape lo wa ła o wy -
ra ża nie swo ich opi nii na pi śmie i wy sy ła nie do Try bu na -

łu Kon sty tu cyj ne go oraz I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.
Śro do wi sko dział kow ców, mu si zro bić wszyst ko w obro -
nie usta wy, aby ża den dział ko wiec nie za rzu cił, że nie wie -
dział, dla te go nie bro nił się przed za ku sa mi li kwi da cji, tak
prze cież pięk ne go ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Za -
ape lo wa ła rów nież o zaj mo wa nie in dy wi du al nych sta no -
wisk w obro nie usta wy o ROD. Pa ni Ma ria Fojt przed-
sta wi ła rów nież apel Pre zy dium Kra jo wej Ra dy z dnia 
26 ma ja 2010 r. skie ro wa ny do OZ, Za rzą dów ROD 
i dział kow ców o po moc dla za la nych ogro dów dział ko -
wych w związ ku z po wo dzią, któ ra mia ła miej sce w mie -
sią cu ma ju br. W tym ce lu Kra jo wa Ra da PZD uru cho mi ła
spe cjal ne kon to „Po wódź 2010„ za ape lo wa ła, aby po ma -
gać dział kow com. Za la nych w wy ni ku po wo dzi zo sta ło
294 ogro dy, na któ rych znaj du je się 43 tys. dzia łek. W tej
spra wie za jął rów nież głos Pan Pre zes Wie sław Bo ra tyń -
ski, któ ry za ape lo wał do Pre ze sów za rzą dów ROD o po -
trak to wa nie spra wy bar dzo po waż nie, in for mu jąc ze bra-
nych, że Pre zy dium OZ udzie li ło wspar cia w wy so ko ści 
5 tys. zł z fun du szu sta tu to we go i 5 tys. zł z fun du szu roz -
wo ju. Na stęp nie przed sta wio no spra wy fi nan so we, któ re
sze ro ko omó wił Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re -
wi zyj nej Pan Mi chał Tkacz. Prze sta wił spra woz da nie i bi -
lans zbior czy za 2009 r. Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych jak rów nież plan fi nan so wy na 2010 r. ROD. Na -
stęp nie Ko mi sja uchwał i wnio sków prze sta wi ła sto sow -
ne uchwa ły do ty czą ce za twier dze nia spra woz da nia i bi-
lan su zbior cze go za 2009 r. ROD oraz za twier dze nia pla -
nu fi nan so we go ROD. Przy ję to rów nież sta no wi sko 
w spra wie oce ny kam pa nii spra woz daw czo -wy bor czej,
któ ra za koń czy ła się na te re nie okrę gu. Upo waż nio no
rów nież Pre zy dium OZ PZD, aby wy pra co wa ło wspól ne
sta no wi sko z Okrę go we go Za rzą du i Okrę go wej Ko mi sji
Re wi zyj nej w spra wie wy stą pie nia I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie nie -
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zgod no ści nie któ rych ar ty ku łów usta wy o ROD z Kon sty -
tu cją. W spra wach róż nych prze sta wio no li stę ogro dów,
któ re w 2010 r. bę dą ob ję te prze glą dem dot. za go spo da ro -
wa ni oraz po in for mo wa no, że bę dzie prze pro wa dzo ny
kon kurs „Wzo ro wa dział ka ro ku 2010”, po in for mo wa no

rów nież uczest ni ków o moż li wo ści wy jaz dów edu ka cyj -
nych do ogro du „Hor tu lus” 29 ma ja w Do brzy cy i do Ber -
li na „Ogro dy Świa ta”w dniach 18–19 czer wiec. Na tym
ze bra nie za koń czo no.

In for ma cje spo rzą dzi ła
/-/ Lon gi na Cie siel ska

Słupsk, 31 ma ja 2010 r.

XII Po sie dze nie Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go PZD w Ka to wi cach

W Ka to wi cach od by ło się XII Po sie dze nie Okrę go we go
Za rzą du Śl. PZD, któ re otwo rzył i pro wa dził Pre zes Okrę -
gu Je rzy Le śniak, zaś Kra jo wą Ra dę PZD re pre zen to wał
mgr To masz Ter lec ki. Pre zes J. Le śniak w swo im wy stą -
pie niu przed sta wił ze bra nym sy tu ację w Związ ku oraz
omó wił po dej mo wa ne w ostat nim cza sie dzia ła nia ma ją -
ce na ce lu ochro nę dział kow ców i na szej or ga ni za cji. Du -
żo uwa gi w swo im wy stą pie niu po świę cił sy tu acji
zwią za nej z za la niem i pod to pie niem wie lu ogro dów 
w wy ni ku nę ka ją cej nasz kraj po wo dzi oraz przed sta wił
szcze gó ło wo dzia ła nia pod ję te w okrę gu, w kie run ku
udzie le nia po szko do wa nym ogro dom szyb kiej i sku tecz -
nej po mo cy. Na stęp nie ze bra ni pod ję li uchwa ły wy ni ka ją -
ce z po rząd ku dzien ne go, w tym przy ję to spra woz da nia
fi nan so we ogro dów za 2009r. oraz pre li mi narz fi nan so wy
ogro dów na rok bie żą cy. Pod ję to rów nież uchwa łę w spra -
wie fi nan so we go wspar cia do raź ne go fun du szu po mo co -

we go „Po wódź 2010” utwo rzo ne go przy Kra jo wej Ra dzie
PZD. W dys ku sji do mi nu ją cym te ma tem by ły za gro że nia
dla Związ ku i dział kow ców wy ni ka ją ce z wnio sku I Pre -
ze sa SN do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie usta wy
o ROD oraz sy tu acja po wo dzio wa na te re nie aglo me ra cji
ślą skiej. Dys ku sję pod su mo wał przed sta wi ciel Kra jo wej
Ra dy PZD mgr To masz Ter lec ki, któ ry szcze gó ło wo omó -
wił dzia ła nia po dej mo wa ne przez wła dze Związ ku w po -
ru szo nych spra wach w ostat nim cza sie oraz udzie lił
od po wie dzi na py ta nia, w tym bar dzo wy czer pu ją co omó -
wił pro blem mel dun ków na ogro dach dział ko wych. Po -
sie dze nie OZ Śl. PZD w Ka to wi cach za koń czył Pre zes
Okrę gu J. Le śniak, ape lu jąc do ze bra nych o wzmo że nie
dzia łań w obro nie Związ ku i dział kow ców, pod kre śla jąc
rów no cze śnie, że obec nie wszyst kie struk tu ry związ ko we
po win ny skon cen tro wać się na udzie le niu po mo cy ogro -
dom po szko do wa nym w wy ni ku po wo dzi.

Opr. Zbi gniew Łuń

Ka to wi ce, 31.05.2010r.

Zdro wie i re kre acja -na ło nie na tu ry

Ogro dy dział ko we to tra dy cyj ne już od po nad 110 lat
miej sce wy tchnie nia i wy po czyn ku, tym cen niej sze, że
stwo rzo ne tru dem i po my sło wo ścią tych, któ rzy je upra -
wia ją. To wła śnie po przez czyn ny wy po czy nek - na ło nie
na tu ry od na leźć moż na spo kój i chwi lę re flek sji, tak po -
trzeb ne w go rącz ko wym ryt mie współ cze sno ści i kło po -
tów dnia co dzien ne go. Z na sta niem wio sny roz po czął się
ko lej ny se zon dział ko wy tak bar dzo wy cze ki wa ny po dłu -
gim okre sie zi my. Po szcze gól ne dział ki oży ły, a ich wła -
ści cie le re ali zu ją swo je wcze śniej za pla no wa ne przed-
się wzię cia. Na szcze blu el blą skie go okrę gu PZD no wy se -
zon po prze dzi ło szko le nie in struk to rów Spo łecz nej Służ -
by In struk tor skiej oraz po ka zy cię cia drzew i krze wów
owo co wych pod kie run kiem In struk to ra ds. ogrod nic twa

mgr już. Ry szar da Tom czyń skie go. Bie żą cy rok 2010 jest
ro kiem pod zna kiem wy bo rów. W Pol skim Związ ku
Dział kow ców koń czy się kam pa nia ze brań spra woz daw -
czo -wy bor czych w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych,
któ re za owo co wa ły m.in. wy bo rem no wych or ga nów sta -
tu to wych każ de go z ogro dów. A prze cież za po wie dzia ne
są rów nież przy śpie szo ne wy bo ry Pre zy den ta RP oraz wy -
bo ry sa mo rzą do we wszyst kich szcze bli. Z uzy ska nych in -
for ma cji wy ni ka, iż w El blą skim okrę gu PZD li czą cym
ak tu al nie 80 ROD kam pa nia ze brań spr. wyb. ge ne ral nie
już się za koń czy ła. W zde cy do wa nej więk szo ści ROD nie
do ko na no istot nych zmian we wła dzach sta tu to wych, po -
wie rza jąc ich dal sze peł nie nie do tych cza so wym za rzą dom
przez ko lej ną ka den cję. By ły i zmia ny, jak np. w ROD
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„Przy ro da” no wym pre ze sem Za rzą du wy bra ny zo stał Jó -
zef Gbu rzyń ski, b. pre zy dent El blą ga. Przy po mnę, ten
ogród w ro ku ubie głym ob cho dził swo je 25-le cie i jest jed -
nym z więk szych li czą cym 340 czyn nie upra wia nych
dzia łek. Draż li wym te ma tem po ru sza nym w więk szo ści
tych ze brań spra woz daw czo -wy bor czych by ła kwe stia
zwią za na z wnio skiem I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go skie -
ro wa nym do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go za skar ża ją cym 
6 klu czo wych ar ty ku łów usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych z 2005 ro ku. Po wyż sze wska zu je jed no -
znacz nie, że po dej mo wa ne są roz ma ite dzia ła nia, któ re
zmie rza ją do jed ne go ce lu - uchy le nia usta wy i ubez wła -
sno wol nie nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Dział -
kow cy i struk tu ry Związ ku są obu rze ni tą ini cja ty wą 
i ma so wo da ją te mu wy raz. Za rząd Okrę go wy PZD w El -
blą gu za jął w tej spra wie wła sne sta no wi sko, któ re prze -
ka zał do Ra dy Kra jo wej w War sza wie. W sze ro kim je go
uza sad nie niu na pi sa no m.in.: „...Wnio sek zło żo ny przez I

Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do TK trud no jest nam zro zu -
mieć. Ma on do pro wa dzić do uchy le nia usta wy o ROD 
i za ha mo wać roz wój ogrod nic twa dział ko we go. Jest on
nie wąt pli wie wy mie rzo ny w naj waż niej sze punk ty tej usta -
wy”. „...Dział kow cy na sze go okrę gu wie rzą w roz są dek i
po trak to wa nie spra wy z na le ży tym sza cun kiem dla usta -
wy o ROD mi lio na ro dzin ko rzy sta ją cych z ogro dów
dział ko wych”. Przy po mnę w tym miej scu zna mien ne sło -
wa wy po wie dzia ne przez Eu ge niu sza Kon drac kie go pre -
ze sa Ra dy Kra jo wej PZD w cza sie ob rad I Kon gre su PZD,
któ ry od był się przed nie speł na ro kiem - 14 lip ca 2009 r.:
„Zo staw cie ogro dy w spo ko ju! Sa mi naj le piej wie my, cze -
go pra gnie my”. Obec na usta wa o Ro dzin nych Ogro dach,
przy ję ta w lip cu 2005 ro ku, jest gwa ran tem ist nie nia ogro -
dów dla obec nych i przy szłych po ko leń. Je ste śmy jed ną
wiel ką ro dzi ną sku pio ną w eu ro pej skim ru chu dział ko -
wym, obej mu ją cym ak tu al nie 15 kra jów Eu ro py.

/-/ Je rzy Bła wat

El bląg, 16 ma ja 2010 r.

Re ali za cja pro gra mu „Czte ry po ry ro ku na dział ce”.
w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym im. K. Mar cin kow skie go w Po zna niu ul. Dą brow skie go 506

W ro ku szkol nym 2005/2006 na wią za ły śmy po przez
kon takt z pa nią Da nu tą Błasz czyk – ma mą ucznia współ -
pra cę z Ro dzin nym Ogro dem Dział ko wym im. Ka ro la
Mar cin kow skie go w Po zna niu. Po cząt ko wo od by ły się
dwa spo tka nia, je sie nią i wio sną, w któ rych bra li udział
ucznio wie z od dzia łów szko ły pod staw nej i gim na zjum
dla uczniów z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną w stop -
niu umiar ko wa nym lub znacz nym i au ty zmem.

Pod czas spo tkań za uwa ży ły śmy ogrom ne za in te re so wa -
nie uczniów przy ro dą i se zo no wy mi pra ca mi na dział ce
oraz na wią zał się ser decz ny i przy ja zny kon takt z dział -
kow ca mi. Do świad cze nia te by ły bar dzo przy jem ne za -
rów no dla na szych uczniów jak i dział kow ców, któ rzy 
z wiel ką nie cier pli wo ścią ocze ki wa li na stęp nych spo tkań.

W ro ku szkol nym 2006/2007 w po ro zu mie niu z wy cho -
waw ca mi od dzia łów szko ły pod sta wo wej i gim na zjum dla
uczniów z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną w stop niu
umiar ko wa nym lub znacz nym i au ty zmem po sta no wi ły -
śmy skon stru ować i wpro wa dzić do re ali za cji pro jekt
„Czte ry po ry ro ku na dział ce”.

Za głów ny cel ob ra ły śmy: za po zna nie uczniów z pra cą
na dział kach o każ dej po rze ro ku. W pro jek cie bra ło udział
od 16-20 uczniów. Pro jekt zo stał po dzie lo ny na trzy czę -
ści zgod nie z na stę pu ją cy mi po so bie po ra mi ro ku.

JE SIEŃ NA DZIAŁ CE
W każ dym ro ku re ali za cji pro jek tu uczest ni cy po przez

spa cer do ko ny wa li ob ser wa cji zmian za cho dzą cych w

przy ro dzie je sie nią oraz ob ser wa cja przy go to wań dzia łek
na zi mę. Za zgo dą dział ko wi czów zbie ra li je sien ne wa -
rzy wa i owo ce oraz mia ła miej sce de gu sta cja i po kaz wy -
ko rzy sta nia w kuch ni wa rzyw i owo ców. 

Naj więk szą atrak cją je sien nych spo tkań by ło wspól ne
zor ga ni zo wa nie Świę ta Pie czo nej Py ry. Pod czas świę to -
wa nia ucznio wie przy po mo cy opie ku nów przy go to wy -
wa li ucztę przy ogni sku. W trak cie bie sia dy mia ły miej sce
kon ku ren cje zręcz no ścio we, gry i za ba wy oczy wi ście z
wy ko rzy sta niem ziem nia ka, ja ko głów ną atrak cję, nie tyl -
ko ku li nar ną spo tka nia.

ZI MA NA DZIAŁ CE
W okre sie zi mo wym zo sta li śmy za pro sze ni przez dział -

kow ców na spa cer po ogród kach dział ko wych, ucznio wie
mie li oka zję zo ba czyć za sta ną przy ro dę pod koł der ką pu -
szy ste go śnie gu.

Przed okre sem zbli ża ją cych się Świąt Bo że go Na ra dze -
nia wpro wa dzi li śmy się w iście świą tecz ny na strój. Przyj -
mu jąc za pro sze nie dział kow ców na spo tka nie mi ko łaj-
ko we mia ły śmy przy jem ność wy stą pić z pre mie rą przed -
sta wie nia ko lęd ni cze go przy go to wy wa ne go na Mię dzysz -
kol ny Prze gląd Ze spo łów Ko lęd ni czych w ro ku 2006.
Wy stęp zro bił nie sa mo wi te wra że nie ar ty stycz ne a cen ne
uwa gi, co do prze bie gu wy ko rzy sta ły śmy w trak cie prze -
glą du. At mos fe ra świą tecz na by ła peł na ma gicz nych
chwil, któ re zo sta ły na dłu go w pa mię ci uczest ni ków
świą tecz nej bie sia dy przy dźwię kach ko lęd.
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Pa ni Pre zes Kry sty na Sta cho wiak ROD zi mą 2007 przy -
go to wa ła ogrom ną zi mo wą nie spo dzian kę i za pro si ła nas
na zi mo wy ku lig. Ra dość uczniów ma lo wa ła się na ru mia -
nych twa rzach za rów no od zim ne go po wie trza a tak że
prze ży wa nych emo cji. Im pre za za koń czy ła się cie płą her -
bat ką i słod kim po czę stun kiem w gwa rze ro ze śmia nych
uczest ni ków ku li gu.

W ro ku 2008 zo sta ły śmy za pro szo ne na uro czy ste spo -
tka nie opłat ko we dział kow ców. W trak cie spo tka nia Pa ni
Pre zes ROD za po zna ła wszyst kich dział ko wi czów z prze -
bie giem re ali za cji pro jek tu.

WIO SNA / LA TO NA DZIAŁ CE
W okre sie wio sen no -let nim ucznio wie mie li oka zję zo -

ba czyć bu dzą cą się do ży cia przy ro dę i po dzi wiać wio sen -
ne cu da na tu ry szu ka jąc pierw szych oznak nad cho dzą cej
wio sny.Za da niem dla na szych uczniów przy go to wa nym
przez dział kow ców by ło przy go to wa nie zie mi do sie wu 
i sa dze nia oraz po rząd ko wa nie dzia łek po zi mie. Uczest ni -
cy pro jek tu po zna li i utrwa li li za sa dy pie lę gna cji ro ślin wio -
sną i la tem, a zdo by tą wie dzą i po zy ska ny mi
umie jęt no ścia mi wy ka za li się przy za kła da niu szkol ne go
ogród ka.

La tem 2007 ro ku uczest ni czy li śmy w ob cho dach 100-

le cia ist nie nia ROD. Mia ły śmy przy jem ność wy stą pić
przed dział kow ca mi i za pro szo ny mi go ść mi z przed sta -
wie niem eko lo gicz nym „Chroń my na szą zie lo ną pla ne tę".
Wi dzo wie by li pod wra że niem prze ka za nych tre ści i doj -
rza łe go spo so bu in ter pre ta cji te ma tu.

W prze pro wa dze niu ewa lu acji pro gra mu sku pi ły śmy się
na war to ści edu ka cyj nej współ pra cy z ogród ka mi dział -
ko wy mi R.O.D. Spo tka nia przy nio sły ocze ki wa ne przez
opie ku nów i dział kow ców efek ty w przy ro ście i utrwa le -
niu wie dzy i umie jęt no ści u uczniów.

Na prze strze ni kil ku lat współ pra cy Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych nr 112 w Po zna niu z Ro dzin nym Ogro dem Dział -
ko wym od by ły się bar dzo cie ka we wy da rze nia. Spo tka nia
te są za wsze peł ne po zy tyw nych emo cji. Na wią za ła się
szcze gól na więź po mię dzy dzieć mi a dział kow ca mi:
szcze gól ne z p. Kry sty ną Sta cho wiak  – wie lo let nią pre -
zes, p. Da nu tą Błasz czyk – wi ce -pre zes, prze wod ni czą cą
Ko mi sji Po li ty ki Spo łecz nej, p. Mi ro sła wą Rit ter – prze -
wod ni czą cą Ko mi sji Kon kur so wej, Od zna czeń i Po rząd -
ku i p. Woj cie chem Tur gu łą- Go spo da rzem Ogro du.

Na sze spo tka nia i wspól ne dzia ła nia sta ły się in spi ra cją
do stwo rze nia przez pa nią pre zes po dob nych spo tkań dla
eme ry tów. Od pew ne go cza su rów nież dla nich na te re nie
dzia łek or ga ni zo wa ne są spo tka nia przy ogni sku i za ba wy.

Wy cho waw czy nie ze Szko ły Spe cjal nej 
nr 112 w Po zna niu

Spo rzą dzi ła
/-/ Be ata An to szak

IV. W sprawie „ustawy wałowej”

1.„Specustawa wałowa” nie naruszy praw działkowców

Ka ta stro fal ne skut ki po wo dzi do tknę ły set ki ty się cy pol -
skich ro dzin. Za la ne do my, za kła dy pra cy i po la, znisz -
czo ne dro gi i mo sty, ta kie ob ra zy do mi no wa ły w te le wi zji
i in nych środ kach prze ka zu. Wśród nich nie bra ko wa ło
rów nież wi do ków ogro dów dział ko wych, w któ rych spod
wo dy wy sta wa ły je dy nie czub ki drzew i da chy al tan. 

Te prze ra ża ją ce wi do ki sta no wi ły za pew ne bez po śred ni
im puls, któ ry skło nił Rząd do pod ję cia prac nad pil ną no -
we li za cją pra wa re gu lu ją ce go bu do wę in fra struk tu ry prze -
ciw po wo dzio wej. Ok. 20 ma ja br. czo ło we dzien ni ki
opu bli ko wa ły na swych stro nach in ter ne to wych pro jekt
tzw. „spe cu sta wy wa ło wej”. Opra co wa ny w Mi ni ster stwie
Śro do wi ska za kła dał, że po zy ski wa nie te re nów na po trze -
by in sta la cji prze ciw po wo dzio wych oraz bu do wa ta kich
urzą dzeń, bę dzie się od by wa ła na spe cjal nych za sa dach,
ana lo gicz nych do bu do wy dróg. Cel pro jek tu był więc jak

naj bar dziej za sad ny i god ny po par cia, jed nak że je go nie -
któ re za pi sy mu sia ły bu dzić wśród dział kow ców po waż -
ne oba wy. 

Pro jekt za wie rał bo wiem istot ną lu kę, któ ra skut ko wa -
ła cał ko wi tym wy łą cza niem pra wa dział kow ców i PZD
do od szko do wa nia w przy pad ku li kwi da cji ogro du na ce -
le zwią za ne z in we sty cja mi prze ciw po wo dzio wy mi. Za pi -
sy pro jek tu ozna cza ły, że w przy pad ku przej mo wa nia
te re nów ROD pod ta ką in we sty cje dział kow com i PZD
nie przy słu gi wa ły by od szko do wa nia za utra co ny ma ją tek,
któ ry znaj do wał się na dział kach i te re nach wspól nych. 

Dla te go, na tych miast po za po zna niu się z pro jek tem opra -
co wa nym w Mi ni ster stwie Śro do wi ska, Pre zy dium KR
PZD pod ję ło sta ra nia o wpro wa dze nie w nim zmian, któ re
uwzględ ni ły by in te re sy dział kow ców. W efek cie w tej spra -
wie opra co wa ne zo sta ło spe cjal ne sta no wi sko skie ro wa ne
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m.in. do człon ków Rzą du i  par la men ta rzy stów. PZD pod -
niósł w nim, iż nie sprze ci wia się przej mo wa niu te re nów
ROD pod bu do wę urzą dzeń prze ciw po wo dzio wych ko -
niecz nych dla za pew nie nia bez pie czeń stwa po wszech ne go,
jed nak że nie mo że się zgo dzić, aby dzia ła nia ta kie od by -
wa ły się z po gwał ce niem kon sty tu cyj nych praw dział kow -
ców do od szko do wa nia za wy własz cza ny ma ją tek.

Jak wy ni ka z in for ma cji uzy ska nych z Sej mu, za strze że -
nia zgło szo ne przez KR PZD zo sta ły uwzględ nio ne. Pro -
jekt usta wy prze ka za ny przez Kan ce la rię Sej mu do klu bów
par la men tar nych róż ni się bo wiem od wcze śniej szej wer -

sji. Zgod nie z wnio ska mi PZD wpro wa dzo no do nie go za -
pi sy gwa ran tu ją ce dział kow com pra wo do od szko do wa nia
za ma ją tek zlo ka li zo wa ny na dział kach przej mo wa nych na
po trze by in we sty cji prze ciw po wo dzio wych. 

Po ni żej pu bli ku je my wy cią gi z obu pro jek tów usta wy,
sta no wi ska Pre zy dium KR PZD oraz okrę go wych za rzą -
dów PZD, a tak że wy ciąg z usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych obej mu ją cy prze pi sy, któ rych sto so -
wa nie ma zo stać wy łą czo ne w przy pad ku lo ka li za cji na
te re nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go in we sty cji prze -
ciw po wo dzio wej.  

BP

3. Stanowiska PZD w sprawie projektu 

2. Wyciàg z projektu opublikowanego 21 maja 2010r. na stronach
internetowych Rzeczpospolitej z powołaniem si´ na Ministerstwo Ârodowiska
– jedyny fragment dotyczàcy rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców 

pro jekt

USTA WA
z dnia……….. 2010 r.

o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie
bu dow li prze ciw po wo dzio wych (wy ciąg)

Art. 12. Do nie ru cho mo ści sta no wią cych ro dzin ne ogro -
dy dział ko we ob ję tych de cy zją nie sto su je się art. 17–22

usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z późn. zm.3). 

STA NO WI SKO
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 26 ma ja 2010 r.
w spra wie pro jek tu usta wy o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie bu -

dow li prze ciw po wo dzio wych

Po za po zna niu się z przy go to wa nym przez Mi ni ster stwo
Śro do wi ska pro jek tem usta wy o szcze gól nych za sa dach
przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie bu dow li
prze ciw po wo dzio wych (zwa ne go da lej „pro jek tem”), Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD oświad cza, że za ło że nia te -
go pro jek tu są bez dy sku syj nie słusz ne i na le ży po przeć
wszel kie dzia ła nia na rzecz po pra wy bu dow li prze ciw po -
wo dzio wych. Dział kow cy i ich Zwią zek ni gdy nie sta li na
prze szko dzie re ali za cji in we sty cji pu blicz nych, w tym bu -
do wy wa łów i in nych po dob nych urzą dzeń. Wszak tra -
gicz ne po wo dzie z 1997 ro ku oraz z ma ja br. do tkli wie
do świad czy ły tak że dział kow ców i ich ogro dy, wo bec cze -
go na sze śro do wi sko do sko na le ro zu mie po trze bę szyb -
kie go roz wo ju nie zbęd nej in fra struk tu ry prze ciw -
po wo dzio wej. Na prze strze ni ostat nich lat dział kow cy i

Zwią zek wie lo krot nie ustę po wa li do bro wol nie z zaj mo -
wa nych te re nów ce lem ich udo stęp nie nia pod re ali za cję
ce lów pu blicz nych. Dzi siaj rów nież de kla ru je my, że je -
ste śmy go to wi opu ścić na sze dział ki i ogro dy wszę dzie
tam, gdzie zaj dzie ko niecz ność roz wo ju bu dow li prze ciw -
po wo dzio wych dla ochro ny in te re su miast i spo łecz no ści
lo kal nych.

Jed no cze śnie Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD stwier -
dza, że o ile na po par cie za słu gu ją za ło że nia pro jek tu, o ty -
le za pro po no wa ne w nim roz wią za nia szcze gó ło we bu dzą
wąt pli wo ści i wy ma ga ją zmian. Nikt bo wiem nie kwe stio -
nu je po trze by ustą pie nia z te re nów nie zbęd nych pod roz -
wój in fra struk tu ry prze ciw po wo dzio wej, jed nak ta kie
wy własz cze nie mu si się od by wać za słusz nym od szko do -
wa niem. I choć pro jekt za wie ra roz bu do wa ną re gu la cję 
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w za kre sie re kom pen so wa nia strat pod mio tom wy własz -
cza nym z nie ru cho mo ści, to jed nak nie za wie ra prze pi su,
któ ry przy zna wał by od szko do wa nia dla osób tra cą cych
wła sność ru cho mo ści trwa le zwią za nych z grun tem. Jest
to sy tu acja spe cy ficz na do ty czą ca dział kow ców, któ rym
przy słu gu je od ręb na wła sność urzą dzeń i na sa dzeń znaj -
du ją cych się na zaj mo wa nych dział kach, co wy ni ka z art.
15 ust. 2 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 
Z mo cy tej usta wy dział ko wiec ma za pew nio ne od szko do -
wa nie za ten ma ją tek w ra zie li kwi da cji ogro du. Jed nak
art. 12 pro jek tu cał ko wi cie wy łą cza wszel kie pra wa dział -
kow ców i PZD na wy pa dek li kwi da cji ogro dów na ce le
zwią za ne z in we sty cja mi prze ciw po wo dzio wy mi, łącz nie
z pra wem do od szko do wa nia za utra co ny ma ją tek. Jest to
za pis na ru sza ją cy pod sta wo we pra wa kon sty tu cyj ne. 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD za uwa ża, że art. 12 pro -
jek tu zo stał ukształ to wa ny na wzór art. 11j tzw. spe cu sta -
wy dro go wej. Prze pis ten bu dził kon tro wer sje w la tach
2008–2009 i z te go wzglę du Sejm zmo dy fi ko wał spe cu -
sta wę dro go wą o art. 18 ust. 1g, któ ry przy wró cił dział -

kow com ich kon sty tu cyj ne pra wa do na leż nej re kom pen -
sa ty. Tym cza sem pro jekt usta wy do ty czą cy in we sty cji
prze ciw po wo dzio wych nie za wie ra do dat ko wej re gu la cji,
któ ra uwzględ nia ła by słusz ne in te re sy śro do wi ska dział -
ko we go. Tym sa mym pro jekt za wie ra lu kę, któ rą na le ży
uzu peł nić, aby za bez pie czyć pra wa przy słu gu ją ce nie mal
mi lio no wi ro dzin, któ re na swo ich dział kach czę sto po sia -
da ją do ro bek ży cia. W prze ciw nym wy pad ku efek tem art.
12 pro jek tu bę dzie moż li wość wy własz cza nie oby wa te li
i or ga ni za cji z ich ma jąt ku bez od po wied nich re kom pen -
sat za utra co ne mie nie. By ło by to ra żą co nie spra wie dli we
i nie zgod ne z Kon sty tu cją. 

W związ ku z po wyż szym Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD, w imie niu mi lio no wej rze szy pol skich dział kow ców,
zwra ca się do Mi ni ster stwa Śro do wi ska i Ra dy Mi ni strów
o za ini cjo wa nie dzia łań w ce lu sko ry go wa nia re gu la cji za -
war tej w pro jek cie, aby za cho wać nie wąt pli wie słusz ne
ce le usta wy, lecz z peł nym po sza no wa niem praw przy słu -
gu ją cym dział kow com i Związ ko wi. 

PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY
POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW

Pre zes PZD
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki

Skarb nik KR PZD
/-/  Ma rian Pa siń ski

Czło nek Pre zy dium KR PZD 
/-/ Syl we ster Chę ciń ski

Se kre tarz Kra jo wej Ra dy PZD
/-/ Wie sław Sa wic ki

Czło nek Pre zy dium KR PZD
/-/  Ta de usz Ja rzę bak

Czło nek Pre zy dium KR PZD
/-/ Je rzy Le śniak

Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy PZD 
/-/ An to ni Ko strze wa

Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy PZD 
/-/ Win cen ty Ku lik

War sza wa, 26 ma ja 2010 ro ku               

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

z dnia 7 czerw ca 2010 r.
w spra wie pro jek tu usta wy o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie bu -

dow li prze ciw po wo dzio wych

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Czę sto cho wie
po za po zna niu się z przy go to wa nym przez Mi ni ster stwo
Śro do wi ska pro jek tem usta wy o szcze gól nych za sa dach
przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie bu dow li
prze ciw po wo dzio wych stwier dza, że za ło że nia te go pro -
jek tu są słusz ne i na le ży po przeć ta kie dzia ła nia, któ re ma -
ją na ce lu za pew nie nie bez pie czeń stwa miesz kań com.
Dział kow cy ni gdy nie sta li na prze szko dzie re ali za cji ta -
kich obiek tów, co mo że po twier dzić bu do wa wa łów prze -

ciw po wo dzio wych na te re nie ROD „Po kój” w Czę sto cho -
wie. In we sty cja do ty czy ła za bez pie cze nia czę ści mia sta
przed wy le wa niem rze ki War ty. Dział kow cy do brze ro zu -
mie ją dzia ła nia władz i dla te go do bro wol nie wy ra zi li zgo -
dę na czę ścio wą li kwi da cję ro dzin ne go ogro du dział-
ko we go na ten cel. Jed nak za swo ją zgo dę dział kow cy
otrzy ma li słusz ne od szko do wa nia, któ re sta no wi ły re kom -
pen sa tę za ich wła sność. Dział kow cy za wsze dzia ła ją na
rzecz swo je go mia sta i dla te go na sze dzia ła nia mo gą być
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po dej mo wa ne zgod nie z pro po zy cja mi władz je dy nie
wów czas, gdy zo sta nie za pro po no wa ne słusz ne od szko -
do wa nie dla na szych człon ków za ich wła sność oraz dla
związ ku za ma ją tek, któ ry po wsta wał z na szych wspól -
nych skła dek.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du stwier dza, że za ło że -
nia pro jek tu usta wy są do bre jed nak za pro po no wa ne 
w nim roz wią za nia są łu dzą co po dob ne do tych z tzw.:
spe cu sta wy dro go wej. Nikt i ża den z dział kow ców nie
kwe stio nu je słusz no ści za ło żeń przy ję tych w pro jek cie
usta wy, ale nie do przy ję cia są re gu la cje do ty czą ce dział -
kow ców i Związ ku. Ar ty kuł 12 pro jek tu usta wy cał ko wi -
cie wy ta cza wszel kie pra wa dział kow ców i Związ ku do
od szko do wa nia za utra co ny ma ją tek. Ta ki za pis na ru sza
pod sta wo we pra wa kon sty tu cyj ne oby wa te li.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Czę sto cho wie
pra gnie za zna czyć, że ukształ to wa nie art. 12 pro jek tu usta -
wy o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji
in we sty cji w za kre sie bu dow li prze ciw po wo dzio wych jest
toż sa my z art. 11 j tzw. spe cu sta wy dro go wej. Prze pis ten
bu dził du żo kon tro wer sji i dla te go Sejm RP mu siał po -

wtór nie roz pa try wać i po pra wiać za pro po no wa ne wcze -
śniej roz wią za nia i przy wró cił związ ko wi i dział kow com
na leż ne pra wa za gwa ran to wa ne w usta wie za sad ni czej.
Zda niem dział kow ców wspo mnia ny pro jekt usta wy za -
wie ra lu kę praw ną, któ rą na le ży jesz cze przed gło so wa -
niem po pra wić w spo sób umoż li wia ją cy za bez pie cze nie
przy słu gu ją ce go pra wa dla nie mal mi lio na pol skich ro -
dzin, któ rzy na swo ich dział kach nie jed no krot nie po sia -
da ją do ro bek swo je go skrom ne go ży cia. Pre zy dium
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w Czę sto cho wie w imie niu pra wie 10.000 dział ko wych
ro dzin użyt ku ją cych dział ki w ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych re gio nu czę sto chow skie go zwra ca się do Ra dy
Mi ni strów oraz Mi ni ster stwa Śro do wi ska o pod ję cie dzia -
łań zmie rza ją cych do sko ry go wa nia przy ję tej w pro jek cie
usta wy o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za -
cji in we sty cji w za kre sie bu dow li prze ciw po wo dzio wych
re gu la cji w spo sób umoż li wia ją cy po sza no wa nie na by -
tych praw przy słu gu ją cych dział kow com i Związ ko wi
zgod nie z za pi sa mi usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, a jed no cze śnie wy ni ka ją cych z gwa ran cji okre -
ślo nych w kon sty tu cji RP.

Pre zy dium OZ PZD w Czę sto cho wie:

Prze wod ni czą cy OKR
/-/ Eu ge niusz Ber ski

Czę sto cho wa, 7 czerw ca 2010 r.

Sta no wi sko OZ PZD w Byd gosz czy

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ Sta ni sław Ju cha

Se kre tarz OZ PZD
/-/ Adam Wię cła wik

Skarb nik OZ PZD
/-/ Krzysz tof Sza fel

Czło nek
/-/ Ka zi mierz Ko sia da 
/-/ Sta ni sław No wak 
/-/ Ma rian Gra dzik

STA NO WI SKO
Uczest ni ków Ple nar ne go Po sie dze nia OZ PZD w Byd gosz czy ob ra du ją cych

w dniu 31 ma ja 2010 r.

Uczest ni cy po sie dze nia po za po zna niu się z pro jek tem
usta wy „o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali -
za cji in we sty cji w za kre sie bu dow li prze ciw po wo dzio -
wych”, stwier dza ją: 

Słusz ne są za ło że nia pro jek tu, któ re da ją wresz cie pod -
sta wy praw ne pod roz wią za nia w za kre sie bu do wy nie -
zbęd nej in fra struk tu ry ocze ki wa ne przez wszyst kich
do tknię tych skut ka mi po wo dzi – (w tym licz nej rze szy

dział kow ców). Bu do wa w/w urzą dzeń po win na być dzia -
ła niem prio ry te to wym Rzą du, aby raz na za wsze ure gu lo -
wać pro blem za gro że nia po wo dzią. Nie po koi nas jed nak
fakt, że ko lej ny raz w wy ni ku ure gu lo wań za war tych 
w art. 12 pro jek tu czy ni się pró by po zba wie nia dział kow -
ców na leż ne go im od szko do wa nia za ich ma ją tek znaj du -
ją cy się na dział ce. A prze cież ta kie pra wo da je nam za pis
w art. 15 ust. 2 usta wy o „ro dzin nych ogro dach dział ko -
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wych” z 8 lip ca 2005 r.( Dz. U. Nr 169 póz. 1419, z póź -
niej szy mi zmia na mi)

Mi mo od ręb no ści ure gu lo wań, co do za gwa ran to wa nia
wła sno ści na kła dów to w/w usta wa da je dział kow com pra -
wo do re kom pen sa ty za utra co ny ma ją tek, i pró by po zba -
wie nia nas tych praw sta no wić bę dą po waż ne na ru sze nie
na szych praw kon sty tu cyj nych. Nie kwe stio nu je my po -
trze by opusz cza nia grun tów, któ re bę dą nie zbęd ne pod
wszel kie urzą dze nia prze ciw po wo dzio we.

Zwią zek za wsze zga dzał się na li kwi da cje ro dzin nych
ogro dów dział ko wych wszę dzie tam gdzie wy ma gał te go
cel pu blicz ny i tym ra zem jest po dob nie. Ape lu je my, aby
wy eli mi no wać z pro jek tu lu kę praw ną po zba wia ją cą nas
na leż nych nam od szko do wań. Pro po nu je my roz wią zać
spra wę po dob nie jak w spe cu sta wie dro go wej. Kil ka -
dzie siąt ty się cy ro dzin dział ko wych w wy ni ku po wo dzi
utra ci ło do ro bek ca łe go ży cia i mu si za czy nać od ze ra 
– oni też cze ka ją na te za po wie dzia ne roz wią za nia.

Uczest ni cy ple nar ne go po sie dze nia Okrę go we go 
Za rzą du PZD w Byd goszcz

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

z dnia 31 ma ja 2010 r.
w spra wie pro jek tu usta wy o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji 

w za kre sie bu dow li prze ciw po wo dzio wych

Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du Pod la skie go Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców w Bia łym sto ku, po za po zna -
niu się z pro jek tem o szcze gól nych za sa dach przy go -
to wa nia i re ali za cji bu dow li prze ciw po wo dzio wych 
z uzna niem od nio sło się do ini cja ty wy Mi ni ster stwa Śro -
do wi ska pro po nu ją ce go uprosz cze nie w przy go to wa niu
tych in we sty cji. Jest to słusz ne i bar dzo po trzeb ne dzia ła -
nie, któ re mo że spo wo do wać szyb ką bu do wę bu dow li
wod nych za bez pie cza ją cych przed po wo dzią du że po ła -
cie kra ju. W peł ni ją po pie ra my, gdyż pod czas po przed -
nich po wo dzi wie le ogro dów dział ko wych by ło znisz-
czo nych. Tak jest i pod czas obec nej po wo dzi. Wo da za la -
ła oko ło 300 ogro dów dział ko wych, w któ rych użyt kow -
ni ka mi dzia łek jest 42500 dział kow ców w ogro dach 
o łącz nej po wierzch ni 1700 hek ta rów. Na tych dział kach
stra ci ło swój do ro bek, nie raz do ro bek ca łe go ży cia 42500
ro dzin dział ko wych. Uwa ża my, że spo łe czeń stwo, do któ -
re go za li cza ją się dział kow cy po win no być so lid nie za -
bez pie czo ne przed klę ską po wo dzi. Z te go po wo du
śro do wi sko dział kow ców do sko na le ro zu mie po trze bę
szyb kiej bu do wy in fra struk tu ry prze ciw po wo dzio wej, na -
wet kosz tem ogro dów dział ko wych.

Jed nak art. 12 pro jek tu usta wy bu dzi wiel kie za nie po ko -
je nie dział kow ców nie z po wo du ce lu, lecz środ ków pro -
wa dzą cych do osią gnię cia te go ce lu. Pro jekt ar ty ku łem 12
od bie ra, bo wiem wła sność dział kow ców, na sze na kła dy
gro ma dzo ne przez la ta, bez od szko do wa nia, gdyż eli mi nu -
je on art. 17 do 22 usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych z 8 lip ca 2005 r. To jest to sa mo, co klę ska po wo dzi
z tą róż ni cą, że przy po wo dzi tra cą wszy scy a przy bu do wie

obiek tów prze ciw po wo dzio wych tyl ko dział kow cy. Iden -
tycz na sy tu acja praw na za ist nia ła w 2008 r. pod czas no we -
li za cji spe cu sta wy dro go wej. Wów czas tak jak i obec nie nie
by ło kon sul ta cji pro jek tu z PZD, or ga ni za cją re pre zen tu ją -
cą mi lion dział ko wych ro dzin. Jed nak Sejm RP wsku tek in -
ter wen cji dział kow ców zro zu miał swój błąd i uchwa lił
no we li za cję no we li za cji „spe cu sta wy" przy wra ca jąc dział -
kow com pra wo do od szko do wa nia.

Dział kow cy są w spe cy ficz nej sy tu acji, gdyż przy słu -
gu je nam od ręb na od grun tu wła sność na nie sień i na sa -
dzeń znaj du ją cych się na dział kach gwa ran tu je to nam art.
15 ust. 2 Usta wy z 8.05.2005 r. o ROD. Na to miast oma -
wia ny pro jekt nie za wie ra żad nej re gu la cji, któ ra uwzględ -
nia ła by od ręb ną wła sność. Po nad to art. 12 pro jek tu cał -
ko wi cie eli mi nu je pra wa dział kow ców i Związ ku do od -
szko do wań przy pad ku li kwi da cji ogro du dział ko we go na
ce le bu dow nic twa prze ciw po wo dzio we go a za war te 
w art. 20 Usta wy o ROD.

W związ ku z po wyż szym, człon ko wie OZP PZD w Bia -
łym sto ku uwa ża ją, że wy własz cze nie pod in we sty cje prze -
ciw po wo dzio we mu si od by wać się za słusz nym od szko-
do wa niem. W prze ciw nym ra zie bę dzie to po wrót do
mrocz nych lat czter dzie stych ubie głe go wie ku, bę dzie to
wbrew kon sty tu cji RP, któ rą jed ną z na czel nych za sad jest
ochro na wła sno ści.

Uzna jąc za słusz ny po wyż szy wy wód, zwra ca my się do
Mar szał ka Sej mu RP, Ra dy Mi ni strów i Mi ni ster stwa Śro -
do wi ska o sko ry go wa nie pro jek tu w ce lu do pro wa dze nia
go do zgod no ści z Kon sty tu cją RP sza nu ją cą pra wo wła -
sno ści.

26 człon ków 
Okrę go we go Za rzą du Pod la skie go
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
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Uczest ni cy po sie dze nia Okrę go we go Za rzą du po sze rzo -
ne go o Okrę go wą Ko mi sję Re wi zyj ną po wysłu cha niu in -
for ma cji o pro jek cie usta wy przy go to wa nym przez
Mi ni ster stwo Śro do wi ska i prze ana li zo wa niu za gro żeń
wy ni ka ją cych z art. 12 pro jek to wa nej usta wy. Są zbul wer -
sowa ni fak tem ko lej nej pró by roz wią za nia na brzmia łe go
pro ble mu kosz tem śro do wisk dział kow ców. Nie zro zu mia -
ły m dla nas jest to, że pro blem bu dow li prze ciw po wo -
dzio wych jest zna ny od wie lu lat i moż na by ło go
roz wią zy wać w try bie nor mal nym a nie nad zwy czaj nym.
Na szym zda niem pró bu je się wy ko rzy stać trud ną sy tu ację
po wsta łą na sku tek po wo dzi do wy war cia pre sji na dział -
kow ców i usta wie nia ich w po zy cji wro gów tych, któ rzy
do zna li skut ków po wo dzi. Tak jak przy spe cu sta wie dro -
go wej pod kre śla my z ca łym na ci skiem, że ma my świa do -
mość po trze by bu do wy urzą dzeń za bez pie cza ją cych przed
po wo dzią, ale nie kosz tem śro do wisk dział kow ców. In te -

gru je my się z wszyst ki mi ty mi, któ rych w spo sób tra gicz -
ny do tknę ła po wódź tym bar dziej, że nie omi nę ła ona
ogro dów dział ko wych. Ar ty kuł 12 pro jek tu zo stał za pi sa -
ny na wzór art. 11 j spe cu sta wy dro go wej i za wie ra on lu -
kę praw ną umoż li wia ją cą wy własz cze nie dział kow ców
Związ ku z ich ma jąt ku bez od po wied nie go re kom pen sat
za utra co ne mie nie. Ta kie dzia ła nie na szym zda niem ra żą -
co na ru sza na sze Kon sty tu cyj ne pra wa. Dział kow cy w ja -
ki kol wiek spo sób nie za słu ży li so bie na to. W tym miej scu
za da je my jed no za sad ni cze py ta nie Jak dłu go jesz cze
dział kow cy bę dą trak to wa ni, ja ko oby wa te le dru giej ka te -
go rii. Bio rąc po wyż sze pod uwa gę zwra ca my się w imie -
niu dział kow ców okrę gu słup skie go do Mi ni ster stwa
Śro do wi ska i Ra dy Mi ni strów o sko ry go wa nie re gu la cji
za war tej w pro jek cie z peł nym po sza no wa niem praw
przy słu gu ją cych dział kow com i Związ ko wi.

Okrę go wy Za rząd i Okręgowa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w Słup sku

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du PZD w Słup sku i Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej

z dnia 28 ma ja 2010 r.
w spra wie pro jek tu usta wy o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji 

w za kre sie bu dow li prze ciw po wo dzio wych

Słupsk, 28 ma ja 2010 r.

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej 
/-/ Mi chał Tracz 

Pre zes OZ
/-/ Wie sław Ba ra tyń ski

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du PZD w Po zna niu

z dnia 1 czerw ca 2010 r.
w spra wie pro jek tu usta wy o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji 

w za kre sie bu dow li prze ciw po wo dzio wych

Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu

Po wódź, ja ka do ty ka nasz kraj wy wo ła ła wie le nie -
szczęść i spo wo do wa ła bez dy sku syj ną po trze bę przy spie -
sze nia prac zwią za nych z po pra wą bez pie czeń stwa
na szych oby wa te li. Ta sa ma po wódź wy wo ła ła tak że wie -
le strat w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, z któ rych
część jest po ło żo na w po bli żu rzek i z te go po wo du jest
czę sto wy sta wia na na dzia ła nie nisz czą ce go ży wio łu.
Dział kow cy, jak i więk szość na sze go spo łe czeń stwa są za
szyb ką po pra wą bez pie czeń stwa lud no ści i ocze ku ją, że
ko lej ne la ta nie bę dą przy no sić utra ty ich mie nia i po czu -
cia bez rad no ści wo bec nisz czy ciel skie go ży wio łu. Oba -
wy dział kow ców wzbu dza przy go to wa ny przez Mi ni s-
ter stwo Śro do wi ska pro jekt usta wy, któ ry ogra ni cza sto so -
wa nie prze pi sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -

wych za pi sa nych art. 17–22, wy klu cza jąc tym sa mym
gwa ran cje uzy ska nia na leż nych re kom pen sat spo wo do -
wa nych utra tą dzia łek. Po wta rza się, więc sy tu acja, z ja ką
mie li śmy do czy nie nia przy uchwa la niu spe cu sta wy dro -
go wej. Pro te sty dział kow ców spo wo do wa ły no we li za cję
pier wot nej wer sji usta wy i przy wró ci ły dział kow com na -
leż ne pra wa. Dziś w opar ciu o usta wę bu do wa ne są sze ro -
kim fron tem dro gi i au to stra dy, po mi mo, że dział kow com
przy wró co no na leż ne upraw nie nia. Ma my, więc do czy -
nie nia z sy tu acją jak w mą dro ści lu do wej: „i wilk sy ty 
i owca ca ła”. Ocze ku je my, za tem, że ta mą drość znaj dzie
za sto so wa nie tak że w usta wie o szcze gól nych za sa dach
przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie bu dow li
prze ciw po wo dzio wych. Nic prze cież nie stoi na prze szko -



52

dzie, by szyb ko bu do wać wa ły prze ciw po wo dzio we, nie -
ko niecz nie jed nak z krzyw dą dział kow ców, któ rzy i tak
czę sto by li do tknię ci skut ka mi dzia łal no ści ży wio łu, bo to

ich dział ki by ły za le wa ne w pierw szej ko lej no ści. Ocze ku -
je my od Sej mu RP mą drej i spra wie dli wej de cy zji.

V -ce Pre zes OZ PZD
/-/ mgr Syl we ster Chę ciń ski

Pre zes OZ PZD
/-/ dr inż. Zdzi sław Śli wa

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

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du PZD w Zie lo nej Gó rze

z dnia 31 ma ja 2010 r.
w spra wie pro jek tu usta wy o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji 

w za kre sie bu dow li prze ciw po wo dzio wych

Okrę go wy Za rząd PZD w Zie lo nej Gó rze wraz z bio rą -
cy mi udział w ze bra niu pre ze sa mi ROD z No wej So li i
By to mia Od rzań skie go   ogro da mi za la ny mi przez po wódź
po za po zna niu się z przy go to wa nym przez Mi ni ster stwo
Śro do wi ska pro jek tem usta wy o szcze gól nych za sa dach
przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie bu dow li
prze ciw po wo dzio wych uzna je, że za pro po no wa ne w pro -
jek cie roz wią za nia są bar dzo szko dli we dla dział kow ców,
bu dzą wąt pli wo ści i wy ma ga ją zmian. Uczest ni cy ze bra -
nia po dzie la ją po gląd o ko niecz no ści roz wo ju bu dow li
prze ciw po wo dzio wych, ale win no to od by wać się na za -

sa dach usta wy o ROD.Na sze oba wy bu dzi fakt wy łą cze -
nia prze pi sów usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 ro ku (ar -
ty kuł 17–22) któ re mó wią o obo wiąz ku zre kom pen so -
wa nia strat, ja kie po nio są dział kow cy. Oba wia my się, iż
pra wo do od szko do wa nia od Skar bu Pań stwa, o któ rym
się mó wi w art. 13 ust, 1 pkt 6 nie za bez pie cza praw dział -
kow ców do od szko do wa nia z ty tu łu na sa dzeń i na nie sień.

Brak wy raź nych za pi sów o od szko do wa niach dla dział -
kow ców i PZD za utra co ny ma ją tek jest bar dzo krzyw -
dzą ce, nie spra wie dli we i nie zgod ne z Kon sty tu cją RP.

Pod pi sy uczest ni ków ze bra nia
/-/ 38 imien nych pod pi sów

4. Wyciàg z projektu przesłanego przez Kancelari´ Sejmu do klubów
parlamentarnych z wnioskiem o zaopiniowanie – fragmenty dotyczàce
rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców

pro jekt

USTA WA 
z dnia............. 2010 r.

o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia do re ali za cji in we sty cji w za kre sie bu dow li prze ciw po wo dzio -
wych (wy ciąg)

Art. 18. 
Do nie ru cho mo ści sta no wią cych ro dzin ne ogro dy dział -

ko we ob ję tych de cy zją o ze zwo le niu na re ali za cję in we -
sty cji dro go wej nie sto su je się art. 17–22 usta wy z dnia 
8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz.
U. Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r, Nr 220, poz. 1600).

Art. 21 ust. 10. 
W przy pad ku, gdy de cy zja o po zwo le niu na re ali za cję

in we sty cji do ty czy ro dzin nych ogro dów dział ko wych
usta no wio nych zgod nie z usta wą z dnia 8 lip ca 2005 r. 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych pod miot, w któ re go
in te re sie na stą pi li kwi da cja ro dzin ne go ogro du dział ko -
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we go lub je go czę ści, zo bo wią za ny jest:
1) wy pła cić człon kom Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców – od szko do wa nie za sta no wią ce ich wła sność na sa -
dze nia, urzą dze nia i obiek ty znaj du ją ce się na dział kach;

2) wy pła cić Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców - od -
szko do wa nie za sta no wią ce je go wła sność urzą dze nia, bu -

dyn ki i bu dow le ro dzin ne go ogro du dział ko we go prze z-
na czo ne do wspól ne go ko rzy sta nia przez użyt ku ją cych
dział ki i słu żą ce do za pew nie nia funk cjo no wa nia ogro du;

3) za pew nić grun ty za stęp cze na od two rze nie ro dzin ne -
go ogro du dział ko we go.

Dz.U.05.169.1419  ze zm.
USTA WA z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (wy ciąg)

Art. 17. 1. Li kwi da cja ro dzin ne go ogro du dział ko we go
w każ dym przy pad ku na stę pu je na wa run kach ni niej szej
usta wy.

2. Li kwi da cja ro dzin ne go ogro du dział ko we go od by wa
się za zgo dą Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

3.  Do li kwi da cji ro dzin ne go ogro du dział ko we go na cel
pu blicz ny w ro zu mie niu usta wy z dnia 21 sierp nia 1997 r.
o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz.
1087), prze pi sy tej usta wy do ty czą ce wy własz cze nia sto -
su je się od po wied nio z za cho wa niem wa run ków okre ślo -
nych w ust. 1 i 2 oraz w art. 18–20 ni niej szej usta wy.

Art. 18. Li kwi da cja ro dzin ne go ogro du dział ko we go
mo że mieć miej sce w okre sie od za koń cze nia do roz po -
czę cia we ge ta cji ro ślin; li kwi da cja w in nym ter mi nie mo -
że mieć miej sce je dy nie w wy jąt ko wych, szcze gól nie
uza sad nio nych wy pad kach, za zgo dą Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Art. 19. 1. Pod miot, w in te re sie któ re go na stą pi li kwi da -
cja ro dzin ne go ogro du dział ko we go, zo bo wią za ny jest do:

1) za pew nie nia nie ru cho mo ści za mien nej o ure gu lo wa -
nej sy tu acji praw nej, nie mniej szej od do tych cza so wej, w
miej scu od po wied nim do po trzeb i funk cjo no wa nia no -
we go ro dzin ne go ogro du dział ko we go, na któ rej moż na
za ło żyć ro dzin ny ogród dział ko wy zgod nie z prze pi sa mi
pra wa;

2) za ło że nia no we go ogro du i od two rze nia urzą dzeń i
bu dyn ków od po wia da ją cych ro dza jem urzą dze niom i bu -
dyn kom zli kwi do wa ne go ogro du.

2. Za zgo dą stron re ali za cję obo wiąz ków, okre ślo nych w
ust. 1, mo że prze jąć Pol ski Zwią zek Dział kow ców. W ta -
kim przy pad ku pod miot, o któ rym mo wa w ust. 1, zo bo -
wią za ny jest wy pła cić na rzecz Pol skie go Związ ku
Dział kow ców uzgod nio ną kwo tę sta no wią cą rów no war -

tość sza cun ko wych kosz tów re ali za cji obo wiąz ków.
Art. 20. 1. Pod miot, w któ re go in te re sie na stą pi li kwi -

da cja ro dzin ne go ogro du dział ko we go, zo bo wią za ny jest
wy pła cić:

1) człon kom Pol skie go Związ ku Dział kow ców – od -
szko do wa nie za skład ni ki ma jąt ko we znaj du ją ce się na
dział kach, a sta no wią ce ich wła sność;

2) Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców – od szko do wa -
nie, we dług kosz tów od two rze nia, za skład ni ki ma jąt ko we
sta no wią ce je go wła sność a nie pod le ga ją ce od two rze niu.

2. Usta le nie wy so ko ści od szko do wań na stę pu je po uzy -
ska niu opi nii rze czo znaw cy ma jąt ko we go w for mie ope -
ra tu sza cun ko we go.

3. Pod miot, o któ rym mo wa w ust. 1, zo bo wią za ny jest
zre kom pen so wać kosz ty i stra ty po nie sio ne przez Pol ski
Zwią zek Dział kow ców w związ ku z li kwi da cją.

4. W przy pad ku li kwi da cji ro dzin ne go ogro du dział ko -
we go w okre sie we ge ta cji ro ślin człon kom Pol skie go
Związ ku Dział kow ców przy słu gu je od pod mio tu, o któ -
rym mo wa w ust. 1, do dat ko we od szko do wa nie w wy so -
ko ści war to ści prze wi dy wa nych plo nów, we dług cen
kształ tu ją cych się w ob ro cie ryn ko wym.

Art. 21. 1. Wy da nie przez Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez zli kwi do wa ny ro -
dzin ny ogród dział ko wy na stę pu je naj wcze śniej po
usta no wie niu na je go rzecz ty tu łu praw ne go do nie ru cho -
mo ści za mien nej oraz od two rze niu urzą dzeń i bu dyn ków,
o któ rych mo wa w art. 19 ust. 1, a tak że speł nie niu wa -
run ków, o któ rych mo wa w art. 20 ust. 1 i 3.

2. W przy pad ku, o któ rym mo wa w art. 19 ust. 2, po sta -
no wie nia ust. 1 sto su je się od po wied nio.

Art. 22. Do li kwi da cji czę ści ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go art. 17–21 usta wy sto su je się od po wied nio.

4. Wy ciąg z usta wy z dnia 8 lip ca 2010 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych obej mu ją cy prze pi sy, któ -
rych sto so wa nie ma zo stać wy łą czo ne zgod nie z za ło że nia mi pro jek tu usta wy o szcze gól nych za sa dach
przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie bu dow li prze ciw po wo dzio wych 
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– za twier dzi ło spra woz da nie fi nan so we OZ Opol skie go
za rok 2009 r. 

– za twier dzi ło pre li mi na rze fi nan so we na rok 2010 OZ
Ma zo wiec kie go, To ruń sko – Wło cław skie go, Opol skie go.

przy ję ło zbior cze spra woz da nie fi nan so we OZ za rok
2009. 

– przy ję ło zbior czy pre li mi narz fi nan so wy na rok 2010.
– pod ję ło de cy zję o wy da niu Bro szu ry „Wszy scy wal -

czy my o ogro dy ro dzin ne” i po kry ciu kosz tów dru ku i
dys try bu cji ze środ ków Fun du szu Sta tu to we go KR PZD.

– pod ję ło de cy zję o zwró ce niu się do Kan ce la rii Ad wo -
kac kiej o opra co wa nie opi nii w za kre sie wnio sku Pierw -
sze go Pre ze sa SN do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

– przy ję ło Ana li zę wnio sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP.

– przy ję ło uchwa łę w spra wie ad re sów ko re spon den cyj -
nych za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

– pod ję ło de cy zję w spra wie ure gu lo wa nia sta nu praw -
ne go grun tów w ROD: „Pod Kasz ta na mi”  w Żo rach,
„Sto krot ka” w Świd ni cy, „Sto krot ka – Ko le jarz” w Sę dzi -
szo wie.

– pod ję ło uchwa łę w spra wie przy dzie le nia do ta cji na
in we sty cje i re mon ty środ ków trwa łych dla 2 ROD w wy -
so ko ści 18.000 zł.

– pod ję ło uchwa ły w spra wie udzie le nia po ży czek 
z Fun du szu Sa mo po mo co we go dla 2 ROD na kwo tę
78.000 zł.

– pod ję ło de cy zję o wy da niu bro szu ry „ABC ochro ny
ro ślin na dział ce”, w na kła dzie 100.000, kosz ty po kry te
zo sta ły z Fun du szu Oświa to we go KR PZD.

– pod ję ło de cy zję o za ku pie książ ki „Wszyst ko o kom -
po ście” od Wy daw nic twa „dział ko wiec” – 10.000 eg zem -
pla rzy, kosz ty po kry wa ne bę dą z Fun du szu Oświa to we go
KR PZD

V. Z prac Prezydium Krajowej Rady PZD.

1.Prezydium KR w dniu 14 maja 2010 r.

2.Prezydium KR w dniu 26 maja 2010 r.

– przy ję ło Sta no wi sko w spra wie pro jek tu usta wy o
szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we -
sty cji w za kre sie bu dow li prze ciw po wo dzio wych. 

– przy ję ło Apel do okrę go wych za rzą dów PZD, za rzą -
dów ROD i dział kow ców w spra wie po mo cy dla ogro dów
do tknię tych po wo dzią.

– pod ję ło uchwa łę w spra wie szcze gól nych kry te riów
udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych, do tknię tych po wo -
dzią w 2010 ro ku. 

– przy ję ło uchwa łę w spra wie od stą pie nia od opro cen -
to wa nia po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD
udzie la nych dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych na usu -
nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ogro du po wsta łych 
w 2010 r. w wy ni ku po wo dzi. 

– pod ję ło uchwa łę w spra wie prze zna cze nia środ ków
po zo sta ją cych w dys po zy cji KR PZD na po moc dla ROD
do tknię tych po wo dzi w 2010 r. 

– przy ję ło uchwa łę w spra wie kon ta ban ko we go „Po -
wódź 2010”.

– pod ję ło uchwa łę w spra wie upo waż nie nia okrę go wych
za rzą dów PZD do prze ka zy wa nia środ ków Fun du szu
Roz wo ju ROD  okrę go wych za rzą dów na spe cjal nie

utwo rzo ne kon to „Po wódź 2010” 
– pod ję ło uchwa łę w spra wie upo waż nie nia okrę go wych

za rzą dów PZD do prze ka zy wa nia środ ków Fun du szu
Oświa to we go okrę go wych za rzą dów na spe cjal nie utwo -
rzo ne kon to „Po wódź 2010” .

– za de cy do wa ło o przy ję ciu sta no wi ska o spe cjal nym
trak to wa niu ro dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię -
tych po wo dzią w za kre sie udzie le nia po ży czek z Fun du -
szu Sa mo po mo co we go PZD.

– pod ję ło de cy zję w spra wie dzia łań w związ ku z po -
wo dzią.

– pod ję ło uchwa łę w spra wie za dań dla okrę go wych za -
rzą dów PZD w związ ku z po wo dzią 2010 r. 

– przy ję ło plan kon tro li okrę go wych za rzą dów przez
Kra jo wą Ra dę PZD w 2010 r.

– wy ra zi ło zgo dę na na by cie przez PZD od Skar bu Pań -
stwa grun tu w try bie art. 10 usta wy o ROD. 

– przy zna ło ze środ ków Fun du szu Roz wo ju KR PZD
do ta cje na in we sty cje i re mon ty dla 5 ROD na łącz ną kwo -
tę 24.000 zł. 

– udzie li ło z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD po życz -
ki dla 1 ROD w wy so ko ści 15.000 tys. zł 
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie art. 27, art. 28 ust. 1 pkt
1 i ust. 2 pkt 1 usta wy o ROD oraz § 91 ust. 1, 92 ust. 1 
i § 150 ust. 2 pkt 19 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go, ja ko or gan Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców re pre zen tu ją cy ROD przed
or ga na mi ad mi ni stra cji pu blicz nej i pro wa dzą cy w ra mach
swo ich upraw nień ko re spon den cję z pod mio ta mi ze -
wnętrz ny mi oraz dział kow ca mi użyt ku ją cy mi dział ki w
ROD i or ga na mi PZD, zo bo wią za ny jest do udo stęp nia nia
ad re su ko re spon den cyj ne go za rzą du ROD.

§ 2
W ROD, w któ rych jest sie dzi ba za rzą du speł nia ją ca wa -

run ki ko niecz ne do bez piecz ne go od bio ru ko re spon den -
cji, ad re sem ko re spon den cyj nym wi nien być ad res
ro dzin ne go ogro du dział ko we go wid nie ją cy w Re je strze
ROD pro wa dzo nym przez Kra jo wą Ra dę PZD.

§ 3
1. Je że li za rząd ROD nie po sia da sie dzi by (do mu dział -

kow ca) speł nia ją cej wa run ki okre ślo ne w § 2, za le ca się
za war cie umo wy z urzę dem pocz to wym o udo stęp nie nie
skryt ki pocz to wej. 

2. Ad res za rzą du ROD po sia da ją ce go skryt kę pocz to wą
bę dzie brzmiał w spo sób na stę pu ją cy:

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Za rząd ROD (na zwa ogro du)
w (na zwa miej sco wo ści, w któ rej jest ROD)
Nu mer ko du, miej sco wość 
(Urzę du Pocz to we go, w któ rym jest skryt ka pocz to wa) 
Skr. Poczt. nr ........
3. Oso by upo waż nio ne do od bio ru ko re spon den cji ze

skryt ki pocz to wej usta la za rząd ROD w dro dze uchwa ły. 
4. Zmia na osób upo waż nio nych do od bio ru ko re spon -

den cji na stę pu je w dro dze uchwa ły za rzą du ROD. 
5. Od pi sy uchwał, o któ rych mo wa w ust. 3 i 4, za rząd

ROD prze ka zu je do okrę go we go za rzą du PZD.
§ 4

Za rzą dy ROD, w przy pad ku zmia ny ad re su do ko re -
spon den cji (np. za ło że nia skryt ki pocz to wej), zo bo wią za -
ne są do po in for mo wa nia o tym na pi śmie okrę go we go
za rzą du PZD.

§ 5
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

3.Uchwały Prezydium KR PZD.

UCHWA ŁA Nr 77/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 14 ma ja 2010 r.
w spra wie ad re sów ko re spon den cyj nych za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko wych

War sza wa, dnia 14 ma ja 2010 r.

PRE ZES
/-/Eu ge niusz KON DRAC KI

SE KRE TARZ
/-/Wie sław SA WIC KI

UCHWA ŁA NR 88/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 14 ma ja 2010 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty środ ków trwa łych w ro dzin nych 

ogro dach dział ko wych

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie §150 pkt 17 i § 172 ust.1
pkt 2 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz re ali -
zu jąc za pi sy uchwał Kra jo wej Ra dy PZD nr 1/XVIII/05 w
spra wie Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo ju i
Mo der ni za cji ROD i nr 2/XVIII/05 w spra wie za sad fi -
nan so wa nia Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo -
ju i Mo der ni za cji ROD - obie z dnia 8.12.05 r. oraz
uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 15/2006 z

dnia 9.02.06 r. w spra wie kry te riów udzie la nia do ta cji 
i po ży czek na re ali za cję za dań in we sty cyj nych i re mon -
to wych ob ję tych Otwar tym Dłu go fa lo wym Pro gra mem
Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD, po sta na wia:

Przy znać ze środ ków Fun du szu Roz wo ju Kra jo wej Ra -
dy PZD, w ra mach Otwar te go i Dłu go fa lo we go Pro gra -
mu Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD, do ta cję w kwo cie
18 000 zł (słow nie: osiem na ście ty się cy zło tych) dla na stę -
pu ją cych ROD:
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Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

CZĘSTOCHOWA

1 Jelonek Częstochowa budowa instalacji wodnej 10 000

GDAŃSK

2 Zatorze Malbork budowa studni głębinowej 8 000

RAZEM 18 000

Termin rozliczenia dotacji ustalić do 30.09.2010 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

ELBLĄG

1 Kotlinka Elbląg doprowadzenie wody do świetlicy ogrod. 5 000

PIŁA

2 Na Rozdrożu Okonek remont budynku hydroforni 5 000

PREZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI 

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

Warszawa, dnia 14 maja 2010 r.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców dzia ła jąc na pod sta wie §150 pkt 17 i § 172 ust.1 pkt
2 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz re ali zu jąc
za pi sy uchwał Kra jo wej Ra dy PZD nr 1/XVIII/05 w spra -
wie Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo ju i Mo -
der ni za cji ROD i nr 2/XVIII/05 w spra wie za sad
fi nan so wa nia Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz -
wo ju i Mo der ni za cji ROD- obie z dnia 8.12.05 r. oraz
uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 15/2006 

UCHWAŁA NR 102/2010
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty środków trwałych w rodzinnych 

ogrodach działkowych

z dnia 9.02.06 r. w spra wie kry te riów udzie la nia do ta cji 
i po ży czek na re ali za cję za dań in we sty cyj nych i re mon -
to wych ob ję tych Otwar tym Dłu go fa lo wym Pro gra mem
Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD, po sta na wia:
Przy znać ze środ ków Fun du szu Roz wo ju Kra jo wej Ra dy
PZD, w ra mach Otwar te go i Dłu go fa lo we go Pro gra mu
Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD, do ta cję w kwo cie 24 000
zł (słow nie: dwa dzie ścia czte ry ty sią ce zło tych) dla na stę -
pu ją cych ROD:
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Termin rozliczenia dotacji ustalić do 31.12.2010 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

3 Wielatowo Złotów remont budynku hydroforni 5 000

TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKI 

4 Zacisze Grudziądz budowa i wykończenie świetlicy ogrod. 2 000

ZIELONA GÓRA

5 im. Wł. Puchalskiego Przylepie wykonanie przyłącza wodociągowego 7 000 

RAZEM 24 000

PREZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI 

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

Warszawa, dnia 26 maja 2010 r.

VI. Przypomnienia organizacyjne 

Kra jo wa Ra da prze ka za ła do za rzą dów ROD ulot kę pt.
„Do pol skich dział kow ców”, w któ rej przed sta wio ne zo -
sta ło zna cze nie dla dział kow ców i ogro dów prze pi sów
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ re zo sta -
ły za skar żo ne do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go. Ulot ka za wie ra pod sta wo we

in for ma cje na ten te mat i zwra ca my się do za rzą dów
ROD, je śli ma ją jesz cze nie roz pro wa dzo ne eg zem pla rze,
aby udo stęp ni li je jak naj więk szej licz bie dział kow ców,
że by wszy scy mo gli wy ro bić so bie wła sne zda nie, co w
prak ty ce mo że ozna czać uchy le nie za skar żo nych prze pi -
sów usta wy o ROD.

MP

Ulot ka „Do pol skich dział kow ców”

„Wszy scy wal czy my o ogro dy ro dzin ne”

Bro szu ra pod tym ty tu łem zo sta ła prze zna czo na dla sze -
ro kie go ak ty wu Związ ku i do star czo na do za rzą dów ROD.
Zwra ca my się o udo stęp nie nie tej bro szu ry człon kom za -
rzą dów ROD, człon kom ko mi sji re wi zyj nej i roz jem czej
ROD, a tak że spo łecz nym in struk to rom SSI i in nym ak -
tyw nym dział kow com zaj mu ją cym się spra wa mi ogro du.
Bro szu ra za wie ra do ku men ty wy da ne przez Kra jo wą Ra -
dę i Pre zy dium KR w spra wie wnio sku I Pre ze sa Są du

Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go - Apel, ko -
mu ni kat, sta no wi ska, list do I Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go, list do po słów i do pol skich dział kow ców oraz
opra co wa nie Pre zy dium KR na te mat  zna cze nia za skar -
żo nych prze pi sów usta wy o ROD dla ist nie nia i trwa ło ści
ru chu ogrod nic twa dział ko we go. W bro szu rze są tak że za -
miesz czo ne sta no wi ska Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej i
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej. 
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Zwra ca my się o prze ka za nie tej bro szu ry wszyst kim
człon kom ak ty wu w ROD, aby mo gli dys po no wać peł ną
wie dzą na ten te mat i in for mo wać dział kow ców, ja kie za -

gro że nia dla ich praw nie sie ze so bą ten wnio sek. Do dat -
ko we eg zem pla rze bro szu ry moż na uzy skać w okrę go -
wym za rzą dzie PZD.

MP

Apel Kra jo wej Ra dy PZD

Do za rzą dów ROD prze sła ny zo stał w for mie pla ka tu
Apel Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 8 kwiet nia 2010 r. „Do
dział kow ców i struk tur Związ ku”. Pro si my o wy wie sze nie
te go Ape lu na ta bli cach in for ma cyj nych ROD, aby dział -

kow cy mie li świa do mość, że bez ich czyn ne go za an ga żo -
wa nia w obro nie usta wy o ROD mo gą utra cić pra wa gwa -
ran to wa ne tą usta wą, a któ re wy pra co wa ne zo sta ły przez
wie le po ko leń dział kow ców.

MP

Skład ka człon kow ska i opła ty na rzecz ROD. Ter mi ny re ali za cji 

Zgod nie z § 167 sta tu tu PZD skład ka człon kow ska, wpi -
so we, opła ty na rzecz ROD sta no wią  głów ne źró dła fi -
nan so wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Zgod nie
z § 4 ust. 4 pkt. 7 Re gu la mi nu ROD czło nek Związ ku ma
obo wią zek uisz czać skład kę człon kow ską do 31 ma ja da -
ne go ro ku oraz opła ty uchwa lo ne przez upraw nio ne  zgod -
nie ze sta tu tem PZD  or ga ny PZD w ter mi nie przez nie
usta lo nym. W przy pad ku zwło ki - zo bo wią za nia na le ży
ure gu lo wać wraz z obo wią zu ją cy mi od set ka mi usta wo -
wy mi. Roz dział XIII re gu la mi nu ROD pt. „Skład ka, opła -
ty i świad cze nia”. za wie ra szcze gó ło we ure gu lo wa nia w
tym za kre sie.

Kra jo wa Ra dy PZD Uchwa łą nr 6/XIII/2009  z dnia 26
li sto pa da 2009 r. w spra wie skład ki człon kow skiej w Pol -
skim Związ ku Dział kow ców na 2010 rok, usta li ła wy so -
kość skład ki na 17 gr. od m2, zgod nie z § 4 w/w Uchwa ły
skład ka pod le ga na stę pu ją ce mu po dzia ło wi:

- 65% skład ki po zo sta je do wy łącz nej dys po zy cji ROD,
- 35% ze bra nej skład ki od pro wa dza ne jest przez za rzą -

dy ro dzin nych ogro dów dział ko wych do jed no stek te re -
no wych PZD (okrę gów) 

- z czę ści skład ki na leż nej jed nost kom okrę go wym oraz
jed no st ce kra jo wej PZD do ko ny wa ny jest od pis w wy so -

ko ści 5% z prze zna cze niem na Fun dusz Obro ny Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych.

W § 5 Uchwa ły nr 6/XIII/2009 r. wpro wa dzo no na stę -
pu ją ce ter mi ny prze ka zy wa nia środ ków z ty tu łu skład ki
człon kow skiej:

– za rzą dy ro dzin nych ogro dów dział ko wych prze ka zu -
ją do okrę go wych za rzą dów suk ce syw nie po jej ze bra niu
w nie prze kra cza ją cym ter mi nie do 30 czerw ca 2010 r. 

Spraw ne i ter mi no we re gu lo wa nie skład ki człon kow -
skiej (oraz opłat po zo sta ją cych do wy łącz nej dys po zy cji
ROD) sta no wi pod sta wę re ali zo wa nia za dań sta tu to wych
przy ję tych w pla nach pra cy oraz wła ści we go funk cjo no -
wa nia po szcze gól nych jed no stek PZD. 

Każ dy czło nek PZD ma moż li wość uzy ska nia peł nych
in for ma cji o wszyst kich opła tach obo wią zu ją cych w da -
nym ogro dzie, słu żą te mu ta bli ce in for ma cyj ne, a przede
wszyst kim ak tyw ne uczest nic two w wal nym ze bra niu
ogro du, zna jo mość sta tu tu PZD, re gu la mi nu ROD oraz
sze re gu in for ma cji na ten te mat pu bli ko wa nych w Biu le -
ty nie In for ma cyj nym PZD (do stęp do biu le ty nów w za -
rzą dzie ROD oraz  na na szej stro nie in ter ne to wej
www.pzd.pl)

Opra co wa ła 
GK KRPZD

„ABC ochro ny ro ślin na dział ce”

W związ ku z tym, że ochro na ro ślin na dział kach jest
bar dzo waż nym i trud nym za gad nie niem spra wia ją cym
dział kow com wie le pro ble mów, Kra jo wa Ra da PZD wy -
da ła i prze ka za ła bez płat nie do ogro dów bar dzo in te re su -
ją cą bro szu rę „ABC ochro ny ro ślin na dział ce”
za wie ra ją cą ter mi narz ochro ny ro ślin oraz cen ne in for ma -
cje do ty czą ce: pro gno zo wa nia wy stę po wa nia cho rób i

szkod ni ków, in ter ne to wej sy gna li za cji, za sad bez piecz nej
ochro ny ro ślin, do bo ru pre pa ra tów i za sad przy go to wy -
wa nia cie czy ro bo czej, pre pa ra tów ro ślin nych sto so wa -
nych na dział kach, ochro ny róż no rod no ści ga tun ko wej na
dział ce .

Przy po mi na my Za rzą dom ROD, że bro szu rę na le ży
prze zna czyć na  wy po sa że nie bi blio tek ogro do wych, prze -
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ka zać ją in struk to rom Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej
oraz w mia rę moż li wo ści za in te re so wa nym te ma tem
dział kow com.

Kosz ty wy da nia i dys try bu cji bro szu ry zo sta ły po kry te
z Fun du szu Oświa to we go KR PZD.

AG.

„Wszyst ko o kom po ście”

Za go spo da ro wa nie od pa dów or ga nicz nych na dział kach
jest waż nym i trud nym  pro ble mem w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Dział kow cy czę sto nie do ce nia ją do -
bro dziej stwa wy ni ka ją ce go z po sia da nia na wła snej
dział ce kom po stow ni ka oraz moż li wo ści po zy ski wa nia
jed ne go z naj cen niej szych na wo zów or ga nicz nych.

W związ ku z tym Kra jo wa Ra da PZD za ku pi ła i prze ka -

za ła bez płat nie do za rzą dów ogro dów bar dzo in te re su ją cą
bro szu rę  „Wszyst ko o kom po ście”.

Przy po mi na my Za rzą dom ROD, że bro szu rę na le ży
prze zna czyć na wy po sa że nie bi blio tek ogro do wych oraz
prze ka zać ją in struk to rom Spo łecz nej Służ by In struk tor -
skiej. Kosz ty za ku pu i dys try bu cji bro szu ry zo sta ły po kry -
te  z Fun du szu Oświa to we go KR PZD.

AG

No we plan sze edu ka cyj ne

Wy cho dząc na prze ciw du że mu za in te re so wa niu i za po -
trze bo wa niu na plan sze edu ka cyj ne Kra jo wa Ra da PZD
wy da ła w ostat nim cza sie sze reg bar dzo cie ka wych i przy -
dat nych ty tu łów.

„Jak ciąć drze wa ziarn ko we”, „Jak ciąć drze wa pest ko -
we” oraz „Jak ciąć krze wy ja go do we” to cykl trzech
plansz, któ re ma my na dzie ję przy czy nią się do pod nie sie -
nia po zio mu wie dzy do ty czą cej tak waż ne go za bie gu pie -
lę gna cyj ne go ja kim jest cię cie drzew owo co wych na
dział kach. 

W związ ku z co raz więk szym za in te re so wa niem dział -
kow ców na tu ral ny mi me to da mi upra wy i ochro ny ro ślin,
Kra jo wa Ra da PZD wy da ła plan sze pt: „Upra wy wie lo -
ga tun ko we” cz. I, „Upra wy wie lo ga tun ko we” cz. II -
- do ty czą ce wza jem ne go od dzia ły wa nia na sie bie ro ślin
oraz „Ro śli ny wskaź ni ko we” pre zen tu ją ce naj czę ściej

spo ty ka ne ro śli ny po ma ga ją ce okre ślić wła ści wo ści gle -
by. Po nad to wy da ne zo sta ły plan sze na te mat che micz nej
ochro ny ro ślin na dział kach przed cho ro ba mi i szkod ni -
ka mi, któ re za wie ra ją naj waż niej sze pre pa ra ty do pusz czo -
ne do sto so wa nia w ogro dach dział ko wych.

Przy po mi na my, że wy mie nio ne plan sze, któ re prze ka -
za ne zo sta ły do sie dzib okrę gów, de le ga tur, biur te re no -
wych, a przede wszyst kim do ogro dów na le ży umie ścić
w wi docz nych miej scach w ogro dzie np. na ta bli cach in -
for ma cyj nych oraz w do mach dział kow ca. Przy po mi na -
my rów nież, że plan sze te po win ny być prze ka za ne
in struk to rom Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej w ce lu
wy ko rzy sty wa nia ich pod czas szko leń i po ka zów dla
dział kow ców.

Koszt za ku pu i dys try bu cji plansz zo sta ły po kry te z Fun -
du szu Oświa to we go KR PZD.

AG.

VII. Porady prawne 

Od po wied nie bę dą prze pi sy § 77 re gu la mi nu ROD, któ -
ry okre śla dzia ła nia za rzą du w ta kim przy pad ku. W tej
kon kret nej spra wie ma my ta ką sy tu ację, że do tych cza so -
wy czło nek PZD i użyt kow nik dział ki zło żył sku tecz ne
zrze cze nie z człon ko stwa Związ ku, bo wiem zgod nie z §
30 ust. 1 pkt 2 sta tu tu PZD człon ko stwo wy ga sa w ra zie
zrze cze nia się na pi śmie. Mał żon ka zrze ka ją ce go się nie
jest człon kiem Związ ku, ale współ mał żo nek zrze ka ją ce go

się ma pierw szeń stwo w uzy ska niu człon ko stwa i pra wa
użyt ko wa nia tej dział ki. Je że li nie za mie rza ko rzy stać z
te go pra wa, ko niecz na jest je go pi sem na zgo da na re zy -
gna cję z pra wa użyt ko wa nia dział ki. Je że li mał żon ka zło -
ży pi sem ne oświad cze nie, że re zy gnu je z dal sze go
upra wia nia dział ki, to zrze cze nie jest sku tecz ne i za rząd
ROD sta je się dys po nen tem pra wa jej użyt ko wa nia i mo -
że prze dzie lić ją na stęp ne mu użyt kow ni ko wi. No wy użyt -

Czło nek Związ ku zło żył pi sem ną re zy gna cję z człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki i wska zał swo ją żo -
nę, aby za rząd prze ka zał jej na leż no ści za to, co po zo sta ło na dział ce. Ja kie prze pi sy re gu lu ją ta ką sy tu ację?
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kow nik wi nien roz li czyć się za po zo sta wio ne na dział ce
na sa dze nia i urzą dze nia z po przed nim użyt kow ni kiem.

Dla Za rzą du ROD nie ma zna cze nia, z któ rym z mał żon -
ków bę dzie do ko na ne ta kie roz li cze nie.

M. Pyt ka

Ukon sty tu owa nie za rzą du ROD na stą pi ło za raz po za koń cze niu wal ne go ze bra nia spra woz daw czo – wy -
bor cze go i w trak cie te go po sie dze nia za rzą du je den zło żył re zy gna cję. Był człon kiem za rzą du pół go dzi ny.
Co na le ży obec nie uczy nić, bo za rząd li czy 4 oso by?

Dla for mal nej stro ny nie ma zna cze nia, ile cza su by ła
człon kiem za rzą du oso ba re zy gnu ją ca z te go man da tu. Za -
sto so wa nie ma w tym przy pad ku § 48 sta tu tu PZD po zwa -
la ją cy na doko op to wa nie jed nej oso by spo śród człon ków
Związ ku w tym ROD. Ta oso ba nie bę dzie już po cho dzić
z wy bo ru, ale sta je się peł no praw nym człon kiem te go or -
ga nu Związ ku. 

W tej spra wie za rząd ma jed nak jesz cze do dat ko we za -
da nia, bo wiem mu si prze słać do okrę go we go za rzą du w
cią gu 14 dni peł ną do ku men ta cję wal ne go ze bra nia spra -
woz daw czo – wy bor cze go wy ma ga ną prze pi sa mi związ -
ko wy mi. Zmia ny w za rzą dzie na stą pi ły już po wal nym

ze bra niu, a więc za rząd prze ka zu je wy ni ki wy bo rów (wy -
kaz, an kie ty) wy bra nych człon ków za rzą du, na stęp nie
prze ka zu je re zy gna cję z człon ko stwa wy bra ne go na wal -
nym człon ka za rzą du i w za sa dzie w tej spra wie win na
być pod ję ta uchwa ła za rzą du o stwier dze niu wy ga śnię cia
man da tu z po wo du re zy gna cji. Na stęp nie, po do ko op to -
wa niu no we go człon ka za rzą du, prze ka zu je do okrę go we -
go za rzą du uchwa łę o do ko op to wa niu oraz da ne i an kie tę
no we go człon ka za rzą du ROD. Ta pro ce du ra zwią za na
jest z pro wa dzo nym przez okrę go wy za rząd re je strem
człon ków or ga nów ROD – re jestr pro wa dzo ny jest na
pod sta wie usta wy o ROD.

M. Pyt ka

Co zro bić w sy tu acji śmier ci człon ka Związ ku, któ ry nie był w związ ku mał żeń skim, a przed śmier cią zło -
żył w Za rzą dzie ROD oświad cze nie, w któ rym wska zał ja ko swo je go na stęp cę nie peł no let nią cór kę?

Na po cząt ku na le ży wska zać, że na sku tek śmier ci
człon ka Związ ku przy słu gu ją ce mu pra wo użyt ko wa nia
dział ki w ROD wy ga sa, a dys po nen tem  pra wa użyt ko wa -
nia dział ki sta je się za rząd ogro du (§ 30 ust 1 pkt 1 sta tu -
tu PZD  oraz § 81 ust. 1 pkt 1 re gu la mi nu ROD). Sko ro
więc da ne pra wo użyt ko wa nia wy ga sa, to nie pod le ga ono
dzie dzi cze niu, a więc nie wcho dzi do spad ku po zmar łym.
Do dać na le ży jed nak, iż w skład ma sy spad ko wej wcho -
dzą wie rzy tel no ści wy ni ka ją ce z pra wa do na sa dzeń i
urzą dzeń znaj du ją cych się na dział ce, któ re praw nie sta no -
wi ły wła sność zmar łe go człon ka Związ ku, wo bec cze go
war tość skład ni ków ma jąt ko wych pod le ga dzie dzi cze niu
(art. 15 ust. 2 usta wy o ROD). Ozna cza to, że spad ko bier -
com przy słu gu je pra wo do rów no war to ści mie nia znaj du -
ją ce go się na dział ce.

Ina czej przed sta wia ją się ich pra wa do sa mej dział ki. 
W tym wzglę dzie art. 31 ust. 4 usta wy o ROD prze wi du -
je, że pierw szeń stwo do przy dzia łu dział ki po zmar łym
przy pa da je go oso bom bli skim, któ re wspól nie z nim użyt -
ko wa ły dział kę. Za oso by bli skie zgod nie z § 5 pkt 5 sta -
tu tu PZD na le ży ro zu mieć: współ mał żon ka, dzie ci,
ro dzi ców, wnu ki, ro dzeń stwo i ich dzie ci. Aby sko rzy stać
z pra wa pierw szeń stwa, oso by te po win ny zło żyć  od po -
wied ni wnio sek w ter mi nie 3 mie się cy od śmier ci człon -
ka Związ ku (§ 68 ust. 3 sta tu tu PZD).

Na le ży tu wszak że za zna czyć, że dział ko wiec nie bę dą -
cy w związ ku mał żeń skim mo że zło żyć do za rzą du ogro -
du pi sem ne oświad cze nie, w któ rym wska że oso bę bli ską

wspól nie z nim ko rzy sta ją cą z dział ki ja ko swo je go na -
stęp cę  na  wy pa dek śmier ci, (§ 79 ust. 1 re gu la mi nu
ROD). Ta kie oświad cze nie wią że za rząd, czy li or gan ten
za sad ni czo mu si przy dzie lić dział kę po zmar łym wska za -
nej oso bie bli skiej, o ile wy stą pi ona o przy dział w ter mi -
nie 3 mie się cy od śmier ci do tych cza so we go użyt kow ni ka
oraz  speł nia wa run ki okre ślo ne w § 9 sta tu tu PZD. Na le -
ży pod kre ślić, iż mo wa tu o oso bie bli skiej w ro zu mie niu
§ 5 pkt 6 sta tu tu PZD. Tak więc oświad cze nie to nie mo -
że wska zy wać np. kon ku bi ny  (kon ku ben ta) ja ko na stęp -
cy. War to do dać, iż ta kie oświad cze nie za in te re so wa ny
czło nek Związ ku mo że od wo łać w każ dym cza sie. Jak za -
tem wi dać po wyż sze roz wią za nie jest swo istym „te sta -
men tem dział ko wym”, a za tem ma na ce lu umoż li wie nie
dział kow co wi  za dys po no wa nia swo ją dział ką na wy pa -
dek śmier ci, o ile oczy wi ście zo sta ną speł nio ne  wszel kie
wa run ki okre ślo ne w § 79 re gu la mi nu ROD.

Na le ży rów nież zwró cić uwa gę, iż zgod nie z art. 98 Ko -
dek su Ro dzin ne go i Opie kuń cze go  ro dzi ce są przed sta wi -
cie la mi usta wo wy mi dziec ka po zo sta ją ce go pod ich
opie ką do osią gnię cia peł no let nio ści. W związ ku z po wyż -
szym: Wska za na oso ba przez zmar łe go człon ka Związ ku
jest nie peł no let nia, a więc nie speł nia wy mo gów okre ślo -
nych w § 9 sta tu tu PZD.

Opie kę nad cór ką spra wu je mat ka, a więc moż na jej
przy dzie lić dział kę, a w ak tach na dal po zo sta wić wo lę
zmar łe go człon ka Związ ku i w przy pad ku re zy gna cji mat -
ki z użyt ko wa nia dział ki  przy dzie lić ją cór ce.

KD
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Zgod nie z § 104 re gu la mi nu ROD dział ka w ROD mo -
że być wy po sa żo na w: al ta nę, szklar nię, tu nel fo lio wy,
okna in spek to we, stud nię, sieć wo do cią go wą, sieć elek -
trycz ną, zbior ni ki wod ne, per go lę, tre ja że, mur ki kwia to -
we, ogród ki skal ne, ką ci ki wy po czyn ko we, pia skow ni ce,
huś taw kę i in ne urzą dze nia re kre acyj ne. Z po wyż sze go ja -

sno wy ni ka, iż tyl ko w/w urzą dze nia mo gą znaj do wać się
na dział ce. Ozna cza to, iż mu ro wa ne gril le nie mo gą znaj -
do wać się na dział ce użyt ko wa nej przez człon ka PZD.
Tym sa mym Za rząd ROD ma pra wo nie wy ra zić zgo dy
na po sta wie nie ta kie go gril la na użyt ko wa nej dział ce.

KD

Czy dział ko wiec mo że po sta wić grill mu ro wa ny na użyt ko wa ne przez sie bie dział ce?

Ja kie da ne człon ka Za rzą du ROD moż na umie ścić na ta bli cy ogło sze nio wej na te re nie ogro du?

W związ ku z peł nie niem funk cji w Za rzą dzie ROD, oso -
ba wy bra na sta ję się czę ścio wo oso bą pu blicz ną. Na ta bli -
cy ogło szeń moż na umie ścić imię i na zwi sko oraz funk cję,
któ rą da na oso ba spra wu je. Za pi sem ną zgo dą ta kiej oso -
by moż na za mie ścić rów nież  te le fon kon tak to wy bądź
nu mer dział ki. Ko lej na kwe stią jest in for ma cja o dy żu -
rach, ja kie są peł nio ne przez po szcze gól ne oso by czy li po -

da nie miej sca oraz go dzi ny od by cia ta kie go dy żu ru. Na le -
ży rów nież, roz wa żyć moż li wość umiesz cze nia  te le fo nu
kon tak to we go do elek try ka lub go spo da rza ogro du w ra -
zie po wsta nia awa rii. Oczy wi ście za pi sem ną zgo dą osób,
któ re peł nią te funk cje.

Je śli oso by funk cyj ne po sia da ją te le fon służ bo wy nu -
mer na le ży po dać do wia do mo ści dział kow ców.

KD

VIII. Z prac Krajowej Komisji Rozjemczej 

oraz uchwa łę za rzą du ROD nr (…) z dnia (…). w spra wie
po zba wie nia skar żą ce go człon ko stwa i pra wa użyt ko wa -
nia dział ki.

w try bie nad zwy czaj nym na pra wo moc ne orze cze nie
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w (…) z dnia (…)
(sygn. akt (…)) utrzy mu ją ce w mo cy orze cze nie ko mi sji
roz jem czej ROD (…) w (…) z dnia (…)  (sygn. akt (…))

PRZE WOD NI CZĄ CA KRA JO WEJ KO MI SJI ROZ JEM CZEJ POL SKIE GO ZWIĄZ KU
DZIAŁ KOW CÓW

ul. To wa ro wa 7A 00-839 War sza wa

War sza wa dnia (…) 
Pan AB
Sygn. akt: KKR(…)

Dzia ła jąc na pod sta wie § 162 ust.l sta tu tu PZD
od ma wiam zło że nia skar gi

UZA SAD NIE NIE  

Zgod ne z cyt. wy żej § 162 ust.l sta tu tu PZD, Prze wod -
ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej mo że zło żyć skar -
gę w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko mi sji
Roz jem czej na orze cze nie koń czą ce po stę po wa nie w spra -
wie je że li:

– ra żą co na ru sza po sta no wie nia sta tu tu PZD lub prze -
pi sy usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych przez ich
błęd ną wy kład nię lub nie wła ści we za sto so wa nie,

– na ru sza po sta no wie nia re gu la mi nu po stę po wa nia roz -
jem cze go PZD, je że li uchy bie nie to mo gło mieć istot ny
wpływ na wy nik spra wy.

Z cy to wa nej nor my praw nej wy ni ka, że Prze wod ni czą -
ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej nie mo że za skar żyć w
try bie nad zwy czaj nym pra wo moc ne go orze cze nia ko mi -
sji roz jem czej koń czą ce go po stę po wa nie w spra wie w sy -
tu acji, gdy żad na z wska za nych prze sła nek nie zo sta ła
speł nio na. Po da nie o zło że nie skar gi po win no za tem za -
wie rać ta kie za rzu ty wo bec skar żo ne go, pra wo moc ne go
orze cze nia ko mi sji roz jem czej, któ re do ty czą ra żą ce go na -
ru sze nia prze pi sów obo wią zu ją cych w Związ ku.

W roz pa try wa nym przy pad ku, ma te riał do wo do wy
zgro ma dzo ny w spra wie da je pod sta wy do stwier dze nia,
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że żad na z wy ma ga nych prze sła nek okre ślo nych w cyt.§
162 sta tu tu PZD, mo gą cych sta no wić o za sad no ści skar gi,
nie zo sta ła speł nio na.

W po da niu o wnie sie nie skar gi w try bie nad zwy czaj nym
skar żą cy żą dał uchy le nia skar żo ne go orze cze nia Okrę go -
wej Ko mi sji Roz jem czej i przy wró ce nia człon ko stwa
Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki w ROD (…) w (…).
W uza sad nie niu po da nia za rzu cił Okrę go wej Ko mi sji
Roz jem czej w (…) , że nie usto sun ko wa ła się do sta nu
fak tycz ne go roz po czę tych prac na praw czych po le ga ją -
cych na do sto so wa niu po nadnor ma tyw nej al ta ny do wy -
mia rów zgod nych z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi. Twie-
r dził, że OKR bez pod staw nie przy ję ła, iż przy naj mniej od
kil ku ostat nich lat nie zaj mo wał się prze bu do wą al ta ny
tak, aby do sto so wać jej po nadnor ma tyw ne wy mia ry do
wy mia rów obo wią zu ją cych jak też, że nie upra wiał sys te -
ma tycz nie swo jej dział ki, któ rą uzna no za po rzu co ną.
Wska zy wał przy tym, że je go peł no moc nik CD, bez po ro -
zu mie nia z nim uści śli ła ter min do ko na nia prze bu do wy
al ta ny wska zu jąc da tę (…), któ ry to ter min – w oce nie
skar żą ce go - nie był moż li wy do do trzy ma nia.

Po do ko na niu szcze gó ło wej ana li zy do ku men ta cji roz -
jem czej stwier dzam, że za rzu ty skar żą ce go nie za słu gu ją
na uwzględ nie nie. Jak wy ni ka bo wiem z ma te ria łu do wo -
do we go w spra wie za rząd pod mio to we go ROD już w ma -
ju (…) uchwa łą nr  (…) wy mie rzył skar żą ce mu ka rę
po rząd ko wą – upo mnie nie za bu do wę al ta ny o po wierzch -
ni po nadnor ma tyw nej. Lek ce wa że nie po le ceń za rzą du
ROD skut ko wa ło pod ję ciem przez za rząd w dniu (…) (nr
…) ko lej nej, dys cy pli nu ją cej skar żą ce go, uchwa ły tre ścią
któ rej by ło wy mie rze nie ko lej nej ka ry po rząd ko wej, tym
ra zem na ga ny z ostrze że niem.

Mi mo wy mie rzo nych przed mio to wych kar po rząd ko -
wych i kon kret nych po le ceń za rzą du ROD, skar żą cy nie
tyl ko, że nie wy ko nał, lecz na wet nie usi ło wał pod jąć ja -
kich kol wiek dzia łań w za kre sie do pro wa dze nia al ta ny do
obo wią zu ją cej po wierzch ni, na ru sza jąc tym sa mym i to w
spo sób ra żą cy za sa dy dzia ła nia obo wią zu ją ce w PZD,
okre ślo ne w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
sta tu cie PZD i re gu la mi nie ROD. A prze cież, w myśl § 36
sta tu tu PZD do pusz cze nie się sa mo wo li bu dow la nej, ja ką
nie wąt pli wie jest bu do wa na przez skar żą ce go po nadwy -
mia ro wa al ta na, jest ra żą cym na ru sze niem art.48 usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (dot. Art. 29 ust. l pkt
4 usta wy z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne, okre -
śla ją ce go mak sy mal ną po wierzch nię al tan) i § 107 ust. 3
re gu la mi nu ROD w związ ku z § 66 sta tu tu PZD, co skut -
ku je po zba wie niem człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt -
ko wa nia dział ki. Ob cią ża nie wi ną peł no moc ni ka za
usta le nie w imie niu skar żą ce go dość krót kie go (zda niem
skar żą ce go) ter mi nu na wy ko na nie po le ceń za rzą du ROD,
bu dzi zdzi wie nie. Wy da wa nie bo wiem po le ceń skar żą ce -
mu przez za rząd ROD w przed mio cie usu nię cia stwier -
dzo nych nie pra wi dło wo ści oraz wy mie rza nie kar po rząd -
ko wych za na ru sza nie obo wią zu ją cych w Związ ku norm
praw nych, cią gnie się od (…). Upły nę ło za tem po nad 

5 lat od otrzy ma nia pierw szej ka ry po rząd ko wej, sy gna li -
zu ją cej o stwier dzo nych nie pra wi dło wo ściach i gro żą cych
skut kach nie wy ko na nia po le ceń za rzą du ROD. Za tem,
ob cią ża nie wi ną peł no moc ni ka (usta no wio ne go prze cież
oso bi ście przez skar żą ce go) za usta le nie osta tecz ne go ter -
mi nu na usu nię cie stwier dzo nej sa mo wo li bu dow la nej,
jest że nu ją ce, tym bar dziej, że skar żą cy na wy ko na nie po -
le ceń za rzą du miał po nad 5 lat, a po nad to w tak waż nej
spra wie po wi nien był sam oso bi ście kon tak to wać się za -
rzą dem ROD, a nie ob cią żać peł no moc ni ka.

Od no sząc się do za rzu tu skar żą ce go, skie ro wa ne go pod
ad re sem Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej, na le ży wska zać,
że za rzut ów nie znaj du je uza sad nie nia. Z do ku men ta cji
roz jem czej wy ni ka, że po stę po wa nie roz jem cze tak przez
ogro do wą ko mi sję roz jem czą jak też i przez Okrę go wą Ko -
mi sję Roz jem czą, zo sta ło prze pro wa dzo ne w spo sób bar -
dzo do kład ny, z za cho wa niem obo wią zu ją cej pro ce du ry
roz jem czej. Na pod kre śle nie za słu gu ją pra wi dło wo spo rzą -
dzo ne orze cze nia tak przez ogro do wą ko mi sję roz jem czą
jak i Okrę go wą Ko mi sję Roz jem czą oraz bar dzo szcze gó -
ło we uza sad nie nia orze czeń, z wska za niem pod sta wy fak -
tycz nej i praw nej roz strzy gnię cia spo ru oraz fak tów, któ re
zo sta ły uzna ne za udo wod nio ne i do wo dów w opar ciu 
o któ re zo sta ły wy da ne orze cze nia. Po stę po wa nie roz jem -
cze nie bu dzi za tem żad nych za strze żeń. Mi mo bra ku pod -
staw, uwzględ nio na zo sta ła proś ba peł no moc ni ka skar żą ce-
go o za wie sze nie po stę po wa nia roz jem cze go do dnia (…)
tj. do usta lo ne go, osta tecz ne go ter mi nu na do sto so wa nie sa -
mo wo li bu dow la nej do wy ma ga nych wy mia rów. Ko mi sja
roz jem cza wy ka za ła do brą wo lę za wie sza jąc po stę po wa nie
do dnia (…), da jąc tym sa mym skar żą ce mu ko lej ną moż li -
wość do pro wa dze nia po wierzch ni bu do wa nej al ta ny do wy -
mia rów wy ma ga nych prze pi sa mi pra wa. Jak wy ni ka z tre ści
pro to ko łu kon tro li za bu do wy dział ki użyt ko wa nej przez
skar żą ce go, prze pro wa dzo nej w dniu (…) przez ogro do wą
ko mi sję nad zo ru bu dow la ne go (pro to kół w ak tach spra wy),
po wierzch nia mu ro wa ne go bu dyn ku znaj du ją ce go się 
w bu do wie zna czą co prze kra cza do pusz czal ne wy mia ry
przy pi sa ne pra wem i nie jest moż li we je go zmniej sze nie i
ob ni że nie bez roz biór ki ca ło ści. Nad to, w da cie kon tro li nie
stwier dzo no w tym za kre sie, żad nych dzia łań skar żą ce go
eli mi nu ją cych nie pra wi dło wo ści. Ko lej na kon tro la do ko -
na na przez ogro do wą ko mi sję nad zo ru bu dow la ne go 
w dniu (…) stwier dzi ła iż stan fak tycz ny spor nej bu do wy
po zo stał bez zmian, zaś je dy ną wy ko na ną przez skar żą ce -
go pra cą by ło wy ko sze nie tra wy i po zo sta wie nie jej w wor -
kach na dział ce.

W tych oko licz no ściach nie bu dzi za strze żeń uchwa ła
pod mio to we go za rzą du ROD po zba wia ją ca skar żą ce go
człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki. To na
człon ku Związ ku – w myśl § 15 ust. l pkt 4 sta tu tu PZD -
cią ży obo wią zek użyt ko wa nia dział ki zgod nie z re gu la -
mi nem ROD. Ra żą ce na ru sze nie przez skar żą ce go obo -
wią zu ją cych norm we wnątrz związ ko wych, po le ga ją ce na
sa mo wo li bu dow la nej, sta no wi o za sad no ści, ob ję tej spo -
rem, uchwa ły za rzą du ROD.
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Ma te riał do wo do wy spra wy po twier dza, że skar żą cy do -
pu ścił się sa mo wo li bu dow la nej, sprzecz nej z po sta no wie -
nia mi § 107 ust.4 pkt 1 re gu la mi nu ROD, wy mia ry któ rej,
mi mo po le ceń za rzą du ROD, przez okres po nad 5 lat na -
wet nie usi ło wał do pro wa dzić do wy mia rów przy pi sa nych
pra wem. Sa mo wo la bu dow la na jest ra żą cym na ru sze niem
obo wią zu ją ce go w Związ ku pra wa i w myśl § 36 ust. l i 2

sta tu tu PZD skut ku je po zba wie niem człon ko stwa i pra wa
użyt ko wa nia dział ki. Z tych tez wzglę dów, w opar ciu po -
wo ła ne wy żej nor my pra wa obo wią zu ją ce go w Związ ku
uzna ję, że w ni niej szej spra wie nie za cho dzą pod sta wy do
zło że nia skar gi w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko -
mi sji Roz jem czej na skar żo ne pra wo moc ne orze cze nie
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w (…).

Prze wod ni czą ca
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD

/-/ mgr Ol ga Ochry miuk

W Biu le ty nie In for ma cyj nym nr 4/10 za miesz czo ne zo -
sta ły wspo mnie nia b. Pre ze sa ROD „Pi gwa” w Ło dzi 
– p. Ka zi mie rza Stel masz czy ka, do ty czą ce po wsta nia ogro -
du dział ko we go i za an ga żo wa nia w to dzie ło za rzą dów
ogro du, dział kow ców, struk tur Związ ku, za kła dów pra cy 
i sa mo rzą dów.

I tak tru dem i zno jem, wspól nym wy sił kiem i za an ga żo -
wa niem po wstał pięk ny ogród ro dzin ny. Kie dy dzi siaj pró -
bu je się kwe stio no wać ten wie lo let ni wy si łek dział ko wych
ro dzin, za da niem Związ ku, wszyst kich je go struk tur, 
a zwłasz cza wszyst kich, któ rzy wła sną pra cą bu do wa li 
w Pol sce ogro dy dział ko we, jest dać świa dec two praw dzie
i sta nąć w obro nie na sze go wspól ne go do rob ku – ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych.

Dał te mu wy raz Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki w ar -
ty ku le „Chroń my pra cę dział kow ców od za po mnie nia”,
któ ry po prze dza wspo mnie nie dot. ROD „Pi gwa”.

Pre zes Związ ku za po wie dział w tym ar ty ku le ogło sze nie
kon kur su na wspo mnie nia tych wszyst kich by łych i obec -
nych dzia ła czy Związ ku oraz dział kow ców, któ rzy or ga ni -
zo wa li i bu do wa li ogro dy dział ko we.

Dla te go Pre zy dium KR ogła sza ni niej szy „Otwar ty Kon -
kurs – „Jak po wsta wa ły na sze ogro dy”.

Udział w kon kur sie mo że wziąć każ dy dzia łacz i dział ko -
wiec, któ ry na de śle do KR wła sne wspo mnie nia na te mat
or ga ni za cji i bu do wy wła sne go ogro du dział ko we go.

Ce lem kon kur su jest po ka za nie te go ogrom ne go wy sił ku
wie lu lu dzi, na prze strze ni wie lu lat, aby na nie użyt kach,
grun tach zde gra do wa nych, ni ko mu nie po trzeb nych po wstał
ogród dział ko wy.

Ce lem jest rów nież uchro nie nie od za po mnie nia na szej
wspól nej pra cy, któ ra za owo co wa ła pięk ny mi te re na mi zie -
lo ny mi.

Ce lem jest rów nież kul ty wo wa nie tra dy cji ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce, po przez wzbo ga ca nie jej o do świad -
cze nia uczest ni ków kon kur su.

Uczest ni cy kon kur su pro sze ni są o przy sy ła nie swo ich
prac do KR  w ter mi nie do koń ca paź dzier ni ka br. Ob ję tość

pra cy nie po win na prze kra czać 10 stan dar do wych stron ma -
szy no pi su o for ma cie A -4 (1800 zna ków).

W pra cy wska za nym by ło by zwró ce nie uwa gi na na stę -
pu ją ce spra wy:

– ini cja ty wę utwo rze nia ogro du dział ko we go i ro lę
Związ ku, bądź wcze śniej wo je wódz kich za rzą dów POD,
za kła dów pra cy, władz miej skich,

– ro dzaj otrzy ma ne go te re nu, 
– pra ce, któ re zo sta ły wy ko na ne na prze strze ni lat,
– ro la za rzą dów POD, obec nie ROD w or ga ni za cji i bu -

do wie ogro du,
– za an ga żo wa nie dział kow ców w bu do wę urzą dzeń

wspól nych, środ ki fi nan so we i pra ca,
– po moc z ze wnątrz, fi nan so wa i ma te ria ło wa,
– opis ogro du, po wierzch nia, licz ba dzia łek, po sia da na

in fra struk tu ra, w tym pla ce dla dzie ci,
– za go spo da ro wa nie dzia łek,
– ro la i zna cze nie ogro du w tkan ce miej skiej i ży ciu mia -

sta,
– ro la i zna cze nie dzia łek dla dział ko wych ro dzin,
– zna cze nie pod staw praw nych (usta wy o ogro dach dział -

ko wych – obec nie o ROD – in ne usta wy, sta tut PZD, prze -
pi sy we wnętrz ne Związ ku) dla or ga ni za cji i funk cjo no-
wa nia ogro du,

– pla no wa ny dal szy roz wój ogro du w za kre sie in fra struk -
tu ry ogro du i za go spo da ro wa nia dzia łek.

Po wyż sze za gad nie nia nie wy czer pu ją spraw, na któ re au -
to rzy mo gą lub ze chcą zwró cić uwa gę, gdyż ży cie jest
znacz nie bo gat sze niż przy ję te za ło że nia.

Na to miast pi sząc te wspo mnie nia, na le ży mieć na uwa dze
lu dzi, dział kow ców i wszyst kich życz li wych na szej idei,
gdyż bez lu dzi nic nie by ło by  moż li we.

Po wo ła na przez Pre zy dium KR Spe cjal na Ko mi sja Kon -
kur so wa do ko na oce ny wszyst kich prac i usta li ko lej ność
w kon kur sie.

Za I miej sce Pre zy dium przy zna dy plom i na gro dę pie -
nięż ną 5 tys. zł, za dwa II -gie miej sca – dy plom i po 4 tys.
zł, za trzy III -cie miej sca dy plom i po 3 tys. zł oraz 15 wy -

IX. Otwarty Konkurs – „Jak powstawały 
nasze ogrody”
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róż nień – dy plom i po 1,5 tys. zł.
Po nad to wszy scy po zo sta li au to rzy otrzy ma ją dy plo my i

pa miąt ko we upo min ki.
Naj lep sze pra ce bę dą opu bli ko wa ne w ko lej nych „Biu le -

ty nach In for ma cyj nych PZD”.
W za leż no ści od po wo dze nia kon kur su Pre zy dium KR

po dej mie de cy zję o wy da niu prac w sa mo dziel nym wy da -

niu książ ko wym. Za chę ca my wszyst kich, któ rzy po dzie la -
ją na sze po glą dy na ro lę i zna cze nie ogro dów ro dzin nych,
chcą po wie dzieć praw dę o ogro dach, chcą uchro nić na szą
wspól ną trud ną dro gę dział kow ców od za po mnie nia oraz
chcą za cho wać ogro dy ro dzin ne dla przy szłych po ko leń -
do udzia łu w kon kur sie.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

Ju bi le usz jest wy jąt ko wą oka zją do re flek sji do ty czą cych
po wsta nia na sze go Ogro du. Pra cow ni czy Ogród Dział ko wy
„Ener ge tyk” zo stał za po cząt ko wa ny przez gru pę pra cow -
ni ków ZRME Lu bli niec. Re pre zen tan ci Za kła du w oso bach
dyr. Na czel ny inż. Lu cjan Kie łek i gł. Księ go wy p. Jan Fi -
kus pod pi sa li w dniu 11 grud nia 1969 r. pro to kół zdaw czo -
-od bior czy w spra wie nie od płat ne go prze ka za nia w
użyt ko wa nie na czas nie ogra ni czo ny te re nu pod sta wo we go
po ło żo ne go przy ul. Gra bo wej z prze zna cze niem na Pra -
cow ni cze Ogród ki Dział ko we dla pra cow ni ków Zakł. Re -
mont.

Ma szyn Elek trycz nych z przed sta wi cie la mi Wydz. Gosp.
Ko mu nal nej Pręż. Po wiat. Ra dy Na ro do wej w Lu bliń cu.
Prze ka za nie zo sta ło za pi sa ne w księ dze wie czy stej za po -
śred nic twem biu ra no ta rial ne go. Na stęp nie gru pa pręż nie
dzia ła ją cych dział kow ców pod ję ła trud or ga ni za cji ogro du.

Pierw sze Wal ne Ze bra nie Or ga ni za cyj no -Wy bor cze od -
by ło się 19 ma ja 1970 r., wy bra no pierw szy za rząd w skła -
dzie: - mgr Mar cin kow ski Zyg munt  – prze wod ni czą cy; 
– Woj cie chow ski Alek san der – z -ca prze wod ni czą ce go; 
– Wol na Bo że na – se kre tarz; – Ko to wicz Ka zi mierz 
– skarb nik; – Ulfik Jó zef – go spo darz

Uchwa lo no na zwę ogro du - z po śród trzech zgło szo nych
pro po zy cji: XXV -le cia PRL, im. Ko nop nic kiej, Ener ge tyk
- wy bra no POD „Ener ge tyk” przy jed nej oso bie wstrzy mu -

ją cej się. Ten za rząd i na stęp ne za ję ły się or ga ni za cją Ogro -
du. Bu do wa ogro dze nia ze wnętrz ne go, bu do wa bu dyn ku
ad mi ni stra cyj ne go ze świe tli cą, wia ty ma ga zy no wej, ogro -
dze nia we wnętrz ne go z bra ma mi i furt ka mi, wy ko na nie
me lio ra cji dol nej czę ści ogro du, do pro wa dze nie ener gii
elek trycz nej, wy ko na nie in sta la cji elek trycz nej za si la ją cej
po szcze gól ne dział ki, to głów ne za da nia, któ re zo sta ły wy -
ko na ne przez dział kow ców przy wy dat niej po mo cy za kła -
dów pra cy Ener go ser wi su (obec nie Tur bo Ca re Po land S.A.)
i czę ścio wo Len te xu w po sta ci ma te ria łów do bu do wy wy -
mie nio nej in fra struk tu ry.

14 stycz nia 1999 r. za ła twio no spra wy prze ka za nia ogro -
du na wie czy stą dzier ża wę. Umo wę sprze da ży grun tu przez
Urząd Miej ski. Zgro ma dzo no po trzeb ne do ku men ty i za ła -
twio ne zo sta ły ak ty no ta rial ne i wpi sy do ksiąg wie czy stych.
Dział ka dla wie lu by ła i jest dru gim ży ciem, choć przy by -
ło wszyst kim po pro stu rów ne 40 lat. Wie lu jest w dal szym
cią gu wśród nas i wy ka zu je du żą ak tyw ność i są wzo rem
dla no wych mło dych dział kow ców, któ rzy oby do ce ni li pio -
nier ską dzia łal ność stwo rze nia wszyst kie go, co ma my na
Ogro dzie.

Dzia ła czom wszyst kich po przed nich za rzą dów, ko mi sji
sta tu to wych i pro ble mo wy wy ra ża my ser decz ne po dzię ko -
wa nie, dzię ku je my rów nież za kła dom pra cy, któ re udzie li -
ły nam po mo cy, li czy my na dal szą współ pra cę i po moc.

/-/ Fran ci szek Le sik

X. Z kart historii

30-le cie ROD „Nad Wi da wą” we Wro cła wiu

Jubileusz 40-lecia ROD Energetyk w Lublińcu

Ogród za re je stro wa ny w Kra jo wej Ra dzie PZD w 1979 r.,
ja ko Woj sko wy Pra cow ni czy Ogród Dział ko wy „Nad Wi -
da wą” POD two rzo no w la tach 1972-1983, a je go kształ to -
wa nie za pla no wa no na wie le eta pów, tak pod wzglę dem
for mal no -praw nym, jak i in we sty cyj no -or ga ni za cyj nym.

Na obrze żach pla cu ćwi czeń (po li go nu) Wyż szej Szko ły
Ofi cer skiej Wojsk Zme cha ni zo wa nych im. T. Ko ściusz ki
(WSOWZ) znaj do wa ły się en kla wy -skraw ki te re nów, któ -
re z róż nych przy czyn (urba ni za cyj ne -ko mu ni ka cyj ne, hy -

dro gra ficz ne -to po gra ficz ne) nie by ły efek tyw nie wy ko rzy -
sty wa ne dla ce lów szko le nio wych, a na wet by ły cię ża rem
dla woj ska, gdyż czę sto sta wa ły się nie ja ko „bez pań skim”
miej scem na nie le gal ne wy sy pi ska śmie ci, bądź po zy ski -
wa nia ma te ria łów bu dow la nych (żwir, hu mus, dar ni na).

W 1972 r. wo bec zna nych (star szym) „przej ścio wych
trud no ści” i wzro stu cen na ar ty ku ły spo żyw cze, po wsta ła
wśród ka dry i pra cow ni ków cy wil nych WSOWZ ini cja ty -
wa zor ga ni zo wa nej upra wy zie mi „po li go no wej” w for mie
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pra cow ni cze go ogro du dział ko we go. Ini cja ty wę tę po par ła
ko men da szko ły ofi cer skiej, (ta ką moż li wość do pusz cza ły
obo wią zu ją ce roz ka zy MON oraz prze pi sy Woj sko wych
Służb Kwa te run ko wo -bu dow la nych), więc je sie nią 1974 r.
wy stą pio no do do wódz twa Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go
o le ga li za cję za ło żo ne go ogro du oraz o wspar cie ma te ria ło -
wo -in we sty cyj ne ze stro ny Za rzą du Kwa te run ko wo - Bu -
dow la ne go ŚOW.

Po uzy ska niu wstęp nej ak cep ta cji na wy dzie le nie ok. 6
ha skraw ka po li go nu od dzie lo ne go od pla cu ćwi czeń tzw.
La sem Soł ty so wic kim, głę bo kim ro wem me lio ra cyj nym
oraz dro gą (prze dłu że nie ul. Soł ty so wic kiej), ogło szo no w
WSOWZ i jed nost kach bę dą cych na jej za opa trze niu za pi -
sy chęt nych na upra wia nie dzia łek wa rzyw no -ogrod ni -
czych.

Po cząt ko wo zgło si ło się 125 osób. Te ren przy szłe go ogro -
du (przy po mo cy kwa ter mi strzo stwa WSOWZ) wy ty czo no
je go gra ni ce, za ora no cięż kim płu giem oraz po dzie lo no na
172 dział ki po 300 -500 m2

Przy szli dział ko wi cze po wo ła li Za rząd pod pre ze su rą płk
dr Sta ni sła wa Brze ziń skie go. Któ re mu przy pa dło w udzia -
le za ła twia nie dłu gie go sze re gu spraw pla ni stycz nych i for -
mal no -praw nych tak z wła dza mi woj sko wy mi jak i z
ad mi ni stra cją miej ską (Urząd Dziel ni co wy Wro cław -Psie
Po le), Za rzą dem Dróg i Mo stów, Za rzą dem Zie le ni Miej -
skiej itp. Wie le po mo cy udzie li ła ów cze sna ko men da
WSOWZ, szcze gól nie za stęp ca ko men dan ta płk dypl.
Grze gorz Przy chodz ki.

W pla nach urzą dza nia ogro du opra co wa nych wspól nie z
Za rzą dem Kwa te run ko wo -Bu dow la nym prze wi dy wa no
dal szy roz wój je go ob sza ru, jak rów nież eta py prac in we sty -
cyj no -bu dow la nych. W pierw szym eta pie ro bót za pla no -
wa no wy ko na nie ogro dze nia ze wnętrz ne go (1620 m) oraz
bram wjaz do wych (2), wy ko na nie dróg (jezd ni) we wnętrz -
nych -1450 m, utwar dzo nych żwi rem i kra węż ni ko wa nych
oraz 2 par kin gów o utwar dzo nej po wierzch ni 1.200 m2.

W dru giej ko lej no ści pla no wa no bu do wę uję cia wo dy i
sie ci wo do cią go wej z te go uję cia, za si la nie w ener gię elek -
trycz ną, bu do wę ubi ka cji i śmiet ni ków, a przede wszyst kim
Do mu Dział kow ca (po miesz cze nia świe tli co wo -biu ro we i
za ple cze ma ga zy no we).

Rów no cze śnie przy szli dział kow cy z za pa łem przy stą pi -
li do wy ko ny wa nia ogro mu prac, po cząw szy od upo rząd ko -
wa nia szo sy (dro ga do jaz do wa -pu blicz na), po przez pra ce
przy bu do wie ogro dze nia, zni we lo wa niu te re nu, li kwi da cji
„dzi kich” wy sy pisk gru zów i śmie ci, a tak że na sa dze niu ok.
3000 drzew tzw. Pa sa ochron ne go, nie li cząc mo zol ne go
tru du przy użyź nia niu „wła sne go” skraw ka przy szłej dział -
ki, by za chwasz czo ne, za ro śnię te chasz cza mi po le za mie nić
w pięk ny ogród. Wy sił kom przy szłych dział kow ców sprzy -
jał ist nie ją cy i two rzo ny stan praw ny w Pol sce. Usta wa z 6
ma ja 1981 r. o ogro dach dział ko wych oraz idą ce w ślad za
nią za rzą dze nie Mi ni stra Obro ny Na ro do wej z 9 kwiet nia
1982 r. nie tyl ko po zwa la ły, ale i uła twia ły two rze nie i roz -
wi ja nie Pra cow ni czych Ogro dów Dział ko wych.

Dzię ki sprzy ja ją ce mu kli ma to wi praw ne mu w ska li kra ju,
a tak że i w woj sku, dzia ła cze po wsta ją ce go ogro du „Nad
Wi da wą” wo bec na pły wu chęt nych do upra wy dzia łek, nie
tyl ko żoł nie rzy za wo do wych i pra cow ni ków cy wil nych, ale
tak że wie lu eme ry tów, ren ci stów i wdów po żoł nier zach za -
wo do wych, zwró ci li się do władz woj sko wych o wy ty cze -
nie dwóch ko lej nych czę ści po li go nu, na któ rych po wsta ło
ko lej ne 130 dzia łek, przy czym ta pierw sza roz ro sła się do
240 dzia łek. Nie ste ty dru ga po ło wa lat 80-tych, a szcze gól -
nie prze mia ny ustro jo we w Pol sce prze sta ły sprzy jać roz -
wo jo wi pra cow ni czych ogro dów. Pry wa ty za cja pań stwo -
wych przed się biorstw, roz pad spół dziel czo ści w kra ju, w
woj sku za nie cha nie opie ki so cjal nej i wszyst kie in ne wol -
no ka pi ta li stycz ne prze obra że nia nie tyl ko nie po ma ga ły,
ale wręcz utrud nia ły dzia łal ność zwłasz cza no wym, nie do
koń ca urzą dzo nym ogro dom. Wszel kie pla no wa ne pra ce
in we sty cyj ne prze sta ły być fi nan so wa ne przez służ by kwa -
te run ko wo -bu dow la ne woj ska. Ogród roz wi jał się i umac -
niał na eta pie za le d wie za ry so wa nych za mie rzeń (ogro dze -
nia, dro gi, par kin gi) a na dal sze pro jek ty bra kło środ ków fi -
nan so wych. Ogród, na do miar złe go, po niósł ogrom ne stra -
ty w wy ni ku po wo dzi z lip ca 1997 r., któ ra za to pi ła po nad
1,5 m wy so ko ści fa lą 3/4 po wierzch ni. Prze pa dły ca ło rocz -
ne zbio ry wa rzyw, wy gi nę ła więk szość krze wów, 1/3 drzew
owo co wych, nie li cząc szkód w al ta nach i in nych urzą dze -
niach. Po wódź znisz czy ła ok. 2000 mb siat ki ogro dze nio -
wej. Na sku tek po wo dzi la ta 1998–1999 mu sie li śmy
po świę cić na od two rze nie przed po wo dzio we go sta nu, co
się uda ło przy fi nan so wej po mo cy Za rzą du okrę go we go
PZD oraz ma te rial ne go wspar cia dział kow ców ca łe go kra -
ju, dzię ki któ rych ofiar no ści otrzy ma li śmy wie le na rzę dzi,
drze wek owo co wych oraz na wo zów (wap no) dla re kon -
struk cji upraw. Za tę po moc i spo łecz ne wspar cie pra gnie -
my wszyst kim lu dziom do brej wo li dzia ła ją cych w PZD
ser decz nie po dzię ko wać.

Obec nie naj istot niej szym pro ble mem jest ure gu lo wa nie
wła sno ści zie mi za go spo da ro wa nej przez dział kow ców,
któ ra do tej po ry for mal nie na le ży do Agen cji Mie nia Woj -
sko we go. Wro cław ski Od dział AMW twier dzi, że jest
skłon ny prze ka zać te te re ny ad mi ni stra cji cy wil nej, lecz
mia sto nie jest skłon ne te go uczy nić, gdyż nie po sia da waż -
nych pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Rów no -
cze śnie w Urzę dzie Mia sta te re ny te prze zna czo ne na
„zie leń nad rzecz ną". Jest to tym bar dziej dziw ne i nie po ko -
ją ce, że są to po lde ry za le wo we rze ki Wi da wa (tzw. mię -
dzy wa la). Ten stan rze czy nie za chę ca za rzą du ROD do
po dej mo wa nia dzia łal no ści in we sty cyj nej, a i dział kow cy
nie są pew ni trwa ło ści i cią gło ści ich pra cy. W okre sie po -
nad 30 lat tej hi sto rii od no to wać na le ży dzia łal ność wie lu lu -
dzi, dzię ki któ rym ogród po wstał i na dal się roz wi ja. Wie lu
pio nie rów na sze go ROD ode szło na „wiecz ne ogro dy”, wie -
lu na dal pra cu je, po mi mo po de szłe go wie ku.

Dla uczcze nia ju bi le uszu wy mie nić na le ży ko lej nych pre -
ze sów, są to: płk dr Sta ni sław Brze ziń ski, płk inż. Al bin Ko -
wal, płk mgr Wła dy sław Da mian (+), obec nie peł nią cy 
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(z prze rwą) 3 ka den cję płk dypl. Ste fan Wie jak. Z po śród
ak ty wu mi nio ne go 30-le cia na le ża ło by wy mie nić: Sta ni sła -
wa Sa ła gę (+), Ma ria na Bur ka (+), Ma ria na Klim czy ka (+),
An to nie go Ko pa le, Mie czy sła wa Wój ci ka, mgr Ja na Ro go -
wi cza (+), Jó ze fa Adam czy ka, pa nią We ro ni kę Paw łow ską
(dłu go let nia księ go wa), Ja na Go łą ba (+), Edwar da Miel czar -
ka, Wa cła wa Ba ka ła rza, Fe lik sa Gró dec kie go, An nę Star -
czew ską, Ta de usza Szul ca, Sta ni sła wa Ru dow skie go,
An to nie go Sza wer nę, Ja na Gaw łow skie go, Wła dy sła wa Or -
wa ta, Bo gu sła wę i Mie czy sła wa Pa stu szak oraz wie lu in -
nych. W cią gu tych lat wie lu otrzy ma ło ca łą ga mę wy róż nień
za ak tyw ną dzia łal ność oraz za wzo ro we pro wa dze nie dział -
ki. Nie li cząc na gród rze czo wych i dy plo mów:

– brą zo wą od zna ką „Za słu żo ny dział ko wiec” wy róż nio -
no 114 dział kow ców,

– srebr ną od zna ką „Za słu żo ny dział ko wiec” wy róż nio no
84 dział kow ców,

– zło tą od zna ką „Za słu żo ny dział ko wiec” wy róż nio no 47
dział kow ców,

Od zna kę „Za słu żo ny dla PZD” otrzy ma li: Al bin Ko wal,
Ste fan Wie jak, Jó zef Adam czyk, An to ni Ko pa ła, Fe liks
Gró dec ki, Jó zef Ja błoń ski, We ro ni ka Paw łow ską i Wła dy -
sław Or wat.

Z ubo le wa niem na le ży stwier dzić, że przez te 30 lat ist -
nie nia na sze go ogro du ode szło na „wiecz ny spo czy nek” ok.
50 dział kow ców.

Opra co wał przy współ pra cy z Za rzą dem 
/-/ Jó zef Adam czyk

Ob ra du ją cy w dniu 31 ma ja 2010 ro ku Okrę go wy Za -
rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Byd gosz czy z
peł ną po wa gą i zro zu mie niem za po znał się z in for ma cja
na te mat tra gicz nych skut ków po wo dzi, któ ra na wie dzi ła
nasz kraj, w tym tak że skut ków znisz czeń, któ re do tknę ły
ro dzin ne ogro dy dział ko we oraz sa mych dział kow ców. Sy -
tu ację na te re nach do tknię tych po wo dzią uzna no, ja ko dra -
ma tycz ną, a ska la znisz czeń in fra struk tu ry ogro do wej i
szcze gól nie mie nia in dy wi du al nych użyt kow ni ków dzia -
łek wy ma ga wspar cia przez ca łą spo łecz ność na sze go
Związ ku.

Aby ogro dy mo gły pod nieść się po tak do tkli wych znisz -
cze niach i pod jąć trud od bu do wy ko niecz ne są ogrom ne
środ ki fi nan so we. Sa mi po szko do wa ni nie bę dą w sta nie
udźwi gnąć cię ża ru na pra wy strat do ko na nych skut ka mi po -
wo dzi. Po szko do wa ni dział kow cy i ogro dy dział ko we li czą
na po moc Pań stwa oraz lo kal nych sa mo rzą dów, bez wspar -
cia, któ rych usu nię cie skut ków po wo dzi mo że oka zać się
nie moż li we. Jed nak li czą też na wspar cie swo ich przy ja ciół
- dział kow ców z te re nów, któ re te go rocz na po wódź

oszczę dzi ła. Nad szedł czas na oka za nie jed no ści śro do wi -
ska ro dzin nych ogro dów dział ko wych, oka za nia praw dzi -
we go ob li cza lu dzi, któ rzy od dzie się cio le ci wspól nie
bro nią swo ich ogro dów i swo ich praw.

W związ ku z po trze bą pil ne go wspar cia ogro dów dział -
ko wych oraz dział kow ców do tknię tych tra ge dia po wo dzi,
Okrę go wy Za rząd PZD w Byd gosz czy zwra ca się do
wszyst kich za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
oraz do in dy wi du al nych użyt kow ni ków dzia łek ROD okrę -
gu byd go skie go o po moc i prze ka zy wa nie fun du szy na
rzecz po mo cy po szko do wa nym ogro dom na kon to ban ko -
we w BPS S.A. nr 43 1930 1523 2310 0310 2039 0005 pod
na zwą „Po wódź 2010” utwo rzo ne zgod nie z Uchwa łą 
nr 92/2010 Pre zy dium KR PZD z dnia 26 ma ja 2010 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Byd gosz czy zwra ca się rów -
nież do sa mo rzą dów te ry to rial nych ze szcze gól na proś bą 
o udzie la nie jak naj szer szej po mo cy fi nan so wej i rze czo wej
dla po szko do wa nych skut ka mi po wo dzi ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych i sa mych dział kow ców.

W imie niu OZ PZD w Byd gosz czy

XI. Jeszcze w sprawie powodzi

1. Apele Okr´gowych Zarzàdów PZD

Okrę go wy Za rząd PZD w Byd gosz czy
APEL

Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy
z dnia 31 maja 2010 r.

do zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz
działkowców o pomoc na rzecz ogrodów dotkniętych powodzią

Pre zes OZ PZD
/-/ Bar ba ra Ko kot

Za Zgod ność
Se kre tarz Za rzą du
/-/ An to ni Ko pa la

Se kre tarz OZ PZD
/-/ Zbi gniew Ka niaByd goszcz, 31 ma ja 2010 r.
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W wy ni ku ostat nich ob fi tych opa dów desz czu wez bra ne
rze ki wy stą pi ły z brze gów i za la ły 43 ha ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych i po nad 1000 dzia łek.

Szcze gól nie du że szko dy i stra ty w upra wach oraz in fra -
struk tu rze ogro do wej, wy stą pi ły w ROD w San do mie rzu,
Stą por ko wie, Su che dnio wie, Piń czo wie, Skar ży sku -Ka -
mien nej, Sta ra cho wi cach i in nych miej sco wo ściach.

W nie któ rych ROD jak np w San do mie rzu, Su che dnio -
wie czy Piń czo wie, gdzie wo da za la ła ca łe ogro dy i utrzy -
mu je się od dłuż sze go cza su, star ty bę dą nie po we to wa ne.

Wiel kość strat i szkód bę dą sza co wa ne po spły nię ciu wo -
dy, ale już dziś zwra ca my się z go rą cym ape lem do wszyst -

kich Za rzą dów ROD i dział kow ców na sze go wo je wódz -
twa. Nie po zo stań my obo jęt ni na ludz ką krzyw dę.

Po spiesz my z po mo cą dla na szych ko le ża nek i ko le gów
tak jak w la tach po przed nich.

Bądź my so li dar ni w dzia ła niu jak to oka zu ją lu dzie do -
brej wo li przy obro nie do byt ku i nie sie niu po mo cy po szko -
do wa nym po wo dzia nom.

Da ry ser ca pro si my prze ka zy wać na kon to Okrę go we go
Za rzą du Świę to krzy skie go PZD w Kiel cach z do pi skiem
„Dział kow cy - Dział kow com po wo dzia nom”.

Za wszel ką oka za ną po moc i życz li wość z gó ry wszyst -
kim dzię ku je my!

Pre zy dium OZ Świę to krzy skie go PZD w Kiel cach

APEL
Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach

do wszystkich Zarządów ROD i Działkowców województwa świętokrzyskiego

APEL
Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD 

z dnia 9 czerwca 2010 roku 
do Zarządów ROD, działkowców i ich rodzin.

Pre zy dium OZ Świę to krzy skie go PZD w Kiel cach

Kiel ce, 20 ma ja 2010 r.

Pre zy dium OZ Ma zo wiec kie go w War sza wie

W związ ku z wy stą pie niem po wo dzi na te re nie na sze go
kra ju, pod to pie niu oraz za la niu ule gły rów nież ro dzin ne
ogro dy dział ko we. Klę ska nie omi nę ła ogro dów na Ma -
zow szu. Ogro dy, któ re do tknę ła po wódź po nio sły ogrom -
ne stra ty, za rów no w na sa dze niach jak i na nie sie niach
znaj du ją cych się na dział kach. Znisz cze niu ule gła tak że in -
fra struk tu ra ogro do wa: dro gi, in sta la cje, do my dział kow ca.
Po wódź, któ ra do tknę ła na szych dział kow ców i ich ro dzi -
ny, prze waż nie oso by star sze i nie za moż ne, znisz czy ła ca -
ły do ro bek ich ży cia, miej sce gdzie w spo ko ju mo gli
wy po czy wać. Nie ste ty wie le Za rzą dów nie po do ła sa mo -
dziel nie ta kie mu ob cią że niu.

Znisz cze nia ogro dów w wy ni ku po wo dzi od no to wa no
na te re nie dzia ła nia na stę pu ją cych Okrę go wych Za rzą dów:
Ma zo wiec kim, Ma ło pol skim, Łódz kim, Opol skim, Pod -
kar pac kim, Ślą skim, Świę to krzy skim, To ruń sko -Wro cław -
skim, a tak że w Czę sto cho wie, Ka li szu, Zie lo nej Gó rze,
Le gni cy, Byd gosz czy, Pi le i we Wro cła wiu.

Ana li zu jąc roz mia ry po wo dzi na le ży stwier dzić, że na
chwi lę obec ną po wo dzią zo sta ło ob ję tych 294 ROD o łącz -
nej po wierzch ni 1700 ha, na któ rej znaj du je się oko ło 43 ty -
sią ce ro dzin nych dzia łek. In for ma cje, z nie któ rych Okrę-
gów ca ły czas na pły wa ją, po nie waż fa la po wo dzio wa prze -

szła tam w ostat nim okre sie, w związ ku z tym in for ma cje
z tych te re nów są ak tu ali zo wa ne.

Po nie sio ne stra ty w mie niu dział kow ców i Związ ku sza -
co wa ne są wstęp nie na kil ka dzie siąt mi lio nów zło tych, aby
ogro dy mo gły za cząć funk cjo no wać ko niecz ne są ogrom -
ne środ ki fi nan so we, dla te go też na sza po moc fi nan so wa w
tym ce lu jest nie zbęd na. Je ste śmy jed ną wiel ką ro dzi ną
dział ko wą i jak ro dzi na po win ni śmy się wspie rać w tych
trud nych chwi lach.

Dla te go, Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec -
kie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców zwra ca się do Za -
rzą dów ROD, dział kow ców i ich ro dzin z Okrę gu
Ma zo wiec kie go, o po moc i prze ka zy wa nie środ ków fi nan -
so wych dla dział kow ców i ich ogro dów z ca łej Pol ski, któ -
re do tknię te zo sta ły klę ską ży wio ło wą.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców uru cho -
mi ła spe cjal ne kon to: „ PO WÓDŹ 2010” w: Ban ku Pol -
skiej Spół dziel czo ści S.A. l Od dział w War sza wie nr: 43
1930 1523 2310 0310 2039 0005, na któ rym gro ma dzo ne
bę dą środ ki na po moc ogro dom.

Ma my na dzie ję, że szczo drość ogro dów i dział kow ców
ma zo wiec kich bę dzie wi docz na rów nież i w tej spra wie.

Pre zy dium OZ Ma zo wiec kie go PZD
War sza wa, 9 czerw ca 2010 r.
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Okrę go wy Za rząd PZD w Rze szo wie in for mu je, że
zwró ci li śmy się do sa mo rzą dów te ry to rial nych tj: Bur mi -
strzów: Mia sta i Gmi ny Ba ra nów San do mier ski; Mia sta
Dę bi ca; Mia sta Lu ba czów; Gmi ny Kań czu ga; Sę dzi szo wa
Młp.; Mia sta Ja sła; Pre zy den tów Miast: Rze szo wa; Miel -
ca; St. Wo li; Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska Urzę du Mia -
sta Rze szo wa 

o po moc rze czo wą lub fi nan so wą na od bu do wę in fra -
struk tu ry tech nicz nej, a tak że po moc w re kul ty wa cji gle by.

Zwró ci li śmy się tak że z proś bą o po moc so cjal ną dla na -
szych dział kow ców do Wo je wo dy Pod kar pac kie go, na to -
miast do Mar szał ka Wo je wódz twa Pod kar pac kie go 
z proś bą o po kry cie kosz tów ba da nia gle by i wo dy, o sfi -
nan so wa nie do staw wap na a tak że o po moc w re kul ty wa -
cji gle by.

W za łą cze niu prze sy łam ko pie pism skie ro wa nych do
w/wy mie nio nych in sty tu cji. Każ dy ROD z te re nu dzia ła nia
na sze go Okrę gu otrzy mał:

– in for ma cję o na szych wy stą pie niach do władz sa mo -
rzą do wych,

– przy go to wa ne przez In struk to ra ds. Ogrod nic twa in -
for ma cję do ty czą cą po stę po wa nia w ce lu usu nię cia szkód
po wo dzio wych (ce lem wy wie sze nia na te re nie ROD).

In for mu ję rów nież, że w wy ni ku dru giej fa li po wo dzio -
wej, któ ra na wie dzi ła nasz re gion w dniach 3–4 czerw ca
stra ty po nio sła więk sza licz ba ROD niż po przed nio. W dal -
szym cią gu przyj mu je my zgło sze nia i po raz ko lej ny sza -
cu je my stra ty. Szcze gó ło we in for ma cje po da my w póź niej -
szym ter mi nie. Po raz ko lej ny bę dzie my wy stę po wać do
władz sa mo rzą do wych z ak tu al ną in for ma cją o sta nie na -
szych ROD.

p.o. Dy rek tor Biu ra OZ PZD Rze szów
/-/ mgr inż. Agniesz ka Sycz

2.Wystàpienia OZ PZD o pomoc do władz lokalnych i wojewódzkich

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

Rze szów, 9 czer wiec 2010 r.

Mar sza łek Wo je wódz twa Pod kar pac kie go
Zyg munt Cho le wiń ski
Rze szów

W związ ku z po wo dzią, ja ka na wie dzi ła te re ny Pol ski w
ma ju te go ro ku pod wo dą zna la zły się tak że na sze Ro dzin -
ne Ogro dy Dział ko we z te re nu wo je wódz twa pod kar pac -
kie go. We wszyst kich ogro dach, przez któ re prze szła
po wódź wy stą pi ły stra ty za rów no w in fra struk tu rze słu żą -
cej do wspól ne go użyt ku tj.: ogro dze nie, świe tli ca, sieć
ener ge tycz na, dom dział kow ca, ale stud nie i pom py jak i
na sa dze niach ro ślin jed no rocz nych oraz wie lo let nich,
drzew i krze wów owo co wych i ozdob nych. Wszyst kie na -
sa dze nia ro ślin jed no rocz nych nie na da ją się do kon sump -
cji. Wie le urzą dzeń tech nicz nych zo sta ło bez pow rot nie
znisz czo nych. Dla wie lu dział ko wych ro dzin, któ rzy w
prze wa ża ją cej czę ści sta no wią gru pę eme ry tów, ren ci stów
i bez ro bot nych, po wódź ozna cza utra tę do rob ku ży cia i eg -
zy sten cji, ja ką dla nich sta no wi ła dział ka. W wie lu ogro -
dach za nie czysz czo na wo da za le ga do dnia dzi siej sze go,

na to miast w po zo sta łych ROD po zo sta je war stwa na nie -
sio ne go mu łu stwa rza jąc za gro że nie epi de mio lo gicz ne.
Aby ogro dy, któ re do zna ły szkód w wy ni ku po wo dzi mo -
gły w przy szło ści pod jąć pra wi dło we funk cjo no wa nie ko -
niecz ne są środ ki fi nan so we, któ re po słu żą do od bu do wy
in fra struk tu ry tech nicz nej oraz urzą dzeń a tak że na sa dzeń.
Nie zbęd nym bę dzie prze pro wa dze nie na te re nach po po -
wo dzio wych re kul ty wa cji gle by, a tak że pod ję cie dzia łań w
ce lu przy wró ce nia wa run ków agro tech nicz nych.

Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Rze szo wie zwra ca się z proś bą o po moc
w wal ce ze skut ka mi po wo dzi.

W związ ku z po wyż szym pro si my Pa na Wo je wo dę o po -
moc so cjal ną dla na szych dział kow ców.

W za łą cze niu prze ka zu je my wy kaz po szko do wa nych
ROD, a tak że pły tę CD ze zdję cia mi.

p.o. Dy rek tor Biu ra OZ PZD Rze szów
/-/ mgr inż. Agniesz ka Sycz

Rze szów, 31 ma ja 2010 r.
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