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SamouqdoweKollegiumOdwolawczew Kielsach skladzie
Przewodnicz4ca:
WaudaOsinska- Nowak - prezw
Cdonkowie:
lVlarcinCecot/qprawozdawca/
GrzegolzHopkowicz
po rozpoznaniu :na posiedzc,niuniejawnyna.w
PolskiegoZwigku Dzialkowcdw Okrqg S*iqto
MiastaKielce z ,ilnia l4.05.20l5r. arak: CNGdniernl9 stycenia;,2Q74
r. prawauffiowania
Kielce, poto2onejw Kielcactrprzy ul. Zagrcit
Kielcejako dz. nr 916/1 o pow. 0,0468h4 obr.
prowadzi ksiEgE wiecqyst4 KIlU00i03I33t0
Okrqgou4yZanq<l SwiAtotraJnrkiw Kielcach
,,KwiatyPolskie" rtrazustalaj4pejoplatq ztego
napodstawieat 138$ I pkt 2 r:stawyz

adurinisEar;yjnego
(Dz.U.2000r,Nr 98,

I?

.2015r. sprawy z odwolania
w
od dequji Prezydenta
. 1 , t 3 14 stwierdzaj4cejnabyciez
- s'tanowiqcejwlastro6iGminy
i w ewidencji grunt6w m.
Sqd Rejonolvy w Kielcaoh

i Z$'iqgek Dzialkowc6w
Rodainny Og!6d Dzialkowy

i 1,00zl;

l4

l07r

uchyla zasJkar2orr4
dec5zjqw pkt 2,3 i 4 i w tyrn
orgarluI instancji,

Decpjq z dnia 14.042015s.z.nak;GNG-

I 96&. Kodekspostpowarria
rn_)"
umarza postqlowania

5 . 1 . r 3 14 PrezydentMirastaKieloe

r;twierdzil nabyci+ z dniam 19 stycania z0l4 r]. **u
*tanowi4gejwlasnoSd6miny Kielce, polo2onejw
diet-cacrr

'.vEwidencji
-ul. Zagna{skiej,oznaczonej
gruatclw
rn. Kielccjako az.,r gt6lt o il *-ori
ha_obr 0006,dla lrtorejSg
w KielcachprowadziSEgq wieceptq{frVtiO:f tl33/0 - par;ezpolsl*i
]ie.ionowy
Zwiazek
Dzialkowc6wokrqgowy zanad s*ietokoyJki *Eri"r*.,u prowadzqpy
Rodzinny
OgrOO
Deiqikowy,,I(wialrypolskio".W prr.,lciei O*"rhi;r;
stwierdzil" ze nabycieprawa
"d

uiytkowania nastqpujeodplatrie, a wysok"sd-dE;
uffiowanie ustala.siq na kwotq 1 zl brutto.W pkt , Lr*o
winnybydwnoszou,e
w te,rrriniedo 3l marcak"Z;"gb ;t
W uzasadnieniudecyzji organ I instaacji *j[.rd,;,
13gnrdnia20ri3roltkuo,odeinnycnogrodachari"*.
dlalej,,ustawq.
r.o.d,", stowsrzyszeaie-ogrodowo
nab
preepisow
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

przez
len_Iodzinnyo€rod dzialkowy, z dniem
stycmia2Q14r. Doryczydt9 rna nastgujqcych

1) firnkcjonowunierodzj,rn6go
frgtti O,
miejscowym
planemzagospodiowania

w 4rcie
ne

1 z tytulu oddania gnrnnr w
stronQ,ze oplaty rocaLo
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2j rodzinny ogrdd dzialkowy firnkcjonuje na
wlasnoSciaieruchomoSciprzez Sksrb
rodzirnegoogrodudzialkowegolub
pzez
nabyciavi'lasuo$ciuierucho'mo6ci
3 ) rodziruryogr6d dzialtowy fi.mkcjonujena
wlasno$ci nisuchomoici Erfrzsz
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co rrajmniej 30lat, a nabycie
w .zwi4,zku z zakladanism

na nieruchomo$ciw rnomensie
m najnni6j 30lat, a nabYaie
terytorialnego nastqpilo w

dziatrkowcgo;
jest
pqzezrodzinny
eajqta
, kt6ry posiadalustalon4
4',)nie,ruchomo6d
z dnia maja t98l r. o pracowuiczYch
lokalizacjEw dniu wej$ciaw 2ycie
podstawie
3 lub art. 33 tej ustawystal siE
Iub
na
ogrodachdzia&owych,
ogrodernstalJnn,
z\i/iq2ktr a finkcjonowanienn na niej

Na podsiawis lrzqprowadzonego
w
2e oduiesieniu do nieirrchomo$ci poloiotej w

organ I instancji stwierdzil,

uI. Zaguauskiej,oaaczonq w
ha" obr. 0006, dla kt6rej Sqd
103133/0,zostal speforiony
z,atym idzie nalety sturierdzid
tej nieruchomo$ciprzuz
f TanzqdSwiqto}rzyskiw

ewidencjigruat6wm, Kielcejako dz. nr 916/l o
Rejonowy w Kielcach prowadzi ksiesg
warunekokra{lony w art. 76 ust. I pkt 4 rrstaqy .,cd., a
nabycie z dnienr 19 drycznia 20t4 r.
ogrodowePolski Z',lrrqzek
stowarzyszenie
KieicachprowadzqpyRodzinnyOgrodDzialkowy wiatlr
ufiflkowanie organp.odni6sl,i2
W zakresictdplatuo5ei za oddawanienr
iami. niqrrehomo6ciSka$u
zgodnie z art. 14 ust" 2 ustaw] o gospodarce
prrawami
meczowymina tzacz
obci4ianc
uieodptamie
mogq
by6
Panstwa
jednosteksamouqSutaytorialnego, a Fie;ruchomr
wlasuo$ciq j ednosteksanotzqdu
samorz{duterytorialnego.
terytorialnego- na rz;rcz $kaibu Panstrvalub i
c4arno$ci prawnych.
wyjqtek od zasady
Przepistefl vryr,Dwadza
drria
pazdziernika2010 r,
z
20
Najwyiszego,
$qdu
Porwierdzato orzeczerie
zasad
obrotunieruchomo$ciami
sygn.akt m CZI' 70lrc (opubl.LEX nr 604068)
obci4zania nieruchomo$ci
skarbowymi i sarnorz4doqr5ei wynika
n^ ftwz podmiotow innych ni2
skarbowychi samorzqSowlchnieodplarrym
jednostki
sffiorzqdu
zdaniem orgarru I
Skarb Pefiqtwa lrrb
z dl-ia 9 gnrdnia
instancji naleiry mied na wzglEdzieorzeczenie
z mocryprawa bez
2008r.sygn. akt K 61/07, zgodniez kt6ryrr
ekwiwalenhrdla jednostek$amorzqduterytorialr
art. 165Konstytucji,Co
prawda przedmlotowe orzeczenie zapad]o na
obowiq4tj4cej ustawy o
rodzinnycbogrodachdzialkoury@ ale moie mi rr6wniea
prawnych
ie do stand\ry
zaistnialych obrpc,rie.Zatem w oceirio orgatru
nieruchomoSci na necz
stowarzyszefogpodowychw uiytkowarriew
ustawy ro.d. winno nfl.stq)owai
odplatnie.
Majqcpowyiszena uwadzaorga$I instancjiorze$ iak w

decyzji.

Od decyzji odwolanie w ustawowymterprdniew
Polshi Zwiqzek Dzialkowy
Okrtg Swiqtokrayskiw Kielcachzaskanqiqcjqw Uct2, 3 i podnosz4,oiZ sqbeapodstawnez

pufcm widzenia celowoSci i ealoieri aft.16 rrstawtrrr.o.d.
Skarz4cy po&ri6sl, ie stoi na stanowisku" Zpprz4ts

nicruchomo$ciaryri
odnosi siq *'yl4caie do

14ust.2 ustawyo gospodarce
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odpowiedniegoorganu administracji. Tyneasfin

odstqrstwo
od pouqyiseej
zasady,na zasaduie
lef
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arl

w postaciuzytJcowaaianastqruje pr7.dz
dniemwej5ciaw Crycierr.stawyo rodzinnych
oaganu,w prz5ryadkuspehieoia przsz da"y R
waruok6w,jod;mie ten fakt potwiendza P?qpit
rrabyciaprawa u4flkowania Zd^aniemOZS peD
analogii o&de$d zapis6w afi 14 ustawy o
stwiadzenianabyaiaprawauftkowani a pfisz,

nlG

Dodatkowo potrnderdaato art. g ustawy r.r
nowych ogrod6w. Regulacja ta pozostawia woli
nieodplatnej) ustauowienia prawa do grunhr w

r.o,d. stanowiswoiste
prawado nieruchomo$oi
ROD z nocy prawa,z
easp6zniejszadecpja
z uiez,b$nych ustawowych
o odplahoSci stwierdzenia
uie sioina wiqc w dmdze
nieruchomo$ciamido trybu
ogrodowe.
iduje sposobyzakladanio
o formie (odplatnej b4df

Aftykul ten wprost
przes4dza
o umowrrejdrodzenabyrania tego2
ia ogrodowe,W tyn
przepisiemoiaa wiqc z'ralezdanalogigdo art. 14
niei:rchomo$ciami.
lflmczasemart.76 ustawyr.o.d.przedstawia
ko:
odmienrrqgdziej ednostronna
,|oy"ju orgariu jedynie potwierdza isbriej4cy
od kilkudziesiqciu lat stan
thktyczny,W tym miejscuskari4cyprrytoizyi
ii Samouqdowqgo
Kolegiurn
Odwolawczego
w Rzeszowiez dnia 23 lutego201$r. ntak: KO.4160/75 lZ0L4wydanejw
analogicarejsprawie.otdi w rrzasadnieniudeclaji Fytmy,
nabyciaprawa
,,stw'ierdzenie
ruytkowania niemchomo$cizaiqtej przvz roditnny ig"a
ialkowy izit w)magrodzenism
wyklucza art. 76 ustawy [o RODJ, kt6ry prop?:
i chwili nabycia tego
ogtaniczonegoFrawa r:z€czorr'€gonie wskazuji *cr
ustalenia wynagrodzetriaza
ustanowienietego prawa". Nie jest to bowim ddyrjr, *
i okre$lanes4 warunki w
zraltesieprzekazanlaprawa uzytkowania do
dfz to pnawostowarzyseenie
ogrodowe(faktycadejueod Ia! prawnie- od 19
20x .) juiposiada.
Podlse$lii tcZ nalezrypobuctki,jakie legty u
ia przepisuart, 76
ustawyr.o.d. Ustawodawcauaal bowigrn, ii aie
ia jest drrlszeutrzymyvtrnie
dzialkowcoww niepewno$cii niepokoju
ich
Ir prawfleJ w sytuacji, gdy
uiytlarjq dzialki w tlm, samyur,miejscuki
lat" a
spetnia sztreg okre$lonych
vrymog6w.Nowa uustawa
o ROD wprowadzilazat
kt6re
mialy doprowadziiw
,
rrsrxltaciedo tego, ii sytuacjaprawna wszystkich
funkcjonujqsycbogrod6wnie
bgdziebudzii wqtp.tiwo$ciani te2niepokoidsarnych
Skari4cypodbe$lil, ii rodzinueogrodydzial
m.tn- do zaspokajania
potneb
rekreacyjnych
i
innych
socja
I?po_c?mkowych,
lokalnych spoleczno$ci,
Nieodptatno$C
_korzysfaniaz dzialek w fiOp poo
, pr6cz zrryktych koszt6w
zwiqpaaychz finkrijonowanierr Ogrcdu, od
oSmdnictwa dzialkowego w
kraju byla w ariqpku z tfm zasad4fundr
nawet stwierdzii, ii jcst to

,,rustrojowa"zasadapolslciego ogrodaictwa dzi
W arviqplnr ir pov4rzs4m OZS fZD w

wnosi

Dokonuj4c na podstewie ail. 138 lcp,*.
zuadno$ci zaskartonej deryzji Saulorz4dowe
fi
nnttgpujel

Odwolaniezoslugujena uwzglsnienie.
Mltoialnoprawnq

_padstawglorrestionowanejd€c]rzji

osroi*;h
i;_
::fy{.i9j1,13 s'9Ta z-ollr. o rodzinnyrr
alej,,u,r.o.d.'), zgodnic_e kt64rm,rri-*,r"h;;;si*;j q;; j;
Ikt6ry posiadal
ustalonqlokaliziciE w dniu wclscia'J-;#;

tul wstqrie.

i^ i merytoryczuej oceny
Odrvolawcze
cL
"*atylo,
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preoowniszychogrodachdzialkowycb"lub na
stal siQ ogrodtrn staflm, stowarzJruzenie
dzialkowy, e drrie,r wejr$ciaw Zycie niniejszej
rozumieniuprzepis6wustauryz dnia 23 lwietnia 11964
r.
zajmowanejprzvz ten rodzinny ogr6d dzi
drodeedecyzji.

Opisanyurytej przepisyzostal
grunt6wbqdqayoh
w faktycayn uiytkowaniu
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11 nst. 3 lub art. 33 tej u$tewy
ten rodzinny ogr6d

prawo uiytkowania - w
cyrilny - nisruchomoSoi
nabyeia prawa nastqluje w

celu regulacji stanu prawnCIgo
dzialkowych.
i*erprctowany 6ci$le.
pkt 4 ustawyr.o.d.stwierdrid,
id' ptzw, stowareyszenie
lat i uzyskaniat5rfirlu

Pmepistrunma ratm..chrfrakt€rwyj qtkowy
Dokonujrqcansli4r nonny prawtrej(
naleiy i2 wprowadzono nim mo*Iiwo$d
ogrodowenierurphomoSci
zajmowanejWzez
od
prawnsgow postaciuffiowauia"
Przy czyn wskazanojednoczmnie,i2
takie
z mocy samegoprawaw
chwili wej$ciaw 2rycieustalvy.Ustawodawca
koaieczno6i stn'ierdzenie
nabyciaprawato'gopnawaw drodzedecyzji.
, i2 de,nyzjataka stwierdza
jedylte istriejacy stanpraumy,ma wiqg charakter
Z kolet w powolanym przfr organ I i
14 ust, 2 ustawy o gospodarce
niorchomo6ciami,ustawodawcapostanowif 2e
i stanowiqpewlasnoii Skarbu
PanstwaEogq byi nieodplatnie obciEinne ra fzecz j
samorz4duterytoriahrogo
ograniczouymi p:awami rz;wmwpi. Nieruchprino$ci
wlasno$i jednostek
terytorialncgomogq byi nieodplamiqrrbciql
samorz.qdu
na nzer;zSkarbu Piistwa lub
imych j ednostek;
samorzqduterytorialnegoograniq-zon1m.i vamitzwzowymi.
Przy wyw wta5ciw4 formc-do. pstnnowifnriao1
priawarz€czowegow
sposdb okeSlorny w prarytoczonynr.w1rZE srti 14
2 wlw wtawy .jest umowa
/ a I jednostlci samorz4du
cyvilnoprawua Ptzeprs ttr ?:rtefi oganicza $larU
terytorialnegow nieodplafalm ro4porzqdzaciu
pub)
mi$aiiean
.ym.
Z kolei przqprs wtawy o ogrodach dzi$kowycfi (art 76 rust,2 ustawy r.o.d.)
przowidujepowrtanie pnrwa uftkowania ex leg$ 6. z rnr prawa w sytuacji spetnienia
jed"ej z przeslauekokr_,e$lonych
w ust. _t.IVyda{ana decy deklaratoryjtrama jedynie za
zadaniepotwierclzenietej okoliczno$ci.hrey czy
poza stwierdzenieft nabycia
prawa uZy&owania rta frLwz trprawnionego
pzewidzid 2adnychi*y.h
dodatkowycheltment6w, jak np, obligatoryjneoI
i za korry.*anie z togo
prawa Podyktorranejest to ty4 Ze pzcpis tm
usankcjoaowanieprawne
istniejqcegojuz od wielu lat stanu falctycanego
na korzystaniu
przcz,RODz
nie,ttchomo6ciolnjqtychtym pzepisem.
Podrugie,w ustawieo rodzinnychogrcdash
brakjest rdwniezoheslenia

sposobuobliczeniatakiej odplatro$ci,s w prfypadlcu

spfalYy admi ni.qtracyjocj j est wj.filagane. prsJrpod;h*

nsl€fy, i2 zgodniez art. 6
k-p.a..organyedminisracji publicaaCdzialajqna pQdtsfiawie
i granicachprawapowszechnie
obowiqzujqcego
:[sqr]mi pnzepisui avi+ziue (z;slar{a
WskEzaC
w zwirylarz tym
i?zgoiimie
z ugnrntowarlm orzeoani*tr.*1sqdo;c,
lale*y,
wprowadzeoie
do decpji dodatkowychskladnik6w bez umooowaaiaw
szczeg6laych,stanowi
reZqce
naruseerd$
prawa(por.wylok NSA z dniaZt.t t
., syp.akE I OSK139/05.
LEX
nr 213459).
W zwi{eku z t}rft, rt powolane
ustawy o goqpodarce
WilE
domrchomo€oiao*i
i.usbwy o rcdzinnycnogoOac[,ld,
ieme sposoby
powstaniaprawa u4rtkowania wieczystogJ,aie
qeprsYrt. 14 ust. 2
$posdb
ustawypraewidufqcyc5nvilnoprawuyspoiOt *rpb,"qd,
deienntrnarje
r6wnie2
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Wos6bnabyciaprawa uz5nkowaniaz mocy safiego
r.o.d.

art. 76 ust.2 ustawy

Nie zasfuguje
r6wuieana uwzglgnierrie
ustawyo goqpodsrcenieruchomodciami
nie

prawnym. Zgodnie bowien z art 9 ustawy r.o
Ilanstwalub jednostek sarroraq$uterytorialnegoa
tddawanew nieodplatnelub odptatne
rvieczyste
stowqrqfszeniomogrodowlm z
IIOD.
W obecnie obowiqzuje(ym stanie
nieodplatuegooddlauiew ufytkowade grunfu,
jednostki sarnorzqituterytorialnego, r6wniez
jednostka samorzq,duterytorialnego. preyj{i

I instancji,i art,14ust.2
w obowiqgujqcymstanie

grunty stanowi4cowlasno$C
Skarbu
bvi drodzeunowy sprzodawarrs,
nA Q"A,S

arrt.9 u.r.o.d. ma eharakter przeplsu lex specialis
rrienrchomo$ciami.

lub uiytkowanie
zskladalie i prowrdrcnie

isnteje aatem mofliwofd
wlasno6i $karbuPansffialub
i ni2 Skarb Pansrwalub
nilru;ri ii powolany wlaE preepir
f art. 4 usf, 2 ustawy o gospodarce

Majqcpowyzszena uwadzeKolegium

decpji.

je$t o$tatffi&
Declzja nin:isjsza
leteli stron+uwaza, ie depja tE jest
eg. z podanieurnun€nr i dafy deeyjtt do Wr
Kielcachul. Prosta10 w teruinie 30 dui od jej
$i,olegir.nn.

mo2e wnie$i skargq/ 2
S4du Atlminisnacyjnegow
za poirednictwem tutejszego

Zesp6lorzekejqryl;
Puewodnicqct:
Czlonkowie:

Crtrzymuj+
I . Polski Zwtryrek Dzialkowcow Olseg Swiqtotr4yrskiw
)

Ul. Bohaterdw
\ilarseawy4,ZS-gg+ KiAce

PrezydeatMiastaKielce,ul. RSuekl,ZS _30g lKielce(
3 . ala

z altani k. od 1 do P..)

