
Za skar ̋ o no ca ∏à usta w´ o ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych. 
Za gro ̋ o ny jest byt na szych ogro dów i dzia ∏ek. 

Uchy le nie usta wy o ROD ozna cza bo wiem dla dzia∏ kow ca:

DZIA¸ KOW CY!
Walcz cie o swo je pra wa! 
Broƒ cie swo jej usta wy!

KRA JO WA RA DA
POL SKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOW CÓW

• Czynsz dzier ̋ aw ny – od kil ku set do 20 000 z∏ rocz nie za dzia∏ k´ 
• Po dat ki – na wet do 700 z∏ rocz nie za dzia∏ k´ i al ta n´ 
• Utra t´ obec nych praw do dzia∏ ki
• Utra t´ w∏a sno Êci na nie sieƒ i na sa dzeƒ na dzia∏ ce 
• Nie pew noÊç ju tra – znie sie nie ogra ni czeƒ w li kwi da cji ogro dów 
• Pod po rzàd ko wa nie ogro dów gmi nom 
• Utra t´ w∏a sne go sa mo rzà du 

Dla te go ko niec usta wy o ROD, to ko niec ogro dów dzia∏ ko wych w Pol sce!
Roz bi ci, po zba wie ni ochro ny za pew nia nej przez usta w´ i sil ny 

ogól no pol ski sa mo rzàd, b´ dzie my ko lej nà ofia rà 
z∏o ̋ o nà na o∏ ta rzu „re form”, na któ rych ko rzy sta jà wszy scy,

tyl ko nie zwy kli oby wa te le. 
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23-29 czerwca 2012 r.
Tygodniem Protestu Polskich Działkowców!



Od po nad 22 lat na sze ogro dy sà ata ko wa ne. Dzi´ ki usta wie o ro dzin nych ogro dach
dzia∏ ko wych i Zwiàz ko wi, sku tecz nie bro ni my swo je go do rob ku. Przez ostat nie la ta od -
par li Êmy wie le ata ków, m.in. pro jek ty ustaw dà ̋ à ce do ogra ni cze nia, bàdê te˝ do ca∏ ko -
wi te go znie sie nia praw pol skich dzia∏ kow ców. Te pra wa sà so là w oku Êro do wisk, któ re
nie mo gà za w∏asz czyç grun tów ogro dów, do pó ki ist nie je usta wa i Zwià zek. Stàd te˝ od lat
trwa oszczer cza kam pa nia wy mie rzo na w∏a Ênie w te dwa fi la ry, po zwa la jà ce po nad mi lio -
no wi pol skich ro dzin ko rzy staç z pi´ ciu ty si´ cy ogro dów. Usu ni´ cie usta wy i Zwiàz ku to
ko niecz ny wa ru nek „uwol nie nia” 44 tys. hek ta rów zie mi na ce le ko mer cyj ne. Staw ka jest
ogrom na, wi´c nie prze bie ra si´ ju˝ w Êrod kach. Po nie po wo dze niach po przed nich ata -
ków naj wy raê niej uzna no, ˝e naj wy˝ szy czas roz pra wiç si´ z dzia∏ kow ca mi. I oto do Try -
bu na ∏u Kon sty tu cyj ne go z∏o ̋ o no wnio sek o uchy le nie ca ∏ej usta wy o ROD. Ozna cza to
˝à da nie bez pow rot ne go po zba wie nia dzia∏ kow ców wszyst kich praw. Ne ga tyw ny wy rok
to nie mo˝ noÊç przy wró ce nia tych praw. Dzia∏ kow cy ma jà po zo staç z ni czym. Dzi´ ki te -
mu ∏a twiej b´ dzie ich usu nàç z zaj mo wa nych te re nów, na któ rych zno wu nie licz ni si´
wzbo ga cà. Jest to re al na per spek ty wa. Try bu na∏ zaj mie si´ spra wà ju˝ 28 czerw ca br. 

Po win ni Êmy zro biç wszyst ko, aby prze ko naç s´ dziów do na szych ra cji. Obec nie to naj -
lep szy spo sób wal ki o pra wa na szych ro dzin! Mu si my te˝ mieç Êwia do moÊç, co nas cze -
ka w ra zie uchy le nia usta wy.

Co dla dzia∏ kow ca ozna cza uchy le nie usta wy
o ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych?

• Utra ta pra wa do nie od p∏at ne go ko rzy sta nia z dzia∏ ki 
Usta wa da je dzia∏ kow com nie od p∏at ne pra wo u˝yt ko wa nia te re nów ogro du. Bez usta -

wy zo sta nà ob cià ̋ e ni op∏a ta mi, któ re za le ̋ à od ryn ko wej (ko mer cyj nej) war to Êci grun tu.
W mniej szych miej sco wo Êciach op∏a ty si´ gnà kil ku set z∏ rocz nie, w wi´k szych, gdzie grun -
ty sà dro˝ sze – kil ku ty si´ cy z∏, a w mia stach ta kich jak War sza wa, Po znaƒ, Wro c∏aw czy
Gdaƒsk, mó wi my o astro no micz nych kwo tach kil ku na stu ty si´ cy z∏, w skraj nych przy pad -
kach na wet po nad 20.000 z∏ za rok u˝yt ko wa nia dzia∏ ki w ROD. Tak po t´˝ ne ude rze nie
w dzia∏ kow ców szyb ko znisz czy ogro dy. Ni ko go nie b´ dzie staç na dal sze ko rzy sta nie 
z dzia ∏ek. Li kwi da cja po rzu ca nych ogro dów b´ dzie for mal no Êcià.

• Obo wià zek p∏a ce nia po dat ków za grun ty
Usta wa o ROD zwal nia dzia∏ kow ców z po dat ków. Bez niej po wsta nie obo wià zek za -

p∏a ty po dat ku od grun tu oraz od al tan. Po da tek od grun tów wy no si 0,43 z∏/m2 – przy 
500 m2 dzia∏ ce ozna cza to po nad 200 z∏ rocz nie. Po da tek od al tan wy no si 7,36 z∏ za 
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ka˝ dy m2 jej po wierzch ni u˝yt ko wej (rów nie˝ pod da sza) – przy al ta nach z pod da szem
ozna cza to na wet 500 z∏ rocz nie. Do dat ko wo ka˝ dy dzia∏ ko wiec mu sia∏ by par ty cy po -
waç w po dat kach za urzà dze nia i te re ny ogól ne. Za p∏a co ny po da tek nie wró ci do
ogro du, czy li dzia∏ kow cy i tak b´ dà mu sie li p∏a ciç na utrzy ma nie, re mon ty lub mo der -
ni za cj´ ma jàt ku w∏a sne go i ogro du. 

• Po zba wie nie dzia∏ kow ca pra wa do u˝yt ko wa nej dzia∏ ki
DziÊ dzia∏ kow co wi przy s∏u gu je do dzia∏ ki kon kret ne pra wo ujaw nia ne w ksi´ dze

wie czy stej. Z te go ty tu ∏u ko rzy sta z ochro ny sà do wej, a w ra zie li kwi da cji ogro du mo -
˝e ̋ à daç dzia∏ ki za mien nej. Uchy le nie usta wy spo wo du je, ̋ e pra wa te wy ga snà. Dzia∏ -
kow cy sta nà si´ wi´c „dzi ki mi lo ka to ra mi”, któ rych mo˝ na b´ dzie eks mi to waç, chy ba
˝e na b´ dà no we (od p∏at ne) pra wo do dzia∏ ki, np. pod pi su jàc umo w´ dzier ̋ a wy. 

• Po zba wie nie dzia∏ kow ca w∏a sno Êci al ta ny i na sa dzeƒ
Usta wa o ROD wy ∏à cza ogól nà za sa d´ praw nà, ̋ e wszyst ko, co jest zwià za ne trwa -

le z grun tem, sta no wi w∏a snoÊç w∏a Êci cie la grun tu. Usta wa wpro wa dza wa˝ ny wy jà tek,
˝e to dzia∏ kow cy sà praw ny mi w∏a Êci cie la mi al tan, ro Êlin i po zo sta ∏e go mie nia na dzia∏ -
kach. Bez usta wy w∏a snoÊç ta przy pad nie w∏a Êci cie lo wi grun tu, zwy kle gmi nom. Po -
zba wie nie w∏a sno Êci to rów nie˝ brak mo˝ li wo Êci ˝à da nia od szko do wa nia za ma jà tek
na dzia∏ ce, np. w ra zie li kwi da cji ogro du. In we sto wa nie na dzia∏ ce b´ dzie nie ce lo we,
a to ozna cza ko niec ogro du. 

• Po zba wie nie dzia∏ kow ca ochro ny przed li kwi da cjà ROD
Usta wa o ROD po zwa la za sad ni czo li kwi do waç ogro dy tyl ko na ce le pu blicz ne -

dro gi, szko ∏y itp. oraz gwa ran tu je, ˝e w ra zie li kwi da cji ROD dzia∏ ko wiec otrzy ma
od szko do wa nie za utra co nà w∏a snoÊç i dzia∏ k´ w od two rzo nym ogro dzie. Upraw nie -
nia te sku tecz nie eg ze kwu je PZD, rów nie˝ na dro dze praw nej. Uchy le nie usta wy
ozna cza swo bo d´ w li kwi da cji ogro dów, np. pod  cen tra han dlo we, a w do cho dze niu
swych praw dzia∏ kow cy zda ni b´ dà tyl ko na sie bie. 

• Utra ta w∏a sne go sa mo rzà du
PZD, jak in ne zwiàz ki dzia∏ ko we w Eu ro pie, jest ogól no kra jo wym sa mo rzà dem

dzia∏ kow ców. PZD zrze sza po nad mi lion cz∏on ków, dzi´ ki cze mu sku tecz nie bro ni
praw dzia∏ kow ców na fo rum ogól no kra jo wym i re gio nal nym (np. w spra wach li kwi -
da cji, rosz czeƒ itd.). Zwià zek za pew nia sil nà re pre zen ta cj´, dba o re ali za cj´ praw
dzia∏ kow ców oraz ist nie nie i roz wój ogro dów. Mar gi na li za cja PZD to po zba wie nie
pod mio to wo Êci ca ∏e go Êro do wi ska dzia∏ ko we go, któ re prze sta nie byç rów no rz´d nym
part ne rem dla w∏adz pu blicz nych.
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War sza wa, dn. 28 ma ja 2012 r.
Kra jo wa Ra da

Polskiego Zwià zku Dzia∏ kow ców

Działkowcy!
Obec ny atak na ustaw´ jest ko lejnà próbà ode bra nia dzia∏ek na szym ro dzi nom i wy rzu -

ce nia ich z ogro dów. Od uchwa le nia usta wy w 2005 r., po mi mo 620 000 pod pi sów, któ re
z∏o˝yliÊmy pod li sta mi w jej obro nie, po dej mo wa ne sà ini cja ty wy skie ro wa ne na jej uchy le -
nie. Jak do tych czas, dzi´ ki mo bi li za cji na sze go Êro do wi ska, uda wa∏o si´ nam jà obro niç.

Ma ni fe sta cja po par cia dla usta wy, którà by∏ I Kon gres PZD w 2009 r. spra wi∏a, i˝
Sejm od rzu ci∏ pro jekt za gra˝ajà cy na szym ogro dom. Rów nie˝ obec nie na sze Êro do wi sko
nie po zo sta je bier ne. W ubieg∏ym ro ku od by liÊmy II Kon gres PZD. 4000 dzia∏ kow ców,
re pre zen tujà cych ROD z ca∏ej Pol ski, da∏o jed no znacznà od po wiedê na py ta nie o poglà -
dy pa nujà ce w ogro dach. Nie zga dza my si´ z za rzu tem nie kon sty tu cyj noÊci usta wy i ar -
gu men ta mi przy to czo ny mi na je go uza sad nie nie! 

My naj le piej wie my, z ja ki mi pro ble ma mi spo ty kajà si´ ogro dy i dla cze go wy ma gajà
one roz wià zaƒ za pi sa nych w usta wie, którà po pie ra my. Wie my, ˝e bez usta wo wych gwa -
ran cji na szych praw, ogro dy prze grajà w Êwie cie, w któ rym rzà dzi pie niàdz, a nie war -
toÊci. Wie my te˝, ̋ e ogól no pol ski sa morzàd dzia∏ kow ców, to nie ̋ aden mo no pol, ale sil ny
re pre zen tant Êro do wi ska, w któ rym wi´kszoÊç sta no wià oso by nie za mo˝ ne i najs∏ab sze.

Dla te go z ca∏ej Pol ski do Pierw sze go Pre ze sa Sà du Naj wy˝ sze go, Sej mu i Rzà du
sp∏yn´ ∏y ty sià ce li stów. Stojà za ni mi set ki ty si´ cy dzia∏ kow ców, ˝à dajà cych wy co fa nia
skar gi z Try bu na∏u. Nie ste ty nie wp∏yn´ ∏y one na zmian´ sta no wi ska Pierw sze go Pre ze sa
Sà du Naj wy˝ sze go. Na dal ˝à da on uchy le nia na szych praw. 

Z te go wzgl´ du mu si my zro biç wszyst ko, aby do swych ra cji prze ko naç s´ dziów Try bu -
na∏u Kon sty tu cyj ne go. Pierw sze efek ty na szych sta raƒ ju˝ sà.  Try bu na∏ zgo dzi∏ si´, aby sa -
morzàd dzia∏ kow ców czyn nie uczest ni czy∏ w post´ po wa niu. Dzi´ ki te mu pod czas
roz pra wy sta no wi sko Zwiàzku przed sta wià je go re pre zen tan ci. Wa˝ nym jest, aby s´ dzio -
wie nie mie li wàtpli woÊci, i˝ mó wià oni g∏osem ca∏ego Êro do wi ska. 

Dla te go w przeded niu roz pra wy ka˝ dy, komu przysz∏oÊç ogro dów le˝y na ser cu, po -
wi nien czyn nie za an ga˝owaç si´ w obron´ usta wy o ROD. Na co dzieƒ da je my Êwia dec -
two tro ski o dzia∏ k´, upra wiajàc jà i wspó∏ dzia∏ajàc w ogro dzie. DziÊ wy ma ga ona od nas
in ne go wy si∏ ku. 

Chwyç my za pió ra i pisz my do Try bu na∏u! 
Daj my ko lej ne Êwia dec two na sze go po par cia dla usta wy. Bez niej wi´kszoÊç z nas utra ci swe

dzia∏ ki! 
Dzia∏ kow cy! 
Za dbaj my o na sze dzia∏ ki! 
Za dbaj my o ustaw´ o ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych!

Ad res Try bu na ∏u Kon sty tu cyj ne go: 
al. Szu cha 12a; 00-918 War sza wa lub do ro ta.haj duk@try bu nal.gov.pl
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