
STANOWISKO

Krajowej Rady Polskiego Zwi1zku Dzialkowc6w

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie regulacji stanu prawnego grunt6w ROD na podstawie

art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych

Dzialania zwi4zane z regulacjq stanu prawnego grunt6w ROD sq od lat
zadaniami priorytetowymi dla wszystkich struktur Zwiqzku. pZD dziekitym dzialaniom w latach ubieglych uzyskat prawo uzytkowania
wieczystego do ponad 27 tys. ha grunt6w. W stosunku do blisko 3 tys. ha
grunt6w Zwi4zek posiada ujawnione prawo u2ytkowania w ksiqgacn
wieczystych. Powyzsze sprawia, 2e do blisko 14 tys. ha grunt6w pZii nie
jest w stanie wylegitymowai siq tytutem prawnym. Natomiast dzialkowcy
od dziesiqtek lat u2ytkuj4 je w dobrej wierze i przejqli je od wladz
publicznych w pelnym zaufaniu.

Podiqcie kolejnej batalii w zakresie regulacji stanu prawnego grunt6w RoD
stalo.siQ mo2liwe, dziqki ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r., b rodzinnych
ogrodach dzialkowych. PrzyjQte w niej unormowania prawne przyznaj4
stowarzyszeniom ogrodowym, w tym pZD, mo2liwo6i swoistego
zasiedzenia prawa u2ytkowania nieruchomosci zaiqtych przez ROD, a
stanowiEcych wlasnoSi skarbu pa6stwa lub jednostek samorzEou
terytorialnego. Ustawodawca przyiql, 2e stwierdzenie nabycia prawa
u2ytkowania ma nastQpowa6 w drodze decyzji, kt6ra stanowi poditawq
wpisu w ksiqdze wieczystej. Zgodnie z ustawE o RoD decyzja ta ma nu
celu potwierdzenie istniei4cego stanu faktycznego, a nie ustanawianie
nowego prawa. zatem nie wprowadza siQ niq nowych zasad korzystania zgruntu przez PZD i dzialkowc6w w tym oplat za uzytkowanie.

od wejscia w 2ycie 19 stycznia 2or4 r., ustawy o RoD min4r ponad rok.w tym czasie dziqki zaangazowaniu wszystkich struktur pzD, do wla6cicieligrunt6w (gmin/Skarbu paistwa) zostaly zlo2one wnioski w stosunku oo
B0B RoD o powierzchni brisko 5300 ha. JednoczeSnie w tym ciasie
dz.ialkow_cy mogri siQ przekonai, ze ustawa ,,dziara" z korzyiciq dra nicn,
gdy_2 PZD uzyskal decyzje na mocy kt6rych potwierdzone zostalo na rzecz
PZD prawo u2ytkowania w stosunku oo sg iloo o powierzchni blisko 430
ha.

Z powy2szego jednak wida6, 2e uprawnione organy wladzy publicznej
rozpatrzyly i wydaly decyzje w stosunku do golo powierzchni, co do kt6rejOZ wyst4pily z wnioskami o regulacjq, Zatem nie wszystkie organywykonawcze jednostek samorzqdu terytoriarnego rub staroit6wie



reprezentujEcy Skarb Paf stwa podejmuj4 szybkie dzialania w tym
wzglqdzie. Czy urzqdnikom zale2y, aby dziatkowcy pozostawali bez 2adnej
ochrony prawnej? A moze brak rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji
powodowany jest zamiarem podjQcia dzialari w zakresie likwidacji ROD?
Czy urzqdnicy nie spieszE sig z rozpatrywaniem wniosk6w daj4c sobie czas
do 2016 r., a do tego czasu podejmE decyzje o likwidacji ogrod6w? Czemu
dzialkowcy muszE nadal dr2ed o sw6j byt i swoje mienie znajdujqce siq na
terenie ROD, kt6re z ogromnym wysitkiem wypracowali, niekiedy przez
pokolenia rodzin dzialkowych? Co stoi na przeszkodzie aby dzialkowcy
miqdzy innymi z Bydgoszczy, CzQstochowy, Rzeszowa, Szczecina, Katowic,
Chorzowa, Zabrza, Bielsko-Biatej, Gliwic Bytomia, Poznania, Torunia,
Wtoctawka, Warszawy, Krakowa, Wroclawia mogli uzyskai potwierdzenie
prawa do zajmowanych od dziesi4tek lat teren6w?

Mimo tych trudno6ci PZD nadal bqdzie podejmowa6 przewidziane prawem
dzia+ania i wzmo2one wysilki w obronie ROD sktadaj4c kolejne wnioski o
regulacjq stanu prawnego grunt6w ROD. W stosunku do ju2 zlo2onych
wniosk6w bqdzie 2qdai ich rozpatrzenia, a w przypadku braku dzialai ze
strony urzqdnik6w bqdzie korzystad z prawa wniesienia skargi na
bezczynno66 organu.

Krajowa Rada PZD uznaje, 2e w wielu przypadkach konieczna jest
bezpoSrednia rozmowa przedstawicieli Zwi4zku z wlodarzami gmin w celu
przedstawienia w tym wzglqdzie argument6w prawnych i spolecznych, dla
kt6rych warto uregulowai stan prawny grunt6w ROD.

Wiele pracy pozostaje takze w kwestii ztozenia kolejnych wniosk6w, kt6re
muszq byi dobrze przygotowane, na podstawie zgromadzonej
dokumentacji. Zadanie to nie nale2y do latwych i prostych, gdy2 w wielu
wypadkach nale2y pozyska6, odszukad lub odtworzy6 pewne dokumenty.
Mamy nadziejq, 2e bezpoSrednia w tym wzglqdzie wsp6lpraca z zarzqdami
ROD i samymi dzialkowcami moze przynie6i pozytywne rezultaty, gdy2 sq
oni w wielu przypadkach skarbnicq wiedzy i znajE historiQ powstawania
ogroo u.

Te dzialania sE konieczne aby zgodnie z art. 76 ustawy o ROD
wykazai,2e w dniu wej5cia w iycie tej ustawy ogr6d spelnial jednq
z czterech przeslanek (teren ROD przeznaczono w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod ogr6d dzialkowy, albo ROD
funkcjonuje ponad 30 lat, a nabycie wlasno6ci gruntu przez Skarb paistwa
czy te2 gminq nastqpilo w zwiq.zku z zakladaniem b4d2 funkcjonowaniem
na nim ogrodu, albo ogr6d, w chwili wej5cia w 2ycie ustawy o
pracowniczych ogrodach dziatkowych z 1981 r. mial ustalon4 lokalizacjq
stalq, albo przeksztalcil siq z ogrodu czasowego w staly na mocy
przepis6w tej2e ustawy).

Krajowa Rada PZD uznaje, 2e istotq sprawy w tych dzialaniach jest
r6wnie2 wytypowanie wszystkich przypadk6w ROD, kt6rych tereny



spelniajE choiby jednq z przeslanek wymienionych w art. 76 ustawy o
ROD. Nie mozna bowiem dopu5ci6 aby dana w ustawie mo2liwo56 regulacji
stanu prawnego gruntu ROD, zostala niewykorzystana. Wymaga to ze
strony os6b prowadz4cych ten temat zaanga2owania, staranno6ci ale
ta k2e merytorycznej wiedzy,

Na terenie kraju 22 okrqgowe zarzqdy (opr6cz Elbl4ga, Gorzowa Wlkp.,
Legnicy, Zielonej G6ry, kt6re maj4 uregulowane stany prawne grunt6w
ROD) wytypowaly 1791 ROD o powierzchni blisko 11 tys. ha, w stosunku
do kt6rych zastosowanie bqdzie mie6 art.76 ustawy o ROD.

W stosunku do 90-100% powierzchni podlegajqcej regulacji wnioski
zlo2yly nastqpujqce OZ: w BydgoqTczy, w Czgstochowie, Opolski, w pile,
Podkarpacki, Sudecki, w Slupsku, Swiqtokrzyski, Warmirisko-Mazurski, we
Wroclawiu.

Na poziomie 30 do 89% powierzchni podlegaj4cej regulacji wnioski ztro2yly
nastQpujqce OZ: w Kaliszu, w Koszalinie, w Lublinie, Mazowiecki, podlaski,
w Poznaniu, SlEski, Torurisko-Wloclawski.

Najnizszy procent, na poziomie do 29o/o zlo2onych wniosk6w maj4 OZ: w
Gdarisku, L6dzki, w Krakowie, w Szczecinie,

Krajowa Rada PZD stwierdza, 2e ustawa dala dobre warunki prawne, aby
kwestiq grunt6w o nieuregulowanym stanie prawnym rozwiqza(.,
potwierdzaj4 to uzyskane ju2 decyzje przyznajqce na rzecz pZD prawo
u2ytkowania. Okrqgi, kt6re na niskim lub Srednim poziomie dotychczas
zlo2ytty wnioski winny niezwlocznie przystqpi6 do dzialania i zwiqkszyi
aktywno66 w tym wzglqdzie. Nie wolno nam tej szansy zmarnowad,
poprzez opieszale dzialania, czy brak nale2ytego zaanga2owania. po raz
kolejny konieczny jest zbiorowy wysilek, zaangazowanie kadry, kt6ra
merytorycznie poprowadzi temat. Do tych dzialafi nale2y wlqczy6
wszystkie struktury Zwiqzku i dzialkowc6w, gdy2 proces regulacji stanu
prawnego grunt6w ROD nie mo2e ulec zahamowaniu, a wrQcz przeciwnie
winien przyspieszy(, bowiem dzigki tym dzialaniom zabiegamy o
zachowanie ROD i spokojny byt blisko 300 tys. rodzin dziatkowych.

Krajowa Rada

Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r.


