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W S PRATYI E PRZ ESTRZEGANU I REALIZAJI USTA'W O ROD

Ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych weszla w Zycie w dniu 19 stycznia 2014 roku

i zostala ptzyjgta z wielkim entuzjazmem w spolecznoSciach dzialkowych. l]stawa ta

zagwarantowata zachowanie praw dzialkowc6w do dzialek i mienia na dzialce, a tak;2e zapewniNa

dalsze funkcjonowanie ogrod6w. Spotkala sig ona z pelnym poparciem dzialkowc6w, kt6rzy ocenili

jq bardzo pozytywnie, bowiem spelnia ich oczekiwania, mimo naloZenia wielu rygor6w

i obowiqzk6w.

Uchwalona ustawa jest sukcesywnie wdra2ana z zaangazowaniem przez wszystkich

dzialkowc6w i organy PZD. W ogodach najwigkszym wyzwaniem bylo przeprowadzenie

ustawowych zebrai wszystkich dzialkowc6w oraz odbycie szerokiej konsultacji projekt6w statutu

PZD i regulaminu ROD.

Krajowa Rada Polskiego zwi4zku Dzialkowc6w wskazala, kt6re przepisy obowi4zuj4cego

statutu stracily sw4 moc ze wzglgdu na sprzecznosi z now4 ustawE o ROD i ustaw4 Prawo

o stowarzyszeniach. Uchwalony zostal regulamin RoD uwzglgdniaj4cy zapisy nowej ustawy,

a takZe opracowano szczeg6lowe zasady odbywania zebrari wszystkich dzialkowc6w. Krajowa

Rada ijej Prezydium dokonaly nowelizacji wielu uchwal systemowych, dostosowuj4c wewngtrzne

przepisy zwiqzkowe do obowi4zujEcego prawa.

Dochowujemy termin6w wyznaczonych ustaw4 o ROD i wykonujemy zadania ustawowe,

ponosz4c z tego tytulu nieraz bardzo duZe koszty. we wszystkich ogrodach odbyly sig zebrania

dzialkowc6w w celu podjgcia decyzji o stowarzyszeniu, kt6re ma prowadzii ogr6d. wynik tych

zebrah zadowala PZD i dowodzi i2 rcsz Zwi4zek cieszy sig zaufaniem dzialkowc6w. Ponad 95%

ogrod6w pozostalo w strukturach PZD.

Jednym z najwa,iniejszych przepis6w nowej ustawy jest zapis umoZliwiajqcy uregulowanie

stanu prawnego dzialek. skladanie wniosk6w w tej sprawie, na podstawie art. 76 ustawy, jest

priorytetem w dzialaniu wielu okgg6w i odbywa sig w moZliwe najszerszym wymiarze, tak aby

w ustawowo narzuconym terminie dokonai regulacji prawnej grunt6w zajmowanych przez ogtody'

kt6re nie posiadaj4 prawa do zajmowanych teren6w.

Z wielkim niepokojem dzialkowcy przyjgli stanowisko s4du rejestrowego i Prez,vdenta m. st.



Warszawy w sprawie rejestracji statutu PZD.

Od dnia wejdcia w 2ycie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r o ROD, podjgto szereg dzialari,

majqcych na celu upowszechnienie treSci ustawy. W pierwszej kolejnoSci KR PZD

wydala,,Przewodnik po ustawie", kt6ry zostal rozpowszechniony po wszystkich Okrggowych

Zaru4dach PZD i Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych. Zostal r6wnie2 udostgpniony w wersji

elektronicznej na stronie intemetowej Polskiego Zwi4zkl Dzialkowc6w. Opr6cz samej tre6ci

przepis6w w broszurze tej znajduj4 sig naj wazniej sz e zagadnienia zwi4zane z nowym systemem

funkcjonowania ogrodnictwa dzialkowego w Polsce.

W podobnym Swietle wydano publikacje ,,Ustawa o ROD w p1'taniach i odpowiedziach",

zawierajqc4 odpowiedzi na pltania dotycz4ce takich zagadnieri jak: walne zebrania i ustawowe

zebrania dzialkowc6w, skladka czlonkowska i inne oplaty, prawo do dziatki - dzier2awa dzialkowa,

przeniesienie prawa do dzialki, stowarzyszenia ogrodowe i czlonkostwo, dzialki i ich

zagospodarowanie, sprawy gospodarki gruntami oraz likwidacje ROD.

Informacje dotycz4ce nowej ustawy o ROD byly r6wnieZ na biez4co umieszczane na

stronach intemetowych PZD oraz publikowane w Biuletynach Informacyjnych PZD,

w ..Dzialkowcu,,, w ,,Informatorze dzialkowca" oraz w gazecie ,,zielona Rzeczpospolita' dzigki

czemu wigksze grono dzialkowc6w mialo moZliwoii zapoznania sig z ich treSci4'

Upowszechnianie zapis6w i wdrru2anie ustawy o ROD odbywato sig r6wnieZ na licmych

szkoleniach i naradach organizowanych przez KR PZD i OZ PZD dla czlor*6w organ6w PZD oraz

dzialkowc6w.

Dzigki olbrzymiemu wysilkowi calej struktury PZD, Zwi4zkowi udalo sig pogodzii

wdro2enie nowych przepis6w, w tym dzialania zwi4zane z procesem wyodrgbniania RoD

i regulacj4 sytuacji prawnej ROD, z potrzeb4 zapewnienia ROD warunk6w do biez4cego

funkcjonowania.

Ustawa choci6r2 obowi4zujqca juZ od ponad roku wymaga dalszego wdra2ania i przybliZania

poszczeg6lnym dzialkowcom, a talde Prezesom poszczeg6lnych Rodzinnych Ogrod6w

Dzialkowych. Podejmujemy wszelkie starania a:Zeby ustawg realizowa6 w pelni i nadal bgdziemy to

robi6 udzielaj4c wyja5nieri, w sltuacjach kt6re bqd4 tego wymagaty.
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