KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

DZIA¸KOWCY!

Zaskar˝ono ca∏à ustaw´ o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych.
Zagro˝ony jest byt naszych ogrodów i dzia∏ek.
Uchylenie ustawy o ROD oznacza bowiem dla dzia∏kowca:

• Czynsz dzier˝awny – od kilkuset do 20 000 z∏ rocznie za dzia∏k´
• Podatki – nawet do 700 z∏ rocznie za dzia∏k´ i altan´
• Utrat´ obecnych praw do dzia∏ki
• Utrat´ w∏asnoÊci naniesieƒ i nasadzeƒ na dzia∏ce
• NiepewnoÊç jutra – zniesienie ograniczeƒ w likwidacji ogrodów
• Podporzàdkowanie ogrodów gminom
• Utrat´ w∏asnego samorzàdu
Dlatego koniec ustawy o ROD, to koniec ogrodów dzia∏kowych w Polsce!
Rozbici, pozbawieni ochrony zapewnianej przez ustaw´ i silny
ogólnopolski samorzàd, b´dziemy kolejnà ofiarà
z∏o˝onà na o∏tarzu „reform”, na których korzystajà wszyscy,
tylko nie zwykli obywatele.

23-29 czerwca 2012 r.
Tygodniem Protestu Polskich Działkowców!

www.pzd.pl

Walczcie o swoje prawa!
Broƒcie swojej ustawy!

www.pzd.pl

Od ponad 22 lat nasze ogrody sà atakowane. Dzi´ki ustawie o rodzinnych ogrodach
dzia∏kowych i Zwiàzkowi, skutecznie bronimy swojego dorobku. Przez ostatnie lata odparliÊmy wiele ataków, m.in. projekty ustaw dà˝àce do ograniczenia, bàdê te˝ do ca∏kowitego zniesienia praw polskich dzia∏kowców. Te prawa sà solà w oku Êrodowisk, które
nie mogà zaw∏aszczyç gruntów ogrodów, dopóki istnieje ustawa i Zwiàzek. Stàd te˝ od lat
trwa oszczercza kampania wymierzona w∏aÊnie w te dwa filary, pozwalajàce ponad milionowi polskich rodzin korzystaç z pi´ciu tysi´cy ogrodów. Usuni´cie ustawy i Zwiàzku to
konieczny warunek „uwolnienia” 44 tys. hektarów ziemi na cele komercyjne. Stawka jest
ogromna, wi´c nie przebiera si´ ju˝ w Êrodkach. Po niepowodzeniach poprzednich ataków najwyraêniej uznano, ˝e najwy˝szy czas rozprawiç si´ z dzia∏kowcami. I oto do Trybuna∏u Konstytucyjnego z∏o˝ono wniosek o uchylenie ca∏ej ustawy o ROD. Oznacza to
˝àdanie bezpowrotnego pozbawienia dzia∏kowców wszystkich praw. Negatywny wyrok
to niemo˝noÊç przywrócenia tych praw. Dzia∏kowcy majà pozostaç z niczym. Dzi´ki temu ∏atwiej b´dzie ich usunàç z zajmowanych terenów, na których znowu nieliczni si´
wzbogacà. Jest to realna perspektywa. Trybuna∏ zajmie si´ sprawà ju˝ 28 czerwca br.
PowinniÊmy zrobiç wszystko, aby przekonaç s´dziów do naszych racji. Obecnie to najlepszy sposób walki o prawa naszych rodzin! Musimy te˝ mieç ÊwiadomoÊç, co nas czeka w razie uchylenia ustawy.

Co dla dzia∏kowca oznacza uchylenie ustawy
o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych?
• Utrata prawa do nieodp∏atnego korzystania z dzia∏ki
Ustawa daje dzia∏kowcom nieodp∏atne prawo u˝ytkowania terenów ogrodu. Bez ustawy zostanà obcià˝eni op∏atami, które zale˝à od rynkowej (komercyjnej) wartoÊci gruntu.
W mniejszych miejscowoÊciach op∏aty si´gnà kilkuset z∏ rocznie, w wi´kszych, gdzie grunty sà dro˝sze – kilku tysi´cy z∏, a w miastach takich jak Warszawa, Poznaƒ, Wroc∏aw czy
Gdaƒsk, mówimy o astronomicznych kwotach kilkunastu tysi´cy z∏, w skrajnych przypadkach nawet ponad 20.000 z∏ za rok u˝ytkowania dzia∏ki w ROD. Tak pot´˝ne uderzenie
w dzia∏kowców szybko zniszczy ogrody. Nikogo nie b´dzie staç na dalsze korzystanie
z dzia∏ek. Likwidacja porzucanych ogrodów b´dzie formalnoÊcià.

• Obowiàzek p∏acenia podatków za grunty
Ustawa o ROD zwalnia dzia∏kowców z podatków. Bez niej powstanie obowiàzek zap∏aty podatku od gruntu oraz od altan. Podatek od gruntów wynosi 0,43 z∏/m2 – przy
500 m2 dzia∏ce oznacza to ponad 200 z∏ rocznie. Podatek od altan wynosi 7,36 z∏ za

ka˝dy m2 jej powierzchni u˝ytkowej (równie˝ poddasza) – przy altanach z poddaszem
oznacza to nawet 500 z∏ rocznie. Dodatkowo ka˝dy dzia∏kowiec musia∏by partycypowaç w podatkach za urzàdzenia i tereny ogólne. Zap∏acony podatek nie wróci do
ogrodu, czyli dzia∏kowcy i tak b´dà musieli p∏aciç na utrzymanie, remonty lub modernizacj´ majàtku w∏asnego i ogrodu.

• Pozbawienie dzia∏kowca prawa do u˝ytkowanej dzia∏ki
DziÊ dzia∏kowcowi przys∏uguje do dzia∏ki konkretne prawo ujawniane w ksi´dze
wieczystej. Z tego tytu∏u korzysta z ochrony sàdowej, a w razie likwidacji ogrodu mo˝e ˝àdaç dzia∏ki zamiennej. Uchylenie ustawy spowoduje, ˝e prawa te wygasnà. Dzia∏kowcy stanà si´ wi´c „dzikimi lokatorami”, których mo˝na b´dzie eksmitowaç, chyba
˝e nab´dà nowe (odp∏atne) prawo do dzia∏ki, np. podpisujàc umow´ dzier˝awy.

Ustawa o ROD wy∏àcza ogólnà zasad´ prawnà, ˝e wszystko, co jest zwiàzane trwale z gruntem, stanowi w∏asnoÊç w∏aÊciciela gruntu. Ustawa wprowadza wa˝ny wyjàtek,
˝e to dzia∏kowcy sà prawnymi w∏aÊcicielami altan, roÊlin i pozosta∏ego mienia na dzia∏kach. Bez ustawy w∏asnoÊç ta przypadnie w∏aÊcicielowi gruntu, zwykle gminom. Pozbawienie w∏asnoÊci to równie˝ brak mo˝liwoÊci ˝àdania odszkodowania za majàtek
na dzia∏ce, np. w razie likwidacji ogrodu. Inwestowanie na dzia∏ce b´dzie niecelowe,
a to oznacza koniec ogrodu.

• Pozbawienie dzia∏kowca ochrony przed likwidacjà ROD
Ustawa o ROD pozwala zasadniczo likwidowaç ogrody tylko na cele publiczne drogi, szko∏y itp. oraz gwarantuje, ˝e w razie likwidacji ROD dzia∏kowiec otrzyma
odszkodowanie za utraconà w∏asnoÊç i dzia∏k´ w odtworzonym ogrodzie. Uprawnienia te skutecznie egzekwuje PZD, równie˝ na drodze prawnej. Uchylenie ustawy
oznacza swobod´ w likwidacji ogrodów, np. pod centra handlowe, a w dochodzeniu
swych praw dzia∏kowcy zdani b´dà tylko na siebie.

• Utrata w∏asnego samorzàdu
PZD, jak inne zwiàzki dzia∏kowe w Europie, jest ogólnokrajowym samorzàdem
dzia∏kowców. PZD zrzesza ponad milion cz∏onków, dzi´ki czemu skutecznie broni
praw dzia∏kowców na forum ogólnokrajowym i regionalnym (np. w sprawach likwidacji, roszczeƒ itd.). Zwiàzek zapewnia silnà reprezentacj´, dba o realizacj´ praw
dzia∏kowców oraz istnienie i rozwój ogrodów. Marginalizacja PZD to pozbawienie
podmiotowoÊci ca∏ego Êrodowiska dzia∏kowego, które przestanie byç równorz´dnym
partnerem dla w∏adz publicznych.

www.pzd.pl

• Pozbawienie dzia∏kowca w∏asnoÊci altany i nasadzeƒ

www.pzd.pl

Działkowcy!
Obecny atak na ustaw´ jest kolejnà próbà odebrania dzia∏ek naszym rodzinom i wyrzucenia ich z ogrodów. Od uchwalenia ustawy w 2005 r., pomimo 620 000 podpisów, które
z∏o˝yliÊmy pod listami w jej obronie, podejmowane sà inicjatywy skierowane na jej uchylenie. Jak dotychczas, dzi´ki mobilizacji naszego Êrodowiska, udawa∏o si´ nam jà obroniç.
Manifestacja poparcia dla ustawy, którà by∏ I Kongres PZD w 2009 r. sprawi∏a, i˝
Sejm odrzuci∏ projekt zagra˝ajàcy naszym ogrodom. Równie˝ obecnie nasze Êrodowisko
nie pozostaje bierne. W ubieg∏ym roku odbyliÊmy II Kongres PZD. 4000 dzia∏kowców,
reprezentujàcych ROD z ca∏ej Polski, da∏o jednoznacznà odpowiedê na pytanie o poglàdy panujàce w ogrodach. Nie zgadzamy si´ z zarzutem niekonstytucyjnoÊci ustawy i argumentami przytoczonymi na jego uzasadnienie!
My najlepiej wiemy, z jakimi problemami spotykajà si´ ogrody i dlaczego wymagajà
one rozwiàzaƒ zapisanych w ustawie, którà popieramy. Wiemy, ˝e bez ustawowych gwarancji naszych praw, ogrody przegrajà w Êwiecie, w którym rzàdzi pieniàdz, a nie wartoÊci. Wiemy te˝, ˝e ogólnopolski samorzàd dzia∏kowców, to nie ˝aden monopol, ale silny
reprezentant Êrodowiska, w którym wi´kszoÊç stanowià osoby niezamo˝ne i najs∏absze.
Dlatego z ca∏ej Polski do Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego, Sejmu i Rzàdu
sp∏yn´∏y tysiàce listów. Stojà za nimi setki tysi´cy dzia∏kowców, ˝àdajàcych wycofania
skargi z Trybuna∏u. Niestety nie wp∏yn´∏y one na zmian´ stanowiska Pierwszego Prezesa
Sàdu Najwy˝szego. Nadal ˝àda on uchylenia naszych praw.
Z tego wzgl´du musimy zrobiç wszystko, aby do swych racji przekonaç s´dziów Trybuna∏u Konstytucyjnego. Pierwsze efekty naszych staraƒ ju˝ sà. Trybuna∏ zgodzi∏ si´, aby samorzàd dzia∏kowców czynnie uczestniczy∏ w post´powaniu. Dzi´ki temu podczas
rozprawy stanowisko Zwiàzku przedstawià jego reprezentanci. Wa˝nym jest, aby s´dziowie nie mieli wàtpliwoÊci, i˝ mówià oni g∏osem ca∏ego Êrodowiska.
Dlatego w przededniu rozprawy ka˝dy, komu przysz∏oÊç ogrodów le˝y na sercu, powinien czynnie zaanga˝owaç si´ w obron´ ustawy o ROD. Na co dzieƒ dajemy Êwiadectwo troski o dzia∏k´, uprawiajàc jà i wspó∏dzia∏ajàc w ogrodzie. DziÊ wymaga ona od nas
innego wysi∏ku.

Chwyçmy za pióra i piszmy do Trybuna∏u!
Dajmy kolejne Êwiadectwo naszego poparcia dla ustawy. Bez niej wi´kszoÊç z nas utraci swe
dzia∏ki!
Dzia∏kowcy!
Zadbajmy o nasze dzia∏ki!
Zadbajmy o ustaw´ o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych!

Warszawa, dn. 28 maja 2012 r.

Krajowa Rada
Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców

Adres Trybuna∏u Konstytucyjnego:
al. Szucha 12a; 00-918 Warszawa lub dorota.hajduk@trybunal.gov.pl

