
W dniu 18 ma ja 2016 r. w War sza wie od by ło się VII
po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD, któ re mu prze wod ni -
czył Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes PZD. Uczest ni czy li 
w nim rów nież: Ma ria Fojt Prze wod ni czą ca Kra jo wej
Ko mi sji Re wi zyj nej PZD oraz rad cy praw ni z Okrę gów:
Ma ło pol skie go, Ma zo wiec kie go i Ślą skie go. 

Pre zes PZD wy ra ża jąc du że za nie po ko je nie omó wił
sy tu ację zwią za ną z dzia ła nia mi Rzecz ni ka Praw Oby -
wa tel skich do ty czą cą al tan. Rad ca Praw ny KR PZD To -
masz Ter lec ki przed sta wił wnio ski RPO za war te w
wy stą pie niu do Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go o
roz strzy gnię cie za gad nie nia praw ne go do ty czą ce go moż -
li wo ści sto so wa nia przez or ga ny bu dow la ne roz sze rzo -
ne go nad zo ru w sto sun ku do obiek tów bu dow la nych, nie
wy ma ga ją cych zgło sze nia, ani po zwo le nia na bu do wę. 

Kra jo wa Ra da PZD uwzględ nia jąc opi nie praw ne rad -
ców praw nych okrę gów, wy ra zi ła sta no wi sko w spra wie
wy stą pie nia RPO do NSA, któ re do ty czy rów nież al tan,
a roz strzy gnię cie tej kwe stii mo że wpły nąć na sy tu ację
praw ną oraz in te re sy dział kow ców, ogro dów i Związ ku.
Pod sta no wi skiem pod pi sy zło ży li wszy scy obec ni
człon ko wie KR PZD. 

Pod czas po sie dze nia do ko na no oce ny re ali za cji pla nu
in we sty cji i re mon tów w ROD w 2015. Ilość po dej mo -
wa nych in we sty cji i re mon tów w dal szym cią gu jest nie -
wy star cza ją ca. Sy gna łem alar mu ją cym jest zmniej sze nie
za rów no licz by ROD, w któ rych zre ali zo wa no za da nia,
jak i ilość tych za dań w sto sun ku do lat po przed nich.
Dla te go też Kra jo wa Ra da PZD pod ję ła uchwa łę, zo bo -
wią zu ją cą okrę go we za rzą dy do  usta le nia kie run ków
dzia łań ma ją cych na ce lu zwięk sze nie in we sty cji i re -
mon tów w ROD. Istot ną ro lą OZ jest ini cjo wa nie po dej -
mo wa nia za dań in we sty cyj no-re mon to wych w ROD i
ukie run ko wa nia dzia łal no ści in we sty cyj nej na dział kow -
ców i ROD, aby po pra wić stan dard in fra struk tu ry w
ROD.

I. VII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

1. Informacja

Zgod nie z po sia da ny mi kom pe ten cja mi, Kra jo wa Ra -
da  do ko na ła in ter pre ta cji sta tu tu PZD w spra wie po sta -
no wień § 14 ust. 1 pkt 5 w związ ku z ust. 2. W pod ję tej
uchwa le uzna ła, że pra wa człon ka do wy stę po wa nia 
z wnio skami i po stu la tami do or ga nów PZD mo gą być
wy ko ny wa ne wy łącz nie oso bi ście. 

Po nad to Kra jo wa Ra da za re je stro wa ła re gu la mi ny 
7 okrę go wych za rzą dów PZD: w Byd gosz czy, w Ka li -
szu, w Le gni cy, Opol skie go, Świę to krzy skie go, War miń -
sko -Ma zur skie go i we Wro cła wiu. 

Pre zes PZD po in for mo wał o przy ję ciu do re ali za cji
przez Pre zy dium KR PZD pro jek tu „Po wszech ny prze -
gląd za go spo da ro wa nia ROD i dzia łek w 2016 ro ku”,
któ re go ce lem ma być oce na pra wi dło we go za go spo da -
ro wa nia i wy ko rzy sta nia ROD i dzia łek w ca łym kra ju.
Do 31 ma ja br. wszyst kie pre zy dia OZ ma ją obo wią zek
przy jąć w for mie uchwa ły wła sny pro jekt prze glą du za -
go spo da ro wa nia ROD i dzia łek na swo im te re nie, a sam
prze gląd dzia łek po wi nien roz po cząć się od 1 czerw ca i
za koń czyć do 31 sierp nia 2016 r. 

Jed nym z pod sta wo wych za dań Związ ku w obec nej
ka den cji jest po zy ski wa nie fun du szy eu ro pej skich i kra -
jo wych, dla te go też Pre zes PZD przed sta wił za ło że nia
dwóch uchwał Pre zy dium KR PZD pod ję tych na po sie -
dze niu w dniu 11 ma ja br., tj. w spra wie za trud nie nia 
w biu rach okrę gów in spek to rów ds. po zy ski wa nia środ -
ków unij nych i kra jo wych oraz w spra wie zre ali zo wa nia
przez okrę gi za da nia in we sty cyj ne go ze środ ków unij -
nych lub kra jo wych w wy ty po wa nych ROD.

Głów na Księ go wa PZD przy bli ży ła ak tu al ny stan prac
nad pro gra mem fi nan so wo-księ go wym. Pra ce na dal
trwa ją, gdyż pro gram dla ty się cy ROD mu si speł niać od -
po wied nie kry te ria.

Tematy poruszane na posiedzeniu wywołały żywą
dyskusję wśród jego uczestników w której głos zabrało
ponad 40 osób.

1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Przy ję cie po rząd ku po sie dze nia.
3. Wy bór ko mi sji uchwał i wnio sków.
4. Stwier dze nie pra wo moc no ści ob rad.
5. Wnio sek Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich do Na czel -

ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w spra wie sto so wa nia
prze pi sów pra wa bu dow la ne go do obiek tów nie wy -
ma ga ją cych po zwo le nia na bu do wę ani zgło sze nia.

6. Oce na in we sty cji w ROD w 2015 r.

7. In ter pre ta cja sta tu tu PZD na wnio sek Pre zy den ta
War sza wy ja ko or ga nu nad zo ru.

8. Zmia na uchwa ły Nr 11/III/2015 KR PZD  z dnia
1.10.2015 r. w spra wie za sad funk cjo no wa nia Fun -
du szu Roz wo ju ROD w PZD.

9. Za twier dze nie re gu la mi nów OZ PZD.
10. Dys ku sja.
11. Pod ję cie uchwał.
12. Spra wy róż ne.
13. Za koń cze nie po sie dze nia.

2. Porzàdek obrad
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1. Sta ni sław Za wad ka Ma zo wiec ki
Prze wod ni czą cy

2. Iza be la Oże gal ska Łódz ki

3. Ma rian Pa siń ski Zie lo na Gó ra
4. Agniesz ka Sycz Pod kar pac ki
5. Bar tło miej Ko ze ra Opol ski
6. Bar ba ra Ko kot Byd goszcz
7. Ro bert Kli ma szew ski Po znań

3. Komisja Uchwa∏ i Wniosków

4. Uchwa∏y Krajowej Rady PZD

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 108 ust. 4 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1

Za re je stro wać re gu la min Okrę go we go Za rzą du PZD
w Byd gosz czy uchwa lo ny na V po sie dze niu OZ PZD w
dniu 11 mar ca 2016 r. Re gu la min sta no wi za łącz nik do
ni niej szej uchwa ły.

§ 2

UCHWAŁA Nr 4/VII/2016
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 18 ma ja 2016 r.
w spra wie re je stra cji re gu la mi nu Okrę go we go Za rzą du PZD w Byd gosz czy

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Iza be la OŻEGALSKA

War sza wa, dnia 18 ma ja 2016 r.

Na pod sta wie § 155 sta tu tu PZD Kra jo wa Ra da PZD
po sta na wia:

§ 1 
W uchwa le Nr 11/III/2015 Kra jo wej Ra dy Pol skie go

Związ ku Dział kow ców z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.  w
spra wie za sad funk cjo no wa nia Fun du szu Roz wo ju Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych w Pol skim Związ ku
Dział kow ców w spra wie za sad funk cjo no wa nia Fun du -
szu Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w Pol -

skim Związ ku Dział kow ców w § 5 do da je się ustęp 2 o
tre ści:

„2. Po sta no wie nia ust. 1 nie sto su je się do we wnątrz -
or ga ni za cyj nych do ta cji zwrot nych przy zna nych zgod -
nie z od ręb ny mi prze pi sa mi”. 

§ 2 
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

UCHWAŁA NR 3/VII/2016
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 18 ma ja 2016 r.
w spra wie zmia ny uchwa ły Nr 11/III/2015 Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 1 paź dzier ni ka 2015 r.  
w spra wie za sad funk cjo no wa nia Fun du szu Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych 

w Pol skim Związ ku Dział kow ców 

War sza wa, dnia 18 ma ja 2016 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

I WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK
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Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 108 ust. 4 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1

Za re je stro wać re gu la min Okrę go we go Za rzą du Opol -
skie go PZD uchwa lo ny na IV po sie dze niu OZ PZD w
dniu 4 mar ca 2016 r. Re gu la min sta no wi za łącz nik do ni -
niej szej uchwa ły.

§ 2

UCHWAŁA Nr 5/VII/2016
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 18 ma ja 2016 r.
w spra wie re je stra cji re gu la mi nu Okrę go we go Za rzą du PZD w Le gni cy

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -

ła jąc na pod sta wie § 108 ust. 4 sta tu tu PZD, po sta na wia

§ 1

Za re je stro wać re gu la min Okrę go we go Za rzą du PZD
w Le gni cy uchwa lo ny na III po sie dze niu OZ PZD w
dniu 10 mar ca 2016 r. Re gu la min sta no wi za łącz nik do
ni niej szej uchwa ły.

§ 2

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Iza be la OŻEGALSKA

War sza wa, dnia 18 ma ja 2016 r.

UCHWAŁA Nr 6/VII/2016
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 18 ma ja 2016 r.
w spra wie re je stra cji re gu la mi nu Okrę go we go Za rzą du Opol skie go PZD

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -

ła jąc na pod sta wie § 108 ust. 4 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1

Za re je stro wać re gu la min Okrę go we go Za rzą du Świę -
to krzy skie go PZD uchwa lo ny na III po sie dze niu OZ
PZD w dniu 9 mar ca 2016 r. Re gu la min sta no wi za łącz -
nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 2

UCHWAŁA Nr 7/VII/2016
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 18 ma ja 2016 r.
w spra wie re je stra cji re gu la mi nu Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go PZD 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Iza be la OŻEGALSKA

War sza wa, dnia 18 ma ja 2016 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Iza be la OŻEGALSKA

War sza wa, dnia 18 ma ja 2016 r.
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Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -

ła jąc na pod sta wie § 108 ust. 4 sta tu tu PZD, po sta na wia:
§ 1

Za re je stro wać re gu la min Okrę go we go Za rzą du PZD

w Ka li szu uchwa lo ny na po sie dze niu OZ PZD w dniu
15 mar ca 2016 r. Re gu la min sta no wi za łącz nik do ni niej -
szej uchwa ły.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

UCHWAŁA Nr  9/VII/2016
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 18 ma ja 2016 r.
w spra wie re je stra cji re gu la mi nu Okrę go we go Za rzą du PZD w Ka li szu

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Iza be la OŻEGALSKA

War sza wa, dnia 18 ma ja 2016 r.

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -

ła jąc na pod sta wie § 108 ust. 4 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1

Za re je stro wać re gu la min Okrę go we go Za rzą du PZD
we Wro cła wiu uchwa lo ny na V po sie dze niu OZ PZD w
dniu 5 mar ca 2016 r. Re gu la min sta no wi za łącz nik do ni -
niej szej uchwa ły.

§ 2

UCHWAŁA Nr  8/VII/2016
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 18 ma ja 2016 r.
w spra wie re je stra cji re gu la mi nu Okrę go we go Za rzą du PZD we Wro cła wiu

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Iza be la OŻEGALSKA

War sza wa, dnia 18 ma ja 2016 r.
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UCHWAŁA Nr 10/VII/2016
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 18 ma ja 2016 r.
w spra wie re je stra cji re gu la mi nu Okrę go we go Za rzą du 

War miń sko -Ma zur skie go PZD 

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 108 ust. 4 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Za re je stro wać re gu la min Okrę go we go Za rzą du War -

miń sko -Ma zur skie go PZD uchwa lo ny na po sie dze niu
OZ PZD w dniu 26 lu te go 2016 r. Re gu la min sta no wi
za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 2

Te ma ty z punk tów 5, 6, 7 po rząd ku ob rad Kra jo wej Ra dy PZD ze wzglę du na swo ją wa gę, zo sta ły osob no
omó wio ne w roz dzia łach III, IV, V ni niej sze go Biu le ty nu. 

(Re dak cja Biu le ty nu)

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Iza be la OŻEGALSKA

War sza wa, dnia 18 ma ja 2016 r.
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Ogro dy dział ko we peł nią wie le waż nych funk cji. Za -
spa ka ja ją po trze by wy po czyn ko we, re kre acyj ne dział -
kow ców i ich ro dzin oraz po trze by so cjal ne człon ków
spo łecz no ści lo kal nych. Da ją m.in. moż li wość pro wa -
dze nia upraw ogrod ni czych na wła sne po trze by, a tak że
oka zję do od po czyn ku oraz in nych form ak tyw no ści
umy sło wej i ru cho wej. ROD ma ją nie tyl ko wa lor so cjal -
ny da jąc ko rzy ści bez po śred nim użyt kow ni kom dzia łek.
Pod no szą one rów nież stan dar dy eko lo gicz ne oto cze nia
i są do bro dziej stwem dla ca łej spo łecz no ści, ja ko te re ny
zie lo ne w mia stach. Dia gno za po trzeb i ocze ki wań
wzglę dem ogro dów dział ko wych prze pro wa dzo na przez
Kra jo wą Ra dę po ka za ła, że ko niecz ne sta je się jesz cze
więk sze roz wi nię cie nie któ rych funk cji pro spo łecz nych,
oświa to wych i edu ka cyj nych, a co za tym idzie po trzeb -
na jest mo der ni za cja i uno wo cze śnie nie in fra struk tu ry
nie któ rych ogro dów. 

Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom dział kow ców
Kra jo wa Ra da PZD przy ję ła uchwa łę nr 5/IV/2015 
w spra wie pro gra mu „Uno wo cze śnie nie In fra struk tu ry
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych – ROD XXI wie ku”
oraz uchwa łę nr 1/VI/2016 w spra wie „Otwar te go Pro -
gra mu Roz wo ju Spo łecz ne go Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych. Ce lem przy ję tych uchwał by ło przede
wszyst kim po dej mo wa nie dzia łań, któ re za pew nią dział -
kow com wyż szy stan dard prze by wa nia na dzia łach, 
a spo łecz no ści lo kal nej ko rzy sta nie z uro ków przy ro dy,
ja kie umoż li wia ją ogro dy dział ko we. Aby uchwa ły te
mo gły zo stać w peł ni zre ali zo wa ne w Związ ku po trzeb -
na jest wie dza na te mat ogól ne go sta nu za go spo da ro wa -
nia ROD i dzia łek w Pol sce. Za dba ne ogro dy dział ko we
sta no wią bo wiem naj lep szą wi zy tów kę Związ ku i je go
człon ków. Są rów nież waż nym ar gu men tem uza sad nia -
ją cym po trze bę ich dal sze go ist nie nia, po nie waż har mo -
nij ny wy gląd ogro du dział ko we go wpły wa po zy tyw nie
na wi ze ru nek ca łej miej sco wo ści, w któ rej znaj du je się
ogród. 

W Związ ku nie ma obec nie peł nej wie dzy na te mat sta -
nu za go spo da ro wa nia ROD i dzia łek, po nie waż ostat ni
prze gląd miał miej sce w 2008 r. W okrę gach prze pro wa -

dzo no je dy nie ba da nia, któ re nie od da ły peł ne go ob ra zu
sy tu acji w ogro dach w za kre sie ich pra wi dło we go za go -
spo da ro wa nia i wy ko rzy sta nia pod ką tem zgod no ści 
z ce la mi i funk cja mi ROD, usta wą o ROD, sta tu tem
PZD, re gu la mi nem ROD i po li ty ką Związ ku. 

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy jed no myśl nie stwier dzi ło, że ta kie in for ma cje są bar -
dzo po trzeb ne, dla te go po sta no wi ło zo bo wią zać okrę gi
do prze pro wa dze nia prze glą dów. W związ ku z tym na
po sie dze niu w dniu 11 ma ja 2016 roku przy ję ło uchwa -
łę Nr 145/2016 w spra wie re ali za cji pro jek tu pod na zwą
„Po wszech ny prze gląd za go spo da ro wa nia ROD i dzia -
łek w 2016 ro ku”. Ce lem te go pro jek tu ma być oce na
pra wi dło we go za go spo da ro wa nia i wy ko rzy sta nia ROD
i dzia łek w ca łym kra ju. 

Zgod nie z po wyż szą uchwa łą or ga ni za to rem prze glą -
dów na te re nie funk cjo no wa nia da ne go okrę gu ma 
być pre zy dium okrę go we go za rzą du. Je go pra wi dło we
prze pro wa dze nie bę dzie na to miast nad zo ro wał dy rek tor
biu ra.

Do ko na nie prze glą dów we wszyst kich ogro dach 
w Pol sce bę dzie nie zwy kle trud nym i cza so chłon nym za -
da niem, wy ma ga ją cym zna jo mo ści prze pi sów i du że go
za an ga żo wa nia ze stro ny okrę gów. Nie mniej jed nak jest
to ko niecz ne, po nie waż struk tu ry Związ ku mu szą po sia -
dać peł ną wie dzę na te mat ogro dów i ich za go spo da ro -
wa nia, aby wy cho dzić na prze ciw po trze bom dział-
kow ców.

Aby spraw nie i sku tecz nie do ko nać prze glą dów ogro -
dów i dzia łek pre zy dium OZ po wo ła od po wied nie ko -
mi sje, w skład któ rych wej dą co naj mniej trzy oso by.
Wska za ne jest, aby jed nym z człon ków każ dej ko mi sji
był in struk tor ogrod ni czy, spo łecz ny in struk tor ogrod ni -
czy lub in ny pra cow nik me ry to rycz ny. W związ ku z tym,
że jest to bar dzo du że przed się wzię cie, któ re wy ma ga
wie le wy sił ku i pra cy, w to za da nie na le ży włą czyć rów -
nież in struk to rów spo łecz nej służ by in struk tor skiej
wszyst kich szcze bli. Zgod nie z § 64 re gu la mi nu ROD
bio rą oni bo wiem udział w prze glą dach sta nu za go spo da -
ro wa nia ROD i dzia łek. W sy tu acjach bar dziej zło żo -

II. POWSZECHNY PRZEGLÑD ZAGOSPODAROWANIA
ROD I DZIAŁEK W 2016 ROKU

KOMUNIKAT
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy

z dnia 12 ma ja 2016 r. 
w spra wie po wszech ne go prze glą du za go spo da ro wa nia ROD 

i dzia łek w 2016 ro ku
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nych, np. w przy pad ku bar dzo du żych ogro dów lub ogro -
dów, któ re bo ry ka ją się z róż ny mi pro ble ma mi wska za -
ne jest, aby udział w prze glą dach wzię li rów nież
człon ko wie okrę go we go za rzą du lub okrę go wej ko mi sji
re wi zyj nej. 

Do 31 ma ja br. wszyst kie pre zy dia OZ ma ją obo wią zek
przy jąć w for mie uchwa ły wła sny pro jekt prze glą du za -
go spo da ro wa nia ROD i dzia łek na swo im te re nie. W
przy go to wa nie i opra co wa nie je go za ło żeń zo sta nie włą -
czo ny in struk tor ogrod ni czy. Pro jekt  ma okre ślać pro -
gram dzia ła nia na te re nie da ne go okrę gu. Że by wszyst ko
mo gło się od by wać w mia rę spraw nie i szyb ko, to pro -
gram ten po wi nien w szcze gól no ści za wie rać wy kaz
ROD i ter mi ny do ko na nia prze glą dów oraz skła dy oso -
bo we po szcze gól nych ko mi sji. Człon ko wie ko mi sji mu -
szą do kład nie wie dzieć co, gdzie, kie dy, w ja ki spo sób
ma ją spraw dzać i oce niać, dla te go okrę gi prze pro wa dzą
od po wied nie szko le nia dla wszyst kich człon ków ko mi -
sji w tym za kre sie. Ich ter mi ny i te ma ty kę okręg po wi -
nien uwzględ nić w pro gra mie prze glą dów.

W związ ku z tym, że okrę gi ma ją czas na przy ję cie
wła snej uchwa ły do koń ca ma ja, to od 1 czerw ca za czną

się prze glą dy w ogro dach. Człon ko wie ko mi sji bę dą
przede wszyst kim oce nić za go spo da ro wa nie i funk cjo -
no wa nie ROD i dzia łek. Z każ de go ta kie go prze glą du
ko mi sja spo rzą dzi pro to kół. Każ da ko mi sja w kra ju po -
win na oce niać te sa me kry te ria. Że by by ło to moż li we,
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy przy ję ło rów nież wzór „Pro -
to ko łu z prze pro wa dze nia prze glą du za go spo da ro wa nia
ROD”, któ ry sta no wi za łącz nik do uchwa ły.

Po od by ciu wszyst kich prze glą dów na te re nie okrę gu
pre zy dium OZ ma do ko nać ich peł nej ana li zy i oce ny,
któ ra bę dzie za wie ra ła da ne sta ty stycz ne, wnio ski i za -
pro po no wa ne roz wią za nia. Do 31 sierp nia 2016 r. okrę -
gi ma ją prze ka zać Kra jo wej Ra dzie peł ną ana li zę
do ko na nych prze glą dów, dla te go wska za ne jest, aby za -
koń czy ły się one już w pierw szej po ło wie sierp nia.

Do ko na nie prze glą dów ROD i dzia łek w ca łym kra ju
bę dzie za da niem bar dzo trud nym dla okrę gu, dla te go w
je go wy ko na nie po win ny się włą czyć za rzą dy ROD, któ -
re od po wied nio przy go tu ją ogro dy i po mo gą człon kom
ko mi sji w pra wi dło wym prze pro wa dze niu prze glą dów.
Przy do brej wo li, zro zu mie niu i współ pra cy prze glą dy
po win ny za koń czyć się spraw nie i szyb ko.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Za łącz ni ki:
1. Uchwa ła nr 145/2016.
2. Pro to kół z prze pro wa dze nia prze glą du za go spo da ro wa nia ROD.

War sza wa, dnia 12 ma ja 2016 r.

UCHWAŁA Nr 145/2016 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 11 ma ja 2016 r. 
w spra wie re ali za cji pro jek tu pod na zwą 

„Po wszech ny prze gląd za go spo da ro wa nia ROD i działek w 2016 ro ku” 

Pre zy dium KR PZD, dzia ła jąc na pod sta wie § 134 ust.
2 pkt 7 sta tu tu PZD po sta na wia zo bo wią zać okrę gi do:

§ 1
Prze pro wa dze nia prze glą du ogro dów i dzia łek w ROD

w za kre sie ich pra wi dło we go za go spo da ro wa nia i wy ko -
rzy sta nia pod ką tem zgod no ści z ce la mi i funk cja mi
ROD, usta wą o ROD, sta tu tem PZD, re gu la mi nem ROD
i po li ty ką Związ ku. Or ga ni za to rem prze glą du ma być
pre zy dium okrę go we go za rzą du.

§ 2
Pre zy dium okrę go we go za rzą du po wie rzy wy ko na nie

prze glą du ogro dów i dzia łek w ROD dy rek to ro wi biu ra,
któ ry bę dzie go nad zo ro wał i po nie sie od po wie dzial ność
za je go nie wy ko na nie.

§ 3
W ce lu prze pro wa dze nia prze glą dów ogro dów i dzia -

łek pre zy dium okrę go we go za rzą du po wo ła co naj mniej
trzy oso bo we ko mi sje. W skład każ dej ko mi sji po wi nien
wejść in struk tor ogrod ni czy, spo łecz ny in struk tor ogrod -
ni czy lub in ny pra cow nik me ry to rycz ny wy zna czo ny do
udzia łu w ko mi sji. Na le ży w to za da nie włą czyć rów nież
SSI wszyst kich szcze bli. W bar dziej zło żo nych przy pad -
kach, w sy tu acjach te go wy ma ga ją cych wska za ne jest,
aby w prze glą dach uczest ni czy li człon ko wie okrę go we -
go za rzą du lub okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej.

§ 4
Pre zy dium okrę go we go za rzą du przyj mie w for mie

uchwa ły wła sny pro jekt prze glą du za go spo da ro wa nia
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ROD i dzia łek na swo im te re nie. Opra co wa nie pro jek tu
na le ży po wie rzyć in struk to ro wi ogrod ni cze mu. 

§ 5
Pro jekt, o któ rym mo wa w § 4 po wi nien w szcze gól no -

ści za wie rać: 
1. Wy kaz ROD i ter mi ny do ko na nia prze glą dów.
2. Skład Ko mi sji po wo ła nych do do ko na nia prze glą -

dów.
3. Ter mi ny i te ma ty ka szko leń zor ga ni zo wa nych dla

człon ków Ko mi sji.
4. Środ ków fi nan so we prze zn czo ne na prze pro wa dze -

nie prze glą dów i źró dła fi nan so wa nia (z Fun du szu
Sta tu to we go i Fun du szu Oświa to we go).

§ 6
Okrę gi zo bo wią za ne są do przed sta wia nia Pre zy dium

KR wła sne go pro jek tu prze glą du za go spo da ro wa nia
ROD i dzia łek na swo im te re nie, o któ rym mo wa w § 4
do 31 ma ja 2016 r.

§ 7
Prze pro wa dza jąc prze gląd za go spo da ro wa nia ogro dów

na le ży w szcze gól no ści spraw dzić i oce nić:
1. In fra struk tu rę w ROD, w tym:

1) dro gi i ale je w ROD,
2) ogro dze nie ze wnętrz ne,
3) bra my i furt ki,
4) moż li wość wjaz du na te ren ROD ka re tek po go to -

wa nia, stra ży po żar nej, po li cji i in nych upraw nio -
nych służb, 

5) te re ny ogól ne,
6) dom dział kow ca,
7) plac wo kół do mu dział kow ca.

2. Bi blio te kę dział ko wa.
3.  Biu ro za rzą du ROD.
4.  Za opa trze nie ogro du w wo dę.
5.  Za opa trze nie w ener gię elek trycz ną.
6.  Funk cjo no wa nie sy te mu i dys try bu cji od pa dów.
7.  Ta bli ce in for ma cyj ne.
8.  Ta bli ce z na zwa mi ogro du i ale jek.
9.  Wol ne te re ny i wol ne dział ki.

10.  Miej sca po sto jo we.
11.  Sa ni ta ria ty ogó le.
12.  In ne ele men ty za go spo da ro wa nia.

§ 8
Prze pro wa dza jąc prze gląd za go spo da ro wa nia i wy ko -

rzy sta nia dzia łek na le ży w szcze gól no ści spraw dzić i
oce nić:

1. Al ta ny.
2. Usy tu owa nie al tan wzglę dem gra nic dział ki.
3. Bu dow le po nadnor ma tyw ne.
4. Wy ko rzy sta nie al tan.
5. Za go spo da ro wa nie dzia łek.

6. Do dat ko we obiek ty na dział kach.
7. Be to no we gril le.
8. Po łą cze nie kil ku dzia łek w jed ną, lub po łą cze nie

pry wat nej po se sji z dział ką w ROD.
9. Ogro dze nie dział ki 

10.  Bra my ze wnętrz ne w ogro dze niu.
11.  Po rzą dek na dział kach.
12.  Zbior ni ki wod ne.
13.  Na sa dze nia.
14.  Pro wa dze nie na dział ce pro duk cji wa rzyw i owo- 

ców.
15.  Kom po stow nik.
16.  Zbior ni ki na nie czy sto ści cie kłe.
17.  In ne ele men ty za go spo da ro wa nia dział ki.

§ 9
Z każ de go do ko na ne go prze glą du na le ży spo rzą dzić

pro to kół. Pro to kół pod pi su ją wszy scy człon ko wie ko mi -
sji. Wzór pro to ko łu sta no wi za łącz nik nr 1 do uchwa ły. 

§ 10
Wy ko na nie oce ny prze glą dów i wy cią gnię cie wnio -

sków pre zy dium okrę go we go za rzą du po wie rzy in struk -
to ro wi ogrod ni cze mu.

§ 11
Po do ko na niu oce ny pre zy dium OZ wy da za le ce nia dla

każ de go ROD w spra wach te go wy ma ga ją cych.

§ 12
Po od by ciu prze glą dów pre zy dium okrę go we go za rzą -

du do ko na peł nej ana li zy i oce ny pro ble mu, któ ra bę dzie
za wie ra ła da ne sta ty stycz ne, wnio ski i za pro po no wa ne
roz wią za nia. Na stęp nie te mat na le ży przed sta wić na po -
sie dze niu okrę go we go za rzą du i pod jąć w tej spra wie
sto sow ną uchwa łę.

§ 13
Okrę gi zo bo wią za ne są do suk ce syw ne go przed sta wia -

nia Pre zy dium KR ra por tów z wy ko ny wa nia za dań po wie -
rzo nych ni niej szą uchwa łą. Ter min przed sta wie nia peł nej
ana li zy i oce ny pro ble mu upły wa 31 sierp nia 2016 r.

§ 14
Prze gląd bę dzie pro mo wa ny w me diach Związ ko wych

(Biu le tyn In for ma cyj ny, Zie lo na Rzecz po spo li ta, In for -
ma tor Dział kow ca, dział ko wiec, stro na in ter ne to wa, por -
ta le spo łecz no ścio we, ulot ki i bro szu ry). Okrę gi zo bo -
wią za ne są do pro wa dze nia sze ro kiej kam pa nii pro mo -
cyj nej w ce lu po pu la ry zo wa nia prze glą du w me diach
okrę go wych. 

§ 15
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
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Kra jo wa Ra da PZD przy ję ła uchwa łę nr 5/IV/2015 
w spra wie pro gra mu „Uno wo cze śnie nie In fra struk tu ry
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych – ROD XXI wie ku”
oraz uchwa łę nr 1/VI/2016 w spra wie „Otwar te go Pro -
gra mu Roz wo ju Spo łecz ne go Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych. Ce lem przy ję tych uchwał by ło przede
wszyst kim po dej mo wa nie dzia łań, któ re za pew nią dział -
kow com wyż szy stan dard prze by wa nia na dzia łach, 
a spo łecz no ści lo kal nej ko rzy sta nie z uro ków przy ro dy,
ja kie umoż li wia ją ogro dy dział ko we. Aby uchwa ły te
mo gły zo stać w peł ni zre ali zo wa ne w Związ ku po trzeb -
na jest wie dza na te mat ogól ne go sta nu za go spo da ro wa -
nia ROD i dzia łek w Pol sce. Za dba ne ogro dy dział ko we
sta no wią bo wiem naj lep szą wi zy tów kę Związ ku i je go
człon ków. Są rów nież waż nym ar gu men tem uza sad nia -
ją cym po trze bę ich dal sze go ist nie nia, po nie waż har mo -
nij ny wy gląd ogro du dział ko we go wpły wa po zy tyw nie

na wi ze ru nek ca łej miej sco wo ści, w któ rej znaj du je się
ogród. 

W Związ ku nie ma obec nie peł nej wie dzy na te mat sta -
nu za go spo da ro wa nia ROD i dzia łek, po nie waż ostat ni
prze gląd miał miej sce w 2008 r. W okrę gach prze pro wa -
dzo no je dy nie ba da nia do ty czą ce licz by po nadnor ma -
tyw nych al tan i za miesz ki wa nia na te re nie dzia łek (w
paź dzier ni ku 2015 r. i kwiet niu 2016 r.). Ba da nia te nie
od da ły jed nak peł ne go ob ra zu sy tu acji w ogro dach w za -
kre sie ich pra wi dło we go za go spo da ro wa nia i wy ko rzy -
sta nia pod ką tem zgod no ści z ce la mi i funk cja mi ROD,
usta wą o ROD, sta tu tem PZD, re gu la mi nem ROD i po -
li ty ką Związ ku. 

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy po sta no wi ło zo bo wią zać okrę gi do prze pro wa dze nia
prze glą dów. 

UZASADNIENIE

WICEPREZES
/-/ Zdzi sław ŚLIWA

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI 

War sza wa, dnia 11 ma ja 2016 r.

Za łącz nik nr 1 do 
Uchwa ły nr 145/2016 Pre zy dium KR 

1. Po wierzch nia ROD w ha .........................................

2. Ilość te re nów.............................................................

3. Ilość dzia łek .............................................................

4. Rok za ło że nia ROD .................................................

Pro to kół
z prze pro wa dze nia prze glą du za go spo da ro wa nia 

ROD ...........................................................................................
(na zwa ROD) 

w .............................................................................
(miej sco wość) 

z dnia ..........................................................
(da ta) 
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5. Stan praw ny grun tów ROD ......................................................................................................................................

6. Czy ROD jest uję ty w pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go lub stu dium za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go?(TAK/NIE) ................................................................

7. Plan za go spo da ro wa nia ROD (Czy jest i kto go za twier dził) ..................................................................................

8. Zgod ność za go spo da ro wa nia ROD z pla nem ..........................................................................................................
Prze glą du do ko na ła Ko mi sja po wo ła na przez Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w skła dzie (Na le ży po dać imię,

na zwi sko, spra wo wa ną funk cję lub po wie rzo ne sta no wi sko):

1. ..................................................................................

2. ..................................................................................

3. ..................................................................................

4. ..................................................................................

5. ..................................................................................

I. Prze gląd za go spo da ro wa nia ROD:

13. In fra struk tu ra w ROR:
a) Dro gi i ale je w ROD (ro dzaj na wierzch ni, sze ro kość, stan, utrzy ma nie, funk cjo nal ność, prze jezd ność, szla ba ny,

za po ry).
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

b) Ogro dze nie ze wnętrz ne (ro dzaj (z cze go jest zro bio ne), stan w tym: kon ser wa cja, ko niecz ność wy mia ny, na -
pra wy, uzu peł nień, re no wa cji).

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

c) Bra my i furt ki w ogro dze niu ze wnętrz nym ROD (stan, ko niecz ność wy mia ny, na pra wy, uzu peł nień, re no wa -
cji. Czy są na bra my i furt ki w ogro dze niu ze wnętrz nym na in dy wi du al nych dział kach?).

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

d) Moż li wość wjaz du na te ren ROD (ka re tek po go to wa nia, stra ży po żar nej, po li cji i in nych upraw nio nych służb
oraz osób nie peł no spraw nych. Jak ogród roz wią zu je ten pro blem? Czy bra my są otwar te dla wszyst kich, czy służ by
ma ją klu cze? Czy dro gi i ale je są na ty le sze ro kie, że by umoż li wić wjazd?). 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

e) Te re ny ogól ne, przez któ re na le ży ro zu mieć pla ce za baw, bo iska do gier, ogród ki jor da now skie, si łow nie ze -
wnętrz ne, miej sca do par ko wa nia (stan, za go spo da ro wa nie, kon ser wa cja i wy ko rzy sta nie. Jak ogród wy ko rzy stu je
wol ne te re ny i do cze go? Czy są miej sca par kin go we, gdzie są umiej sco wio ne, ile ich jest, je że li nie ma, to jak ogród
roz wią zu je ten pro blem).

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

14. Dom dział kow ca (stan tech nicz ny, funk cjo nal ność, wy ko rzy sta nie). 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

15. Plac wo kół do mu dział kow ca (funk cjo nal ność, utrzy ma nie, es te ty ka, wy ko rzy sta nie).  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

16. Bi blio te ka (do stęp ność dla dział kow ców, li te ra tu ra, wy ko rzy sta nie).
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

17. Biu ro za rzą du ROD (Czy jest, lo ka li za cja, do stęp ność dla dział kow ców).
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

18.  Za opa trze nie ogro du w wo dę przez co na le ży ro zu mieć sieć wo do cią go wą z wła sne go uję cia (np. wła sna hy -
dro for nia), sieć wo do cią go wą z uję cia wo dy miej skiej, in ne źró dła (np. z rze ki, je zio ra), stud nie abi syn ki, stud nie ko -
pa ne. (Na le ży spraw dzić spo sób do star cza nia wo dy, do stęp ność dla dział kow ców, stan tech nicz ny, kon ser wa cja,
wy ko rzy sta nie. Je że li ogród nie jest za opa try wa ny w wo dę trze ba to uwzględ nić).

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

19. Za opa trze nie ogro du w ener gię elek trycz ną (Czy ener gia jest do star czo na tyl ko do ogro du, czy rów nież do
dzia łek, te re nów ogól nych? W ja ki spo sób? Gdzie są licz ni ki? Czy ogród jest oświe tlo ny? Czy są lam py na ale jach i
pla cach?).

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

20. Funk cjo no wa nie sy te mu i dys try bu cji od pa dów (Ja ki jest sys tem w ogro dzie, jak są na li cza ne opła ty? Czy
są wy dzie lo ne miej sca na kon te ne ry? Ja ki jest ich stan?).

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………



12

21. Ta bli ce in for ma cyj ne (Czy są w ogó le, ile, gdzie są umiej sco wio ne, ja kie jest ich wy ko rzy sta nie, stan tech nicz -
ny, ak tu al ność in for ma cji).

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

22.  Ta bli ce z na zwa mi ogro du i ale jek (Czy są w ogó le, ile, stan tech nicz ny, es te ty ka, kon ser wa cja).
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

23.  Wol ne dział ki (Czy są, ile, ja ki jest ich stan. Jak za rząd roz wią zu je ten pro blem?).
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

24.  Sa ni ta ria ty ogó le (Czy są, ja kie, ile, czy jest ich wy star cza ją co, es te ty ka, do stęp ność, wy ko rzy sta nie).
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

25. In ne ele men ty za go spo da ro wa nia ROD (ro wy me lio ra cyj ne, słu py frak cyj ne, wia ty, ma ga zy ny, ile, gdzie, ja -
ki ma ją wpływ na ROD).

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

II. Prze gląd za go spo da ro wa nia i wy ko rzy sta nia dzia łek:

1. Al ta ny (stan, es te ty ka).
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Usy tu owa nie al tan wzglę dem gra nic dział ki (Na le ży oce nić czy jest ono zgod ne z re gu la mi nem, tzn. czy za -
cho wa no od le głość 3 m od gra ni cy dział ki. Ile jest al tan usy tu owa nych nie zgod nie z re gu la mi nem ROD).

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

3. Al ta ny po nadnor ma tyw ne (Je że li na dział kach są po nadnor ma tyw ne al ta ny, na le ży po dać ile ich jest w ROD,
ja kie wy mia ry są prze kro czo ne).

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Wy ko rzy sta nie al tan (Trze ba spraw dzić, czy wy ko rzy stu je się al ta nę na po trze by wy po czyn ko we, miesz ka nio -
we, na wy na jem oso bom trze cim lub ja ko pen sjo nat).

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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5. Do dat ko we obiek ty na dział kach (Na le ży wy ka zać, czy są na dział kach szo py, ko mór ki, ga ra że, to a le ty wol -
no sto ją ce i itp. ilość, usy tu owa nie).

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

6. Be to no we gril le (Czy są, na ilu dział kach).
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

7. Po łą cze nie kil ku dzia łek w jed ną, lub po łą cze nie pry wat nej po se sji z dział ką w ROD (Czy po łą czo no w ogó -
le ja kieś dział ki, ile dzia łek po łą czo no w jed ną). 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

8. Ogro dze nie dzia łek (Stan tech nicz ny. Czy jest zgod ne z § 51 re gu la mi nu ROD? Je że li są od stęp stwa, to ja kie?).
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

9. Po rzą dek na dział kach (Czy dział ki nie są za gra co ne, za śmie co ne).
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

10. Zbior ni ki wod ne (Czy są zgod ne z § 49 re gu la mi nu ROD. Je że li są od stęp stwa, to ja kie?).
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

11. Na sa dze nia (Czy są zgod ne z § 53 i 54 re gu la mi nu ROD).
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

12. Pro wa dze nie na dział ce pro duk cji wa rzyw i owo ców (Czy na dział ce pro wa dzo na jest ja kaś pro duk cja, czy
dział ka słu ży wy łącz nie do re kre acji, ilość. Czy są na dział ce szklar nie i tu ne le fo lio we?).

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

13. Kom po stow nik (Czy zgod nie z § 42 re gu la mi nu ROD dział kow cy ma ją kom po stow ni ki, je że li nie, to na ilu
dział kach ich bra ku je).

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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14. Zbior ni ki na nie czy sto ści cie kłe, szam ba (Wie dza za rzą du ROD na te mat zbior ni ków i ich zgod no ści z pra -
wem po wszech nie obo wią zu ją cym. Moż li wość do jaz du wo zów ase ni za cyj nych).

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

15. In ne ele men ty za go spo da ro wa nia dział ki.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

III. Oce na za go spo da ro wa nia i funk cjo no wa nia ROD.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Ogól na oce na za go spo da ro wa nia i funk cjo no wa nia dzia łek w ROD.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

V. Wnio ski Ko mi sji prze pro wa dza ją cej prze gląd.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Pro to kół pod pi su ją wszy scy człon ko wie ko mi sji. (Na le ży po dać imię, na zwi sko, spra wo wa ną funk cję lub po wie -
rzo ne sta no wi sko):

1. …………………………. 

2. ………………………….

3. ………………………….

4. ………………………….

5. ………………………….
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dział kow ców – po gląd, za któ rym od po wie dział się
RPO. Z te go po glą du wy ni ka, że na le ży wziąć pod uwa -
gę też in ne kry te ria, któ re de cy du ją, czy obiekt jest zgod -
ny z pra wem. Kry te ria te spro wa dza ją się za sad ni czo do
dwóch kwe stii: zgod no ści z pla nem za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go oraz zgod no ści z wa run ka mi tech nicz ny -
mi okre ślo ny mi w roz po rzą dze niu. Nie bez pie czeń stwo
jest więc ta kie, że or ga ny bu dow la ne bę dą mu sia ły
spraw dzać al ta ny rów nież pod tym ką tem. W efek cie
gdy by wów czas stwier dzi ły, że al ta na ma od po wied nie
pa ra me try, ale nie ma jej w pla nie za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, to uzna ją ją za sa mo wo lę bu dow la ną,
Kon se kwen cje mo gą być po waż ne, łącz nie z na ka zem
roz biór ki. 

Na prze strze ni lat, ta kie sy tu acje już mia ły miej sce 
w sto sun ku do dział kow ców. Ta ki przy kład miał miej sce
w Świ no uj ściu, gdzie plan za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go bar dzo szcze gó ło wo okre ślał wa run ki, ja kie ma ją
speł niać al ta ny, po nie waż ogród le żał na te re nach za le -
wo wych. Nad zór stwier dził, ze wie le al tan nie speł nia ło
tych wy mo gów i na ka zał do ko na nie roz bió rek. Przy kład
ten po twier dza, że ta kie po dej ście jest moż li we. W sy tu -
acji, kie dy spra wa zo sta nie ne ga tyw nie roz strzy gnię ta
przez NSA, to or ga ny nad zo ru bę dą mu sia ły sto so wać
ta kie po dej ście. Za gro że nie nie ma więc cha rak te ru czy -
sto teo re tycz ne go. 

Pro blem do ty czą cy tych do dat ko wych kry te riów jest
ta ki, że nie by ły one for mu ło wa ne wprost. Po nad to prak -
ty ka or ga nów bu dow la nych po twier dza ła, że dział kow -
cy nie mu sie li się do nich sto so wać. Po nad to na le ży
za uwa żyć, że tam, gdzie ocze ku je się od oby wa te la, że -
by speł nił do dat ko we kry te ria, tam za sto so wa no pro ce -
du rę, w któ rej wy ma ga ne jest za sad ni czo po zwo le nie na
bu do wę. Pro ce du ra ta ma cha rak ter kon tro li pre wen cyj -
nej, aby or ga ny pu blicz ne spraw dzi ły, czy obiekt speł nia
wszyst kie wa run ki. Sam oby wa tel nie jest za sad ni czo w
sta nie sa mo dziel nie spraw dzić tych wszyst kich kry te -
riów. Rów nież pro ce du ra zgło sze nia ma na ce lu, że by
umoż li wić or ga nom spraw dze nie, czy te kry te ria są speł -
nio ne. Z te go wy ni ka, że nie moż na tak sa mo pod cho -
dzić np. do al tan dział ko wych i bu dyn ków miesz kal nych.  

Ist nie ją rów nież ar gu men ty, któ re pod wa ża ją sta no wi -
sko RPO w kon tek ście al tan dział ko wych. Me ry to rycz -
ne za pi sy praw no -bu dow la ne do ty czą ce al tan nie znaj-
du ją się w pra wie bu dow la nym, tyl ko usta wie o ROD 
i to ma istot ne zna cze nie w kon tek ście in ter pre ta cji, ja -

W dniu 18 kwiet nia br. Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
(RPO) wy stą pił z wnio sku do Na czel ne go Są du Ad mi ni -
stra cyj ne go (NSA) o roz strzy gnię cie za gad nie nia praw -
ne go wy wo łu ją ce go roz bież no ści w orzecz nic twie są -
do wym. Spra wa do ty czy obiek tów bu dow la nych, któ -
rych bu do wa nie wy ma ga zgło sze nia, ani po zwo le nia na
bu do wę. Cho dzi więc rów nież o al ta ny dział ko we.
Przed sta wio ne za gad nie nie spro wa dza się do roz strzy -
gnię cia, jak sze ro ki ma być za kres nad zo ru spra wo wa ny
przez or ga ny bu dow la ne wo bec ta kich obiek tów. Czy ten
nad zór ma je dy nie obej mo wać spraw dze nie pod sta wo -
wych wa run ków bu do wy tych obiek tów (np. wy mia -
rów), czy też ma być roz sze rzo ny o do dat ko we jesz cze
kry te ria (np. zgod ność obiek tu z pla nem za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go)? Na tym tle w ostat nich la tach
ujaw ni ła się roz bież ność w orze cze niach są do wych, któ -
ra ma być osta tecz nie roz strzy gnię ta przez NSA. Jak za -
tem wi dać, roz strzy gnię cie tej kwe stii mo że wpły nąć na
sy tu ację praw ną dział kow ców, ro dzin nych ogro dów
dział ko wych oraz ca łe go Związ ku. Cho dzi bo wiem 
w isto cie o wa run ki le gal no ści ist nie ją cych al tan.

Wnio sek RPO ma cha rak ter ogól ny, do ty czy wszel kich
obiek tów bu dow la nych, któ re nie wy ma ga ją zgło sze nia
ani po zwo le nia na bu do wę. Nas in te re su ją skut ki, ja kie
mo gą na stą pić dla ogro dów i dział kow ców w przy pad ku
ne ga tyw ne go roz strzy gnię cia przez NSA. Od lat bo wiem
obo wią zu je za sa da, że je że li dzia ło wiec wy bu du je al ta -
nę w ra mach okre ślo nych pa ra me trów (po wierzch nia za -
bu do wy i wy so kość), to obiekt bę dzie le gal ny. Wnio sek
RPO do ty czy tych kry te riów. Cho dzi o to, ja kie wa run -
ki dział ko wiec po wi nien speł nić, że by ta al ta na by ła
zgod na z pra wem i dział ko wiec nie mu siał się mar twić 
o ne ga tyw ne kon se kwen cje nad zo ru or ga nów bu dow la -
nych. 

Obec nie nad zór spro wa dza się do spraw dze nia pa ra -
me trów okre ślo nych w usta wie o ROD. Je że li na sku tek
te go spraw dze nia oka że się, że dział ko wiec prze kro czył
te pa ra me try, to ma my do czy nie nia z sa mo wo lą bu dow -
la ną. Je że li bu dy nek prze kra cza 35 m² to nie jest już bo -
wiem al ta ną dział ko wą. Or gan nad zo ru mo że wy dać
wte dy na kaz roz biór ki. Na po twier dze nie ta kie go po dej -
ścia są już licz ne orze cze nia. Wy ni ka z nich, że nad zór
nie po wi nien wy cho dzić po za za kres tych pod sta wo wych
kry te riów. To jest pierw szy po gląd wy ra ża ny w orzecz -
nic twie są do wym. 

Nie ste ty, po ja wił się rów nież dru gi – nie ko rzyst ny dla

III.  WNIOSEK RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 
DO NACZELNEGO SÑDU ADMINISTRACYJNEGO 

1. Wprowadzenie
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kie wa run ki po win ny speł niać te obiek ty. Po nad to dział -
ko wiec mo że wy stą pić do od po wied nich or ga nów bu -
dow la nych o za świad cze nie, że je go al ta na speł nia
wy ma ga ne pa ra me try. Teo re tycz nie, je że li otrzy ma ta kie
za świad cze nie, to po wi nien czuć się bez piecz nie. Jed nak
przy ne ga tyw nej in ter pre ta cji ta kie za świad cze nia nie
mu si jed nak sta no wić za bez pie cze nia. Prak ty ka wska zu -
je, że jest to moż li we. Kil ka lat te mu w War sza wie wy -
da wa no na ka zy roz bió rek wo bec al tan, któ re speł nia ły
prak tycz nie wszyst kie kry te ria do ty czą ce pa ra me trów.
Je że li z ta kim po dej ściem bę dzie my mieć do czy nie nia 
w przy szło ści, to dział kow cy bę dą bez bron ni. 

W przy pad ku uzna wa nia al tan za sa mo wo le bu dow la -
ne ze wzglę du na nie zgod ność z wa run ka mi tech nicz ny -
mi lub pla na mi za go spo da ro wa nia prze strzen ne go,
re al ne jest wy da wa nie na ka zów roz bió rek. Tym sa mym
do szło by do zrów na nia al tan z ty po wy mi sa mo wo la mi
bu dow la ny mi. Dział kow cy by li by więc w sy tu acji osób,
któ re wy bu do wa ły po nadnor ma ty wy na te re nie ROD. 

Po wyż sza sy tu acja stwa rza rów nież moż li wość pod -
wa ża nia pra wa dział kow ców do od szko do wań za al ta ny
w przy pad ku li kwi da cji ROD. Ist nie je nie bez pie czeń -
stwo, że nie któ re mia sta sko rzy sta ją z oka zji i nie za pła -
cą dział kow com od szko do wań. Mo gą bo wiem twier dzić,
że od szko do wa nia nie przy słu gu ją za obiek ty wy ko na ne
nie zgod nie z pra wem, np. wbrew pla nom za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go. To jest naj po waż niej sze za gro że -
nie wy ni ka ją ce z wnio sku RPO. 

In nym za gro że niem jest per spek ty wa za blo ko wa nia
dal sze go roz wo ju ogro dów dział ko wych. Trud no się spo -
dzie wać, aby dział kow cy chcie li bu do wać al ta ny, kie dy
nie bę dą mie li gwa ran cji, że jest ona zgod na z pra wem.
Moż na so bie rów nież wy obra zić in ne pro ble my. Or ga ny

Związ ku ma ją obo wią zek zgła szać do nad zo ru bu dow la -
ne go przy pad ki bu do wy al tan nie zgod nie z prze pi sa mi.
Nie ko rzyst ne orze cze nie NSA mo gło by do pro wa dzić do
sy tu acji, że za rzą dy ROD by ły by zo bo wią za ne za wia da -
miać or ga ny nad zo ru, że al ta ny wy bu do wa no nie zgod ne
z miej sco wy mi pla na mi za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go. Co wię cej, po wyż sze kon se kwen cje czy nią re al -
nym, że po ja wią się pro po zy cje zmia ny prze pi sów w za-
kre sie ob ję cia al tan dział ko wych ja kąś for mą re gla men -
ta cji - czy to zgło sze niem, czy po zwo le niem na bu do wę.
Jak za tem wi dać per spek ty wy mo gą być wy jąt ko wo ne -
ga tyw ne dla dział kow ców. 

Dla te go też ko niecz ne są od po wied nie dzia ła nia.
Przede wszyst kim na le ży po in for mo wać dział kow ców o
po wyż szych za gro że niach. Po nad to Zwią zek po wi nien
pod jąć pró bę prze ko na nia RPO do wy co fa nia wnio sku.
Jed no cze śnie na le ży skie ro wać od po wied nie sta no wi sko
praw ne do NSA. Nie za leż nie od te go, trze ba jed nak
przy go to wać się na to, że roz strzy gnie cie bę dzie ne ga -
tyw ne. W ta kiej sy tu acji moż li we bę dzie pod cho dze nie
do każ dej spra wy in dy wi du la nie, czy li po dej mo wa nie
obro ny po szcze gól nych dział kow ców w kon kret nych sy -
tu acjach, ale to nie roz wią za ło by pro ble mu, zwłasz cza
w kon tek ście wy płat od szko do wań. Re al nym i praw do -
po dob nym wy da je się więc pró ba zmia ny pra wa na ko -
rzyść dział kow ców. Te go nie na le ży wy klu czać. 

Na chwi lę obec ną Zwią zek przed kła da sto sow ne sta no -
wi sko w przed mio to wej spra wie, któ re ma na ce lu po in -
for mo wa nie dział kow ców o moż li wym nie bez pie czeń-
stwie. Tym sa mym Zwią zek wy peł nia swo je pod sta wo -
we za da nie, dą żąc do te go, aby dział kow cy mie li peł ną
świa do mość, ja kie kon se kwen cje mo gą ich spo tkać 
w przy szło ści.

Rad ca praw ny To masz Ter lec ki
Kra jo wa Ra da PZD
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Na pod sta wie art. 264 § 2 w związ ku z art. 15 § 1 pkt
2 usta wy z dnia 30 sierp nia 2002 r. - Pra wo o po stę po -
wa niu przed są da mi ad mi ni stra cyj ny mi (tekst jed no li ty
Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) w związ ku z ujaw nio -
ny mi roz bież no ścia mi w orzecz nic twie są dów ad mi ni -
stra cyj nych

wno szę o
roz strzy gnię cie na stę pu ją ce go za gad nie nia praw ne go:

Czy prze pi sy art. 50 ust. 1 pkt 2, art. 50 ust. 1 pkt 4 in
fi ne oraz art. 51 ust. 7 w związ ku z art. 50 ust. 1 pkt 2 i
w związ ku z art. 50 ust. 1 pkt 4 in fi ne usta wy z dnia 7
lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne (tekst jed no li ty Dz. U.
z 2016 r., poz. 290) znaj du ją za sto so wa nie w sto sun ku
do ro bót bu dow la nych i obiek tów bu dow la nych, któ rych
re ali za cja nie wy ma ga ani uzy ska nia po zwo le nia na bu -
do wę ani nie jest ob ję ta obo wiąz kiem zgło sze nia ?

2. Wystàpienie RPO do NSA

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
Adam Bod nar

War sza wa, 18 kwiet nia 2016 r. 

IV.7000.17.2015.MCH

Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny
Izba Ogól no ad mi ni stra cyj na

Ul. Ga brie la Pio tra Bo du ena 3/5
00-011 War sza wa

Wnio sek
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich

UZASADNIENIE

I. W orzecz nic twie są dów ad mi ni stra cyj nych ujaw ni -
ła się roz bież ność w sto so wa niu prze pi sów art. 50 ust. 1 
pkt 2, art. 50 ust. 1 pkt 4 in fi ne oraz art. 51 ust. 7 w zw.
z art. 50 ust. 1 pkt 2, a tak że art. 51 ust. 7 w zw. z art. 50
ust. 1 pkt 4 in fi ne usta wy z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo
bu dow la ne (tekst jed no li ty Dz. U. z 2016 r., poz. 290.;
da lej: Pra wo bu dow la ne) do ro bót bu dow la nych i obiek -
tów bu dow la nych, któ rych re ali za cja nie jest ob ję ta re -
gla men ta cją praw no bu dow la ną, tj. nie wy ma ga po zwo -
le nia na bu do wę ani nie jest ob ję ta obo wiąz kiem zgło -
sze nia.

We dług pierw szej z dwóch od mien nych li nii orzecz ni -
czych, nor ma art. 50 ust. 1 pkt 2 Pra wa bu dow la ne go
znaj dzie za sto so wa nie wy łącz nie do ro bót bu dow la nych,
co do któ rych ist niał obo wią zek uzy ska nia po zwo le nia
na bu do wę al bo do ko na nia zgło sze nia i in we stor wy móg
ten speł nił, jed nak wy ko ny wa ne są one w spo sób mo gą -
cy spo wo do wać za gro że nie bez pie czeń stwa lu dzi lub
mie nia bądź za gro że nie śro do wi ska. Przy wo ła na te za -
wy ra żo na w uza sad nie niu wy ro ku Na czel ne go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go z dnia 4 li sto pa da 2014 r. sygn. akt II
OSK 7/14 - czer pie, jak moż na są dzić, swo ją ge ne zę ze

star sze go orzecz nic twa się ga ją ce go pierw szych lat obo -
wią zy wa nia Pra wa bu dow la ne go z 1994 r., choć już
wów czas nie by ło ono jed no li te (an ty cy pu jąc dal sze roz -
wa ża nia zob. np. uchwa ła Na czel ne go Są du Ad mi ni stra -
cyj ne go w War sza wie z dnia 20 paź dzier ni ka 1997 r.
sygn. akt OPS 3/97). Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny w
wy ro ku z dnia 2 paź dzier ni ka 1998 r. sygn. akt IV SA
1758/96 stwier dził, że ro bo ty bu dow la ne, któ rych roz -
po czę cie nie wy ma ga po zwo le nia na bu do wę al bo zgło -
sze nia nie ma ją ce chy sa mo wo li bu dow la nej, do
li kwi da cji któ rej upraw nio ne są or ga ny nad zo ru bu dow -
la ne go, w związ ku z tym re zul tat tych ro bót, o ile po wo -
du je ne ga tyw ne kon se kwen cje dla osób trze cich i ich
nie ru cho mo ści, kwa li fi ku je się ja ko szko da w ro zu mie -
niu prze pi sów Ko dek su cy wil ne go, do na pra wie nia któ -
rej wła ści wa jest dro ga przed są da mi po wszech ny mi. U
pod staw ta kie go po glą du le ży te za, że sko ro or ga ny nad -
zo ru bu dow la ne go nie mo gły in ge ro wać w pro ces bu -
dow la ny po przez okre śle nie kon kret nych wy mo gów
tech nicz no -bu dow la nych da ne go obiek tu bu dow la ne go,
co jest za sad ni czą tre ścią de cy zji o po zwo le niu na bu do -
wę, to rów nież nie by ły wład ne do pre cy zo wa nia ta kich
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wy mo gów w trak cie bu do wy ogro dze nia jak i po je go
wy bu do wa niu. Wy pa da za zna czyć, że stan praw ny w za -
kre sie istot nym dla roz strzy gnię cia przed sta wio ne go za -
gad nie nia praw ne go nie zmie nił się od 1998 r. na ty le,
by te za wy ra żo na w spra wie o sygn. akt IV SA 1758/96
utra ci ła na ak tu al no ści. Zna la zła ona apro ba tę m.in. w
wy ro ku Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w
Kra ko wie z dnia 15 ma ja 2014 r. sygn. akt II SA/Kr
308/14, wy ro ku Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne -
go we Wro cła wiu z dnia 30 mar ca 2006 r. sygn. akt II
SA/Wr 564/04. Z ko lei w oce nie Wo je wódz kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go w Ło dzi wy ra żo nej w wy ro ku z dnia
15 mar ca 2006 r. sygn. akt II SA/Łd 1077/05, ro bo ty bu -
dow la ne (w tym przy pad ku: mon taż drew nia nych kon -
struk cji i pod wyż sze nie te re nu), któ rych prze pro wa -
dze nie nie wy ma ga po zwo le nia na bu do wę ani zgło sze -
nia, a któ rych re zul ta tem jest za kłó ce nie ko rzy sta nia 
z nie ru cho mo ści są sied niej po nad prze cięt ną mia rę win -
ny być trak to wa ne ja ko spór są siedz ki, roz strzy ga ny na
pod sta wie prze pi sów pra wa cy wil ne go.

Za nie do pusz czal no ścią ba da nia w try bie art. 50 ust. 1
pkt 4 in fi ne Pra wa bu dow la ne go zgod no ści pro wa dzo -
nych ro bót bu dow la nych nie wy ma ga ją cych po zwo le nia
na bu do wę ani zgło sze nia z pra wem opo wie dział się
rów nież Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Kra ko wie
w przy to czo nym już wy ro ku z dnia 15 ma ja 2014 r. sygn.
akt II SA/Kr 308/14. We dług te go Są du po zwo le nie na
bu do wę po dob nie jak za twier dzo ny pro jekt bu dow la ny
nie za wie ra wszyst kich usta leń i wa run ków wy ma ga nych
prze pi sa mi pra wa dla re ali za cji ro bót bu dow la nych, dla -
te go też w ta kim przy pad ku art. 50 ust. 1 pkt 4 in fi ne
Pra wa bu dow la ne go na le ży ro zu mieć w ten spo sób, że
na je go mo cy or gan nad zo ru bu dow la ne go jest zo bo wią -
za ny do ba da nia le gal no ści pro wa dzo nych ro bót bu dow -
la nych tak że w od nie sie niu do prze pi sów pra wa, któ re
nie zo sta ły wprost in kor po ro wa ne do tre ści de cy zji o po -
zwo le niu na bu do wę.

Dru ga li nia orzecz ni cza opo wia da się za do pusz czal no -
ścią sto so wa nia prze pi sów art. 50 ust. 1 pkt 2, art. 50 ust.
1 pkt 4 in fi ne oraz art. 51 ust. 7 w zw. z art. 50 ust. 1 pkt
2, a tak że art. 51 ust. 7 w zw. z art. 50 ust. 1 pkt 4 in fi ne
Pra wa bu dow la ne go do ro bót bu dow la nych i obiek tów
bu dow la nych, któ rych re ali za cja nie jest ob ję ta re gla -
men ta cją praw no bu dow la ną. Za do pusz czal no ścią za sto -
so wa nia art. 51 ust. 1 pkt 2 Pra wa bu dow la ne go w przy -
pad ku bu do wy ze spo łu obiek tów ma łej ar chi tek tu ry nie -
wy ma ga ją cych po zwo le nia na bu do wę ani zgło sze nia
opo wie dział się m.in. Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny
w Szcze ci nie w wy ro ku z dnia 9 lu te go 2006 r. sygn. akt
II SA/Sz 1135/05. Przed mio tem spra wy był mon taż
urzą dzeń, two rzą cych plac za baw dla dzie ci, do ko na ny 
z na ru sze niem prze pi su § 40 ust. 3 roz po rzą dze nia Mi ni -
stra In fra struk tu ry z dnia 12 kwiet nia 2002 r. w spra wie
wa run ków tech nicz nych ja kim po win ny od po wia dać bu -

dyn ki i ich usy tu owa nie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz.
690 ze zm., w brzmie niu obo wią zu ją cym do dnia 31
grud nia 2008 r.), po le ga ją cym na nie do cho wa niu wy ma -
ga nej od le gło ści pla cu za baw dla dzie ci od okien po -
miesz czeń prze zna czo nych na po byt lu dzi. W oce nie
Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Szcze ci nie
w spra wie tej na le ża ło za sto so wać pro ce du rę wska za ną
w art. 51 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 Pra wa bu dow la ne go; w oko -
licz no ściach spra wy nie ist nia ła pod sta wa do umo rze nia
po stę po wa nia, jak uczy nił to or gan II in stan cji. W ten
nurt orzecz ni czy wpi su je się wy rok Na czel ne go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go z dnia 12 lu te go 2008 r. sygn. akt II
OSK 2041/06, w któ rym stwier dzo no na ru sze nie przez
sąd I in stan cji art. 50 ust. 1 pkt 2 Pra wa bu dow la ne go
po przez je go błęd ną wy kład nię. Na czel ny Sąd Ad mi ni -
stra cyj ny nie po dzie lił te zy, że or ga ny nad zo ru bu dow la -
ne go nie po sia da ją kom pe ten cji do po dej mo wa nia
prze wi dzia nych Pra wem bu dow la nym dzia łań, gdy cho -
dzi o obiek ty bu dow la ne, któ rych wy ko na nie nie wy ma -
ga po zwo le nia na bu do wę lub zgło sze nia wła ści we mu
or ga no wi. W oce nie Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne -
go z art. 50 ust. 1 pkt 2 Pra wa bu dow la ne go bez spor nie
wy ni ka, że or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej, kon kret nie
nad zo ru bu dow la ne go, mo gą po dej mo wać dzia ła nia
prze wi dzia ne w Pra wie bu dow la nym tak że wte dy, gdy
cho dzi o obiek ty bu dow la ne lub ro bo ty bu dow la ne, nie
wy ma ga ją ce po zwo le nia na bu do wę al bo zgło sze nia wła -
ści we mu or ga no wi. Te za ta zna la zła peł ną apro ba tę Na -
czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go orze ka ją ce go w spra -
wie o sygn. akt II OSK 1884/14 – wy rok z dnia 10 wrze -
śnia 2015 r. Po gląd ten zo stał zresz tą już dość ka te go -
rycz nie wy ra żo ny w uza sad nie niu uchwa ły Na czel ne go
Są du Ad mi ni stra cyj ne go w War sza wie (przed re for mą)
z dnia 20 paź dzier ni ka 1997 r. sygn. akt OPS 3/97, 
w któ rej stwier dzo no m.in., że sko ro obiek ty nie wy ma -
ga ją ce ani po zwo le nia, ani zgło sze nia nie miesz czą się
w hi po te zie art. 48, to kon se kwent nie trze ba przy jąć, że
miesz czą się w hi po te zie art. 50. Licz ne no we li za cje Pra -
wa bu dow la ne go na prze strze ni nie co po nad 20 lat je go
obo wią zy wa nia nie dez ak tu ali zu ją te go po glą du.

Za in ter wen cją or ga nów nad zo ru bu dow la ne go w ra -
mach try bu na praw cze go, prze wi dzia ne go w art. 50 
ust. 1 pkt 4 i art. 51 Pra wa bu dow la ne go opo wie dział się
też Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Gli wi cach 
w wy ro ku z dnia 19 czerw ca 2015 r. sygn. akt II SA/Gl
1501/14. W spra wie tej prze są dzo no, że choć zre ali zo -
wa nie ścian ki dzia ło wej z otwo rem drzwio wym nie wy -
ma ga ło po zwo le nia na bu do wę, ani też zgło sze nia,
jed nak że na ru szo ny zo stał prze pis § 68 roz po rzą dze nia
Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 12 kwiet nia 2002 r. w
spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po -
wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (Dz. U. nr 75, poz. 690
ze zm.), a tak że spo wo do wa no ist nie nie nie bez pie czeń -
stwa dla ży cia i zdro wia lu dzi. W ten kie ru nek orzecz ni -
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czy wpi su je się przy wo ła ne w dru giej czę ści uza sad nie -
nia ni niej sze go wnio sku po sta no wie nie Na czel ne go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go z dnia 23 lu te go 2010 r. sygn. akt II
OW 27/09 ak cep to wa ne w in nych ju dy ka tach te go Są du,
np. w wy ro ku z dnia 20 ma ja 2011 r. sygn. akt II OSK
911/10 i po wo ła nych w je go uza sad nie niu orze cze niach.

Na mar gi ne sie do tych cza so wych roz wa żań od no to wa -
nia wy ma ga fakt, że po dob ne wąt pli wo ści in ter pre ta cyj -
ne we dle wie dzy Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich nie
po ja wi ły się ni gdy na grun cie art. 66 ust. 1 Pra wa bu -
dow la ne go, któ ry to prze pis sta no wi pod sta wę do na ło -
że nia przez or gan nad zo ru bu dow la ne go obo wiąz ku
usu nię cia wy kry tych – w to ku użyt ko wa nia obiek tu bu -
dow la ne go – nie pra wi dło wo ści, w przy pad ku stwier dze -
nia wy stą pie nia któ rejś z czte rech nie po żą da nych sy tu -
acji, enu me ra tyw nie w tym prze pi sie wska za nych. Na -
czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny w wy ro ku z dnia 22 stycz -
nia 1998 r. sygn. akt IV SA 357/96 sta nął na sta no wi sku,
że art. 66 Pra wa bu dow la ne go upo waż nia or ga ny nad -
zo ru bu dow la ne go, w przy pad ku speł nie nia za war tych
w nim prze sła nek, do in ter wen cji rów nież w sto sun ku do
obiek tów, któ rych bu do wa nie wy ma ga ła uzy ska nia po -
zwo le nia na bu do wę, bo wiem ce lem te go prze pi su jest
za pew nie nie bez piecz ne go użyt ko wa nia wszyst kich
obiek tów bu dow la nych, a nie tyl ko tych, któ rych wznie -

sie nie wy ma ga ło uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę. Po -
gląd ten za apro bo wał m.in. Wo je wódz ki Sąd Ad mi -
ni stra cyj ny w War sza wie w wy ro ku z dnia 1 kwiet nia
2004 r. sygn. akt IV SA 4190/02, Wo je wódz ki Sąd Ad -
mi ni stra cyj ny w Po zna niu w wy ro ku z dnia 24 mar ca
2009 r. sygn. akt II SA/Po 917/08, Wo je wódz ki Sąd Ad -
mi ni stra cyj ny we Wro cła wiu w wy ro ku z dnia 9 kwiet -
nia 2015 r. sygn. akt II SA/Wr 884/14, Wo je wódz ki Sąd
Ad mi ni stra cyj ny w Ło dzi w wy ro ku z dnia 9 wrze śnia
2011 r. sygn. akt II SA/Łd 1407/10. Ten ostat ni stwier -
dził w uza sad nie niu wy ro ku, że jak kol wiek w roz po zna -
wa nej spra wie fak tem po zo sta je, że spor ne ogro dze nie
nie pod le ga ło obo wiąz ko wi zgło sze nia, sta no wi ono
obiekt bu dow la ny (względ nie urzą dze nie bu dow la ne bę -
dą ce ele men tem obiek tu bu dow la ne go), za tem na je go
wła ści cie lu lub za rząd cy spo czy wa ją obo wiąz ki, okre -
ślo ne w art. 61 i na stęp nych Pra wa bu dow la ne go, co
do ty czy rów nież sta nu tech nicz ne go ta kie go obiek tu.

Sąd usta lił, że sko ro spor ne ogro dze nie otwie ra jąc się
na ze wnątrz dział ki na ru sza prze pis § 42 ust. 1 roz po rzą -
dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 12 kwiet nia 2002 r.
w spra wie wa run ków tech nicz nych ja kim po win ny od po -
wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie, to spra wa pod le ga
oce nie przez pry zmat art. 66 ust. 1 pkt 3 Pra wa bu dow -
la ne go.

II. Rzecz nik Praw Oby wa tel skich skła nia się do apro -
ba ty tej li nii orzecz ni czej, któ ra opo wia da się za do pusz -
czal no ścią za sto so wa nia art. 50 ust. 1 pkt 2, art. 50 
ust. 1 pkt 4 in fi ne oraz art. 51 ust. 7 w zw. z art. 50 ust.
1 pkt 2, a tak że art. 51 ust. 7 w zw. z art. 50 ust. 1 pkt 4
in fi ne Pra wa bu dow la ne go do ro bót bu dow la nych 
i obiek tów bu dow la nych, któ rych re ali za cja nie jest ob -
ję ta re gla men ta cją praw no bu dow la ną. W oce nie Rzecz -
ni ka Praw Oby wa tel skich za pra wi dło wo ścią ta kie go
sta no wi ska prze ma wia za rów no li te ral na, jak i sys te mo -
wa oraz ce lo wo ścio wa wy kład nia prze pi sów usta wy 
z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne.

Zgod nie z art. 81 ust. 1 pkt 1 Pra wa bu dow la ne go, do
pod sta wo wych obo wiąz ków or ga nów nad zo ru bu dow la -
ne go na le ży nad zór i kon tro la nad prze strze ga niem prze -
pi sów pra wa bu dow la ne go, a w szcze gól no ści: 

a) zgod no ści za go spo da ro wa nia te re nu z miej sco wy -
mi pla na mi za go spo da ro wa nia prze strzen ne go oraz wy -
ma ga nia mi ochro ny śro do wi ska, 

b) wa run ków bez pie czeń stwa lu dzi i mie nia w roz wią -
za niach przy ję tych w pro jek tach bu dow la nych, przy wy -
ko ny wa niu ro bót bu dow la nych oraz utrzy my wa niu
obiek tów bu dow la nych, 

c) zgod no ści roz wią zań ar chi tek to nicz no -bu dow la nych
z prze pi sa mi tech nicz no - bu dow la ny mi oraz za sa da mi
wie dzy tech nicz nej, 

d) wła ści we go wy ko ny wa nia sa mo dziel nych funk cji
tech nicz nych w bu dow nic twie, 

e) sto so wa nia przy wy ko ny wa niu ro bót bu dow la nych
wy ro bów zgod nie z art. 10. Z po wyż sze go wy ni ka, że
nad zór i kon tro la nad prze strze ga niem prze pi sów pra wa
bu dow la ne go nie ogra ni cza się tyl ko do wa run ków i roz -
wią zań przy ję tych w pro jek tach bu dow la nych, a obej -
mu je sze ro ko ro zu mia ną zgod ność z nor ma mi pra wa, 
w tym Pra wa bu dow la ne go, wy mo ga mi ochro ny śro do -
wi ska, roz wią za nia mi ar chi tek to nicz no -bu dow la ny mi 
i prze pi sa mi tech nicz no -bu dow la ny mi. Szcze gó ło we za -
da nia i kom pe ten cje po wia to we go or ga nu nad zo ru bu -
dow la ne go ja ko or ga nu pierw szej in stan cji wska zu je
prze pis art. 83 ust. 1 Pra wa bu dow la ne go. Wy ni ka z nie -
go, że do wła ści wo ści te go or ga nu na le żą, m.in., za da -
nia wy ni ka ją ce z prze pi sów art. 48-51 usta wy. Na
po trze by ni niej sze go wnio sku ana li zy wy ma ga sfor mu -
ło wa nie uży te w art. 50 ust. 1 Pra wa bu dow la ne go
„w przy pad kach in nych niż okre ślo ne w art. 48 ust. 1 lub
art. 49b ust. 1”. Otóż, sko ro hi po te zą art. 48 ust. 1 
i art. 49b ust. 1 ob ję te są obiek ty lub ich czę ści bę dą ce 
w bu do wie al bo wy bu do wa ne 1) bez wy ma ga ne go po -
zwo le nia na bu do wę al bo 2) bez wy ma ga ne go zgło sze -
nia do ty czą ce go bu do wy, o któ rej mo wa w art. 29 ust. 1
pkt 1a, 2b i 19a, al bo po mi mo wnie sie nia sprze ci wu do
te go zgło sze nia, to na su wa się spo strze że nie, że hi po te -
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zą art. 50 ust. 1 ob ję te są wszyst kie in ne przy pad ki obiek -
tów bu dow la nych, do któ rych za sto so wa nia nie znaj dzie
ani art. 48 ust. 1 ani art. 49b ust. 1. Bę dą do nich na le żeć
nie tyl ko obiek ty wy ko ny wa ne bez wy ma ga ne go po zwo -
le nia na bu do wę, czy zgło sze nia, ale tak że - ver ba le gis
– „ro bo ty bu dow la ne” in ne niż te, o któ rych mo wa w art.
48 ust. 1 i art. 49b ust. 1, a za tem bu do wa, a tak że pra ce
po le ga ją ce na prze bu do wie, mon ta żu, re mon cie lub roz -
biór ce obiek tu bu dow la ne go (zob. art. 3 pkt 7 Pra wa bu -
dow la ne go), na wet je że li wy ma ga ją po zwo le nia na
bu do wę al bo zgło sze nia. Brak jest re gu la cji, któ ra choć -
by już tyl ko w spo sób do ro zu mia ny wy łą cza ła za sto so -
wa nie art. 50 ust. 1 Pra wa bu dow la ne go, a co za tym
idzie sko re lo wa nych z nim prze pi sów w sto sun ku do
obiek tów, co do któ rych nie jest wy ma ga ne uzy ska nie
po zwo le nia na bu do wę lub zgło sze nie. Gdy by tak by ło,
po za kom pe ten cja mi or ga nów nad zo ru bu dow la ne go po -
zo sta wa ła by sze ro ka dzia łal ność in we sty cyj na mo gą ca
nie tyl ko wy wo ły wać za gro że nia, o któ rych mo wa w art.
50 ust. 1 pkt 2, ale przede wszyst kim na ru szać obiek tyw -
ny po rzą dek praw ny (art. 50 ust. 1 pkt 4 in fi ne), re gu lo -
wa ny w tej ma te rii za sad ni czo prze pi sa mi pra wa
pu blicz ne go. Zwo len ni cy po glą du ne gu ją ce go do pusz -
czal ność sto so wa nia art. 50 ust. 1 pkt 2 i art. 50 ust. 1 
pkt 4 in fi ne Pra wa bu dow la ne go do ro bót bu dow la nych
i obiek tów bu dow la nych, któ rych re ali za cja nie jest ob -
ję ta re gla men ta cją praw no bu dow la ną zda ją się nie do -
strze gać, że tak że te obiek ty i ro bo ty bu dow la ne są
przed mio tem nor mo wa nia w prze pi sach Pra wa bu dow la -
ne go. Za rów no prze pis art. 1 Pra wa bu dow la ne go okre -
śla ją cy przed miot re gu la cji tej usta wy, ani ża den in ny jej
prze pis, nie wy łą cza ją spod jej dzia ła nia przy wo ła nej ka -
te go rii obiek tów i ro bót bu dow la nych tyl ko z te go po -
wo du, że ich re ali za cja nie wy ma ga uzy ska nia poz -
wo le nia na bu do wę lub też nie jest ob ję ta obo wiąz kiem
zgło sze nia. W oce nie Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich,
gdy by ta ka wła śnie mia ła być wo la usta wo daw cy, ka te -
go ria tych obiek tów i ro bót bu dow la nych nie mie ści ła by
się w ogó le w przed mio cie nor mo wa nia Pra wa bu dow -
la ne go.

Sto sow nie do art. 28 ust. 1 Pra wa bu dow la ne go ro bo -
ty bu dow la ne moż na roz po cząć je dy nie na pod sta wie
osta tecz nej de cy zji o po zwo le niu na bu do wę, z za strze -
że niem art. 29-31. Je że li nie jest wy ma ga ne po zwo le nie
na bu do wę, ani zgło sze nie, wów czas in we stor mo że roz -
po cząć ro bo ty bu dow la ne bez ja kiej kol wiek zgo dy i ak -
cep ta cji or ga nów ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu dow -
la nej, co nie ozna cza, że pro wa dzo ne przez nie go ro bo -
ty bu dow la ne nie bę dą mo gły stać się przed mio tem za -
in te re so wa nia or ga nów nad zo ru bu dow la ne go w ra mach
przy słu gu ją cych im kom pe ten cji. Ka te go rie obiek tów 
i ro bót bu dow la nych nie wy ma ga ją cych uzy ska nia ak cep -
ta cji or ga nów ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu dow la -
nej two rzą za mknię ty ka ta log. W tych przy pad kach

usta wo daw ca zre zy gno wał z wszel kich form re gla men -
ta cji ad mi ni stra cyj no praw nej dzia łal no ści in we sty cyj nej,
nie mniej jed nak nie mo że być ona po dej mo wa na w spo -
sób do wol ny – każ de za mie rze nie bu dow la ne mu si być
zgod ne z prze pi sa mi (art. 4 Pra wa bu dow la ne go). 
W dok try nie pod no si się, że re ali za cja pra wa za bu do wy
bez in ge ren cji or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej wy ma -
ga od in we sto ra, aby swo je za mia ry in we sty cyj ne re ali -
zo wał na grun cie, ma jąc pra wo do dys po no wa nia
nie ru cho mo ścią na ce le bu dow la ne (art. 3 pkt 11) oraz
że by od by wa ło się zgod nie z prze pi sa mi pra wa (nie tyl -
ko bu dow la ne go). W prze ciw nym ra zie in we stor mu si
się li czyć z moż li wo ścią in ge ren cji or ga nów nad zo ru bu -
dow la ne go (zob. A. Gli niec ki (red.), Pra wo bu dow la ne.
Ko men tarz, War sza wa 2012 r., Wyd. Le xis Ne xis, s.
274).

Re gla men ta cją praw no bu dow la ną przez usta wę - Pra -
wo bu dow la ne nie jest ob ję ta bu do wa m.in. wiat, o któ -
rych mo wa w art. 29 ust. 1 pkt 2c, al tan dział ko wych 
i obiek tów go spo dar czych, o któ rych mo wa w art. 29 
ust. 1 pkt 4, wiat przy stan ko wych i pe ro no wych, o któ -
rych mo wa w art. 29 ust. 1 pkt 5, wol no sto ją cych ka bin
te le fo nicz nych, szaf i słup ków te le ko mu ni ka cyj nych, 
o któ rych mo wa w art. 29 ust. 1 pkt 7, par ko me trów 
z wła snym za si la niem, o któ rych mo wa w art. 29 ust. 1
pkt 8, po chyl ni prze zna czo nych dla osób nie peł no spraw -
nych, o któ rych mo wa w art. 29 ust. 1 pkt 18, bu do wa
obiek tów ma łej ar chi tek tu ry, z za strze że niem art. 30 
ust. 1 pkt 4, ogro dzeń, z za strze że niem art. 30 ust. 1 pkt
3, obiek tów prze zna czo nych do cza so we go użyt ko wa nia
w trak cie re ali za cji ro bót bu dow la nych, po ło żo nych na
te re nie bu do wy, oraz usta wia nie ba ra ko wo zów uży wa -
nych przy wy ko ny wa niu ro bót bu dow la nych, ba da niach
geo lo gicz nych i po mia rach geo de zyj nych, o któ rych mo -
wa w art. 29 ust. 1 pkt 24, tym cza so wych obiek tów bu -
dow la nych sta no wią cych wy łącz nie eks po na ty wy sta -
wo we, nie peł nią cych ja kich kol wiek funk cji użyt ko wych,
usy tu owa nych na te re nach prze zna czo nych na ten cel, 
o któ rych mo wa w art. 29 ust. 1 pkt 25, in sta la cji elek tro -
ener ge tycz nych, wo do cią go wych, ka na li za cyj nych, ciep -
lnych i te le ko mu ni ka cyj nych we wnątrz bu dyn ku, o któ -
rych mo wa w art. 29 ust. 1 pkt 27. Po zwo le nia na bu do -
wę ani zgło sze nia nie wy ma ga też m.in. wy ko ny wa nie
ro bót bu dow la nych po le ga ją cych na: wy ko ny wa niu re -
mon tu obiek tu bu dow la ne go, któ re go bu do wa nie wy -
ma ga ła uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę (art. 30 ust. 1
pkt 2a), re mon cie lub prze bu do wie urzą dzeń bu dow la -
nych (art. 29 ust. 2 pkt 1c), do cie pla niu bu dyn ków o wy -
so ko ści po ni żej 12 m (art. 29 ust. 2 pkt 4 i art. 30 ust. 1
pkt 2c).

Mi mo że usta wo daw ca po sta no wił pew ne for my ak -
tyw no ści bu dow la nej zwol nić z obo wiąz ku ich ak cep ta -
cji przez or ga ny ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu dow -
la nej, wy cho dząc ze słusz ne go za ło że nia – w myśl za sa -
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dy de mi ni mis non cu rat pra etor – o bra ku ko niecz no ści
pod da wa nia re gla men ta cji praw nej sto sun ko wo nie wiel -
kiej i nie in ge ren cyj nej dzia łal no ści in we sty cyj nej, nie
ozna cza to, że wska za ne ka te go rie obiek tów i ro bót bu -
dow la nych nie mu szą speł niać wy ma gań okre ślo nych
czy to w Pra wie bu dow la nym, w szcze gól no ści tych, 
o któ rych mo wa w art. 5 ust. 1 i 2, czy to w prze pi sach
wy ko naw czych, zwłasz cza w roz po rzą dze niu Mi ni stra
In fra struk tu ry z dnia 12 kwiet nia 2002 r. w spra wie wa -
run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać 
bu dyn ki i ich usy tu owa nie (tekst jed no li ty Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1422; da lej: roz po rzą dze nie), ale tak że in -
nych prze pi sach tech nicz no -bu dow la nych, któ re za zwy -
czaj re gu lo wa ne są ak ta mi praw ny mi w ran dze roz -
po rzą dze nia. Sto sow nie do art. 5 ust. 1 usta wy – Pra wo
bu dow la ne, pro jek to wa nie i bu do wa obiek tów bu dow la -
nych (od 1 stycz nia 2016 r. w od nie sie niu nie tyl ko do ca -
ło ści, ale i po szcze gól nych czę ści), wraz ze zwią za ny mi
z ni mi urzą dze nia mi bu dow la ny mi mu si od by wać się 
w spo sób okre ślo ny w prze pi sach, w tym tech nicz no -bu -
dow la nych, oraz zgod nie z za sa da mi wie dzy tech nicz -
nej, z uwzględ nie niem i po sza no wa niem sze re gu wy -
mo gów wy szcze gól nio nych w tym prze pi sie. Wa run ki
tech nicz ne, ja kim po win ny od po wia dać po szcze gól ne ro -
dza je obiek tów bu dow la nych i ich usy tu owa nie okre śla -
ją głów nie ak ty wy ko naw cze wy da ne na pod sta wie
de le ga cji z art. 7 ust. 2 Pra wa bu dow la ne go, w tym np.
roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 12 kwiet -
nia 2002 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po -
win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie,
stwier dza ją ce w prze pi sie § 1, że usta la ono wa run ki
tech nicz ne, ja kim po win ny od po wia dać bu dyn ki i zwią -
za ne z ni mi urzą dze nia, ich usy tu owa nie na dział ce bu -
dow la nej oraz za go spo da ro wa nie dzia łek prze zna -
czo nych pod za bu do wę, za pew nia ją ce speł nie nie wy ma -
gań art. 5 i 6 usta wy – Pra wo bu dow la ne. Zgod nie zaś 
z art. 5 ust. 2 Pra wa bu dow la ne go, obiekt bu dow la ny na -
le ży użyt ko wać w spo sób zgod ny z je go prze zna cze niem
i wy ma ga nia mi ochro ny śro do wi ska oraz utrzy my wać w
na le ży tym sta nie tech nicz nym i es te tycz nym, nie do -
pusz cza jąc do nad mier ne go po gor sze nia je go wła ści wo -
ści użyt ko wych i spraw no ści tech nicz nej, w szcze gól -
no ści w za kre sie zwią za nym z wy ma ga nia mi, o któ rych
mo wa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7.

Z po wyż szych prze pi sów wy ni ka, że ogól ne wy ma ga -
nia okre ślo ne w art. 5 i 6 usta wy – Pra wo bu dow la ne,
roz wi nię te w prze pi sach szcze gó ło wych po szcze gól nych
ustaw, jak i roz po rzą dzeń wy ko naw czych, mu szą speł -
niać wszyst kie obiek ty bu dow la ne, za rów no na eta pie
pro jek to wa nia, bu do wy i użyt ko wa nia. Ana li za roz po -
rzą dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 12 kwiet nia
2002 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po win -
ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie pro wa dzi do
wnio sku, że je go po sta no wie nia od no szą się tak że wprost

do obiek tów bu dow la nych i ro bót nie ob ję tych re gla men -
ta cją praw no bu dow la ną (np. § 41 - § 43, § 70 i n., § 113
i n., § 122 i n., § 132 i n.).

W kon tek ście po wyż szych uwag na le ży mieć na
wzglę dzie, m.in., że bu do wa obiek tu bu dow la ne go nie
wy ma ga ją ce go ani po zwo le nia na bu do wę ani zgło sze nia
nie mo że nie re spek to wać usta leń miej sco we go pla nu za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Je że li ta kie przed się -
wzię cie na ru sza usta le nia ak tu pla ni stycz ne go, to 
w oce nie Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, tak że jest in -
nym przy pad kiem sa mo wo li bu dow la nej po le ga ją cym na
re ali za cji obiek tu nie zgod nie z prze pi sa mi, a za tem wy -
peł nia dys po zy cję art. 50 ust. 1 pkt 4 Pra wa bu dow la ne -
go. Po twier dze niem traf no ści tej te zy mo że być pos -
ta no wie nie Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go z dnia
23 lu te go 2010 r. sygn. akt II OW 27/09, w któ rym
stwier dzo no, że or gan nad zo ru bu dow la ne go jest wła ści -
wy do li kwi da cji sa mo wo li bu dow la nej po le ga ją cej na
bu do wie obiek tu bu dow la ne go wbrew usta le niom obo -
wią zu ją ce go miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go rów nież wów czas, gdy bu do wa ta ka nie
mu sia ła być po prze dzo na uzy ska niem po zwo le nia na bu -
do wę lub zgło sze niem; od po wied nie za sto so wa nie znaj -
du je, mię dzy in ny mi, prze pis art. 51 ust. 1 pkt 1 w zw. 
z ust. 7 Pra wa bu dow la ne go.

Ko re la tem przy wo ła nych re gu la cji ma te rial no praw -
nych są kom pe ten cje or ga nów nad zo ru bu dow la ne go do
pro wa dze nia kon tro li i wszczy na nia po stę po wań ju rys -
dyk cyj nych - nie tyl ko na eta pie użyt ko wa nia obiek tu
bu dow la ne go (art. 66 Pra wa bu dow la ne go) - a w re zul -
ta cie usta le nie, czy wy ko ny wa nie (wy ko na nie) ro bót bu -
dow la nych nie od by wa się w spo sób mo gą cy spo -
wo do wać za gro że nie bez pie czeń stwa lu dzi lub mie nia
bądź za gro że nie śro do wi ska (art. 50 ust. 1 pkt 2 tak że 
w zw. z art. 51 ust. 7 Pra wa bu dow la ne go), lub z na ru sze -
niem pra wa (art. 50 ust. 1 pkt 4 in fi ne w zw. z art. 71 
ust. 1 Pra wa bu dow la ne go).

Z tych wszyst kich wzglę dów, w oce nie Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich, brak jest na grun cie prze pi sów Pra -
wa bu dow la ne go pod staw do przy ję cia, że or gan nad zo -
ru bu dow la ne go mo że umo rzyć po stę po wa nie do ty czą ce
np. sta nu tech nicz ne go obiek tu lub urzą dze nia bu dow la -
ne go czy nie pra wi dło we go ich wy ko na nia, zgod no ści ro -
bót bu dow la nych z pra wem, w tym prze pi sa mi tech -
nicz no -bu dow la ny mi, z po wo ła niem na je go bez przed -
mio to wość, tyl ko na tej pod sta wie, że or gan ad mi ni stra -
cji ar chi tek to nicz no -bu dow la nej nie ma kom pe ten cji do
wy da wa nia roz strzy gnięć (czy to w for mie de cy zji – po -
zwo le nia na bu do wę, czy w for mie do ro zu mia nej – nie -
zgło sze nia sprze ci wu) na eta pie po prze dza ją cym
re ali za cję da ne go obiek tu lub urzą dze nia bu dow la ne go
czy wy ko na nia prac bu dow la nych (tak m.in. zda nie od -
ręb ne sę dzie go WSA Jac ka Bur sy do wy ro ku Wo je wódz -
kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Kra ko wie z dnia 
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27 wrze śnia 2013 r. sygn. akt II SA/Kr 669/13).
Ma jąc na wzglę dzie, że pra wi dło we i jed no li te ro zu -

mie nie prze pi sów praw nych po wo ła nych w pe ti tum
wnio sku jest ko niecz ne dla za pew nie nia wła ści we go po -
zio mu ochro ny nie tyl ko in we sto rów, ale rów nież osób,

na któ rych pra wa da na in we sty cja od dzia łu je, a do te go
sto so wa nie tych prze pi sów wy wo ła ło roz bież no ści w
orzecz nic twie są dów ad mi ni stra cyj nych, w tym Na czel -
ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go, ni niej szy wnio sek na le ży
uznać za ko niecz ny. Dla te go też wno szę jak na wstę pie.

Pod pis na ory gi na le
W za łą cze niu: sześć od pi sów wnio sku

Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich

3. Wykaz przepisów z ustawy Prawo budowlane i ustawy o ROD, na które
powołuje si´ Rzecznik Praw Obywatelskich we wniosku do Naczelnego
Sàdu Administracyjnego 

Art. 3. Ile kroć w usta wie jest mo wa o: 
1) obiek cie bu dow la nym – na le ży przez to ro zu mieć

bu dy nek, bu dow lę bądź obiekt ma łej ar chi tek tu ry, wraz
z in sta la cja mi za pew nia ją cy mi moż li wość użyt ko wa nia
obiek tu zgod nie z je go prze zna cze niem, wznie sio ny 
z uży ciem wy ro bów bu dow la nych;

2) bu dyn ku – na le ży przez to ro zu mieć ta ki obiekt bu -
dow la ny, któ ry jest trwa le zwią za ny z grun tem, wy dzie -
lo ny z prze strze ni za po mo cą prze gród bu dow la nych
oraz po sia da fun da men ty i dach; 

2a) bu dyn ku miesz kal nym jed no ro dzin nym – na le ży
przez to ro zu mieć bu dy nek wol no sto ją cy al bo bu dy nek
w za bu do wie bliź nia czej, sze re go wej lub gru po wej, słu -
żą cy za spo ka ja niu po trzeb miesz ka nio wych, sta no wią cy
kon struk cyj nie sa mo dziel ną ca łość, w któ rym do pusz cza
się wy dzie le nie nie wię cej niż dwóch lo ka li miesz kal -
nych al bo jed ne go lo ka lu miesz kal ne go i lo ka lu użyt ko -
we go o po wierzch ni cał ko wi tej nie prze kra cza ją cej 30%
po wierzch ni cał ko wi tej bu dyn ku; 

3) bu dow li – na le ży przez to ro zu mieć każ dy obiekt
bu dow la ny nie bę dą cy bu dyn kiem lub obiek tem ma łej ar -
chi tek tu ry, jak: obiek ty li nio we, lot ni ska, mo sty, wia duk -
ty, es ta ka dy, tu ne le, prze pu sty, sie ci tech nicz ne, wol no
sto ją ce masz ty an te no we, wol no sto ją ce trwa le zwią za -
ne z grun tem ta bli ce re kla mo we i urzą dze nia re kla mo -
we, bu dow le ziem ne, obron ne (for ty fi ka cje), ochron ne,
hy dro tech nicz ne, zbior ni ki, wol no sto ją ce in sta la cje
prze my sło we lub urzą dze nia tech nicz ne, oczysz czal nie
ście ków, skła do wi ska od pa dów, sta cje uzdat nia nia wo -
dy, kon struk cje opo ro we, nad ziem ne i pod ziem ne przej -
ścia dla pie szych, sie ci uzbro je nia te re nu, bu dow le
spor to we, cmen ta rze, po mni ki, a tak że czę ści bu dow la -
ne urzą dzeń tech nicz nych (ko tłów, pie ców prze my sło -
wych, elek trow ni wia tro wych, elek trow ni ją dro wych i

in nych urzą dzeń) oraz fun da men ty pod ma szy ny i urzą -
dze nia, ja ko od ręb ne pod wzglę dem tech nicz nym czę ści
przed mio tów skła da ją cych się na ca łość użyt ko wą; 

3a) obiek cie li nio wym – na le ży przez to ro zu mieć
obiekt bu dow la ny, któ re go cha rak te ry stycz nym pa ra me -
trem jest dłu gość, w szcze gól no ści dro ga wraz ze zjaz da -
mi, li nia ko le jo wa, wo do ciąg, ka nał, ga zo ciąg, ciep -
ło ciąg, ru ro ciąg, li nia i trak cja elek tro ener ge tycz na, li nia
ka blo wa nad ziem na i, umiesz czo na bez po śred nio w zie -
mi, pod ziem na, wał prze ciw po wo dzio wy oraz ka na li za -
cja ka blo wa, przy czym ka ble w niej za in sta lo wa ne nie
sta no wią obiek tu bu dow la ne go lub je go czę ści ani urzą -
dze nia bu dow la ne go;

4) obiek cie ma łej ar chi tek tu ry – na le ży przez to ro zu -
mieć nie wiel kie obiek ty, a w szcze gól no ści: a) kul tu re -
li gij ne go, jak: ka plicz ki, krzy że przy droż ne, fi gu ry, b)
po są gi, wo do try ski i in ne obiek ty ar chi tek tu ry ogro do -
wej, c) użyt ko we słu żą ce re kre acji co dzien nej i utrzy ma -
niu po rząd ku, jak: pia skow ni ce, huś taw ki, dra bin ki,
śmiet ni ki; 

5) tym cza so wym obiek cie bu dow la nym – na le ży przez
to ro zu mieć obiekt bu dow la ny prze zna czo ny do cza so -
we go użyt ko wa nia w okre sie krót szym od je go trwa ło ści
tech nicz nej, prze wi dzia ny do prze nie sie nia w in ne miej -
sce lub roz biór ki, a tak że obiekt bu dow la ny nie po łą czo -
ny trwa le z grun tem, jak: strzel ni ce, kio ski ulicz ne,
pa wi lo ny sprze da - ży ulicz nej i wy sta wo we, prze kry cia
na mio to we i po wło ki pneu ma tycz ne, urzą dze nia roz ryw -
ko we, ba ra ko wo zy, obiek ty kon te ne ro we; 

6) bu do wie – na le ży przez to ro zu mieć wy ko ny wa nie
obiek tu bu dow la ne go w okre ślo nym miej scu, a tak że od -
bu do wę, roz bu do wę, nad bu do wę obiek tu bu dow la ne go; 

7) ro bo tach bu dow la nych – na le ży przez to ro zu mieć
bu do wę, a tak że pra ce po le ga ją ce na prze bu do wie, mon -

Pra wo bu do wal ne:
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ta żu, re mon cie lub roz biór ce obiek tu bu dow la ne go; 
7a) prze bu do wie – na le ży przez to ro zu mieć wy ko ny -

wa nie ro bót bu dow la nych, w wy ni ku któ rych na stę pu je
zmia na pa ra me trów użyt ko wych lub tech nicz nych ist -
nie ją ce go obiek tu bu dow la ne go, z wy jąt kiem cha rak te ry -
stycz nych pa ra me trów, jak: ku ba tu ra, po wierzch nia
za bu do wy, wy so kość, dłu gość, sze ro kość bądź licz ba
kon dy gna cji; w przy pad ku dróg są do pusz czal ne zmia ny
cha rak te ry stycz nych pa ra me trów w za kre sie nie wy ma -
ga ją cym zmia ny gra nic pa sa dro go we go; 

8) re mon cie – na le ży przez to ro zu mieć wy ko ny wa nie
w ist nie ją cym obiek cie bu dow la nym ro bót bu dow la nych
po le ga ją cych na od two rze niu sta nu pier wot ne go, a nie -
sta no wią cych bie żą cej kon ser wa cji, przy czym do pusz -
cza się sto so wa nie wy ro bów bu dow la nych in nych niż
uży to w sta nie pier wot nym; 

9) urzą dze niach bu dow la nych – na le ży przez to ro zu -
mieć urzą dze nia tech nicz ne zwią za ne z obiek tem bu -
dow la nym, za pew nia ją ce moż li wość użyt ko wa nia obiek -
tu zgod nie z je go prze zna cze niem, jak przy łą cza i urzą -
dze nia in sta la cyj ne, w tym słu żą ce oczysz cza niu lub gro -
ma dze niu ście ków, a tak że prze jaz dy, ogro dze nia, pla ce
po sto jo we i pla ce pod śmiet ni ki; 

10) te re nie bu do wy – na le ży przez to ro zu mieć prze -
strzeń, w któ rej pro wa dzo ne są ro bo ty bu dow la ne wraz
z prze strze nią zaj mo wa ną przez urzą dze nia za ple cza bu -
do wy; 

11) pra wie do dys po no wa nia nie ru cho mo ścią na ce le
bu dow la ne – na le ży przez to ro zu mieć ty tuł praw ny wy -
ni ka ją cy z pra wa wła sno ści, użyt ko wa nia wie czy ste go,
za rzą du, ogra ni czo ne go pra wa rze czo we go al bo sto sun -
ku zo bo wią za nio we go, prze wi du ją ce go upraw nie nia do
wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych; 

12) po zwo le niu na bu do wę – na le ży przez to ro zu mieć
de cy zję ad mi ni stra cyj ną ze zwa la ją cą na roz po czę cie 
i pro wa dze nie bu do wy lub wy ko ny wa nie ro bót bu dow -
la nych in nych niż bu do wa obiek tu bu dow la ne go; 

13) do ku men ta cji bu do wy – na le ży przez to ro zu mieć
po zwo le nie na bu do wę wraz z za łą czo nym pro jek tem
bu dow la nym, dzien nik bu do wy, pro to ko ły od bio rów
czę ścio wych i koń co wych, w mia rę po trze by, ry sun ki 
i opi sy słu żą ce re ali za cji obiek tu, ope ra ty geo de zyj ne 
i książ kę ob mia rów, a w przy pad ku re ali za cji obiek tów
me to dą mon ta żu – tak że dzien nik mon ta żu; 

14) do ku men ta cji po wy ko naw czej – na le ży przez to
ro zu mieć do ku men ta cję bu do wy z na nie sio ny mi zmia -
na mi do ko na ny mi w to ku wy ko ny wa nia ro bót oraz geo -
de zyj ny mi po mia ra mi po wy ko naw czy mi; 

15) te re nie za mknię tym – na le ży przez to ro zu mieć te ren
za mknię ty, o któ rym mo wa w prze pi sach pra wa geo de zyj -
ne go i kar to gra ficz ne go; Dzien nik Ustaw – 8 – Poz. 290 

16) (uchy lo ny) 
17) wła ści wym or ga nie – na le ży przez to ro zu mieć or -

ga ny ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu dow la nej i nad -

zo ru bu dow la ne go, sto sow nie do ich wła ści wo ści, okre -
ślo nej w roz dzia le 8; 1

18) (uchy lo ny) 
19) or ga nie sa mo rzą du za wo do we go – na le ży przez to

ro zu mieć or ga ny okre ślo ne w usta wie z dnia 15 grud nia
2000 r. o sa mo rzą dach za wo do wych ar chi tek tów oraz in -
ży nie rów bu dow nic twa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz
z 2016 r. poz. 65); 

20) ob sza rze od dzia ły wa nia obiek tu – na le ży przez to
ro zu mieć te ren wy zna czo ny w oto cze niu obiek tu bu dow -
la ne go na pod sta wie prze pi sów od ręb nych, wpro wa dza -
ją cych zwią za ne z tym obiek tem ogra ni cze nia w za go s-
po da ro wa niu, w tym za bu do wy, te go te re nu.

Art. 4. Każ dy ma pra wo za bu do wy nie ru cho mo ści
grun to wej, je że li wy ka że pra wo do dys po no wa nia nie -
ru cho mo ścią na ce le bu dow la ne, pod wa run kiem zgod -
no ści za mie rze nia bu dow la ne go z prze pi sa mi.

Art. 5. 1. 1. Obiekt bu dow la ny ja ko ca łość oraz je go
po szcze gól ne czę ści, wraz ze zwią za ny mi z nim urzą -
dze nia mi bu dow la ny mi na le ży, bio rąc pod uwa gę prze -
wi dy wa ny okres użyt ko wa nia, pro jek to wać i bu do wać
w spo sób okre ślo ny w prze pi sach, w tym tech nicz no -bu -
dow la nych, oraz zgod nie z za sa da mi wie dzy tech nicz -
nej, za pew nia jąc:

1) speł nie nie pod sta wo wych wy ma gań do ty czą cych
obiek tów bu dow la nych okre ślo nych w za łącz ni ku I do
roz po rzą dze nia Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy (UE)
Nr 305/2011 z dnia 9 mar ca 2011 r. usta na wia ją ce go
zhar mo ni zo wa ne wa run ki wpro wa dza nia do ob ro tu wy -
ro bów bu dow la nych i uchy la ją ce go dy rek ty wę Ra dy
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, 
z późn. zm.), do ty czą cych: 

a) no śno ści i sta tecz no ści kon struk cji,
b) bez pie czeń stwa po ża ro we go,
c) hi gie ny, zdro wia i śro do wi ska, 
d) bez pie czeń stwa użyt ko wa nia i do stęp no ści obiek -

tów, 
e) ochro ny przed ha ła sem, 
f) oszczęd no ści ener gii i izo la cyj no ści ciepl nej, 
g) zrów no wa żo ne go wy ko rzy sta nia za so bów na tu ral -

nych.

Art. 6. Dla dzia łek bu dow la nych lub te re nów, na któ -
rych jest prze wi dzia na bu do wa obiek tów bu dow la nych
lub funk cjo nal nie po wią za nych ze spo łów obiek tów bu -
dow la nych, na le ży za pro jek to wać od po wied nie za go spo -
da ro wa nie, zgod nie z wy ma ga nia mi art. 5 ust. 1–2b,
zre ali zo wać je przed od da niem tych obiek tów (ze spo -
łów) do użyt ko wa nia oraz za pew nić utrzy ma nie te go za -
go spo da ro wa nia we wła ści wym sta nie tech nicz no -
-użyt ko wym przez okres ist nie nia obiek tów (ze spo łów)
bu dow la nych.
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Art. 28. 1.Ro bo ty bu dow la ne moż na roz po cząć je dy -
nie na pod sta wie de cy zji o po zwo le niu na bu do wę, z za -
strze że niem art. 29–31. 

2. Stro na mi w po stę po wa niu w spra wie po zwo le nia na
bu do wę są: in we stor oraz wła ści cie le, użyt kow ni cy wie -
czy ści lub za rząd cy nie ru cho mo ści znaj du ją cych się w
ob sza rze od dzia ły wa nia obiek tu. 

3. Prze pi su art. 31 Ko dek su po stę po wa nia ad mi ni stra -
cyj ne go nie sto su je się w po stę po wa niu w spra wie po -
zwo le nia na bu do wę. 

4. Prze pi sów ust. 2 i 3 nie sto su je się w po stę po wa niu
w spra wie po zwo le nia na bu do wę wy ma ga ją cym udzia -
łu spo łe czeń stwa zgod nie z prze pi sa mi usta wy z dnia 3
paź dzier ni ka 2008 r. o udo stęp nia niu in for ma cji o śro -
do wi sku i je go ochro nie, Kan ce la ria Sej mu s. 26/102
2016-01-04 udzia le spo łe czeń stwa w ochro nie śro do wi -
ska oraz o oce nach od dzia ły wa nia na śro do wi sko.

Art. 29.1 1. Po zwo le nia na bu do wę nie wy ma ga bu -
do wa:

1) obiek tów go spo dar czych zwią za nych z pro duk cją
rol ną i uzu peł nia ją cych za bu do wę za gro do wą w ra mach
ist nie ją cej dział ki sie dli sko wej: 

a) par te ro wych bu dyn ków go spo dar czych o po wierz-
ch ni za bu do wy do 35 m2, przy roz pię to ści kon struk cji
nie więk szej niż 4,80 m,

b) płyt do skła do wa nia obor ni ka, 
c) szczel nych zbior ni ków na gno jów kę lub gno jo wi cę

o po jem no ści do 25 m3 ,
d) na ziem nych si lo sów na ma te ria ły syp kie o po jem no -

ści do 30 m3 i wy so ko ści nie więk szej niż 4,50 m, 
e) su szar ni kon te ne ro wych o po wierzch ni za bu do wy

do 21 m2;

Art. 30.1 Zgło sze nia wła ści we mu or ga no wi wy ma ga,
z za strze że niem art. 29 ust. 3 i 4:62) 

1) bu do wa, o któ rej mo wa w art. 29 ust. 1 pkt 1–2b, 3,
3a, 9, 11, 12, 14–17, 19, 19a, 20b oraz 28; 

1a) bu do wa, o któ rej mo wa w art. 29 ust. 1 pkt 20 
– z za strze że niem art. 29a; 1b)64) bu do wa obiek tów, 
o któ rych mo wa w art. 29 ust. 1 pkt 6, 10 i 13, sy tu owa -
nych na ob sza rze Na tu ra 2000; 

2) wy ko ny wa nie ro bót bu dow la nych, o któ rych mo wa
w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 11–12a; 

2a) wy ko ny wa nie re mon tu, o któ rym mo wa w art. 29
ust. 2 pkt 1, z wy jąt kiem re mon tu obiek tów bu dow la -
nych, któ rych bu do wa nie wy ma ga uzy ska nia po zwo le -
nia na bu do wę; 

2b) wy ko ny wa nie prze bu do wy obiek tów, o któ rych
mo wa w art. 29 ust. 1 pkt 1–2b, 3, 3a, 11, 12, 14–17, 19,
19a, 20b i 28 oraz prze bu do wy, o któ rej mo wa w art. 29
ust. 2 pkt 11 i 12; 

2c) do cie ple nie bu dyn ków o wy so ko ści po wy żej 12 m
i nie wyż szych niż 25 m; 

3) bu do wa ogro dzeń o wy so ko ści po wy żej 2,20 m 

i wy ko ny wa nie ro bót bu dow la nych po le ga ją cych na in -
sta lo wa niu:

a) krat na bu dyn kach miesz kal nych wie lo ro dzin nych,
uży tecz no ści pu blicz nej i za miesz ka nia zbio ro we go
oraz obiek tach wpi sa nych do re je stru za byt ków, 

b) urzą dzeń o wy so ko ści po wy żej 3 m na obiek tach
bu dow la nych; 

c) (uchy lo na) bu do wa obiek tów ma łej ar chi tek tu ry 
w miej scach pu blicz nych.

Art. 31. Po zwo le nia nie wy ma ga roz biór ka: 
1) bu dyn ków i bu dow li – nie wpi sa nych do re je stru za -

byt ków oraz nie ob ję tych ochro ną kon ser wa tor ską – o
wy so ko ści po ni żej 8 m, je że li ich od le głość od gra ni cy
dział ki jest nie mniej sza niż po ło wa wy so ko ści; 

2) obiek tów i urzą dzeń bu dow la nych, na bu do wę któ -
rych nie jest wy ma ga ne po zwo le nie na bu do wę, je że li
nie pod le ga ją ochro nie ja ko za byt ki.

2. Roz biór ka obiek tów bu dow la nych, o któ rych mo wa
w ust. 1 pkt 1, wy ma ga uprzed nie go zgło sze nia wła ści -
we mu or ga no wi, w któ rym na le ży okre ślić ro dzaj, za -
kres i spo sób wy ko ny wa nia tych ro bót. Prze pis art. 30
ust. 5 sto su je się od po wied nio. 

2a. Mi ni ster wła ści wy do spraw bu dow nic twa, lo kal ne -
go pla no wa nia i za go spo da ro wa nia prze strzen ne go oraz
miesz kal nic twa 14) okre śli wzór zgło sze nia, o któ rym
mo wa w ust. 2, w for mie do ku men tu elek tro nicz ne go w
ro zu mie niu usta wy z dnia 17 lu te go 2005 r. o in for ma ty -
za cji dzia łal no ści pod mio tów re ali zu ją cych za da nia pu -
blicz ne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). 

3. Wła ści wy or gan mo że na ło żyć obo wią zek uzy ska nia
po zwo le nia na roz biór kę obiek tów, o któ rych mo wa w
ust. 1 pkt 1, je że li roz biór ka tych obiek tów: 

1) mo że wpły nąć na po gor sze nie sto sun ków wod nych,
wa run ków sa ni tar nych oraz sta nu śro do wi ska lub 

2) wy ma ga za cho wa nia wa run ków, od któ rych speł -
nie nia mo że być uza leż nio ne pro wa dze nie ro bót zwią za -
nych z roz biór ką. 

4. Wła ści wy or gan mo że żą dać, ze wzglę du na bez pie -
czeń stwo lu dzi lub mie nia, przed sta wie nia da nych 
o obiek cie bu dow la nym lub do ty czą cych pro wa dze nia
ro bót roz biór ko wych. 

5. Ro bo ty za bez pie cza ją ce i roz biór ko we moż na roz -
po cząć przed uzy ska niem po zwo le nia na roz biór kę lub
przed ich zgło sze niem, je że li ma ją one na ce lu usu nię cie
bez po śred nie go za gro że nia bez pie czeń stwa lu dzi lub
mie nia. Roz po czę cie ta kich ro bót nie zwal nia od obo -
wiąz ku bez zwłocz ne go uzy ska nia po zwo le nia na roz -
biór kę lub zgło sze nia o za mie rzo nej roz biór ce obiek tu
bu dow la ne go.

Art. 48. 1. Wła ści wy or gan na ka zu je, z za strze że niem
ust. 2, w dro dze de cy zji, roz biór kę obiek tu bu dow la ne -
go lub je go czę ści, bę dą ce go w bu do wie al bo wy bu do -
wa ne go: 
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1) bez wy ma ga ne go po zwo le nia na bu do wę al bo 
2) bez wy ma ga ne go zgło sze nia do ty czą ce go bu do wy,

o któ rej mo wa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, al bo po -
mi mo wnie sie nia sprze ci wu do te go zgło sze nia.

2. Je że li bu do wa, o któ rej mo wa w ust. 1: 
1) jest zgod na z prze pi sa mi o pla no wa niu i za go spo -

da ro wa niu prze strzen nym, a w szcze gól no ści: 
a) usta le nia mi obo wią zu ją ce go miej sco we go pla nu za -

go spo da ro wa nia prze strzen ne go i in ny mi ak ta mi pra wa
miej sco we go al bo 

b) usta le nia mi de cy zji o wa run kach za bu do wy i za go -
spo da ro wa nia te re nu, w przy pad ku bra ku obo wią zu ją ce -
go miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze s-
trzen ne go, 

2) nie na ru sza prze pi sów, w tym tech nicz no -bu dow la -
nych, w za kre sie unie moż li wia ją cym do pro wa dze nie
obiek tu bu dow la ne go lub je go czę ści do sta nu zgod ne go
z pra wem – wła ści wy or gan wstrzy mu je po sta no wie niem
pro wa dze nie ro bót bu dow la nych. 

3. W po sta no wie niu, o któ rym mo wa w ust. 2, usta la
się wy ma ga nia do ty czą ce nie zbęd nych za bez pie czeń bu -
do wy oraz na kła da obo wią zek przed sta wie nia, w wy zna -
czo nym ter mi nie: 

1) za świad cze nia wój ta, bur mi strza al bo pre zy den ta
mia sta o zgod no ści bu do wy z usta le nia mi obo wią zu ją -
ce go miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go al bo de cy zji o wa run kach za bu do wy i za go spo-
da ro wa nia te re nu, w przy pad ku bra ku obo wią zu ją ce go
pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go;

2) do ku men tów, o któ rych mo wa w art. 33 ust. 2 pkt
1, 2 i 4 oraz ust. 3; do pro jek tu ar chi tek to nicz no -bu dow -
la ne go nie sto su je się prze pi su art. 20 ust. 3 pkt 2. 

4. W przy pad ku nie speł nie nia w wy zna czo nym ter mi -
nie obo wiąz ków, o któ rych mo wa w ust. 3, sto su je się
prze pis ust. 1. 

5. Przed ło że nie w wy zna czo nym ter mi nie do ku men -
tów, o któ rych mo wa w ust. 3, trak tu je się jak wnio sek 
o za twier dze nie pro jek tu bu dow la ne go i po zwo le nie na
wzno wie nie ro bót bu dow la nych, je że li bu do wa nie zo -
sta ła za koń czo na.

Art. 49 b. 1. Wła ści wy or gan na ka zu je, z za strze że -
niem ust. 2, w dro dze de cy zji, roz biór kę obiek tu bu dow -
la ne go, lub je go czę ści, bę dą ce go w bu do wie al bo
wy bu do wa ne go bez wy ma ga ne go zgło sze nia bądź po -
mi mo wnie sie nia sprze ci wu przez wła ści wy or gan. 

2. Je że li bu do wa, o któ rej mo wa w ust. 1, jest zgod na
z prze pi sa mi o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze -
strzen nym, a w szcze gól no ści usta le nia mi obo wią zu ją -
ce go miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia przes -
trzen ne go al bo, w przy pad ku je go bra ku, de cy zji o wa -
run kach za bu do wy i za go spo da ro wa nia te re nu oraz nie
na ru sza prze pi sów, w tym tech nicz no -bu dow la nych,
wła ści wy or gan wstrzy mu je po sta no wie niem – gdy bu -

do wa nie zo sta ła za koń czo na – pro wa dze nie ro bót bu -
dow la nych oraz na kła da na in we sto ra obo wią zek przed -
ło że nia w ter mi nie 30 dni:108) 

1) do ku men tów, o któ rych mo wa w art. 30 ust. 2 al bo
art. 30 ust. 2 i 3, al bo art. 30 ust. 2 i 4; 

2) pro jek tu za go spo da ro wa nia dział ki lub te re nu; 
3) za świad cze nia wój ta, bur mi strza al bo pre zy den ta

mia sta o zgod no ści bu do wy z usta le nia mi obo wią zu ją -
ce go miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia przes trzen-
ne go al bo de cy zji o wa run kach za bu do wy i za go spo da -
ro wa nia te re nu, w przy pad ku bra ku obo wią zu ją ce go pla -
nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

3. W przy pad ku nie speł nie nia obo wiąz ku, o któ rym
mo wa w ust. 2, sto su je się prze pis ust. 1. 

4. Je że li za cho dzą oko licz no ści, o któ rych mo wa 
w ust. 2, wła ści wy or gan, w dro dze po sta no wie nia, usta -
la wy so kość opła ty le ga li za cyj nej. Na po sta no wie nie
przy słu gu je za ża le nie. 

5. Do opła ty le ga li za cyj nej sto su je się od po wied nio
prze pi sy art. 59g, z tym że wy so kość opła ty w przy pad -
ku bu do wy, o któ rej mo wa w: 1)110) art. 29 ust. 1 pkt
9–11, 14, 15, 17 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4 – wy no si
2500 zł; 2)110) art. 29 ust. 1 pkt 1, 2, 2a, 3, 3a, 6, 12, 13,
16, 19, 20b oraz 28 – wy no si 5000 zł. 

6. Wła ści wy or gan, w przy pad ku gdy bu do wa nie zo -
sta ła za koń czo na, po wnie sie niu opła ty, o któ rej mo wa
w ust. 5, ze zwa la, w dro dze po sta no wie nia, na do koń -
cze nie bu do wy.

7. W przy pad ku nie uisz cze nia w ter mi nie opła ty le ga -
li za cyj nej wła ści wy or gan wy da je de cy zję, o któ rej mo -
wa w ust. 1, z za strze że niem art. 49c ust. 2.

Art. 50. 1. W przy pad kach in nych niż okre ślo ne w art.
48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 wła ści wy or gan wstrzy mu -
je po sta no wie niem pro wa dze nie ro bót bu dow la nych wy -
ko ny wa nych:

1) bez wy ma ga ne go po zwo le nia na bu do wę al bo zgło -
sze nia lub

2) w spo sób mo gą cy spo wo do wać za gro że nie bez pie -
czeń stwa lu dzi lub mie nia bądź za gro że nie śro do wi ska,
lub

3) na pod sta wie zgło sze nia z na ru sze niem art. 30 ust.
1, lub

4) w spo sób istot nie od bie ga ją cy od usta leń i wa run -
ków okre ślo nych w po zwo le niu na bu do wę bądź w prze -
pi sach.

2. W po sta no wie niu o wstrzy ma niu ro bót bu dow la -
nych na le ży:

1) po dać przy czy nę wstrzy ma nia ro bót;
2) usta lić wy ma ga nia do ty czą ce nie zbęd nych za bez -

pie czeń.
3. W po sta no wie niu o wstrzy ma niu ro bót bu dow la -

nych moż na na ło żyć obo wią zek przed sta wie nia, w ter -
mi nie 30 dni od dnia do rę cze nia po sta no wie nia,
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in wen ta ry za cji wy ko na nych ro bót bu dow la nych lub od -
po wied nich ocen tech nicz nych bądź eks per tyz.

4. Po sta no wie nie o wstrzy ma niu ro bót bu dow la nych
tra ci waż ność po upły wie 2 mie się cy od dnia do rę cze -
nia, chy ba że w tym ter mi nie zo sta nie wy da na de cy zja,
o któ rej mo wa w art. 50a pkt 2 al bo w art. 51 ust. 1.

5. Na po sta no wie nie o wstrzy ma niu ro bót bu dow la -
nych słu ży za ża le nie.

Art. 50 a. Wła ści wy or gan w przy pad ku wy ko ny wa nia
ro bót bu dow la nych - po mi mo wstrzy ma nia ich wy ko ny -
wa nia po sta no wie niem:

1) o któ rym mo wa w art. 48 ust. 2 oraz w art. 49b 
ust. 2 - na ka zu je, w dro dze de cy zji, roz biór kę obiek tu
bu dow la ne go lub je go czę ści;

2) o któ rym mo wa w art. 50 ust. 1 – na ka zu je, w dro -
dze de cy zji, roz biór kę czę ści obiek tu bu dow la ne go wy -
ko na ne go po do rę cze niu po sta no wie nia al bo do pro -
wa dze nie obiek tu bu dow la ne go do sta nu po przed nie go.

Art. 51. 1. Przed upły wem 2 mie się cy od dnia wy da -
nia po sta no wie nia, o któ rym mo wa w art. 50 ust. 1, wła -
ści wy or gan w dro dze de cy zji:

1) na ka zu je za nie cha nie dal szych ro bót bu dow la nych
bądź roz biór kę obiek tu bu dow la ne go lub je go czę ści,
bądź do pro wa dze nie obiek tu do sta nu po przed nie go al -
bo

2) na kła da obo wią zek wy ko na nia okre ślo nych czyn -
no ści lub ro bót bu dow la nych w ce lu do pro wa dze nia wy -
ko ny wa nych ro bót bu dow la nych do sta nu zgod ne go z
pra wem, okre śla jąc ter min ich wy ko na nia, al bo

3) w przy pad ku istot ne go od stą pie nia od za twier dzo -
ne go pro jek tu bu dow la ne go lub in nych wa run ków po -
zwo le nia na bu do wę – na kła da, okre śla jąc ter min wy ko -
na nia, obo wią zek spo rzą dze nia i przed sta wie nia pro jek -
tu bu dow la ne go za mien ne go, uwzględ nia ją ce go zmia ny
wy ni ka ją ce z do tych czas wy ko na nych ro bót bu dow la -
nych oraz – w ra zie po trze by – wy ko na nia okre ślo nych
czyn no ści lub ro bót bu dow la nych w ce lu do pro wa dze -
nia wy ko ny wa nych ro bót bu dow la nych do sta nu zgod ne -
go z pra wem; prze pi sy do ty czą ce pro jek tu bu dow la ne go
sto su je się od po wied nio do za kre su tych zmian.

2. W przy pad ku wy da nia na ka zu, o któ rym mo wa w
art. 50a pkt 2, de cy zje, o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 2
lub 3, wy da je się po wy ko na niu obo wiąz ku okre ślo ne go
w tym na ka zie.

3. Po upły wie ter mi nu lub na wnio sek in we sto ra, wła -
ści wy or gan spraw dza wy ko na nie obo wiąz ku, o któ rym
mo wa w ust. 1 pkt 2, i wy da je de cy zję:

1) o stwier dze niu wy ko na nia obo wiąz ku al bo
2) w przy pad ku nie wy ko na nia obo wiąz ku - na ka zu ją -

cą za nie cha nie dal szych ro bót bu dow la nych bądź roz -
biór kę obiek tu lub je go czę ści, bądź do pro wa dze nie
obiek tu do sta nu po przed nie go.

4. Po upły wie ter mi nu lub na wnio sek in we sto ra, wła -

ści wy or gan spraw dza wy ko na nie obo wiąz ku, o któ rym
mo wa w ust. 1 pkt 3, i wy da je de cy zję w spra wie za -
twier dze nia pro jek tu bu dow la ne go i po zwo le nia na
wzno wie nie ro bót bu dow la nych al bo - je że li bu do wa zo -
sta ła za koń czo na - o za twier dze niu pro jek tu bu dow la ne -
go za mien ne go. W de cy zji tej na kła da się obo wią zek
uzy ska nia de cy zji o po zwo le niu na użyt ko wa nie.

5. W przy pad ku nie wy ko na nia w ter mi nie obo wiąz ku,
o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 3, wła ści wy or gan wy da je
de cy zję na ka zu ją cą za nie cha nie dal szych ro bót bu dow -
la nych bądź roz biór kę obiek tu lub je go czę ści, bądź do -
pro wa dze nie obiek tu do sta nu po przed nie go.

6. Prze pi sów ust. 4 i 5 do ty czą cych po zwo le nia na
użyt ko wa nie nie sto su je się do ro bót bu dow la nych in -
nych niż bu do wa bądź prze bu do wa obiek tu bu dow la ne -
go lub je go czę ści.

7. Prze pi sy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 sto su je się od po -
wied nio, je że li ro bo ty bu dow la ne, w przy pad kach in nych
niż okre ślo ne w art. 48 al bo w art. 49b, zo sta ły wy ko na -
ne w spo sób, o któ rym mo wa w art. 50 ust. 1.

Art. 61. Wła ści ciel lub za rząd ca obiek tu bu dow la ne go
jest obo wią za ny: 

1) utrzy my wać i użyt ko wać obiekt zgod nie z za sa da mi,
o któ rych mo wa w art. 5 ust. 2; 

2) za pew nić, do cho wu jąc na le ży tej sta ran no ści, bez -
piecz ne użyt ko wa nie obiek tu w ra zie wy stą pie nia czyn -
ni ków ze wnętrz nych odzia ły wu ją cych na obiekt,
zwią za nych z dzia ła niem czło wie ka lub sił na tu ry, ta kich
jak: wy ła do wa nia at mos fe rycz ne, wstrzą sy sej smicz ne,
sil ne wia try, in ten syw ne opa dy at mos fe rycz ne, osu wi ska
zie mi, zja wi ska lo do we na rze kach i mo rzu oraz je zio -
rach i zbior ni kach wod nych, po ża ry lub po wo dzie, w
wy ni ku któ rych na stę pu je uszko dze nie obiek tu bu dow la -
ne go lub bez po śred nie za gro że nie ta kim uszko dze niem,
mo gą ce spo wo do wać za gro że nie ży cia lub zdro wia lu -
dzi, bez pie czeń stwa mie nia lub śro do wi ska.

Art. 66. 1. W przy pad ku stwier dze nia, że obiekt bu -
dow la ny: 

1) mo że za gra żać ży ciu lub zdro wiu lu dzi, bez pie czeń -
stwu mie nia bądź śro do wi ska al bo 

2) jest użyt ko wa ny w spo sób za gra ża ją cy ży ciu lub
zdro wiu lu dzi, bez pie czeń stwu mie nia lub śro do wi sku,
al bo 

3) jest w nie od po wied nim sta nie tech nicz nym, al bo 
4) po wo du je swym wy glą dem oszpe ce nie oto cze nia 

– wła ści wy or gan na ka zu je, w dro dze de cy zji, usu nię cie
stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści, okre śla jąc ter min wy -
ko na nia te go obo wiąz ku. 

1a.W przy pad ku stwier dze nia nie uza sad nio nych
wzglę da mi tech nicz ny mi lub użyt ko wy mi in ge ren cji lub
na ru sze nia wy ma gań do ty czą cych obiek tu bu dow la ne -
go, któ rych cha rak ter unie moż li wia lub znacz nie utrud -
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nia użyt ko wa nie go do ce lów miesz kal nych, or gan nad -
zo ru bu dow la ne go na ka zu je, w dro dze de cy zji, usu nię cie
skut ków in ge ren cji lub na ru szeń lub przy wró ce nie sta nu
po przed nie go. De cy zja pod le ga na tych mia sto we mu wy -
ko na niu i mo że być ogło szo na ust nie.

2. W de cy zji, o któ rej mo wa w ust. 1 pkt 1–3, wła ści -
wy or gan mo że za ka zać użyt ko wa nia obiek tu bu dow la -
ne go lub je go czę ści do cza su usu nię cia stwier dzo nych
nie pra wi dło wo ści. De cy zja o za ka zie użyt ko wa nia
obiek tu, je że li wy stę pu ją oko licz no ści, o któ rych mo wa
w ust. 1 pkt 1 i 2, pod le ga na tych mia sto we mu wy ko na -
niu i mo że być ogło szo na ust nie.

Art. 81.1. Do pod sta wo wych obo wiąz ków or ga nów
ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu dow la nej i nad zo ru bu -
dow la ne go na le ży: 

1) nad zór i kon tro la nad prze strze ga niem prze pi sów
pra wa bu dow la ne go, a w szcze gól no ści: 

a) zgod no ści za go spo da ro wa nia te re nu z miej sco wy -
mi pla na mi za go spo da ro wa nia prze strzen ne go oraz wy -
ma ga nia mi ochro ny śro do wi ska,

b) wa run ków bez pie czeń stwa lu dzi i mie nia w roz wią -
za niach przy ję tych w pro jek tach bu dow la nych, przy wy -
ko ny wa niu ro bót bu dow la nych oraz utrzy my wa niu
obiek tów bu dow la nych, 

c) zgod no ści roz wią zań ar chi tek to nicz no -bu dow la nych
z prze pi sa mi tech nicz no -bu dow la ny mi oraz za sa da mi
wie dzy tech nicz nej, 

d) wła ści we go wy ko ny wa nia sa mo dziel nych funk cji
tech nicz nych w bu dow nic twie, 

e)sto so wa nia przy wy ko ny wa niu ro bót bu dow la nych
wy ro bów zgod nie z art. 10; 

2) wy da wa nie de cy zji ad mi ni stra cyj nych w spra wach
okre ślo nych usta wą. 

3) (uchy lo ny) 
2. Prze pi su ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e nie sto su je się do bu -

dow nic twa do świad czal ne go, wy ko ny wa ne go na za -
mknię tych te re nach ba daw czych. 

3. Or ga ny ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu dow la nej 
i nad zo ru bu dow la ne go kon tro lu ją po sia da nie przez oso -
by wy ko nu ją ce sa mo dziel ne funk cje tech nicz ne w bu -
dow nic twie upraw nień do peł nie nia tych funk cji. 

4. Or ga ny ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu dow la nej 
i nad zo ru bu dow la ne go przy wy ko ny wa niu obo wiąz ków
okre ślo nych prze pi sa mi pra wa bu dow la ne go mo gą do -
ko ny wać czyn no ści kon tro l nych. Pro to ko lar ne usta le nia
do ko na ne w to ku tych czyn no ści sta no wią pod sta wę do
wy da nia de cy zji oraz po dej mo wa nia in nych środ ków
prze wi dzia nych w prze pi sach pra wa bu dow la ne go.

Usta wa o ROD 

§ 40 1. W ze spo le bu dyn ków wie lo ro dzin nych ob ję -
tych jed nym po zwo le niem na bu do wę na le ży, sto sow nie
do po trzeb użyt ko wych, prze wi dzieć pla ce za baw dla
dzie ci i miej sca re kre acyj ne do stęp ne dla osób nie peł no -
spraw nych, przy czym co naj mniej 30% tej po wierzch ni
po win no znaj do wać się na te re nie bio lo gicz nie czyn nym,
chy ba że prze pi sy od ręb ne sta no wią ina czej.

2. Na sło necz nie nie pla cu za baw dla dzie ci po win no
wy no sić co naj mniej 4 go dzi ny, li czo ne w dniach rów no -
no cy (21 mar ca i 21 wrze śnia) w go dzi nach 1000–1600.
W za bu do wie śród miej skiej do pusz cza się na sło necz nie -
nie nie krót sze niż 2 go dzi ny. 

3. Od le głość pla ców i urzą dzeń, o któ rych mo wa w ust.
1, od li nii roz gra ni cza ją cych uli cę, od okien po miesz czeń
prze zna czo nych na po byt lu dzi oraz od miejsc gro ma -
dze nia od pa dów po win na wy no sić co naj mniej 10 m.

§ 42 1. Bra my i furt ki w ogro dze niu nie mo gą otwie -
rać się na ze wnątrz dział ki. 2. Furt ki w ogro dze niu przy
bu dyn kach miesz kal nych wie lo ro dzin nych i bu dyn kach
uży tecz no ści pu blicz nej nie mo gą utrud niać do stę pu do
nich oso bom nie peł no spraw nym po ru sza ją cym się na
wóz kach in wa lidz kich.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry  z dnia 12 kwiet nia 2002 r. 
w spra wie wa run ków tech nicz nych ja kim po win ny 

od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie

Art. 2. Ile kroć w usta wie jest mo wa o:
9) in fra struk tu rze ogro do wej – na le ży przez to ro zu -

mieć bu dyn ki i bu dow le, ogro dze nia, ale je i dro gi ogro -
do we, pla ce za baw, świe tli ce, hy dro for nie, sie ci
wo do cią go we i ener ge tycz ne oraz in ne urzą dze nia znaj -
du ją ce się na te re nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go
prze zna czo ne do wspól ne go uży wa nia przez oso by ko -

rzy sta ją ce z dzia łek oraz słu żą ce do za pew nie nia pra wi -
dło we go funk cjo no wa nia ro dzin ne go ogro du dział ko -
we go, o ile nie wcho dzą w skład przed się bior stwa;

9a) al ta nie dział ko wej – na le ży przez to ro zu mieć wol -
no sto ją cy bu dy nek re kre acyj no -wy po czyn ko wy lub in -
ny obiekt bu dow la ny speł nia ją cy ta ką funk cję, po ło żo ny
na te re nie dział ki w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym, 
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o po wierzch ni za bu do wy do 35 m2 oraz o wy so ko ści do
5 m przy da chach stro mych i do 4 m przy da chach pła -
skich, przy czym do po wierzch ni za bu do wy nie wli cza
się ta ra su, we ran dy lub gan ku, o ile ich łącz na po -
wierzch nia nie prze kra cza 12 m2 ;

Art. 13. 1. Na te re nie dział ki nie mo że znaj do wać się: 
1) al ta na dział ko wa nie speł nia ją ca wy ma gań okre ślo -

nych w art. 2 pkt 9a; 
2) obiekt go spo dar czy o po wierzch ni za bu do wy prze -

kra cza ją cej 35 m2 oraz o wy so ko ści prze kra cza ją cej 5 m
przy da chach stro mych i 4 m przy da chach pła skich. 

2. W przy pad ku po wzię cia in for ma cji, że na te re nie
dział ki wy bu do wa no, nad bu do wa no lub roz bu do wa no
al ta nę dział ko wą lub in ny obiekt z na ru sze niem prze pi -
sów pra wa, sto wa rzy sze nie ogro do we zgła sza na ru sze nie
do wła ści we go or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz nej. 

3. Na ru sze nie stwier dzo ne przez wła ści wy or gan ad -

mi ni stra cji pu blicz nej sta no wi pod sta wę do roz wią za nia
umo wy w try bie okre ślo nym w art. 36 ust. 3. 

Art. 13a. 1. Dział ko wiec mo że wy stą pić do wła ści we -
go or ga nu nad zo ru bu dow la ne go z wnio skiem o wy da nie
za świad cze nia po twier dza ją ce go zgod ność wy bu do wa -
nej al ta ny dział ko wej z wy ma ga nia mi okre ślo ny mi w art.
2 pkt 9a. 

2. Do wnio sku, o któ rym mo wa w ust. 1, do łą cza się: 
1) ak tu al ny na dzień zło że nia wnio sku wy pis z ewi -

den cji dzia łek, o któ rej mo wa w art. 51; 
2) oświad cze nie dział kow ca o po wierzch ni za bu do wy

al ta ny dział ko wej znaj du ją cej się na je go dział ce, za wie -
ra ją ce rów nież wska za nie po wierzch ni ta ra sów, we rand
lub gan ków. 

3. Za wy da nie za świad cze nia, o któ rym mo wa w ust. 1,
nie po bie ra się opła ty skar bo wej.

4. Stanowisko Krajowej Rady PZD

STANOWISKO
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 18 ma ja 2016 r.
w spra wie wnio sku Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich

do Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go do ty czą ce go sto so wa nia nad zo ru bu dow la ne go 
wo bec obiek tów nie wy ma ga ją cych zgło sze nia 

ani po zwo le nia na bu do wę   

Kra jo wa Ra da PZD uzna je za ko niecz ne usto sun ko wa -
nie się wo bec sta no wi ska Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -
skich (RPO) wy ra żo ne go we wnio sku do Na czel ne go
Są du Ad mi ni stra cyj ne go o roz strzy gnię cie za gad nie nia
praw ne go do ty czą ce go moż li wo ści sto so wa nia przez or -
ga ny bu dow la ne roz sze rzo ne go nad zo ru w sto sun ku do
obiek tów bu dow la nych, nie wy ma ga ją cych zgło sze nia,
ani po zwo le nia na bu do wę. Spra wa do ty czy więc rów -
nież al tan ogro do wych i z te go wzglę du roz strzy gnię cie
tej kwe stii mo że wpły nąć na sy tu ację praw ną oraz in te -
re sy dział kow ców, ro dzin nych ogro dów dział ko wych
oraz ca łe go Związ ku. 

Na wstę pie na le ży wy ja śnić, że w świe tle li te ral ne go
od czy ta nia usta wy – Pra wo bu dow la ne, obiek ty ta kie jak
al ta ny dział ko we, któ rych re ali za cja nie wy ma ga zgło -
sze nia al bo po zwo le nia na bu do wę, pod le ga ją nad zo ro -
wi bu dow la ne mu, któ ry spro wa dza się za sad ni czo do
ba da nia, czy da ny obiekt speł nia wa run ki umoż li wia ją -
ce je go zwol nie nie z obo wiąz ku zgło sze nia al bo uzy ska -
nia po zwo le nia na bu do wę. W kon tek ście spraw ROD,
or ga ny bu dow la ne sku pią się więc głów nie na pa ra me -
trach al tan dział ko wych (po wierzch ni za bu do wy oraz

wy so ko ści), gdyż te kry te ria de cy du ją o tym, że da ny
obiekt jest al ta ną dział ko wą i mo że zo stać zre ali zo wa ny
we dług od for ma li zo wa nych za sad. W efek cie stwier dze -
nie, że pa ra me try te zo sta ły prze kro czo ne jest rów no -
znacz ne z po trak to wa niem da ne go obiek tu nie ja ko
al ta ny dział ko wej, lecz sa mo wo li bu dow la nej pod le ga ją -
cej nor mal nym ry go rom, obej mu ją cym tak że roz biór kę.
Za sa dy te są więc czy tel ne; wy ma ga ją od dział kow ców,
aby ich al ta ny by ły przede wszyst kim zgod ne z pa ra me -
tra mi okre ślo ny mi w prze pi sach.

Po twier dze niem słusz no ści ta kie go po dej ścia są licz -
ne orze cze nia są dów ad mi ni stra cyj nych, w tym Na czel -
ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go (NSA), z któ rych wy ni ka,
że or ga ny bu dow la ne nie ma ją upraw nień do pro wa dze -
nia szer sze go nad zo ru wo bec ta kich obiek tów. Ozna cza
to, że je że li al ta na dział ko wa od po wia da wy ma ga nym
pa ra me trom, to nie by ło obo wiąz ku zgło sze nia czy uzy -
ska nia po zwo le nia na bu do wę, wo bec cze go al ta na nie
po win na być uzna na za sa mo wo lę bu dow la ną z in nych
przy czyn, a tym sa mym wy klu czo na jest moż li wość sto -
so wa nia sank cji prze wi dzia nych dla ta kich przy pad ków
(art. 50 i 51 usta wy – Pra wo bu dow la ne). Do ty czy to w
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szcze gól no ści po sta wie nia al ta ny dział ko wej na te re nie,
dla któ re go ta kiej moż li wo ści nie prze wi du je miej sco wy
plan za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. We dług oma -
wia nych orze czeń, ta ki przy pa dek nie mo że sta no wić
pod sta wy uzna nia al ta ny dział ko wej za sa mo wo lę i na ka -
za nia za nie cha nia ro bót al bo roz biór ki te go obiek tu ze
wzglę du na nie zgod ność z usta le nia mi pla ni stycz ny mi.
De cy du ją ce zna cze nie ma więc za sto so wa nie się dział -
kow ca do ja sno okre ślo ne go wy mo gu do ty czą ce go wy -
mia rów al ta ny.

Nie za leż nie od po wyż sze go po dej ścia, w orzecz nic -
twie są do wo -ad mi ni stra cyj nym ujaw ni ła się rów nież in -
na – mniej ko rzyst na – ten den cja in ter pre ta cyj na.
Przyj mu je ona, że wo bec obiek tów ta kich jak al ta ny
dział ko we, or ga ny bu dow la ne mo gą po dej mo wać szer -
szy nad zór, obej mu ją cy nie tyl ko spraw dza nia speł nie -
nia pod sta wo wych wa run ków (np. pa ra me trów), ale
rów nież od no szą cy się do in nych kry te riów (np. zgod -
no ści z usta le nia mi pla ni stycz ny mi). W kon se kwen cji ta
li nia orzecz ni cza uzna je rów nież do pusz czal ność sto so -
wa nia od po wied nich sank cji (wstrzy ma nie bu do wy, na -
kaz roz biór ki) w ra zie na ru sza nie tych do dat ko wych
kry te riów. 

Po wyż sza roz bież ność orzecz ni cza skło ni ła RPO do
skie ro wa nia wnio sku do NSA o jed no znacz ne roz strzy -
gnię cie te go za gad nie nia. Jed no cze śnie jed nak RPO za -
apro bo wał słusz ność dru giej z przed sta wio nych li nii
in ter pre ta cyj nych. Z oczy wi stych wzglę dów ta kie sta no -
wi sko sta no wi po waż ne za gro że nie dla wie lu dział kow -
ców. Tym bar dziej, że w swo im wy stą pie niu wska zu je
wprost na al ta ny dział ko we ja ko przy kład obiek tu, któ -
re go bu do wa nie jest ob ję ta tzw. re gla men ta cją praw no -
-bu dow la ną. Zda niem RPO, moż li wość roz po czę cia
bu do wy ta kie go obiek tu bez ja kiej kol wiek zgo dy i ak -
cep ta cji or ga nów bu dow la nych nie ozna cza, że nie mu -
si speł niać do dat ko wych wy ma gań, a zwłasz cza wa run -
ków tech nicz nych czy też usta leń pla ni stycz nych. Na po -
twier dze nie swo je go po glą du RPO po wo łał się na orze -
cze nie, z któ re go wy ni ka, że or ga ny bu dow la ne mo gą
wy dać na kaz roz biór ki wo bec obiek tu wy bu do wa ne -
go wbrew usta le niom miej sco we go pla nu za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go rów nież wów czas, gdy bu -
do wa ta ka nie mu sia ła być po prze dzo na uzy ska niem
po zwo le nia na bu do wę lub zgło sze niem.

Ma jąc to na uwa dze Kra jo wa Ra da PZD uzna je, że po -
gląd wy ra żo ny przez RPO jest nie tyl ko sprzecz ny z za -
sa da mi do ty czą cy mi al tan dział ko wych, ale zmie rza do
za ne go wa nia tych za sad, co gro zi ma so wym pod wa ża -
niem le gal no ści ist nie ją cych al tan, mi mo że speł nia ją
kry te ria do ty czą ce pa ra me trów. Je że li bo wiem NSA wy -
da orze cze nie zgod ne z ocze ki wa nia mi RPO, to zo sta nie
prze są dzo ne, że al ta ny dział ko we mu szą rów nież speł -
niać do dat ko we kry te ria, o któ rych wspo mnia no.  Za gro -
że nie dla dział kow ców wy ni ka stąd, że te kry te ria ni gdy

nie sto so wa no wo bec al tan dział ko wych. Pod ich ką tem
ni gdy nie oce nia no le gal no ści obiek tów na dział kach w
ROD. Uwzględ nie nie sta no wi ska RPO ozna cza ło by
więc swo istą „zmia nę re guł w trak cie gry”. Oka za ło by
się bo wiem, że są jesz cze do dat ko we wy ma ga nia, któ re
na le ża ło zre ali zo wać. Co wię cej, cho dzi o wy ma ga nia,
któ re w wie lu przy pad kach nie spo sób by ło speł nić nie
tyl ko ze wzglę du na obo wią zu ją ce za sa dy i po wszech ną
prak ty kę ich sto so wa nia, ale rów nież z uwa gi na uwa -
run ko wa nia lo kal ne oraz spe cy fi kę ROD i funk cję sa -
mych al tan. 

W oce nie Kra jo wej Ra dy PZD sta no wi sko RPO zmie -
rza de fac to do zrów na nia pod wzglę dem praw no -bu -
dow la nym al tan dział ko wych z bu dyn ka mi miesz kal -
ny mi. Rzecz nik do ko nał bo wiem prze glą du od po wied -
nich orze czeń i opo wie dział się po stro nie jed nej z dwóch
kon ku ren cyj nych li nii orzecz ni czych. Za bra kło jed nak
ca ło ścio wej ana li zy prze pi sów, a zwłasz cza roz wa że nia
przy czyn zwol nie nia nie któ rych obiek tów z obo wiąz ków
re gla men ta cyj nych. 

Mak sy mal ne od for ma li zo wa nie pro ce su sta wia nia al -
tan dział ko wych słu ży re ali za cji funk cji, ja kie speł nia ją
ROD dla spo łe czeń stwa, miast i przy ro dy. Ogra ni cze nie
ich pa ra me trów oraz wpro wa dze nie dal szych re stryk cji
co do ich wy ko rzy sta nia sta no wi kon se kwen cję te go od -
for ma li zo wa nia i zwol nie nia z re gla men ta cji, któ rą ob ję -
to przede wszyst kim bu dyn ki miesz kal ne. Ozna cza to,
że ma my do czy nie nia z in ny mi obiek ta mi, któ re wła -
śnie dla te go nie pod le ga ją obo wiąz ko wi zgło sze nia lub
uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę, iż ze wzglę du na swo -
ją kon struk cję i funk cje nie mu szą być ob ję te peł ny mi
ry go ra mi praw no -bu dow la ny mi. 

W tym kon tek ście moż na uznać, że w sta no wi sku RPO
wy raź nie bra ku je szer sze go spoj rze nia; nie spo sób bo -
wiem oce niać prze pi sów nad zor czych bez me ry to rycz -
nej ana li zy funk cji, któ rym ma ją słu żyć. Sko ro RPO
wy cho dzi po za li te ral ne brzmie nie tych prze pi sów, to
miał obo wią zek oce ny, cze mu ma słu żyć po stu lo wa ne
przez nie go roz sze rze nie nad zo ru bu dow la ne go. Po wi -
nien więc wy ja śnić, ja ki jest sens trak to wa nia np. al tan
dział ko wych, czy też ka bin te le fo nicz nych lub obiek tów
ma łej ar chi tek tu ry ni czym bu dyn ków miesz kal nych.

Kra jo wa Ra da PZD zwra ca rów nież uwa gę, że sta no -
wi sko RPO w ogó le nie uwzględ nia fak tu, że obo wią zek
zgło sze nia al bo uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę nie jest
ce lem sa mym w so bie, ale sta no wi swo iste za bez pie cze -
nie speł nie nia do dat ko wych wy ma gań (kry te riów) wa -
run ku ją cych moż li wość roz po czę cia bu do wy. Do ty czy
to w szcze gól no ści zgod no ści za mie rze nia bu dow la ne go
z usta le nia mi pla ni stycz ny mi oraz od po wied ni mi wa run -
ka mi tech nicz ny mi. Ta kie roz wią za nie chro ni rów -
nież in te re sy oby wa te la, któ ry przed roz po czę ciem ro bót
już wie, że speł nił wszyst kie wy ma ga nia. Moż na więc
uznać, że me cha nizm ten zo stał ce lo wo wpro wa dzo ny
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przez usta wo daw cę. W kon se kwen cji obiek ty cał ko wi -
cie zwol nio ne z ta kiej re gla men ta cji, jak np. al ta ny dział -
ko we, nie są ob ję te ty mi do dat ko wy mi wy ma ga nia mi.
W ta kim bo wiem przy pad ku ist niał by bo wiem ja kiś me -
cha nizm „kon tro li pre wen cyj nej” ze stro ny or ga nów bu -
dow la nych, tak jak to ma miej sce w sto sun ku do in nych
obiek tów, np. bu dyn ków miesz kal nych. Je go brak mu si
więc ozna czać, że wo lą ra cjo nal ne go usta wo daw cy by -
ło ogra ni cze nie kry te riów le gal no ści ta kich obiek tów do
wy mo gów wy raź nie wska za nych we wła ści wych prze -
pi sach.

W tym kon tek ście Kra jo wa Ra da PZD pra gnie za uwa -
żyć, że – w od róż nie niu od in nych obiek tów – za sad ni -
cze wy ma ga nia co do al tan dział ko wych nie zo sta ły
ure gu lo wa ne w usta wie – Pra wie bu dow la nym, ale w
szcze gól nej usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Ten za bieg usta wo daw cy wy raź nie po twier dza
spe cy ficz ny cha rak ter i funk cje al tan dział ko wych, rów -
nież w aspek cie pra wo -bu dow la nym. Wska zu je rów nież,
że nie spo sób trak to wać tych obiek tów do kład nie tak sa -
mo jak in nych, szcze gól nie pod le ga ją cych peł nej re gla -
men ta cji.

Ma jąc na uwa dze po wyż sze kon sta ta cje na le ży przy -
jąć, że sta no wi sko RPO, zwłasz cza wo bec ta kich obiek -
tów jak al ta ny dział ko we, jest błęd ne. Nie zmie nia to
jed nak fak tu, że wnio sek do NSA zo stał już zło żo ny.
Uru cho mio ny zo stał bo wiem pro ces, któ ry mo że za koń -
czyć się wy da niem orze cze nia, sta wia ją cym pod zna -
kiem za py ta nia le gal ność ist nie ją cych al tan. Mo że więc
na stą pić po wtór ka sy tu acji sprzed kil ku lat, kie dy tak że
orze cze nie NSA za po cząt ko wa ło pro blem do ty czą cy al -
tan, któ ry zo stał roz wią za ny do pie ro na sku tek uchwa le -
nia pro jek tu oby wa tel skie go zło żo ne go przez Zwią zek
w imie niu dział kow ców.

Kra jo wa Ra da PZD pod kre śla, że obec ny pro blem wy -
wo ła ny wnio skiem RPO tak że ro dzi po dob ne za gro że -
nia. Nie ko rzyst ne orze cze nie NSA otwo rzy bo wiem
dro gę do uzna wa nia za sa mo wo le bu dow la ne wszyst -
kich al tan dział ko wych, któ re bę dą od bie ga ły od usta -
leń ak tów pla ni stycz nych lub nie uwzględ nia ły
sto sow nych wa run ków tech nicz nych dla bu dyn ków.
Na ra zi to dział kow ców na ma so we roz biór ki al tan
dział ko wych. Co wię cej, uzna nie al ta ny dział ko wej za
sa mo wo lę bu dow la ną ozna cza rów nież, że bę dzie trak to -
wa na ja ko „obiekt wy ko na ny nie zgod nie z pra wem”,
cze go efek tem bę dzie brak upraw nie nia dział kow ca do

otrzy ma nia od szko do wa nia w ra zie li kwi da cji ogro du
oraz wy na gro dze nia w przy pad ku zby cia dział ki. Tak po -
waż ne kon se kwen cje mo gą ude rzyć w dział kow ców na
sku tek ini cja ty wy RPO. By ło by to ude rze nie w fun da -
men tal ne pra wa pol skich dział kow ców, w tym pra wa
ma jąt ko we.

Po wyż sze za gro że nie wy ni ka ją ce z ewen tu al ne go
uwzględ nie nia przez NSA sta no wi ska RPO ka że za py -
tać o in ten cje Rzecz ni ka w kon tek ście je go za sad ni czej
ro li ustro jo wej. Wszak RPO ma obo wią zek stać na stra -
ży wol no ści, praw czło wie ka i oby wa te la. Tym cza sem
je go ini cja ty wa wła śnie go dzi w te pra wa. Wła ści wie nie
wia do mo ja ki jest zwią zek mię dzy zło żo nym wnio skiem
i za ję tym sta no wi skiem RPO a ko niecz no ścią obro ny
wol no ści i praw oby wa tel skich. Sam Rzecz nik ni gdzie
te go nie wy ja śnia. Nie wia do mo za tem w czy im in te re -
sie wy stą pił do NSA. Bio rąc jed nak pod uwa gę ewen tu -
al ne kon se kwen cje uwzględ nie nia je go sta no wi ska przez
NSA moż na stwier dzić, że dzia ła nia RPO są sprzecz ne z
in te re sa mi za in te re so wa nych oby wa te li, a zwłasz cza pol -
skich dział kow ców. Nie ko rzyst ne orze cze nie NSA zrów -
na bo wiem pod wzglę dem sy tu acji praw nej więk szość
dział kow ców z oso ba mi, któ re jaw nie i ra żą co ła mią pra -
wo w ROD po przez po nadnor ma tyw ne bu dow nic two i
za miesz ki wa nie. Ten aspekt spra wy jest zna mien ny, gdyż
nie daw no RPO wy stę po wał w in te re sie wła śnie ta kich
osób, kry ty ku jąc dzia ła nia Związ ku zmie rza ją ce do eg -
ze kwo wa nia od nich pra wa. Dzi siaj zaś zgła sza ini cja ty -
wę zmie rza ją cą do po sta wie nia uczci wych dział kow ców
do kład nie w sy tu acji bro nio nych przez sie bie osób. Jest
to za dzi wia ją cy zbieg oko licz no ści, któ ry ro dzi nie po ko -
ją ce sko ja rze nia.

Dla te go też ma ją ce po wyż sze na uwa dze Kra jo wa Ra -
da PZD wy ra ża swój sprze ciw wo bec ini cja ty wy RPO,
któ ra mo że spo wo do wać ma so we pod wa ża nie le gal no ści
se tek ty się cy al tan dział ko wych po przez uzna wa nie ich
za sa mo wo le bu dow la ne. Kon se kwen cją te go sta nu rze -
czy bę dzie na ra że nie pol skich dział kow ców na ko niecz -
ność roz bió rek swo ich al tan oraz utra tę pra wa do
na leż nej im re kom pen sa ty za wła sny ma ją tek. Tym sa -
mym ini cja ty wę Rzecz ni ka na le ży oce nić ja ko sprzecz -
ną z je go za sad ni czym za da niem - obro ny wol no ści i
praw oby wa tel skich. Z te go wzglę du Kra jo wa Ra da PZD
wzy wa RPO do wy co fa nia swo je go wnio sku w in te re sie
pol skich oby wa te li, a zwłasz cza se tek ty się cy pol skich
dział kow ców.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 18 ma ja 2016 r.

Pod stanowiskiem swoje podpisy złożyli wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie KR PZD.
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Uchwa łą nr 44/2011 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z
dnia 30 mar ca 2011 w spra wie spo rzą dza nia spra woz dań
z pla nu i re ali za cji in we sty cji i re mon tów w ROD, okrę -
go we za rzą dy PZD zo bo wią za ne by ły do prze ka zy wa nia
do Kra jo wej Ra dy PZD spra woz dań w za kre sie wy ko -
na nia przez ro dzin ne ogro dy dział ko we przy ję tych pla -
nów in we sty cji i re mon tów. Po wyż sza uchwa ła zo sta ła
zmie nio na 20 paź dzier ni ka 2015 r. uchwa łą nr 263/2015
Pre zy dium KR PZD. No wa uchwa ła nie wpro wa dzi ła
zmian w za kre sie spra woz daw czo ści. Dla te go też, jak co
ro ku, okrę gi by ły zo bo wią za ne do prze sła na do dnia 30
kwiet nia 2016 r. spra woz dań za 2015 rok.   

Więk szość okrę go wych za rzą dów PZD prze ka za ło po -
wyż sze spra woz da nia w wy zna czo nym ter mi nie. Je dy -
nie 9 okrę go wych za rzą dów PZD prze sła ło swo je
in for ma cje w ter mi nie póź niej szym, jed nak opóź nie nie
to wy no si ło nie wię cej niż do 5 dni. Na to miast OZ Ma -
zo wiec ki PZD w War sza wie nie prze słał w ogó le spra -
woz da nia z wy ko na nia pla nu in we sty cji i re mon tów,
dla te go też wszel kie da ne przed sta wio ne w ni niej szym
opra co wa niu nie uwzględ nia ją okrę gu Ma zo wiec kie go.  

Zgod nie z § 1 ust. 3 uchwa ły nr 263/2015, w przy pad -
ku włą cze nia do pla nu no wych in we sty cji lub re mon tów,
okrę gi zo sta ły zo bo wią za ne do prze sy ła nia zak tu ali zo -
wa nych da nych. Po wyż sze ak tu ali za cje prze sła ły na stę -
pu ją ce okrę go we za rzą dy PZD: w Le gni cy, w Lu bli nie,
Łódz ki, Ma zo wiec ki, Pod la ski, w Po zna niu i w Zie lo nej
Gó rze.

Po zak tu ali zo wa niu pla nów in we sty cji i re mon tów
przez część okrę go wych za rzą dów PZD na le ży stwier -
dzić, iż pla na mi in we sty cji i re mon tów zo sta ło ob ję -
tych 1 053 ogro dy. Łącz nie za pla no wa no 1 495  za dań
in we sty cyj no-re mon to wych.

Z po wyż szych za pla no wa nych za dań ro dzin ne
ogro dy dział ko we wy ko na ły 1 321 za dań in we sty cyj -
no-re mon to wych w 1 020 ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Łącz nie ro dzin ne ogro dy dział ko we zre-
ali zo wa ły za da nia w 21,7% ROD zlo ka li zo wa nych na
te re nie Pol ski o łącz nej war to ści 21 632 382 zł. 

Naj więk szy pro cent ogro dów, w któ rych prze pro -
wa dzo no za da nia re mon to wo-in we sty cyj ne w sto sun -
ku do licz by ROD w da nym OZ PZD funk cjo nu je 
w okrę gu:

• war miń sko -ma zur skim - 57% (na 168 ROD za da nia
zre ali zo wa no w 95 ROD);

• pod kar pac kim – 70% (na 169 ROD za da nia zre ali -
zo wa no w 119 ROD);

• słup skim – 65% - (na 23 ROD za da nia zre ali zo wa -
no w 15 ROD);

Z ko lei naj mniej szy pro cent ogro dów, w któ rych zre -
ali zo wa no pra ce w sto sun ku do licz by ROD w da nym
OZ PZD, znaj du je się w okrę gu:

• byd go skim – 4% (na 203 ROD za da nia zre ali zo wa -
no w 8 ROD);

• el blą skim – 7% (na 76 ROD za da nia zre ali zo wa no
w 5 ROD);

• ma ło pol skim – 4% (na 251 ROD za da nia zre ali zo -
wa no w 9 ROD);

Ana li zu jąc pro cent wy ko na nia in we sty cji i re mon tów
w sto sun ku do pla nów, na le ży stwier dzić, iż naj bli żej by -
ły na stę pu ją ce okrę gi: w El blą gu, w Ko sza li nie, w Pi le 
i w Po zna niu – ogro dy w tych okrę gach wy ko na ły plan
in we sty cji i re mon tów w 100%. Z ko lei w okrę gach: 

• w Gdań sku (wy ko na nie w sto sun ku do pla nu 
– 141%,) 

• Pod kar pac kim (wy ko na nie w sto sun ku do pla nu 
– 372%,)  

• Ślą skim (wy ko na nie w sto sun ku do pla nu – 154%,)  
zre ali zo wa no za da nia w więk szej licz bie ROD niż by -

ło to w pla nach.
Na to miast w okrę gach: 
• w Le gni cy (wy ko na nie w sto sun ku do pla nu – 61%,)  
• Ma ło pol skim (wy ko na nie w sto sun ku do pla nu –

28%,)
• we Wro cła wiu (wy ko na nie w sto sun ku do pla nu –

67%,)  
wy ko na no za da nia w mniej szej ilo ści ROD niż by ło to

za pla no wa ne. Po wyż sze jed nak mo że wy ni kać z fak tu, iż
część za dań wy ko ny wa nych jest w cią gu kil ku lat. 

IV. OCENA REALIZACJI PLANÓW INWESTYCJI 
I REMONTÓW W ROD W 2015 ROKU

1. Informacja nt. realizacji planów inwestycji i remontów w ROD przyj´tych
przez OZ PZD za 2015 rok
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W za kre sie bu do wy no wej in fra struk tu ry o łącz nej
war to ści 8 818 580 zł, ro dzin ne ogro dy dział ko we wy ko -
na ły na stę pu ją ce za da nia:

• W za kre sie ogro dzeń wy ko na no:
– 14 462 m² ogro dze nia;
– 53 bra my;
– 43 furt ki;

Łącz ny koszt ww. za dań wy niósł 1 126 707 zł.

• W za kre sie sie ci wo do cią go wej wy ko na no m.in.:
– 28 pomp wod nych:
– 1 szt. in nych urzą dzeń  wod nych; 
– 1 048 punk tów czer pal nych wo dy;
– 31 795 mb sie ci wo do cią go wej.

Po nad to, bu do wa no no we dre na że, za su wy i przy łą cza.
Łącz ny koszt – 2 230 303 zł.

• 43 309 mb sie ci ener ge tycz nej na kwo tę 2 530 396
zł. Po nad to bu do wa no roz dziel nie prą du i za kła da -
no no we skrzyn ki elek trycz ne.

• W za kre sie do mów dział kow ca i in nych bu dyn -
ków wy bu do wa no m.in.:
– 782 m² biur;
– 920 m² świe tlic;
– 169 m² bu dyn ków go spo dar czych;

Po nad to, bu do wa no wia ty, ta ra sy i ocie pla no bu dyn ki.
Łącz ny koszt – 

– 1 025 163 zł.
• W za kre sie ochro ny śro do wi ska wy ko na no m.in.:

– 1 145 mb ka na li za cji sa ni tar nej;
– 6 sa ni ta ria tów.

Wy ko ny wa no tak że no wą me lio ra cję w ROD. Łącz ny
koszt – 711 146 zł.

• W za kre sie dróg i alej ogro do wych wy ko na no
m.in.:
– 10 959 m² dróg i alej;
– 3 377 m² par kin gów;

Łącz ny koszt – 675 039 zł.
W za kre sie te re nów re kre acyj nych wy ko na no m.in. 

1 800 m² pla ców za baw. Łącz ny koszt – 149 038 zł.
Po nad to, wy ko na no sze reg in nych za dań to wa rzy szą -

cych in we sty cjom, ta kich jak no we ta bli ce in for ma cyj ne,
pla ny za go spo da ro wa nia ogro dów czy mo ni to ring.

Ana li zu jąc kwe stię ilo ści ROD, w któ rych prze pro wa -
dzo no ww. pra ce, na le ży stwier dzić, iż naj wię cej za dań
zwią za nych by ło z bu do wą no wych sie ci ener ge tycz nych
(w 92 ROD). Na to miast naj mniej za dań do ty czy ło te re -
nów re kre acyj nych. Szcze gó ło wy wy kres przed sta wia
się na stę pu ją co:

BUDOWA NOWEJ INFRATSRUKTURY W ROD W 2015 ROKU.

Rodzaj zadań i ilość ROD objętych budową nowej infrastruktury w ROD
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Rów nież naj droż szy mi za da nia mi by ły pra ce przy bu -
do wie sie ci ener ge tycz nych. Po chło nę ły bo wiem pra wie

29% wszyst kich środ ków prze zna czo nych na bu do wę in -
fra struk tu ry w ROD.
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W badanym okresie rodzinne ogrody działkowe
wykonały w zakresie remontów i modernizacji zadania o
łącznej wartości 12 813 802 zł. Rodzaje zadań:

• W zakresie ogrodzeń wyremontowano lub zmo-
dernizowano na łączną kwotę 2 757 066 zł, m.in.:

– 48 914 m² ogrodzeń;
– 111 bram;
– 91 furtek;
• W zakresie sieci wodociągowej – na kwotę 2 932

808 zł – wyremontowano lub zmodernizowano:
– 29 szt. hydroforni;
– 53 pompy wodne;
– 45 innych urządzeń wodnych;
– 360 punktów czerpalnych wody;
– 45 538 mb sieci wodociągowej.
• Wyremontowano 38 203 mb sieci energetycznej

na kwotę 2 842 438 zł.
• W zakresie domów działkowca i innych bu-

dynków na kwotę 3  095 747 zł zmodernizo-
wano m.in.:

– 6 100 m² biur;
– 9 650 m² świetlic;
– 1 816 m² budynków gospodarczych.

• W zakresie ochrony środowiska – na kwotę 233
866 zł – wyremontowano:
– 2 698 m² pasów zieleni;
– 544 mb kanalizacji sanitarnej;
– 4 szt. sanitariatów.

• W zakresie dróg i alej – na kwotę 643 280 zł 
– zmodernizowano:
– 19 866 m² dróg i alej ogrodowych;
– 946 m² parkingów;

• W zakresie terenów rekreacyjnych wyremonto-
wano  1 427 m² placów zabaw i wykonano inne
prace modernizacyjne na kwotę 27 810 zł.

W zakresie remontów i modernizacji ROD, najwięcej
zadań dotyczyło ogrodzeń (253 ROD) i domów
działkowca i budynków administracyjnych (190 ROD).
Z kolei najmniej prac dotyczyło terenów rekreacyjnych.

Wartość i rodzaj zadań objętych budową nowej infrastruktury w ROD
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REMONTY I MODERNIZACJE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY W ROD W 2015 ROKU
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Rodzaj zadań i ilość ROD objętych remontami i modernizacją

Wartość i rodzaj zadań objetych remontami i modernizacją
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War tość po szcze gól nych za dań re mon to wo – mo der ni za cyj nych dla wszyst kich ROD przed sta wia się na stę pu ją co:

Powyższy wykres wskazuje, iż najdroższymi zadaniami były prace przy remontach domów działkowca i sieci
wodociągowych.
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W 2015 ro ku ro dzin ne ogro dy dział ko we za pla no wa -
ły wy dat ki na łącz ną kwo tę 28 880 507 zł. Na to miast wy -
ko na nie tych za dań wy nio sło 21 632 382 zł.

Z in for ma cji prze ka za nych przez okrę go we za rzą dy
PZD wy ni ka, iż 17 854 665 zł sta no wi ły środ ki wła sne
ROD.  Jest to kwo ta sta no wią ca 81,3% wszyst kich źró -
deł fi nan so wa nia. Naj więk szy pro cent po kry cia za dań
in we sty cyj no-re mon to wych ze środ ków wła snych ROD
wy stą pił w ogro dach po ło żo nych na te re nie funk cjo no -
wa nia OZ PZD: w Czę sto cho wie (98%), w Go rzo wie
Wlkp. (96%), w Ko sza li nie (95%), Łódz kim (95%),
Opol skim (94%), w Po zna niu (94%) i w Szcze ci nie
(91%). 

Kwo ta 3 540 133 zł po cho dzi ła z wy pła co nych do ta cji
przy zna nych przez or ga ny wyż sze PZD. Sta no wi ło to
16,4% wszyst kich środ ków prze zna czo nych na in we sty -
cje i re mon ty w ROD w 2015 ro ku. Naj więk szy pro cent
po kry cia kosz tów prac z do ta cji PZD w sto sun ku do war -
to ści za dań ogó łem w da nym OZ PZD, wy stą pił w okrę -
gu: lu bel skim (23%), pod la skim (41%), słup skim (21%),
su dec kim (21%), ślą skim (28%), to ruń sko-wło cław skim
(23%) i wro cław skim (29%). Na to miast ogro dy z OZ
PZD w Czę sto cho wie (2%), Opol skim (2%) i w Po zna -

niu (3%) otrzy ma ły bar dzo nie wiel kie do ta cje na za da nia
in we sty cyj no – re mon to we w ROD w sto sun ku do war -
to ści za dań ogó łem.

Ostat nim źró dłem fi nan so wa nia in we sty cji i re mon -
tów w ROD by ły środ ki ze wnętrz ne, w skład któ rych
wcho dzą m.in. do ta cje z jed no stek sa mo rzą dów te ry to -
rial nych i Skar bu Pań stwa. Z prze ka za nych przez okrę -
go we za rzą dy PZD in for ma cji wy ni ka, iż za le d wie 2,3%
środ ków po cho dzi ło z ze wnętrz nych źró deł (tj. 
507 584 zł). Naj więk szy pro cent fi nan so wa nia ro bót re -
mon to wo-in we sty cyj nych z tzw. środ ków ze wnętrz nych
wy stą pił w OZ PZD: w Byd gosz czy (21%), w Ka li szu
(6%) i w Pod kar pac kim (11%). Z ko lei ROD po ło żo ne
na te re nie dzia ła nia okrę go wych za rzą dów PZD: w Czę -
sto cho wie, w El blą gu, w Gdań sku, w Go rzo wie Wlkp.,
w Ko sza li nie, w Lu bli nie, Łódz kim, Ma ło pol skim, War -
miń sko-Ma zur skim, Pod la skim, w Słup sku, w Szcze ci -
nie, Ślą skim, To ruń sko-Wło cław skim i w Zie lo nej Gó rze
w ogó le nie otrzy ma ły żad ne go wspar cia z ze wnątrz.

Po niż szy wy kres ob ra zu je po szcze gól ne źró dła fi nan -
so wa nia i ich pro cent wzglę dem ogól nej war to ści za dań
in we sty cyj no – re mon to wych w ROD w 2015 ro ku.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH W ROD.

Przeprowadzone badanie z zakresu realizacji
inwestycji i remontów w ROD w 2015 roku ukazuje, iż
ich ilość w dalszym ciągu jest niewystarczająca.
Sygnałem alarmującym jest także fakt zmniejszenia

zarówno liczby ROD, w których zrealizowano zadania,
jak i ilość tych zadań w stosunku do lat poprzednich. Z
roku na rok inwestycji i remontów w ROD jest coraz
mniej. Doskonale obrazuje to niniejszy wykres:

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 



36

• w 2012 ro ku –w 31% ROD prze pro wa dzo no in we -
sty cje i re mon ty (1 983 za da nia w 1 515 ROD);

• w 2013 ro ku – w 34% ROD prze pro wa dzo no in we -
sty cje i re mon ty 

(2 097 za dań w 1 687 ROD);

• w 2014 ro ku – w 28% ROD prze pro wa dzo no in we -
sty cje i re mon ty (1 734 za da nia w 1 335 ROD);

• w 2015 ro ku – w 22% ROD prze pro wa dzo no in we -
sty cje i re mon ty (1 321 za dań w 1 020 ROD).  

Rów nież war tość za dań jest znacz nie niż sza.
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Po wyż sze da ne win ny zmo bi li zo wać wszyst kie struk -
tu ry Związ ku do wy tę żo nej pra cy, któ ra prze ło ży się w
la tach na stęp nych na zwięk sze nie in we sty cji i re mon tów
w ROD.

Dla te go też ko niecz ne jest, aby:
• dą żyć do zwięk sze nia ini cjo wa nia za dań in we sty -

cyj no – re mon to wych w ROD, 
• kre ować po li ty kę in we sty cyj ną po le ga ją cą na sta -

łym uno wo cze śnia niu ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych i po pra wie ich wi ze run ku po przez ich wy po sa-
ża nie w no wo cze sne urzą dze nia, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem pod sta wo wych ele men tów in fra -
struk tu ry, ma ją cych wpływ na funk cjo nal ność ogro -
dów. W tym ce lu nie oce nio ną po mo cą win na być
uchwa ła nr  5/IV/2015 KR PZD z dnia 25.11.2015 r.,
w spra wie pro gra mu „Uno wo cze śnia nie in fra struk -
tu ry ro dzin nych ogro dów dział ko wych – ROD XXI
wie ku”, 

• ak tyw nie pro mo wać wśród dział kow ców ko niecz -
ność pro wa dze nia in we sty cji i re mon tów w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych,

• po dej mo wać te mat in we sty cji i re mon tów w ROD
na  na ra dach z za rzą da mi ROD i na stro nach in ter -
ne to wych okrę go wych za rzą dów PZD i Kra jo wej
Ra dy PZD,

• zwięk szyć za an ga żo wa nie in spek to rów ds. in we sty -
cji w or ga ni zo wa nie, pro wa dze nie i nad zór nad pro -

wa dzo ny mi w ROD in we sty cja mi i re mon ta mi,
• udzie lać za rzą dom ROD po mo cy, w ce lu prze strze -

ga nia pro ce dur in we sty cyj no – re mon to wych obo -
wią zu ją cych w Związ ku jak i prze pi sów po w-
szech nie obo wią zu ją cych,

• pro mo wać wśród dział kow ców źró dła, z któ rych
ogro dy mo gą sta rać się o wspar cie fi nan so we, w
tym:
– Fun dusz Sa mo po mo co wy, z któ re go ROD mo gą

otrzy my wać ni sko opro cen to wa ne po życz ki ( w
2016 ro ku 2% w ska li ro ku),

– Kra jo wy i okrę go we Fun du sze Roz wo ju ROD, z
któ rych ROD mo gą uzy skać bez zwrot ne do ta cje,

– do ta cje ce lo we z bu dże tu gmi ny – art. 17 usta wy
o ROD, któ ry da je pod sta wę praw ną do udzie la -
nia wspar cia fi nan so we go dla ROD z bu dże tu
gmin w za kre sie skła da nia sto sow nych wnio sków
na do fi nan so wa nie re ali zo wa nych w ROD za dań
na bu do wę lub mo der ni za cję in fra struk tu ry ogro -
do wej, je że li wpły nie to na po pra wę wa run ków
do ko rzy sta nia z ROD przez dział kow ców, lub
zwięk szy do stęp ność spo łecz no ści lo kal nych do
tych ROD,

– bu dże ty oby wa tel skie,
– Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -

dar ki Wod nej i Wo je wódz kie Fun du sze Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej,

– środ ki unij ne.

opra co wa ła:
Agniesz ka Ru daw ska

WGG KR PZD

*ana li za wy ko na na bez da nych z OZ Ma zo wiec kie go PZD w War sza wie  
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2. Realizacja planu inwestycji i remontów
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iloÊç zadaƒ w planie inwestycji i remontów ogółem (liczba
zadaƒ nie musi byç to˝sama z iloÊcià ROD obj´tych planem)

% ROD, objętych planem inwestycji
i remontów w stosunku do wszystkich ROD

iloÊç ROD objętych planem

wielkoÊç zadaƒ 0      

wartoÊç zadaƒ 485,954 522,293 1 008,247 370,788 280,787 651,575

iloÊç ROD 52 40 92 38 30 68

wielkoÊç zadaƒ         0

wartoÊç zadaƒ 257,5 54,39 311,890 149,038 27,810 176,848

iloÊç ROD 10 7 17 15 7 22

wielkoÊç zadaƒ 0

wartoÊç zadaƒ 991,094 340,47 1 331,564 711,146 233,866 945,012

iloÊç ROD 36 42 78 28 34 62

wielkoÊç zadaƒ 18 294 30 221 48 514 14 700 23 655 38 355,08

wartoÊç zadaƒ 570,835 971,29 1 542,125 675,039 643,280 1 318,319

iloÊç ROD 41 86 127 36 66 102

wielkoÊç zadaƒ 5 058 27 937 32 995 5 336 29 889 35 224,4

wartoÊç zadaƒ 1 467,657 3 680,243 5 147,900 1 025,163 3 095,757 4 120,920

iloÊç ROD 79 240 319 71 190 261

wielkoÊç zadaƒ 45 595 39 513 85 108 48 544 38 236 86 780,3

wartoÊç zadaƒ 4 375,903 3 926,498 8 302,401 2 530,396 2 842,438 5 372,834

iloÊç ROD 101 131 232 92 133 225

wielkoÊç zadaƒ 3 589 53 647 57 236 30 520 42 044 72 563,6

wartoÊç zadaƒ 2 282,656 4 446,745 6 729,401 2 230,303 2 932,808 5 163,111

iloÊç ROD 62 154 216 70 170 240

wielkoÊç zadaƒ 32 993,2 65 569,3 98 562,5 14 507 49 090 63 596,42

wartoÊç zadaƒ 1 555,979 2 951,000 4 506,979 1 126,707 2 757,066 3 883,773

iloÊç ROD 84 281 365 81 253 334

zakres zadania

Êrodki zewn´trzne 857,350 507,584

dotacje PZD 5 172,616 3 540,133

Êrodki w∏asne ROD (partycypacja finansowa 22 850,541 17,584,665
cz∏onków ROD + praca na rzecz zadania)

wartoÊç zadaƒ ogó∏em (suma od 5 do 7) 28 880,507 21 632,382

OZ PZD WSZYSTKIE OZ PZD*

PLANY REALIZACJA
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1 495

21,70%

1 053

*badanie przeprowadzone bez danych z OZ Mazowieckiego PZD w Warszawie
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Kra jo wa Ra da PZD dzia ła jąc na pod sta wie § 130 pkt 2
sta tu tu PZD, stwier dza co na stę pu je:

§ 1
Po za po zna niu się z re ali za cją pla nów in we sty cji i re -

mon tów w ROD przy ję tych przez OZ PZD za 2015 rok
stwier dza, iż:

1) 1 020 ROD zre ali zo wa ło 1 321 za dań in we sty cyj no
– re mon to wych. Łącz nie ROD zre ali zo wa ły za da -
nia w 21,7% ROD zlo ka li zo wa nych na te re nie Pol -
ski.

2) Za kres prac re mon to wo-in we sty cyj nych obej mo -
wał:
a) ogro dze nia – w 334 ROD,
b) sieć wo do cią go wą – w 240 ROD,
c) sieć ener ge tycz ną – w 225 ROD,
d) do my dział kow ca/bu dyn ki adm. – w 261 ROD,
e) dro gi i ale je – w 102 ROD,
f) za da nia z za kre su ochro ny śro do wi ska, w tym pa -

sy zie le ni, ka na li za cja, me lio ra cja – w 62 ROD,
g) te re ny re kre acyj ne – w 22 ROD,
h) in ne za da nia to wa rzy szą ce in we sty cjom w tym

ta bli ce in for ma cyj ne, mo ni to ring – w 68 ROD.
3) ROD wy dat ko wa ły łącz nie 21 632 382 zł z cze go

81,3% sta no wi ły środ ki wła sne ROD, 16,4% po cho -
dzi ło z do ta cji przy zna nych przez or ga ny wyż sze
PZD, na to miast 2,3% po cho dzi ło z ze wnętrz nych
źró deł, w szcze gól no ści z do ta cji po cho dzą cych od
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go.

§ 2
Kra jo wa Ra da PZD kie ru je sło wa po dzię ko wa nia do

wszyst kich za rzą dów ROD, któ re pod ję ły trud re ali za cji
in we sty cji i re mon tów, a tak że do dział kow ców, któ rzy
po nie śli znacz ne ob cią że nia fi nan so we to wa rzy szą ce re -
ali za cji prac. Kra jo wa Ra da PZD do ce nia zna cze nie wy -
ko na nych in we sty cji i re mon tów, któ re uno wo cze śnia ją
ogro dy i czy nią je bar dziej przy ja zny mi dla dział kow -
ców oraz śro do wi ska. W szcze gól no ści, że prze pro wa -
dze nie in we sty cji i re mon tów w ak tu al nych wa run kach
spo łecz nych nie by ło ła twe i wy ma ga ło wie le pra cy i wy -
rze czeń. Kra jo wa Ra da PZD kie ru je rów nież po dzię ko -
wa nia do ko mi sji re wi zyj nych, któ re czu wa ły nad
re ali za cją in we sty cji i re mon tów, szcze gól nie w fa zie ich
roz li czeń. Kra jo wa Ra da PZD za chę ca wszyst kie za rzą -
dy ROD i wal ne ze bra nia w ogro dach do po dej mo wa nia

ini cja tyw in we sty cyj no -re mon to wych w swo ich ogro -
dach. Na szą pra cą po win ni śmy uczy nić ROD na mia rę
XXI wie ku. 

§ 3
Kra jo wa Ra da PZD rów no cze śnie do strze ga, iż z ro ku

na rok ro dzin ne ogro dy dział ko we re ali zu ją co raz mniej
in we sty cji i re mon tów. Ilość za dań in we sty cyj no – re -
mon to wych w ROD, jak i ich za kres, jest nie wy star cza -
ją cy w sto sun ku do po trzeb. Wie le ro dzin nych ogro dów
dział ko wych bądź nie po sia da pod sta wo wej in fra struk tu -
ry  tech nicz nej, w któ rą po wi nien być wy po sa żo ny każ -
dy ROD, bądź po wie lu la tach eks plo ata cji ule gła ona
de ka pi ta li za cji. Dla te go też Kra jo wa Ra da PZD zo bo -
wią zu je okrę go we za rzą dy do:

• ini cjo wa nia za dań in we sty cyj no-re mon to wych 
w ROD i ukie run ko wa nia dzia łal no ści in we sty cyj -
nej na dział kow ców i ROD, w ce lu po pra wy wa run -
ków ko rzy sta nia z ROD, 

• kre owa nia po li ty ki in we sty cyj nej po le ga ją cej na sta -
łym uno wo cze śnia niu ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych i po pra wie ich wi ze run ku po przez ich wy po-
sa ża nie w no wo cze sne urzą dze nia, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem pod sta wo wych ele men tów in fra -
struk tu ry, ma ją cych wpływ na funk cjo nal ność ogro -
dów. W tym ce lu nie oce nio ną po mo cą win na być
uchwa ła nr  5/IV/2015 KR PZD z dnia 25.11.2015 r.,
w spra wie pro gra mu „Uno wo cze śnia nie in fra struk -
tu ry ro dzin nych ogro dów dział ko wych – ROD XXI
wie ku”.  

• ak tyw ne go pro mo wa nia wśród dział kow ców ko -
niecz no ści pro wa dze nia in we sty cji i re mon tów 
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych,

• po dej mo wa nia te ma tu in we sty cji i re mon tów w
ROD na na ra dach z za rzą da mi ROD i na stro nach
in ter ne to wych okrę go wych za rzą dów PZD i Kra jo -
wej Ra dy PZD,

• zwięk sze nia za an ga żo wa nia in spek to rów ds. in we -
sty cji w or ga ni zo wa nie, pro wa dze nie i nad zór nad
pro wa dzo ny mi w ROD in we sty cja mi i re mon ta mi,

• udzie la nia za rzą dom ROD po mo cy, w ce lu pro wa -
dze nia in we sty cji i re mon tów z po sza no wa niem
prze pi sów po wszech nie obo wią zu ją cych, w szcze -
gól no ści prze pi sów pra wa bu dow la ne go, któ re przy -
czy nią się do pra wi dło we go prze pro wa dze nia
pla no wa nych prac bu dow la nych oraz po zwo lą unik -

UCHWAŁA NR 1/VII/2016
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 18 ma ja 2016 r.
w spra wie re ali za cji pla nów in we sty cji i re mon tów w ROD w 2015 ro ku.

3. Uchwała Krajowej Rady PZD
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nąć do dat ko wych kosz tów,
• zwięk sze nia po mo cy dla za rzą dów ROD w za kre sie

re ali za cji za dań na każ dym eta pie pro ce su bu dow la -
ne go,

• wy ko rzy sta nia przy ję te go w dniu 22.03.2016 r.
przez Kra jo wą Ra dę PZD „Otwar te go Pro gra mu
Roz wo ju Spo łecz ne go Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych”, któ ry wi nien być uwzględ nia ny przy re -
ali za cji in we sty cji i re mon tów w ROD,

• ko rzy sta nia z wy ni ków „Po wszech ne go prze glą du
za go spo da ro wa nia ROD i dzia łek w 2016 ro ku”,
któ re w naj bliż szych mie sią cach zo sta nie prze pro -
wa dzo ne we wszyst kich ogro dach dział ko wych w
Pol sce. Wy ni ki przed mio to we go prze glą du po ka żą
praw dę na te mat za go spo da ro wa nia i wy ko rzy sta -
nia ROD i dzia łek w ca łym kra ju, a tak że na kie ru ją
na za da nia, ja kie win ny być w nich prze pro wa dzo -
ne, tak aby ogro dy dział ko we sta ły się wi zy tów ką
nie tyl ko Związ ku i je go człon ków, ale i miast i mia -
ste czek, w któ rych funk cjo nu ją.   

• pro mo wa nia wśród dział kow ców źró deł, z któ rych
ogro dy mo gą sta rać się o wspar cie fi nan so we, w
tym:
a) Fun du szu Sa mo po mo co we go, z któ re go ROD

mo gą otrzy my wać ni sko opro cen to wa ne po życz -
ki,

b) Kra jo we go i okrę go wych Fun du szy Roz wo ju
ROD, z któ rych ROD mo gą uzy skać do ta cje,

c) do ta cji ce lo wych z bu dże tu gmi ny – art. 17 usta -
wy o ROD da je pod sta wę praw ną do udzie la nia
wspar cia fi nan so we go dla ROD z bu dże tu gmin
w za kre sie skła da nia sto sow nych wnio sków na
do fi nan so wa nie re ali zo wa nych w ROD za dań na
bu do wę lub mo der ni za cję in fra struk tu ry ogro do -
wej, je że li wpły nie to na po pra wę wa run ków do
ko rzy sta nia z ROD przez dział kow ców, lub

zwięk szy do stęp ność spo łecz no ści lo kal nych do
tych ROD,

d) bu dże tów oby wa tel skich,
e) Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i

Go spo dar ki Wod nej i Wo je wódz kich Fun du szy
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej,

f) Fun du szy eu ro pej skich, w szcze gól no ści Re gio -
nal nych Pro gra mów Ope ra cyj nych funk cjo nu ją -
cych w każ dym wo je wódz twie.

§ 4
Kra jo wa Ra da PZD zo bo wią zu je wszyst kie okrę go we

za rzą dy PZD do do ko na nia ana li zy zre ali zo wa nych za -
dań in we sty cyj no- re mon to wych w ROD w 2015 ro ku,
oce ny zja wi ska, wy pro wa dze nia wnio sków i przy ję cia
uchwał za da nio wych usta la ją cych kie run ki dzia łań, ma -
ją cych na ce lu zwięk sze nie in we sty cji i re mon tów 
w ROD.

§ 5
Kra jo wa Ra da PZD two rzy co raz lep sze wa run ki do

po dej mo wa nia in we sty cji i re mon tów w ROD. Przede
wszyst kim od by wa się to po przez się ga nie do no wych
źró deł fi nan so wa nia in we sty cji i re mon tów, jak rów nież
po moc in spek to rów ds. in we sty cji OZ PZD i dzia ła czy
spo łecz nych zaj mu ją cych się tą pro ble ma ty ką w OZ
PZD. Ogro dy mo gą rów nież li czyć na po moc praw ną
pra cow ni ków OZ PZD i KR PZD, a tak że służb fi nan so -
wych. Na le ży mieć na uwa dze, że nie mo że my w każ -
dym przy pad ku li czyć na po moc z ze wnątrz. Dla te go
mu si my wkła dać wię cej wy sił ku wła sne go, a tak że za an -
ga żo wa nia fi nan so we go w prze kształ ca nie ro dzin nych
ogro dów dział ko wych na mia rę roz wo ju miast i osie dli. 

§ 6
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 18 ma ja 2016 r.

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/Ta de usz JARZĘBAK
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W związ ku z wnio skiem or ga nu nad zo ru o pod ję cie
uchwa ły w przed mio cie wy kład ni po sta no wień Sta tu tu
PZD, KR PZD, dzia ła jąc na pod sta wie § 130 pkt 6 Sta -
tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
W świe tle po sta no wień § 14 ust. 2 Sta tu tu PZD,

pra wa człon ka do wy stę po wa nia z wnio skiem i po stu la -
tem do or ga nów PZD mo gą być wy ko ny wa ne wy łącz -
nie oso bi ście. 

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

V. INTERPRETACJA STATUTU PZD

UCHWAŁA NR 2/VII/2016
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 18 ma ja 2016 r.
w spra wie in ter pre ta cji po sta no wień § 14 ust. 1 pkt 5 w związ ku z ust. 2 Sta tu tu PZD 

UZA SAD NIE NIE 

W związ ku z wy ko ny wa niem czyn no ści nad zor czych
nad PZD na wnio sek oso by wy stę pu ją cej w cha rak te rze
peł no moc ni ka człon ka PZD, Pre zy dent m. st. War sza wy,
ja ko or ga n nad zo ru wy stą pił do Pre zy dium KR PZD 
z wnio skiem o udzie le nie wy ja śnień w spra wie. Jed no -
cze śnie or gan nad zo ru wy stą pił o roz strzy gnię cie przez
KR PZD, na pod sta wie kom pe ten cji wy ni ka ją cej z § 130
pkt 6 Sta tu tu PZD, „w za kre sie do pusz czal no ści ko rzy -
sta nia z in sty tu cji peł no moc nic twa, przez człon ków PZD
w spra wach wy stę po wa nia z wnio ska mi i po stu la ta mi do
or ga nów PZD (§ 14 ust. 1 pkt 5 sta tu tu PZD).” 

Przed mio to we za gad nie nie ure gu lo wa ne jest za sad ni -
czo w dwóch prze pi sach Sta tu tu PZD. Mia no wi cie zgod -
nie z § 14 ust. 1 pkt 5 Sta tu tu PZD „Czło nek zwy czaj ny
ma pra wo wy stę po wać z wnio ska mi i po stu la ta mi do or -
ga nów PZD”. Z ko lei § 14 ust. 2 Sta tu tu PZD sta no wi, iż
„Pra wa człon kow skie wy ko ny wa ne są oso bi ście”.

Za sad nym jest stwier dze nie, iż ka ta log upraw nień wy -
mie nio nych w § 14 ust. 1 Sta tu tu PZD, wśród nich pra -
wo do wy stę po wa nia z wnio ska mi i po stu la ta mi, na le ży
za li czyć do praw człon kow skich. Za ta kim od czy ta niem
in ten cji Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD uchwa la ją -
ce go Sta tut PZD prze ma wia, nie tyl ko cha rak ter upraw -
nień wy mie nio nych w tym prze pi sie, ale rów nież je go
re dak cja. Za pi sa nie w ust. 2 te go sa me go § za strze że nia
w przed mio cie oso bi ste go wy ko ny wa nia praw człon -
kow skich nie spo sób in ter pre to wać ina czej, niż ja ko od -
no szą ce go się w szcze gól no ści do ka ta lo gu uję te go 
w ust. 1 te go §. Co zna mien ne ana lo gicz ny za bieg re dak -
cyj ny zo stał do ko na ny w § 18, od no szą cym się do praw

człon ków, z ka te go rii „człon ków wspie ra ją cych” i spo so -
bu ich wy ko ny wa nia. 

Nie za leż nie od po wyż sze go, w opi nii KR PZD za przed -
mio to wą in ter pre ta cją prze ma wia ją funk cjo nal ność ta kie -
go roz wią za nia, oraz tra dy cyj ny mo del funk cjo no wa nia
PZD, ja ko or ga ni za cji  spo łecz nej, któ rej dzia łal ność opar -
ta jest o spo łecz nie świad czo ną pra cę człon ków. 

Or ga ny PZD nie są przy go to wa ne, ani też nie po sia da -
ją żad nych in stru men tów praw nych, umoż li wia ją cych im
we ry fi ka cję oświad czeń czy też do ku men tów przed sta -
wia nych przez oso by po da ją ce się za peł no moc ni ków
człon ków PZD. Po nad to w re aliach ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, ko niecz ność roz pa try wa nia wnio sków lub
po stu la tów po cho dzą cych od osób po da ją cych się za peł -
no moc ni ków człon ków PZD, a za tem z re gu ły pod mio -
tów pro fe sjo nal nie (w wa run kach ryn ko wych) zaj mu -
ją cych się dzia łal no ścią w da nych ob sza rach, sta wia ło by
spo łecz nie dzia ła ją ce or ga ny PZD w sy tu acji stro ny słab -
szej, co w kon se kwen cji wy mu sza ło by ko niecz ność ko -
rzy sta nia przez nie z ana lo gicz ne go wspar cia ze wnę-
trz ne go. Wska zać też na le ży, iż przed mio tem ta kie go po -
stę po wa nia są za gad nie nia wy łącz nie o cha rak te rze we -
wnątrz or ga ni za cyj nym, a w obec nie obo wią zu ją cym
sta nie praw nym człon kom PZD, zwłasz cza w za kre sie
ochro ny ich praw do dział ki w ROD oraz spo so bu ko -
rzy sta nia z dział ki, przy słu gu je sze ro ka ochro na są do wa
za gwa ran to wa na usta wą o ROD. 

Dla te go też, w opi nii KR PZD, roz wią za nia za war te 
w Sta tu cie PZD, zo bo wią zu ją ce do oso bi ste go wy ko ny -
wa nia praw człon kow skich, są w peł ni uza sad nio ne.  

WICEPREZES
/-/Sta ni sław ZAWADKA

War sza wa, dnia 18 ma ja 2016 r.

PREZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła jąc na pod sta -
wie § 134 ust.2 pkt. 9 sta tu tu PZD w Związ ku z uchwa -
łą nr 3/XXX/2015 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 25
czerw ca 2015 r. w spra wie przy ję cia za ło żeń dla struk tur
PZD w za kre sie po zy ski wa nia środ ków unij nych na po -
trze by PZD i ROD po sta na wia:

§ 1
Zo bo wią zać OZ PZD do uwzględ nie nia w struk tu rze

or ga ni za cyj nej biu ra sta no wi ska in spek to ra do spraw po -
zy ski wa nia środ ków unij nych i kra jo wych.

§ 2
Oso by za trud nio ne na sta no wi sku in spek to ra do spraw

po zy ski wa nia środ ków unij nych i kra jo wych w biu rze
okrę go we go za rzą du PZD po win ny le gi ty mo wać się:

– wy kształ ce niem wyż szym, pre fe ro wa ne stu dia po -
dy plo mo we z za kre su po zy ski wa nia środ ków unij -
nych.

– mi ni mum 2 let nim do świad cze niem w za kre sie
przy go to wy wa nia i roz li cza nia pro jek tów UE oraz
środ ków kra jo wych po twier dzo nym przy zna ny mi
do ta cja mi lub po par tym re fe ren cja mi. 

– wie dzą na te mat pro gra mów unij nych w per spek ty -
wie 2014-2020 oraz pro gra mów kra jo wych.

§ 3
Do za dań in spek to ra do spraw po zy ski wa nia środ ków

unij nych i kra jo wych w biu rze OZ PZD na le ży w szcze -
gól no ści:

1. oce na ogło szo nych kon kur sów w ra mach Pro gra -
mów Unij nych pod ką tem ich przy dat no ści dla
ROD, w tym na wią zy wa nie współ pra cy part ner -
skiej, w szcze gól no ści z jed nost ka mi sa mo rzą du te -
ry to rial ne go w ce lu wspól ne go skła da nia wnio sków
o ubie ga nie się o do ta cje,

2. pro mo wa nie pro wa dze nia in we sty cji w ROD do fi -
nan so wy wa nych z fun du szy eu ro pej skich i kra jo -
wych,

3. przy go to wy wa nie wnio sków o do fi nan so wa nie pro -
jek tów z fun du szy eu ro pej skich i kra jo wych, w tym
Fun du szy Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej,

4. ana li za moż li wo ści fi nan so wa nia pro jek tów, we ry -
fi ka cja ter mi nów i ro dza jów

na bo rów wnio sków,
5. ob słu ga pro jek tów w ob sza rze wy mo gów for mal -

nych, przy go to wa nie in for ma cji, spra woz dań i ra -
por tów z prze bie gu i re ali za cji pro jek tów,

6. pro wa dze nie spraw zwią za nych z roz li cze niem rze -
czo wym i fi nan so wym pro jek tów,

7. współ pra ca z in spek to ra mi ds. in we sty cji w za kre sie
opra co wa nia opty mal nej struk tu ry fi nan so wa nia
pro wa dzo nej dzia łal no ści i pla no wa nych in we sty cji
w ROD,

8. świad cze nie po mo cy dla ma łych i ościen nych okrę -
gów PZD, w za kre sie po zy ski wa nia środ ków unij -
nych i kra jo wych,

9. sta łe ak tu ali zo wa nie wie dzy z za kre su do fi nan so -
wań z fun du szy eu ro pej skich i kra jo wych,

10. ści sła współ pra ca z jed nost ką kra jo wą ma ją ca na ce-  
lu wy ko ny wa nie pod ję tych dzia łań i osią gnięć. 

§ 4
1. Zo bo wią zać na stę pu ją ce OZ: Gdańsk, Lu blin, Łódz -

ki, Ma ło pol ski, Ma zo wiec ki, Pod kar pac ki, Pod la ski,
Po znań, Ślą ski, Szcze cin, To ruń sko -Wło cław ski,
War miń sko -Ma zur ski, Wro cław i Zie lo na Gó ra do
bez względ ne go za trud nie nia in spek to ra ds. po zy ski -
wa nia środ ków unij nych i kra jo wych.

2. Zo bo wią zać po zo sta łe OZ PZD do na wią za nia
współ pra cy z są sia du ją cym OZ, wy mie nio nym w
pkt.1, a w szcze gól no ści zlo ka li zo wa nym na te re nie
jed ne go wo je wódz twa w za kre sie usta le nia za sad
za trud nie nia in spek to ra ds. po zy ski wa nia środ ków
unij nych i kra jo wych. 

3. W kosz tach za trud nie nia in spek to ra ds. po zy ski wa -
nia środ ków unij nych i kra jo wych par ty cy pu ją pro -
por cjo nal nie wszyst kie okrę gi ko rzy sta ją ce z je go
usług.

§ 5
1. Kosz ty za trud nie nia in spek to ra do spraw po zy ski -

wa nia środ ków unij nych i kra jo wych mo gą być po -
kry wa ne ze:
a) środ ków bu dże to wych
b) Fun du szu Roz wo ju ROD

2. Pre zy dium KR PZD zo bo wią zu je OZ do usta le nia,
czy kosz ty pra cy in spek to ra ds. po zy ski wa nia środ -

VI. POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH 
I KRAJOWYCH

UCHWAŁA Nr 147/2016
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 11 ma ja 2016r.
w spra wie: za trud nie nia w biu rach okrę gów in spek to rów ds. po zy ski wa nia 

środ ków unij nych i kra jo wych
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ków unij nych i kra jo wych mo gą być po kry te w ra -
mach środ ków uzy ska nych na re ali za cję za da nia.

3. De cy zję, z ja kich środ ków wy mie nio nych w ust. 1
po kry wa ne bę dzie za trud nie nie in spek to ra ds. po zy -
ski wa nia środ ków unij nych i kra jo wych po dej mu je
Pre zy dium OZ PZD, bio rąc pod uwa gę po sia da ne
moż li wo ści fi nan so we oraz ro dzaj za dań o ja kie się

ubie ga ją. 
4. W wy jąt ko wych sy tu acjach, na wnio sek OZ de cy zję

w spra wie fi nan so wa nia kosz tów za trud nie nia in -
spek to ra ds. po zy ski wa nia środ ków unij nych i kra -
jo wych po dej mu je Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 6
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 11 ma ja 2016 r.

UCHWAŁA Nr 155/2016 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 11 ma ja 2016 r. 
w spra wie zre ali zo wa nia przez okrę gi za da nia in we sty cyj ne go ze środ ków unij nych lub kra jo wych 

w wy ty po wa nych ROD

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/ Iza be la OŻEGALSKA

Pre zy dium KR PZD, dzia ła jąc na pod sta wie § 134 ust. 2
pkt 7 sta tu tu PZD oraz uchwa ły nr 3/XXX/2015 Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 25 czerw ca 2015 r., w spra wie przy ję cia
za ło żeń dla struk tur PZD w za kre sie po zy ski wa nia środ ków
unij nych na po trze by PZD i ROD, po sta na wia:

§ 1
1. Zo bo wią zać okrę gi do:

1) Wy ty po wa nia w każ dym okrę gu przy naj mniej
jed ne go ROD, w któ rym okręg zre ali zu je za da -
nie in we sty cyj ne przy do fi nan so wa niu ze środ -
ków unij nych lub kra jo wych (z wy łą cze niem
bu dże tów par ty cy pa cyj nych).

2) Pod ję cia ści słej współ pra cy z za rzą dem ROD,
któ ry zo stał wy ty po wa ny.

3) Do kład ne go okre śle nia za da nia in we sty cyj ne go,
ja kie okręg pla nu je w ca ło ści zre ali zo wać w ogro -
dzie.

4) Zna le zie nia od po wied nie go pro gra mu unij ne go
lub kra jo we go, któ ry po zwo li na do fi nan so wa nie
in we sty cji.

5) Przy go to wa nia pro jek tu, do ku men ta cji lub wnio sku.
6) Za bez pie cze nia wkła du wła sne go ze środ ków

Fun du szu Roz wo ju OZ PZD / ROD.
7) Wy stę po wa nia z wnio skiem o środ ki z Fun du szy

Unij nych lub pro gra mów kra jo wych na re ali za -
cję za dań in we sty cyj nych w ogro dach.

8) Po dej mo wa nia wszyst kich przy wi dzia nych przez
pra wo dzia łań w ce lu uzy ska nia środ ków fi nan so -
wych.

2. Wy kaz wy ty po wa nych ROD, okrę gi win ny prze ka -
zać do Kra jo wej Ra dy PZD do dnia 30 czerw ca

2016 r., lub w przy pad ku bra ku ogło sze nia od po -
wied nich pro jek tów – w ter mi nie póź niej szym, sto -
sow nie do ich ogła sza nia przez wła ści we pod mio ty
prze pro wa dza ją ce na bór wnio sków. Nie zwal nia to
okrę gu z ko niecz no ści po in for mo wa nia o tym fak cie
Kra jo wą Ra dę PZD.

3. Wy kaz, o któ rym mo wa w ust. 2, po wi nien za wie -
rać: na zwę ROD, miej sco wość, ro dzaj za da nia in -
we sty cyj ne go, na zwę fun du szu unij ne go lub pro-
gra mu kra jo we go w ra mach któ re go OZ bę dzie się
ubie gał o środ ki unij ne lub kra jo we, sza co wa ną war -
tość in we sty cji, kwo tę ja ka jest moż li wa do uzy ska -
nia, orien ta cyj ny ter min roz po czę cia i za koń cze nia
in we sty cji, udział środ ków wła snych OZ PZD/ROD
w re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go.

§ 2
1. Po za koń cze niu za da nia in we sty cyj ne go w ROD, do -

fi nan so wa ne go ze środ ków unij nych lub kra jo wych,
okrę gi win ny do ko nać je go ana li zy oraz oce ny, a na -
stęp nie upo wszech nić wśród ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, a tak że w me diach związ ko wych.

2. Szcze gó ło we in for ma cje w za kre sie przy go to wa nia,
re ali za cji, oraz fi nan so wa nia za da nia in we sty cyj ne -
go w ROD win ny być tak że nie zwłocz nie prze ka za -
ne do Kra jo wej Ra dy PZD. 

§ 3
Po wyż sze dzia ła nia nie za my ka ją dro gi in nym ROD

do wy stę po wa nia o środ ki z fun du szy unij nych lub kra -
jo wych.

§ 4
Uchwa ła w cho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
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Jed nym z prio ry te to wych za dań dla wszyst kich struk -
tur Związ ku jest po zy ski wa nie środ ków unij nych i kra -
jo wych dla roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Nie ule ga wąt pli wo ści, że nie jest to za da nie ła twe, ale 
i nie nie moż li we do osią gnię cia. Wie le za rzą dów ROD
wy ra ża za in te re so wa nie i chęć ubie ga nia się o do dat ko -
we fun du sze na in we sty cje w ROD. Świad czą o tym nie
tyl ko co raz licz niej sze wy stą pie nia te le fo nicz ne i ma ilo -
we kie ro wa ne do or ga nów wyż szych PZD, ale i za in te -
re so wa nie tym te ma tem wi docz ne na wal nych ze bra-
niach w ROD. 

Aby za ini cjo wać wśród za rzą dów ROD dzia ła nia 
w po wyż szym te ma cie, Kra jo wa Ra da PZD przy ję ła sze -
reg do ku men tów. Dnia 25 czerw ca 2015 r., przy ję ta zo -
sta ła uchwa ła KR PZD nr 3/XXX/2015 w spra wie
przy ję cia za ło żeń dla struk tur PZD w za kre sie po zy ski -
wa nia środ ków unij nych na po trze by PZD i ROD oraz
uchwa ła nr 4/XXX/2015 w spra wie po zy ski wa nia środ -
ków z Na ro do we go i Wo je wódz kich Fun du szy Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. W po wyż szych
uchwa łach w przej rzy sty spo sób wska za no, ja kie dzia ła -
nia win ny pod jąć: Kra jo wa Ra da PZD, okrę go we za rzą -
dy PZD, jak i za rzą dy ROD, ce lem uzy ska nia wspar cia
fi nan so we go z ze wnętrz nych źró deł. Jed no cze śnie, bar -
dzo istot nym ele men tem by ły szko le nia, któ re od by wa -
ły się prak tycz nie w każ dym okrę gu. 

Aby uła twić ogro dom dział ko wym po dej mo wa nie
dzia łań zmie rza ją cych do uzy ska nia wspar cia fi nan so -
we go z Unii Eu ro pej skiej, jak rów nież zda jąc so bie spra -
wę, iż w nie któ rych wo je wódz twach ogło szo no ter mi ny
na bo ru wnio sków przed wal ny mi ze bra nia mi, uchwa łą
nr 338/2015 z dnia 17 grud nia 2015 r. Pre zy dium KR
PZD po sta no wi ło upo waż nić za rzą dy ROD do skła da nia
wnio sków o do ta cje unij ne przed uzy ska niem zgo dy wal -
ne go ze bra nia na re ali za cję za da nia in we sty cyj ne go lub
re mon to we go w ROD. Wa run kiem ko niecz nym by ło
póź niej sze po twier dze nie przez wal ne ze bra nie dzia łań

pod ję tych przez za rząd ROD.
Try by na bo ru wnio sków są skom pli ko wa ne i wy ma -

ga ją nie kie dy opra co wa nia i do star cze nia szcze gó ło wej
do ku men ta cji. Dla te go też, aby po ka zać ogro dom, że mi -
mo wy da wa ło by się zło żo nej pro ce du ry, uzy ska nie
wspar cia fi nan so we go dla ROD ze środ ków unij nych i
kra jo wych, jest jak naj bar dziej moż li we do osią gnię cia
dla każ de go ogro du. Aby za rzą dy ROD uwie rzy ły, że
uzy ska nie po mo cy fi nan so wej ze środ ków ze wnętrz nych
jest re al ne, ko niecz ne jest po ka za nie na przy kła dzie kon -
kret nych, wy ty po wa nych ROD, ja kie dzia ła nia na le ży
pod jąć. Prze pro wa dze nie przez okrę gi ca ło ścio wej pro -
ce du ry – po cząw szy od zna le zie nia od po wied nie go pro -
gra mu, skom ple to wa nia do ku men ta cji, zło że nia wnio-
sku, na re ali za cji za da nia oraz je go roz li cze nia koń cząc
– sta nie się przy kła dem dla in nych ROD.

W ce lu do kład ne go okre śle nia za da nia in we sty cyj ne -
go, ja kie okręg pla nu je w ca ło ści zre ali zo wać w ogro -
dzie, zna le zie nia pro gra mu unij ne go lub kra jo we go,
któ ry po zwo li na sfi nan so wa nie in we sty cji i przy go to -
wa nia pro jek tu, do ku men ta cji lub wnio sku, nie zbęd ne
jest za an ga żo wa nie pra cow ni ków biur okrę gów, szcze -
gól nie ze stro ny służb in we sty cyj nych oraz pra cow ni -
ków me ry to rycz nych wy zna czo nych do po zy ski wa nia
środ ków unij nych i kra jo wych.

Zre ali zo wa ne za da nia w ROD przy udzia le środ ków
unij nych i kra jo wych win ny stać się fla go wy mi in we sty -
cja mi, któ re bę dą pro mo wa ne wśród wszyst kich ogro -
dów dział ko wych, oraz w me diach związ ko wych.

Re ali za cja za dań in we sty cyj nych w ROD wy ty po wa -
nych przez okrę gi na pod sta wie ni niej szej uchwa ły, nie
za my ka dro gi in nym ROD do wy stę po wa nia o wspar cie
fi nan so we ze źró deł unij nych i kra jo wych. Suk ce sy każ -
de go ROD, któ ry uzy ska ta ką po moc, win ny być upo -
wszech nia ne, tak aby za chę cić in ne za rzą dy ROD do
pod ję cia ak tyw nych dzia łań w tym te ma cie. 

War sza wa, dnia 11 ma ja 2016 r. 

WICEPREZES  
/-/ Zdzi sław Śli wa

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

UZASADNIENIE
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Do Kra jo wej Ra dy PZD na pły wa co raz wię cej py tań
od dział kow ców do ty czą cych pro jek tu usta wy o skład ce
au dio wi zu al nej. Wy ni ka ją one z obaw, że zmia na pra wa
spo wo du je ko niecz ność uisz cza nia opła ty, ma ją cej za -
stą pić  obec ny tzw. abo na ment ra dio wo -te le wi zyj ny, za -
rów no w do mu, w któ rym miesz ka ją, jak i na dział ce.
Zgod nie z pro jek to wa ną usta wą opła ta ma być bo wiem
do li cza na do każ de go ra chun ku za prąd. 

Po za po zna niu się z za ło że nia mi pro jek tu, jak rów nież
w opar ciu o wy po wie dzi pra so we przed sta wi cie li rzą -
dzą cej ko ali cji, za sad nym jest jed nak stwier dze nie, że w
przy pad ku dział kow ców ko rzy sta ją cych z dzia łek w
ROD, ko niecz ność po dwój ne go uisz cza nia no wej opła -
ty nie wy stą pi. 

Za war te w pro jek to wa nej usta wie za pi sy sta no wią, iż
obo wią zek za pła ty opła ty cią żyć ma na tzw. „od bior cy
koń co wym” (art. 6 pro jek tu usta wy). Przez po ję cie „od -
bior cy koń co we go” na le ży ro zu mieć oso bę fi zycz ną,
oso bę praw ną lub jed nost kę or ga ni za cyj ną nie po sia da ją -
cą oso bo wo ści praw nej bę dą cą od bior cą koń co wym
ener gii elek trycz nej na pod sta wie umo wy za war tej 
z przed się bior stwem ener ge tycz nym; (art. 3 ust. 1
pkt 3 pro jek tu usta wy). 

Treść pro po no wa nych re gu la cji, w ze sta wie niu ze sta -
nem fak tycz nym wy stę pu ją cym w ROD, uza sad nia
stwier dze nie, iż dla zde cy do wa nej więk szość dział kow -

ców, fakt ko rzy sta nie z prą du na dział ce nie bę dzie ro -
dził obo wiąz ku po no sze nia opła ty au dio wi zu al nej. 

Wska zać bo wiem na le ży, że w więk szo ści ogro dów
stro ną umo wy z do staw cą ener gii elek trycz nej jest ROD.
Za sad nym jest za tem stwier dze nie, iż ewen tu al ny obo -
wią zek uisz cze nia opła ty na stą pi wy łącz nie w przy pad -
ku tej umo wy – uiści ją (1 opła tę) ROD, nie dział ko wiec.
Kwe stia we wnątrz o gro do we go roz li cze nia zu ży cia wg.
wska zań tzw. pod licz ni ków, ja ko nie na stę pu ją ce go w
opar ciu o umo wę z przed się bior stwem ener ge tycz nym,
jest neu tral na z punk tu wi dze nia pro po no wa nej usta wy.
Obo wią zek uisz cza nia opła ty au dio wi zu al nej mo że wy -
stą pić je dy nie w przy pad ku umów za wie ra nych przez
dział kow ca bez po śred nio z przed się bior stwem ener ge -
tycz nym, co w ROD pro wa dzo nych przez PZD ma miej -
sce je dy nie spo ra dycz nie. 

Nie za leż nie od po wyż szych uwag in for mu je my, że
kwe stia pro po no wa nych roz wią zań bę dzie przed mio tem
szcze gól nej uwa gi ze stro ny służb praw nych PZD. 
W przy pad ku za ist nie nia ry zy ka ob cią ża nia dział kow -
ców do dat ko wą opła tą z te go ty tu łu, PZD po dej mie sta -
ra nia w ce lu uzy ska nia po par cia par la men ta rzy stów dla
roz wią zań chro nią cych in te re sy dział kow ców. 

Tekst pro jek tu usta wy wraz z uza sad nie niem do stęp ny
jest na www.sejm.gov.pl 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

VII. KOMUNIKATY 
Ko mu ni kat 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 27 kwiet nia 2016 ro ku

w spra wie opła ty au dio wi zu al nej

Komunikat
Krajowej Rady

z dnia 5 maja 2016 r.
w sprawie przydziału działek na terenach atrakcyjnych wypoczynkowo 

dla mieszkańców innych regionów kraju

Kwe stia do ty czą ca przy dzia łu dział ki ure gu lo wa na w art.
27 pkt 3 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ROD, zgod nie
z któ rym przy usta no wie niu pra wa do dział ki uwzględ nia
się w szcze gól no ści usta wo we funk cje ROD i dział ki, a tak -
że miej sce za miesz ka nia oso by ubie ga ją cej się o dział kę. 

Idea ru chu ogrod nic twa dział ko we go zro dzi ła się w ce lu
po mo cy naj uboż szym ro dzi nom w mia stach. Ogro dy za -
wsze mia ły za za da nie umoż li wiać dział kow com i ich ro dzi -
nom upra wę zdro wych wa rzyw i owo ców, ak tyw ne wy-
peł nia nie cza su wol ne go dla se nio rów, zaś ogó ło wi spo łecz -

no ści lo kal nej kon takt z przy ro dą po przez do stęp do te re -
nów zie lo nych. Zgod nie ze swo ją funk cją, a tak że tra dy cją,
ja ka le ży u pod staw idei ru chu ogrod nic twa dział ko we go,
ogro dy za spo ka ja ją róż ne po trze by miesz kań ców miast 
i osie dli. 

Mi mo upły wu lat ta idea po zo sta ła ta ka sa ma. Już od
pierw szych re gu la cji z 1946 r. ROD nie prze rwa nie ma ją
sta tut urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej. Po twier dzi ła to
usta wa z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych w art. 4. Za pis ten zna lazł się rów nież w § 3 re -



46

gu la mi nu ROD. Ozna cza to, że ogro dy zo sta ły uzna ne za
część in fra struk tu ry, któ rej bez po śred nim prze zna cze niem
jest bie żą ce i nie prze rwa ne za spo ka ja nie zbio ro wych po -
trzeb lud no ści w dro dze świad cze nia usług po wszech nie
do stęp nych. We dług usta wy o ROD do ty czy to wy po czyn -
ko wych, re kre acyj nych i in nych po trzeb so cjal nych człon -
ków spo łecz no ści lo kal nych. Aby te funk cje zo sta ły speł -
nio ne dział kow ca mi po win ny być oso by za miesz ka łe w po -
bli żu ro dzin ne go ogro du dział ko we go, w któ rym po sia da -
ją dział kę, po nie waż ogro dy są nie ro ze rwal nie zwią za ne ze
spo łecz no ścia mi lo kal ny mi. W związ ku z tym oso ba za -
miesz ka ła w du żym od da le niu od miej sco wo ści, w któ -
rej zlo ka li zo wa ny jest ogród, nie mo że zo stać dział -
kow cem w tym ogro dzie.

Pra wi dło we funk cjo no wa nie i roz wój ogro dów mo że się
od by wać tyl ko i wy łącz nie przy do brej współ pra cy z sa mo -
rzą dem lo kal nym. Ro dzin ne ogro dy dział ko we od lat są bo -
wiem trak to wa ne ja ko sta ły, nie zbęd ny i waż ny ele ment
in fra struk tu ry miast i gmin. War to też przy po mnieć, że
ROD za kła da ne są na grun tach, któ re sta no wią w głów nej
mie rze wła sność jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go, dla -
te go po win ny słu żyć spo łecz no ści lo kal nej. Dział ki w ROD
są trak to wa ne ja ko świad cze nie so cjal ne na rzecz ro dzin
miej skich. Mie dzy in ny mi z te go po wo du są zwol nio ne 
z po dat ków lo kal nych. W związ ku z tym dział ki w mia stach
i na ich obrze żach po win ny być użyt ko wa ne przez ro dzi ny
za miesz ka łe w naj bliż szej oko li cy. Nie za sad ne by ło by więc
od da wa nie w dzier ża wę dział ki oso bie, któ ra do tej spo łecz -
no ści nie na le ży.

Już w 2007 r. VIII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD przy -
jął sta no wi sko w spra wie za miesz ki wa nia i za mel do wa nia
na dział kach ROD oraz przy dzia łu dzia łek na te re nach
atrak cyj nych wy po czyn ko wo dla miesz kań ców in nych re -
gio nów kra ju, w któ rym jed no znacz nie stwier dził, że przy -
pad ki przy dzie la nia dzia łek w ROD znaj du ją cych się na
te re nach atrak cyj nych wy po czyn ko wo oso bom z od le -
głych re gio nów kra ju są sprzecz ne z ro lą i funk cją ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych. Uzna no ta kie dzia ła nie
za nie do pusz czal ne, po nie waż za prze cza idei ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go. Zjazd zo bo wią zał za rzą dy ROD 
i okrę go we za rzą dy do pod ję cia dzia łań w ce lu wy eli mi no -
wa nia ta kich przy pad ków, a Kra jo wą Ra dę do wdro że nia
po li ty ki Związ ku w tym za kre sie i sta łe go mo ni to ro wa nia
sy tu acji. Sta no wi sko nie stra ci ło na swo jej ak tu al no ści.

Ma jąc po wyż sze na wzglę dzie Kra jo wa Ra da pod ję ła
Uchwa łę Nr 3/II/2008 z dnia 21 lu te go 2008 r. w spra wie
przy dzia łu dzia łek dla osób za miesz ka łych w od le głych re -
jo nach kra ju, w któ rej zo bo wią za ła za rzą dy ROD i okrę go -
we za rzą dy do bez względ ne go sto so wa nia pra wa w za-
kre sie przy dzia łu dzia łek zgod nie z funk cją i ro la, ja ką ma -

ją do speł nie nia. Po wyż sza uchwa ła jest obo wią zu ją ca.
Mi mo ure gu lo wa nia tej kwe stii w do syć ja sny i ry go ry -

stycz ny spo sób Zwią zek od no to wu je przy pad ki wy ko rzy -
sty wa nia dzia łek, szcze gól nie na te re nach atrak cyj nych
wy po czyn ko wo, ta kich jak pas nad mor ski, po je zie rza, czy
też te re ny gór skie przez użyt kow ni ków z od le głych re jo -
nów Pol ski nie zgod nie z usta wą o ROD, ze szko dą dla spo -
łecz no ści lo kal nych i ca łe go ru chu ogrod nic twa dział-
ko we go w na szym kra ju. Na wie lu ta kich dział kach wy bu -
do wa no po nadnor ma tyw ne al ta ny, któ re wy ko rzy sty wa ne
są do za miesz ki wa nia lub ja ko miej sca wy po czyn ko we wy -
naj mo wa ne dla ob cych osób. Są tam ogro dy, w któ rych bar -
dzo du żo dzia łek za mie nio no na kem pin gi i pry wat ne
pen sjo na ty. Nie raz by wa tak, że ta ka dzia łal ność pro wa dzo -
na jest od płat nie. Użyt kow ni cy ta kich dzia łek czer pią więc
z te go spo re ko rzy ści ma te rial ne, nie pła cąc przy tym po dat -
ków, co jest sprzecz ne z pra wem. Dział kow cy, któ rzy ła -
mią w ten spo sób pra wo, osią ga ją znacz ne do cho dy 
i dzia ła ją w sza rej stre fie po dat ko wej. Ro bią to kry jąc się
pod płasz czy kiem usta wy o ROD i Związ ku. 

Świa do me ła ma nie pra wa i wy ko rzy sty wa nie ro dzin ne go
ogro du dział ko we go do za spo ka ja nia po trzeb sprzecz nych
z funk cją ogro dów dział ko wych i ideą ru chu ogrod nic twa
dział ko we go czy ni szko dę nie tyl ko dla po je dyn cze go ogro -
du, ale mo że być za gro że niem dla mi lio na ro dzin użyt ku ją -
cych dział ki w Pol sce, któ rzy ko rzy sta ją z praw i przy -
wi le jów za gwa ran to wa nych usta wą o ROD. Przy zna wa -
nie dzia łek miesz kań com z od le głych re jo nów jest nie -
zgod ne z usta wą o ROD, sta tu tem PZD i ro lą ogro-
d nic twa dział ko we go. Jest to dzia ła nie szko dli we dla
przy wi le jów dział ko wych ro dzin oraz przy szło ści ogro -
dów dział ko wych. 

Wszyst kie or ga ny Związ ku mu szą do ło żyć sta rań, aby za -
ha mo wać roz wój zja wi ska i nie do pu ścić do je go roz ra sta -
nia się w przy szło ści. Je że li Zwią zek nie po dej mie te raz
ko niecz nych dzia łań, to pro blem bę dzie się po głę biać, po -
nie waż za wsze znaj dą się lu dzie, któ rzy świa do mie i ce lo -
wo nie prze strze ga ją prze pi sów, aby osią gnąć wła sne
ko rzy ści fi nan so we. Ich bez kar ność jest co raz bar dziej wi -
docz na, a pro fi ty z niej pły ną ce są wy raź ne i na ma cal ne. 

Wo bec po wyż sze go za rząd ROD roz pa tru jąc wnio sek 
o przy zna nie pra wa do dział ki mu si kie ro wać się obo wią zu -
ją cy mi prze pi sa mi, w szcze gól no ści usta wą o ROD, a tak -
że ro lą i funk cją, ja kie peł nią ogro dy. Je że li od le głość
dział ki od miej sca za miesz ka nia jest znacz na i utrud ni za -
in te re so wa nej oso bie wła ści we ko rzy sta nie z dział ki 
w ROD, za rząd jest zo bo wią za ny od mó wić przy zna nia
pra wa do dział ki lub za twier dze nia umo wy prze nie sie -
nia pra wa do dział ki. 

Kra jo wa Ra da
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Warszawa, dnia 5 maja 2016 r.
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VIII. W SPRAWIE ZAMIESZKIWANIA I ALTAN
PONADNORMATYWNYCH

Od wie lu mie się cy to czy się wal ka o za cho wa nie usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 13 grud nia 2013 ro -
ku. Te mat ten wy wo łał Rzecz nik Praw Oby wa tel skich dr
Adam Bod nar, któ ry wziął w obro nę garst kę osób, któ re
zła ma ły pra wo i po bu do wa ły na dział ce po nadnor ma tyw ne
do my, a te raz wszel ki mi spo so ba mi zmie rza ją do le ga li za -
cji swo jej sa mo wo li bu dow la nej. Peł ne in for ma cje na te -
mat po dej mo wa nych przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców
dzia łań w tej spra wie oraz bo ga te ma te ria ły pu bli cy stycz ne
do ty czą ce te go te ma tu pu bli ko wa ne są na na szej stro nie in -
ter ne to wej: www.pzd.pl, a tak że za miesz czo ne zo sta ły w
po przed nich nu me rach Biu le ty nu In for ma cyj ne go. Do KR
PZD sys te ma tycz ne wpły wa ją li sty do Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich, któ re kie ro wa ne są przez okrę go we za rzą -
dy, ko le gia pre ze sów, za rzą dy ROD oraz in dy wi du al nych

dział kow ców, któ rzy da ją wy raz po glą dów w tej spra wie.
Po ni żej pre zen tu je my tyl ko kil ka wy bra nych li stów, któ re
zna leźć moż na na na szej stro nie in ter ne to wej: www.pzd.pl.
Ta eska la cja wal ki z dział kow ca mi i Związ kiem trwa na -
dal, o czym naj le piej świad czy ko lej ne wy stą pie nie Rzecz -
ni ka Praw Oby wa tel skich, ja kie zo sta ło skie ro wa ne do
NSA. Wię cej na ten te mat mo że my prze czy tać w roz dzia le
2 w bie żą cym Biu le ty nie In for ma cyj nym.

Dlaczego Związek uparcie walczy z ponadnormatywnym
budownictwem i zamieszkiwaniem na działkach? PZD robi
to w interesie 99% działkowych rodzin, które korzystają 
z ustawowych przywilejów. Są one na tyle cenne i ważne,
że należy zrobić wszystko, co tylko możliwe, by je chronić 
i nie pozwolić na ich odebranie.

Pre zy dium OZ w Zie lo nej Gó rze

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku!
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Zie lo nej Gó rze

z nie po ko jem przyj mu je wy ra żo ne przez Pa na opi nie do ty -
czą ce sa mo wo li bu dow la nych i za miesz ki wa nia na dział -
kach w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

W tre ści li stów, ja kie skie ro wał Pan do Mi ni ster Ro dzi ny,
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej oraz do Mi ni stra In fra struk tu ry
i Bu dow nic twa ude rzy ły nas przede wszyst kim dwie 
spra wy:

1. Pod kre śla Pan, że z po wo du ak tyw no ści PZD w kwe -
stii ukró ce nia sa mo wo li bu dow la nej i za miesz ki wa nia
na dział kach w nie bez pie czeń stwie zna la zły się ro dzi -
ny z dzieć mi, oso by nie peł no spraw ne i w po de szłym
wie ku.

2. Ocze ku je Pan, że wszczę te zo sta ną kro ki zmie rza ją ce
do zmia ny usta wy o ROD w ta kim kie run ku, aby obro -
nić wła sność oby wa te li - dział kow ców bez praw nie po -
sia da ją cych po nadnor ma tyw ne al ta ny i za miesz ku -
ją cych na dział kach.

W oby dwu przy to czo nych li stach wy stę pu je Pan w obro -
nie praw osób, któ re pra wa nie tyl ko nie re spek tu ją, ale je
lek ce wa żą, to też Pa na po glą dów w tej spra wie nie ak cep tu -
je my. Uwa ża my je nie tyl ko za nie słusz ne, ale wręcz szko -
dli we i od bie ra my ja ko ośmie sza ją ce tych, któ rzy na

ogro dach dział ko wych go spo da ru ją z po sza no wa niem pra -
wa.

Na zy wa Pan re stryk cyj ny mi dą że nia PZD do te go, by z
ogro dów dział ko wych wy eli mi no wać bez pra wie. Roz wo -
dzi się Pan z du żą tro ską nad sy tu acją tej nie wiel kiej gru py,
któ ra dział kę w ogro dzie dział ko wym wy ko rzy sta ła na zbu -
do wa nie do mu - bez zbęd nych for mal no ści.

Zwra ca my w tym miej scu uwa gę, iż przy ję ty pra wem i
ogól nie obo wią zu ją cy tok po stę po wa nia przy za mia rze bu -
do wa nia do mu dla ro dzi ny obej mu je naj pierw za ku pie nie
dział ki, uzy ska nie od po wied nich ze zwo leń i do pie ro wy -
bu do wa nie się. Nikt nie bu du je do mu na zie mi nie swo jej,
jak to uczy ni li ci, któ rych Pan bro ni.

Ma my na dzie ję, że nie to wa rzy szy Pa nu na iw ność, gdy
są dzi Pan, że to pra wie bez dom ni za dba li o miesz ka nie dla
ro dzi ny, sta wia jąc sa mo wol nie do my. Tych nie stać by ło by
na ta kie „al ta ny”.

Od no si my wra że nie, że zu peł nie nie orien tu je się Pan w
pro ble ma ty ce funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych. Tym -
cza sem war to prze ana li zo wać geo gra fię sa mo wol nie zbu -
do wa nych na dział kach bu dyn ków - bo prze cież nie al ta nek
- aby stwier dzić po co zo sta ły po sta wio ne.

W li ście do Mi ni stra In fra struk tu ry po da je pan licz bę za -
mel do wa nych na dział kach. Czy nie dzi wi Pa na nie wie dza
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pra cow ni ków ad mi ni stra cji, któ rzy ta kie go mel dun ku do -
ko na li?

Wszak ogród dział ko wy ni gdy nie był miej scem prze zna -
czo nym do za miesz ki wa nia, a więc za mel do wa nie tam ni -
gdy nie po win no mieć miej sca.

Je że li uwa ża Pan, że za miesz ki wa nie na dział kach nie jest
zja wi skiem ma łym – choć tu taj się Pan my li – to czy wziął
Pan pod uwa gę, iż kosz ty za miesz ki wa nia na dział kach tych
rze ko mo bied nych oby wa te li po kry wać mu szą po zo sta li
dział kow cy? Czy o tych oby wa te li nie mu si się Pan trosz -
czyć?

Do py tu je Pan Mi ni strów jak du ża jest ska la te go zja wi ska.
Gdy by po fa ty go wał się Pan do PZD i po trak to wał sto wa -
rzy sze nie ja ko peł no praw ne go part ne ra, otrzy mał by Pan in -

for ma cję z pierw szej rę ki. Szko da, że jak do tąd nie uczy nił
Pan te go.

Pa na pi sma do Mi ni strów uświa da mia ją nie ste ty szcze -
gól ną sy tu ację w pań stwie pra wa, któ rym po noć je ste śmy.
Oto Rzecz nik Praw Oby wa tel skich kwe stio nu je pra wo, sta -
je po stro nie tych, któ rzy wbrew pra wu po stę po wa li i obar -
cza wi ną tych, któ rzy sza nu jąc za pi sy usta wy o ROD (art.
12, 13 i 14), o to pra wo za mie rza ją dbać.

Po pie ra jąc bez praw ne po ste po wa nie otwie ra Pan tym sa -
mym dro gę do dal szej eska la cji te go zja wi ska. Wol no jed -
nym, więc dla cze go nie dru gim? – tak bę dą my śle li ci,
któ rzy do tąd uwie rzy li w pra wo.

Ko mu więc słu ży Rzecz nik Praw Oby wa tel skich?

Pre zy dium OZ w Zie lo nej Gó rze

Zie lo na Gó ra, 17 mar ca 2016 r.

OZ w Le gni cy

STANOWISKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 10 mar ca 2016 r. 
w spra wie wy stą pie nia Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich do Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic twa 

oraz Mi ni stra Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej od no śnie za miesz ki wa nia i po nadnor ma tyw ne go
bu dow nic twa w ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich mu si być, jak żo na Ce za -
ra a mia no wi cie: po za wszel ki mi po dej rze nia mi. Nie ste ty,
swo imi sfor mu ło wa nia mi oraz po glą da mi za war ty mi w ko -
re spon den cji skie ro wa nej do Mi ni strów re sor to wych wy -
ka zał się su biek ty wi zmem, a co naj istot niej sze bra kiem
zna jo mo ści na szej usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych.

Pre zen to wa na opi nia w za kre sie na ru sze nia obo wią zu ją -
cych praw przez nie od po wie dzial nych użyt kow ni ków dzia -
łek świad czy, że po wszech nie obo wią zu ją ce prze pi sy, któ re
eg ze kwu je Zwią zek we dług Rzecz ni ka nie ma ją żad ne go
zna cze nia, a co gor sze, na kła nia do ich ła ma nia, po zwa la -
jąc na lek ce wa że nie obo wiąz ków przez dział kow ców, któ -
rzy w spo sób ewi dent ny, ra żą cy i bez praw nie dział kę w
ro dzin nym ogro dzie dział ko wym trak tu ją jak wła sny fol -
wark wy zna jąc za sa dę: „co mi zro bisz, gdy mnie zła piesz”.

Pa nie Rzecz ni ku
Za miast wspie rać nas, wska zać sku tecz ne roz wią za nie,

by pro blem bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go oraz za -
miesz ki wa nia na dział kach prze stał ist nieć - stał się Pan
obroń cą tych, któ rzy roz po czę li kam pa nię prze ciw ko na -
sze mu sto wa rzy sze niu.

Pa nie Rzecz ni ku
Ja kie wzglę dy i prze słan ki kie ru ją Pa nem, by ata ko wać

tych dział kow ców oraz Pol ski Zwią zek Dział kow ców za
to, że prze strze ga ją obo wią zu ją ce pra wo, ko rzy sta jąc z te -
re nów zgod nie z ich prze zna cze niem, chcą w ci szy i spo ko -
ju od po czy wać. 

Pro szę wy ba czyć za sło wa: tam gdzie dia beł nie mógł za -
mie szać wznie ca jąc no we ogni ska za pal ne w na szej or ga ni -
za cji tam po słał Rzecz ni ka. Każ de zda nie po je dyn cze i
zło żo ne w wy stą pie niu Pa na ob ra ża spo łecz ność dział ko -
wą, któ ra wy ra ża sprze ciw bu do wie do mów, w któ rych bez -
praw nie za miesz ku ją pseu do -dział kow cy pro wa dząc
rów nież nie le gal ną dzia łal ność go spo dar czą, kosz tem po -
zo sta łych dział kow ców w spo sób nie uczci wy sta ją się bo -
gat si, czer pią ko rzy ści z upra wia nia te go nie le gal ne go
pro ce de ru.

Na szym zda niem Pan dziś i w przy szło ści bę dzie po no sił
mo ral ną oraz w świe tle pra wa od po wie dzial ność za na ru -
sze nie obo wiąz ków usta wo wych przez tych, któ rzy po czu li
się bez kar nie.

Sprze ci wia my się Pań skim wy wo dom, a mia no wi cie, że
gru pa cwa nia ków jest przez struk tu ry PZD prze śla do wa na
i nę ka na.
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To ko lej ny za rzut pod Pa na ad re sem. Ja ko or gan kon sty -
tu cyj ny, obo wiąz kiem Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich jest
wspar cie dzia łań or ga nów sta tu to wych PZD, któ re prze ciw -
sta wia ją się i zwal cza ją nie po żą da ne zja wi ska: jak wzno -
sze nie bu dow li miesz kal nych nie przy po mi na ją cych w
ni czym al ta ny dział ko we, osie dla nie się na dział kach jak na
pry wat nej po se sji. W na szej oce nie ba ga te li zu je Pan pro -
blem, któ ry mo że na ra stać za przy zwo le niem nie prze my -
śla nych Pań skich ar gu men tów.

Na le ży za dać py ta nie, dla cze go opo wia da się Pan i za -
chę ca ła mią cych nor my praw ne do zmia ny usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, któ rej ini cja to rem by li
dział kow cy, a pod pi sy pod jej pro jek tem oby wa tel skim
skła da li rów nież oby wa te le RP.

Pa na wie dza na te mat ogrod nic twa dział ko we go i awer -
sja do dział kow ców jest po wie le niem dzia łań by łej Rzecz -
nik Praw Oby wa tel skich, któ ra ja ko praw nik spo glą da jąc
na ogro dy i nie sza nu jąc na szej dzia łal no ści na rzecz 
spo łe czeń stwa pol skie go za wsze mia ła za sło nię te oczy jak
Te mi da.

Pan pu blicz nie de mon stru je awer sję do mi lio na dział kow -

ców i ich ro dzin sza nu ją cych pra wo.
My mó wi my, że nie bę dzie przy zwo le nia na nisz cze nie

ogro dów i roz wią za nie o tra dy cjach po nad stu let niej o du -
żym hi sto rycz nym do rob ku or ga ni za cji. 

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku
Pro szę nie iść tą dro gą.
Ra zem dział kow cy ko lej ny raz obro nią się, co nie jed no -

krot nie udo wod ni li, a Pan nie wy cią ga jąc wnio sków ze
swo ich po czy nań oraz nie we ry fi ku jąc po glą dów mo że wy -
pro wa dzić dział kow ców na uli cę, bo ma ją dość ata ków. Czy
o to cho dzi? Pa na in ter pre ta cja prze pi sów pra wa w za kre -
sie ogrod nic twa dział ko we go jest smut ną twór czo ścią. Pra -
wo trak tu je Pan wy biór czo, opo wia da jąc się po stro nie tzw.
„bied nych i uci ska nych” przez or ga ny PZD. Nic do dać nic
ująć. Dla cze go Pan ich wspie ra?

Czy ma ło jest w Pol sce pro ble mów, któ ry mi po wi nien za -
jąc się Rzecz nik Praw Oby wa tel skich? Na re flek sję oraz
przy zna nie się do błę dów jest za wsze czas. Te sło wa kie ru -
je my do Pa na w imie niu dział kow ców okrę gu le gnic kie go.

OZ w Le gni cy

Okrę go wa Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej 

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku
My dział kow cy - Człon ko wie Okrę go wej Ko mi sji Po li -

ty ki Spo łecz nej Pol skie go Związ ku Dział kow ców, Okręg
w Byd gosz czy, po za po zna niu się z Pa na pi sma mi skie ro -
wa ny mi do Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic twa oraz Mi -
ni ster Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej w spra wie
dział kow ców nie prze strze ga ją cych pra wa dział ko we go,
kie ru je my do Pa na Rzecz ni ka na sze sta no wi sko w tej spra -
wie.

Wy ra ża my dez apro ba tę wo bec dzia łań Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich, któ ry za miast bro nić dział kow ców prze -
strze ga ją cych usta wy o ROD bro ni dział kow ców, któ rzy
świa do mie ła ma li i ła mią pra wo. W peł ni po dzie la my sta -
no wi sko wy ra żo ne przez Pre zy dium KR PZD o nie zgod -
nym z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
wy ko rzy sty wa niu przez nie któ rych dział kow ców użyt ko -
wa nych przez nich al tan do za miesz ki wa nia na dział kach.

Za kaz za miesz ki wa nia na dział kach nie jest no wym prze -
pi sem, któ ry uka zał się do pie ro w usta wie z dnia 13 grud -
nia 2013 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Nie
mo że być więc ten prze pis dla czę ści dział kow ców za miesz -
ku ją cych w al ta nach na dział kach ogro do wych żad nym za -
sko cze niem. Za miesz ku ją cy, tak po przed nio jak i te raz,

świa do mie na ru sza li i na ru sza ją prze pi sy pra wa.
Trud ne pro ble my, zwią za ne szcze gól nie z za bez pie cze -

niem go dzi we go za miesz ki wa nia, po win ny być roz wią zy -
wa ne przede wszyst kim przez wła dze sa mo rzą do we w
kie run ku po pra wy wa run ków miesz ka nio wych gru py lu dzi
te go po trze bu ją cych. Na to miast pró ba sank cjo no wa nia nie -
zgod nych z pra wem po stę po wań oraz prze rzu ca nie od po -
wie dzial no ści na Pol ski Zwią zek Dział kow ców i Za rzą dy
ROD słu ży je dy nie utrwa la niu pa to lo gii.

Nie jest rów nież praw dą jak Pan to stwier dza, że są to lu -
dzie ubo dzy, nie peł no spraw ni czy wręcz bez dom ni, bo lu -
dzi tych nie by ło by stać na wy bu do wa nie ta kich oka za łych
al tan.

Nie chce my, by ro dzin ne ogro dy dział ko we za mie ni ły się
w osie dla czy slum sy. Chce my, by by ły one ta kie, ja kie zna -
my od lat - ja ko miej sca wy po czyn ku, re kre acji, spę dza nia
wol nych chwil z ro dzi ną, do cze go zresz tą są po wo ła ne.

Ro zu mie my, że są wśród nas lu dzie, któ rzy bo ry ka ją się
z ogrom ny mi pro ble ma mi, któ rym ży cie nie uło ży ło się tak,
jak so bie to wy ma rzy li. Ta kim lu dziom trze ba po ma gać i
wie my, że Za rzą dy ro dzin nych ogro dów dział ko wych nie
po zo sta wia ją ich sa mym so bie. Sprze ci wia my się je dy nie
prak ty kom bu do wa nia w ROD do mów i wpro wa dza nia się
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do nich osób, któ re czy nią z te go do cho do wy biz nes.
Za rzą dy Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych mu szą na

ta kie na ru sza nie pra wa re ago wać i wy peł niać za pi sy no wej
usta wy o ROD z 2013 ro ku, bo do te go zo bo wią zał je usta -
wo daw ca. 

Ape lu je my do Pa na Rzecz ni ka o wy co fa nie się z po my -

słu zmia ny no wej usta wy o ROD z 2013 ro ku. Usta wa ta za -
cho wu je nasz do ro bek i za pew nia bez piecz ne funk cjo no -
wa nie ogro dów dział ko wych.

Uwzględ nia jąc przed sta wio ną ar gu men ta cję, wno si my do
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich o od stą pie nie od dzia łań nie
le żą cych w in te re sie wie lo mi lio no wej rze szy dział kow ców.

Okrę go wa Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej 

De le ga tu ra Re jo no wa PZD w Gli wi cach

Sza now ny Pa nie
Człon ko wie Ze spo łów Pro ble mo wych De le ga tu ry Re jo -

no wej PZD w Gli wi cach ze zdu mie niem i roz cza ro wa niem
przyj mu ją Pań skie wy stą pie nie skie ro wa ne do Mi ni stra In -
fra struk tu ry i Bu dow nic twa w spra wie pro ble mów z za -
miesz ki wa niem, oraz sa mo wo li bu dow la nych wy stę pu ją -
cych na te re nie Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Pań ska su ge stia po trze by zmia ny usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z dnia 13.12.2013r, któ ra zo sta ła
uchwa lo na przez Sejm RP pod pi sa na przez Pre zy den ta
Rzecz po spo li tej wska zu je na to, że ak cep tu je Pan dzia ła nia
nie zgod ne z prze pi sa mi po wszech nie obo wią zu ją cym i pra -
wem związ ko wym.

Oby wa te le w obro nie, któ rych Pan wy stę pu je to dział -
kow cy dzia ła ją cy z ra żą cym na ru sze niem pra wa bu dow la -
ne go oraz związ ko we go, po nie waż wy bu do wa li lub we szli

świa do mie w po sia da nie obiek tów bu dow la nych, zlo ka li -
zo wa nych na te re nie ROD, któ re nie speł nia ją wy mo gów
prze pi sów Pra wa bu dow la ne go. Obiek ty te kil ka krot nie
prze kra cza ją nor my usta lo ne w pra wie. Do tych czas obo -
wią zu ją ce prze pi sy związ ko we rów nież okre śla ły do pusz -
czal ne wy mia ry al tan w ogro dach dział ko wych.

Uwa ża my, że au to ry tet urzę du Rzecz ni ka Praw Oby wa -
tel skich wcią gnię ty zo stał do wal ki z dział kow ca mi, dla któ -
rych dział ka w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym jest
miej scem ci szy, spo ko ju i wy po czyn ku za rów no dla dział -
kow ców, jak i ich ro dzin, oraz miej scem spa ce ru dla spo -
łecz no ści lo kal nej.

Ape lu je my do Pa na o od stą pie nie od dzia łań sprzecz nych
z in te re sem wie lo mi lio no wej rze szy dział kow ców i ich ro -
dzin.

De le ga tu ra Re jo no wa PZD w Gli wi cach

Ko le gium Pre ze sów ROD w Gu bi nie

Ko le gium Pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
z Gu bi na za po zna ło się z pi sma mi ja kie skie ro wał Pan do
Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic twa oraz Mi ni stra Ro -
dzi ny Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej. Opi sy wa ne przez Pa na
spra wy do ty czą ce sa mo wo li bu dow la nych na dział kach
oraz przy pad ków za miesz ki wa nia w al ta nach dział ko wych
w za sa dzie nie do ty czą ro dzin nych ogro dów dział ko wych w
Gu bi nie. We dług na szej wie dzy za pi sy usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych są w tej spra wie ja sne, za rów no pod

wzglę dem unor mo wań do ty czą cych za ka zu za miesz ki wa -
nia, bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go, jak i sank cji ja kie
w przy pad ku po peł nie nia tych wy kro czeń mo że za sto so -
wać sto wa rzy sze nie ogro do we. Na szym zda niem są one
wy star cza ją ce. Dla osób, któ re nie sza nu ją obo wią zu ją ce go
pra wa i do pusz cza ją się sa mo wo li bu dow la nej, in ne sank -
cje niż te naj bar dziej do tkli we nie ro bią wra że nia.

Ogro dy dział ko we ma ją okre ślo ną funk cję i są ele men -
tem te re nów zie le ni w mia stach. Chęt nie współ pra cu je my
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Dział kow cy z ROD „Le śna Do li na” w Kwi dzy nie

z wła dza mi Gu bi na w ce lu roz wo ju na szych ogro dów pod
ką tem uatrak cyj nie nia ich dla lo kal nej spo łecz no ści. Ogro -
dy dział ko we po win ny być ele men tem zin te gro wa nej zie -
le ni miej skiej i sta no wić miej sce do wy po czyn ku dla
użyt kow ni ków dzia łek, ale po win ny być tak że otwar te dla
spa ce ro wi czów.

Je że li uwa ża Pan, że ry go ry po sta wio ne dział kow com co
do za ka zu bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go w ROD są
nad mier nie re stryk cyj ne, to ozna cza że uwa ża Pan, iż moż -
na prze kształ cić ogro dy dział ko we w osie dla lub get ta dla
osób, któ rym nie po wio dło się w ży ciu lub osób któ re chcą
ta nim kosz tem za pew nić so bie dach nad gło wą.

Py ta my, czy w tym kie run ku ma ją roz wi jać się ogro dy
dział ko we, bo je że li tak, to ozna cza, że to cze go ca ła Eu ro -
pa nam za zdro ści, tj. do brze funk cjo nu ją cych te re nów re -
kre acyj nych, któ re pod trzy mu ją wię zi spo łecz ne i in te gru ją
spo łecz ność lo kal ną, na le ży za mie nić na slum sy, w któ rych
każ dy ro bi co chce.

My, pre ze si ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ rzy
zaj mu ją się ich ad mi ni stra cją od wie lu lat, uwa ża my, że po -
wi nien Pan prze my śleć po co po wsta ły i cze mu ma ją słu żyć
ro dzin ne ogro dy dział ko we, a póź niej wy ta czać ar gu ment 
i zwra cać się do mi ni strów w o roz wa że nie zmian w pra wie,
któ re do brze słu ży dział kow com.

Ko le gium Pre ze sów ROD w Gu bi nie

Dział kow cy z ROD „J. Be ma” w Szcze ci nie

Za miesz ki wa nie przez nie któ re oso by w al ta nach dział ko -
wych jest zja wi skiem róż no rod nym i tak na praw dę nie jest
ono zba da ne w szcze gó łach do koń ca. Stąd po dej mo wa ne
dzia ła nia przez Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, w opar ciu
o kie ro wa ne do nie go li sty o rze ko mym ru go wa niu i po zba -
wia niu pra wa do dział ki przez PZD, tych za miesz ku ją cych
w al ta nach, jest wiel kim nie po ro zu mie niem.

Nic ta kie go na ra zie w na szych ogro dach nie wy stę pu je,
ale tak na praw dę nie prze szka dza to nie któ rym za dbać o
swój in te res i oskar żać Zwią zek o nie pra wi dło wo ści, a tak -
że su ge ro wać, iż przy czy ną zła jest usta wa o ROD, któ ra
nie po zwa la miesz kać, a za tem na le ża ło by ją zmie nić.

Pro po no wa ny kie ru nek dzia ła nia, to naj gor szy z moż li -
wych wa rian tów dla ogrod nic twa dział ko we go. Idąc w tym
kie run ku ogro dy po zo sta ły by ogro da mi tyl ko z na zwy, a do

ta kie go sta nu do pu ścić nie wol no.
Usta wy o ROD bro ni my, bo jest do bra, a z miesz ka ją cy -

mi trze ba się roz li czyć zgod nie z prze pi sa mi pra wa.
Bied nym na le ży po móc, ale nie wol no to le ro wać sa mo -

wo li, nie re spek to wa nia pra wa i nie li cze nia się z po zo sta -
ły mi dział kow ca mi, tyl ko dla te go, że mo je in te re sy są
naj waż niej sze.Na gła śnia nie me dial nie spra wy ni ko mu nie
słu ży, z te go ty tu łu nie przy bę dzie miesz kań. Zja wi sko trze -
ba stop nio wo eli mi no wać przy włą cze niu się do ta kiej ak -
cji in sty tu cji i or ga ni za cji do te go po wo ła nych.

Nie zga dza my się na pój ście w kie run ku zmian usta wo -
wych, ze zwa la ją cych na za miesz ka nie w ogro dach, gdyż
za mie ni ło by to ogro dy w slum sy.

Ogro dy mu szą po zo stać te re nem spo ko ju i wy po czyn ku,
słu żyć dział kow com oraz miesz kań com mia sta.

Sta no wi sko 
wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go ROD „J. Be ma” w Szcze ci nie 

w spra wie za miesz ki wa nia w al ta nach 
z dnia 16.04.2016

Sza now ny Pa nie!
Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Ro dzin ne go „Le śna

Do li na” w Kwi dzy nie, chcą przed sta wić Pa nu swo je sta no -
wi sko w spra wie ata ku Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich na
na szą usta wę z 13 grud nia 2013 ro ku o ro dzin nych ogro -

dach dział ko wych, któ ry jest nie uza sad nio nym ata kiem na
nas sa mych, czy li dział kow ców.

Je ste śmy zdzi wie ni, że bie rze Pan za do brą mo ne tę opi -
nie lu dzi, któ rzy sa mi ła mią prze pi sy związ ko we oraz pra -
wa bu dow la ne go, w kon se kwen cji cze go bu du ją po nad-
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nor ma tyw ne za bu do wy na dział kach, nie li cząc się z kon -
se kwen cja mi praw ny mi. Wie my wszy scy, że ta kie za bu do -
wy nie bu du ją lu dzie bied ni i nie ro bią te go tyl ko dla sie bie
czy swo jej wy go dy lecz z my ślą o swo im biz ne sie po le ga -
ją cym na wy naj mo wa niu oczy wi ście za od płat no ścią ta kie -
go obiek tu na wa ka cje let ni kom, lub sa mi za miesz ku ją na
dział ce w obiek cie, któ ry nie jest ob cią żo ny żad nym po dat -
kiem, i jak ty po wi cwa nia cy wy ko rzy stu ją na iw ność po zo -
sta łych dział kow ców do po kry wa nia wszyst kich kosz tów
zwią za nych ze sta łym po by tem ta kich lo ka to rów.

My dział kow cy w wol nych chwi lach z na szy mi ro dzi na -
mi znaj du je my wy po czy nek i re kre ację na na szych dział -
kach, upra wia my wa rzy wa oraz owo ce, któ re za si la ją nasz
już i tak bar dzo skrom ny bu dżet do mo wy, a po nad to ogro -
dy na sze są ogrom ny mi płu ca mi dla na szych miesz kań ców
miast i za miesz ka łych po bli skich te re nów.

Szko da, że Pan Rzecz nik nie do strze ga tej rze czy wi sto ści,
jed no cze śnie pra gnie my przy po mnieć, że to dzię ki oby wa -
tel skiej ini cja ty wie dział kow ców zo sta ła uchwa lo na usta -
wa o ROD w 2013 ro ku. Ta usta wa i na wnio sek PZD
zde fi nio wa nie po ję cia al ta ny dział ko wej po zwo li ło osta -
tecz nie prze ciw dzia łać ła ma niu pra wa związ ko we go i pra -
wa po wszech nie obo wią zu ją ce go. Ochro na praw dział -
kow ców i ich in te re sów za gwa ran to wa na jest w peł ni w no -

wej usta wie o ROD oraz w sil nej or ga ni za cji, ja ką jest Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców, re pre zen tu ją cy pra wa i in te re sy
peł no praw nych oby wa te li, ja ki mi są zrze sze ni wszy scy
dział kow cy.

Sza now ny Pa nie!
Dział kow cy do brze wie dzą, że na sze Ro dzin ne Ogro dy

Dział ko we, zwłasz cza w du żych mia stach są od kil ku dzie -
się ciu lat so lą w oku i ła ko mym ka skiem wiel kie go świa ta
biz ne su, któ ry wszel ki mi me to da mi dą ży do ode bra nia nam
te re nów, któ re sa mi za go spo da ro wa li śmy na skła do wi skach
śmie ci, ugo rach i ba gnach, wkła da jąc w nie wie le zdro wia
i ser ca, nie mó wiąc już o wło żo nym ka pi ta le.

Nie ro zu mie my rów nież po czy nań po le ga ją cych na obro -
nie osób za miesz ku ją cych dział ki przez wła dze miej skie
czy gmin ne, na da ją ce im ad res mel dun ko wy, przez co umy -
wa ją swo je rę ce przed in we sto wa niem w re gio nal ne so cjal -
ne bu dow nic two dla bez dom nych. 

Do cho dzi my do wnio sku, że na stęp ny RPO za miast prze -
ana li zo wać za miesz ki wa nie na dział kach pra gnie roz bi cia
na sze go Związ ku wszel ki mi spo so ba mi.

Czy ta kie po stę po wa nie i trak to wa nie na szej spo łecz no -
ści jest dro gą wła ści wą i słusz ną?

Z wy ra za mi sza cun ku i ser decz ny mi po zdro wie nia mi
Dział kow cy oraz Za rząd ROD „Le śna Do li na” 

w Kwi dzy nie 

Ja ni na Po rę ba z ROD „Sło necz ko” w Dę bi cy

Jesz cze do nie daw na wszyst kim się nam wy da wa ło, że
wresz cie w ogro dach dział ko wych na sta ły cza sy spo ko ju i
wy tchnie nia. Mia ło być tak pięk nie: za czę li by śmy se zon na
dział kach, ru szy li by śmy na na sze grząd ki, spo tka li by śmy
się z przy ja ciół mi. Ale prze cież to nie u nas, w na szej ko cha -
nej oj czyź nie, dla któ rej wło da rzy od pra wie 30 lat dział -
kow cy są wro giem nu mer je den.

Jesz cze na do bre nie za czę ła się wio sna, a już ma my no -
wą na gon kę na Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Ata ku moż -
na się by ło spo dzie wać ze stro ny śro do wi ska de we lo pe rów
i pry wat nych biz nes me nów, na wet ja kie goś ugru po wa nia

po li tycz ne go, ale od no we go Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -
skich? A jed nak: oto Pan Rzecz nik wziął w obro nę przed
złym Pol skim Związ kiem Dział kow ców garst kę wal czą -
cych o pry wat ne in te re sy osób. Ja koś umknę ło Pa na uwa -
dze, że wie lo ty sięcz na rze sza dział kow ców nie miesz ka na
dział kach w po nadnor ma tyw nych „al ta nach” i nie ży czy so -
bie, że by gro no ko le siów tak czy ni ło. Li czę na to, że Mi ni -
stro wie, któ rym spre zen to wał Pan pro blem do ko na nia
zmian w usta wie o ROD, obiek tyw nie roz pa trzą tę sy tu ację
i nie bę dą się an ga żo wać w obro nę osób świa do mie ła mią -
cych obo wią zu ją ce prze pi sy.

Z po wa ża niem
Ja ni na Po rę ba 

ROD „Sło necz ko” w Dę bi cy
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Mi ro sław Pie choc ki z ROD „Za le sie” we Wło cław ku 

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku,
Wiel kie za że no wa nie ogra nia mnie i in nych zna jo mych

dział kow ców, gdy sły szy my o dzia ła niach pod ję tych przez
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich. Z du żą uwa gą śle dzi my
nie uza sad nio ną kry ty kę Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Ma my stu pro cen to wą pew ność, że spra wa bu dow nic twa
po nadnor ma tyw ne go i za miesz ki wa nia w ogro dach jest
przez Pa na zba da na po bież nie, a za ję te przez Pa na sta no -
wi sko ten den cyj ne. Zo sta ła przy ję ta stra te gia obro ny lu dzi
rze ko mo ży ją cych w bie dzie. Tak na praw dę na dział kach
nie miesz ka ją wy łącz nie bied ni lu dzie. Miesz ka ją na nich
tak że do rob kie wi cze i cwa nia cy, któ rzy wy ko rzy stu ją sy tu -
ację.

Rze czy wi stość jest od mien na niż prze kaz skie ro wa ny do
spo łe czeń stwa. W la tach 90-tych pro blem za miesz ki wa nia

na dział ce wy ni kał ze zu bo że nia spo łe czeń stwa w wy ni ku
zmian ustro jo wych po 1989 r. W cza sach obec nych wy ko -
rzy sty wa na jest sy tu acja, że wcze śniej nie za po bie ga no
praw nie za miesz ki wa niu na dział kach, co spo wo do wa ło, że
spryt niej si lu dzi wy li czy li so bie, że mo gą za miesz kać na
dział ce i spo ro na tym za osz czę dzić.

Ja ki mi prze słan ka mi kie ro wał się Pan Rzecz nik usta la jąc
praw do mów ność tych lu dzi, któ rzy zgło si li spra wę? Na ja -
kiej pod sta wie przy jął Pan przed sta wio ne da ne? Czyż by
gru pa lu dzi, któ ra skie ro wa ła do Pa na spra wę, by ła bar dziej
wia ry god na od ca łe go Związ ku? Bio rąc w obro nę gru pę
osób wal czą cych o pry wat ne in te re sy za po mniał Pan o rze -
szy dział kow ców. Czy to cza sem nie dział kow cy, któ rzy nie
miesz ka ją na dział kach, po win ni być przez Pa na wspie ra ni?
Prze cież je ste śmy ludź mi wal czą cy mi o ład praw ny i po -
rzą dek! Jed nak nor mą za czy na być, że okra dzio ny jest po -
krzyw dzo ny, a zło dzie jo wi przy słu gu ją wszel kie przy wi le je.

Mi ro sław Pie choc ki
ROD „Za le sie” we Wło cław ku

Do 31 grud nia 2015 r. zle ce nio bior ca, któ ry jed no cze śnie
wy ko ny wał wię cej niż jed na umo wę zle ce nia, pod le gał obo -
wiąz ko wym ubez pie cze niom spo łecz nym z pierw szej umo -
wy, z po zo sta łych ubez pie cze nia spo łecz ne by ły dla nie go
do bro wol ne. Ubez pie czo ny mógł rów nież zmie nić ty tuł do
obo wiąz ko wych ubez pie czeń spo łecz nych, tj. przy stą pić do
nich z dru giej umo wy, a z pierw szej pod le gać wy łącz nie
ubez pie cze niu zdro wot ne mu. Do ko nu jąc wy bo ru nie był
ogra ni czo ny wy so ko ścią uzy ski wa ne go z umów zle ce nia
wy na gro dze nia. Ozna cza to, że je śli rów no cze śnie wy ko ny -
wał dwie umo wy zle ce nia i z pierw szej osią gał wy na gro dze -
nie 500 zł, a z dru giej np. 2000 zł. mógł pod le gać obo wiąz-
ko wym ubez pie cze niom spo łecz nym tyl ko z pierw szej umo -
wy, a z dru giej tyl ko ubez pie cze niu zdro wot ne mu.

Od 1 stycz nia 2016 r. zmia nie ule gły za sa dy do ty czą ce
opła ca nia skła dek na ubez pie cze nie spo łecz ne za oso by wy -
ko nu ją ce rów no cze śnie wię cej niż jed ną umo wę zle ce nia
(tekst jed no li ty usta wy z 13 paź dzier ni ka 1998 roku o sys -
te mie ubez pie czeń spo łecz nych opu bli ko wa ny w Dz. U. 
z 2015 r. poz. 121). 

Zno we li zo wa ne prze pi sy do ty czą ce spo so bu oskład ko -
wa nia umów zle ce nia w prze wa ża ją cej czę ści od no szą się
do tzw. zbie gu ty tu łów do ubez pie czeń. Umo wa zle ce nie,
któ rej rów no le gle nie to wa rzy szy ża den in ny spo sób za rob -
ko wa nia za sad ni czo pod le ga ła i na dal pod le ga oskład ko -
wa niu w peł nym za kre sie. Róż ni ce do ty czą sy tu acji, gdy
zle ce nio bior ca ma wię cej niż je den ty tuł do pod le ga nia
ubez pie cze niom.

IX. UMOWY ZLECENIA PO 1 STYCZNIA 2016 R.

Zbieg dwóch (lub wię cej) umów zle ce nia

Zgod nie z art. 9 ust. 2c w/w usta wy  w przy pad ku wy ko -
ny wa nia pra cy na pod sta wie wię cej niż jed nej umo wy zle -
ce nia, obo wiąz ko wi ob ję cia ubez pie cze niem eme ry tal nym,
ren tow nym i wy pad ko wym pod le ga ją ko lej ne umo wy, któ -
rych pod sta wa wy mia ru skła dek nie osią ga łącz nie kwo ty
mi ni mal ne go wy na gro dze nia, tj. w 2016 r. 1850,- zł.

No we prze pi sy wpro wa dzi ły za sa dę su mo wa nia pod staw
wy mia ru skła dek aż do uzy ska nia lub prze kro cze nia kwo -
ty mi ni mal ne go wy na gro dze nia. Do pie ro po osią gnię ciu te -
go pu ła pu ko lej ne ty tu ły nie są już pod sta wą do obo wiąz-
ko wych ubez pie czeń spo łecz nych.
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Za sa dy oskład ko wa nia przy cho dów z ty tu łu umo wy zle ce nie

W no wych prze pi sach usta no wio no obo wią zek od pro wa -
dza nia skła dek ZUS przez wszyst kich zle ce nio daw ców da -
nej oso by - aż do mo men tu, gdy ubez pie czo ny przed ło ży

do ku ment świad czą cy o tym, że skład ki nie po win ny być za
nie go pła co ne (art. 34 ust. 6 zno we li zo wa nej usta wy sys te -
mo wej).

Zbieg umo wy zle ce nia oraz po sia da nia pra wa do eme ry tu ry.

Do koń ca 2015 r. zle ce nio daw ca za trud nia ją cy eme ry ta
lub ren ci stę, któ ry jed no cze śnie po zo sta wał w sto sun ku pra -
cy nie zgła szał go do obo wiąz ko wych ubez pie czeń spo łecz -
nych. Nie mia ła zna cze nia pod sta wa wy mia ru skła dek na
ubez pie cze nia spo łecz ne, któ re zle ce nio bior ca uzy ski wał
ja ko pra cow nik, pod wa run kiem, że umo wa zle ce nie nie
by ła za war ta z wła snym pra co daw cą.

Od 1 stycz nia 2016 r. zle ce nio bior ca, ma ją cy usta lo ne
pra wo do eme ry tu ry lub ren ty, wy ko nu ją cy pra cę na pod sta -
wie umo wy zle ce nia, pod le ga obo wiąz ko wo ubez pie cze -
niom eme ry tal ne mu i ren to we mu, na wet je że li jed no cze śnie
po zo sta je w sto sun ku pra cy. Przy usta le niu obo wiąz ku
ubez pie czeń zna cze nie bę dzie mia ła pod sta wa wy mia ru

skła dek ze sto sun ku pra cy. Je że li eme ryt – zle ce nio bior ca w
umo wie o pra cę re ali zo wa nej w in nym za kła dzie rów no le -
gle ze zle ce niem bę dzie miał za gwa ran to wa ne co naj mniej
mi ni mal ne wy na gro dze nie, to ze zle ce nia obo wiąz ko wo bę -
dzie pod le gał tyl ko ubez pie cze niu zdro wot ne mu. W prze -
ciw nym ra zie  skład ki na ubez pie cze nie spo łecz ne bę dą
obo wiąz ko we rów nież z ty tu łu umo wy zle ce nia. Aby usta -
lić obo wią zek ubez pie czeń spo łecz nych zle ce nio bior cy –
eme ry ta, któ ry rów no cze śnie bę dzie pra cow ni kiem zle ce -
nio daw ca po wi nien uzy skać od nie go in for ma cję, od ja kiej
kwo ty pra co daw ca zle ce nio bior cy od pro wa dza za nie go
skład ki na ubez pie cze nie spo łecz ne.

Przy kład

An drzej D. (eme ryt) jest pra cow ni kiem za trud nio nych w
spół ce na ¼ eta tu z wy na gro dze niem 500 zł. mie sięcz nie.
Do dat ko wo 20 grud nia 2015 r. za warł umo wę zle ce nie z
za rzą dem ROD. Z ty tu łu umo wy zle ce nie uzy sku je do chód,
sta no wią cy pod sta wę wy mia ru skła dek w kwo cie 650 zł.
mie sięcz nie. W okre sie

od 20 do 31 grud nia 2015 r. An drzej D. pod le gał obo wiąz -
ko wo ubez pie cze niu zdro wot ne mu ja ko zle ce nio bior ca,
wo bec cze go od wy na gro dze nia z umo wy zle ce nia wy ko -

ny wa nej w tym okre sie na le ża ło na li czyć tyl ko skład kę na
ubez pie cze nie zdro wot ne. Na to miast od 1 stycz nia 2016 r.
Za rząd ROD po wi nien zgło sić An drze ja D. do obo wiąz ko -
wych ubez pie czeń eme ry tal ne go i ren to we go oraz wy pad -
ko we go. Od kwo ty 650 zł. na leż nej za sty czeń 2016 r.
Za rząd ROD po wi nien od pro wa dzić skład ki na ubez pie cze -
nie spo łecz ne oraz od od po wied nio po mniej szo nej pod sta -
wy wy mia ru skład kę na ubez pie cze nie zdro wot ne.

Płatnik 1 1-30 kwiecień 2016 r. 1500 zł Emerytalna, rentowa, Emerytalna, rentowa,
wypadkowa  zdrowotna wypadkowa 

zdrowotna

Płatnik 2 11-30 kwiecień 2016 r. 500 zł. Emerytalna, rentowa, Emerytalna, rentowa,  
wypadkowa  zdrowotna wypadkowa 

zdrowotna

Płatnik 3 22 – 30 kwiecień 2016 r. 800 zł. Emerytalna, rentowa, Zdrowotna
wypadkowa zdrowotna

Zleceniodawca Data wykonywania Przychód uzyskany Składki opłacone Składki należne
umowy zlecenia w kwietniu 2016 r.

Ucznio wie gim na zjów, szkół po nad gim na zjal nych oraz
stu den ci do ukoń cze nia 26 ro ku ży cia, wy ko nu ją cy pra cę
na pod sta wie umo wy zle ce nia nie pod le ga ją zgło sze niu do
ZUS oraz ubez pie cze niom spo łecz nym ani obo wiąz ko wo,
ani do bro wol nie. Od tej za sa dy ist nie je wy ją tek, któ ry do -

ty czy sy tu acji, gdy stu diu ją cy zle ce nio bior ca jest jed no cze -
śnie pra cow ni kiem zle ce nio daw cy. W tym wy pad ku zle ce -
nio bior ca jest trak to wa ny ja ko pra cow nik i z ty tu łu
do dat ko wo za war tej umo wy zle ce nia z ta kim pra cow ni -
kiem na le ży obo wiąz ko wo opła cać wszyst kie skład ki ZUS. 

Ucznio wie i stu den ci
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1. Je stem/ nie je stem * za trud nio ny na pod sta wie umo wy o pra cę w ………………………………………. i  z te go ty -
tu łu osią gam/ nie osią gam * przy chód w wy so ko ści co naj mniej mi ni mal ne go wy na gro dze nia ( od 1 stycz nia 2016r. 
-1850 zł.)

2. Prze by wam/ nie prze by wam na urlo pie bez płat nym/ wy cho waw czym*
3. Je stem/ nie je stem ob ję ty obo wiąz ko wy mi ubez pie cze nia mi spo łecz ny mi z ty tu łu in nej umo wy zle ce nia, z któ rej uzy -

sku ję/ nie uzy sku ję* mie sięcz nie przy chód w wy so ko ści co naj mniej mi ni mal ne wy na gro dze nie (od 1.01.2016r. –
1850zł.)

4. Mam/ nie mam* usta lo ne pra wo do eme ry tu ry lub ren ty
5. Pro wa dzę/ nie pro wa dzę* dzia łal ność po za rol ni czą i z te go ty tu łu  od pro wa dzam co mie siąc skład ki na ubez pie cze nia

spo łecz ne od pod sta wy wy mia ru wy no szą cej mie sięcz nie ……… zł.
6. Je stem/nie je stem* oso bą współ pra cu ją cą z oso bą pro wa dzą cą po za rol ni czą dzia łal ność,
7. Je stem/ nie je stem* uczniem/ stu den tem szko ły  ……………………………… i nie ukoń czy łem 26 ro ku ży cia.

O wszel kich zmia nach do ty czą cych in for ma cji po da nych  w ni niej szym oświad cze niu    
zo bo wią zu ję się po wia do mić Zle ce nio daw cę w ter mi nie 5 dni od da ty ich za ist nie nia.

……………………………                                                                     ………………………………
(miej sco wość i da ta)  (czy tel ny pod pis zle ce nio bior cy)

Wnio sek zle ce nio bior cy o ob ję cie ubez pie cze nia mi do bro wol ny mi

Ja ni żej pod pi sa ny …………………………….

1. Wno szę/ nie wno szę* ob ję cie mnie do bro wol ny mi ubez pie cze nia mi eme ry tal ny mi i ren to wy mi.
2. Wno szę/ nie wno szę* o ob ję cie mnie do bro wol nym ubez pie cze niem cho ro bo wym.

………………………………….                                        ……………………………
(miej sco wość, da ta)    (czy tel ny pod pis zle ce nio bior cy)

*Nie po trzeb ne skre ślić

Po dej mu jąc de cy zję do ty czą cą za war cia umo wy zle ce nia
Za rząd ROD po wi nien pa mię tać, że umo wa zle ce nie, ure -
gu lo wa na w art. 734 Ko dek su cy wil ne go jest umo wą sta -
ran ne go dzia ła nia. Ozna cza to, że zle ce nio bior ca zo bo -
wią zu je się, że bę dzie sta ran nie wy ko ny wał po wie rzo ne mu

Przy kła do wy wzór oświad cze nia

Oświad cze nie o po sia da nych ty tu łach do ubez pie czeń. 
Ja ni żej pod pi sa ny   ...........................................................       

za miesz ka ły  ................................................................................................

Nr Pe sel   ...........................................................      oświad czam, że

Stu dent - zle ce nio bior ca ko rzy sta ze zwol nie nia skła dko -
we go tyl ko do dnia swo ich 26 uro dzin. Je że li umo wa zle -
ce nia jest kon ty nu owa na, od te go dnia mu si zo stać zgło -
szo ny do ubez pie czeń. 

Do pra wi dło we go usta le nia za kre su ubez pie czeń w ZUS
nie zbęd ne jest uzy ska nie od zle ce nio bior cy pi sem ne go
oświad cze nia. 

za da nie. Przez umo wę zle ce nia przyj mu ją cy zle ce nie zo -
bo wią zu je się do do ko na nia okre ślo nej czyn no ści praw nej
dla da ją ce go zle ce nie. 

Do przy kła do wych czyn no ści, któ re mo gą być przed mio -
tem umo wy zle ce nia na le ży: sprzą ta nie, ma lo wa nie, pra ce
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po rząd ko we, wpro wa dza nie da nych do sys te mu kom pu te -
ro we go, ar chi wi za cja i po rząd ko wa nie do ku men ta cji, prze -
pro wa dze nie szko le nia,  do ku men to wa nie prze bie gu spo t-
ka nia. Za trud nie nie człon ka Za rzą du w ROD na pod sta wie

Od 1 lip ca 2013 r. obo wią zu je w znacz nej czę ści ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych no we li za cja usta wy śmie cio -
wej, któ ra wpro wa dzi ła wie le kon tro wer syj nych zmian. 
W związ ku z ty mi zmia na mi, wie le urzę dów miast i gmin
za sto so wa ło pod wyż ki opłat za wy wóz śmie ci z te re nów
ROD. W nie któ rych ogro dach opła ty te wzro sły na wet 
o 600%. 

Ak tu al nie od by wa ją się wal ne ze bra nia człon ków PZD
w ROD, na któ rych te mat opłat za wy wóz śmie ci jest go rą -
cy dys ku to wa ny. Dział kow cy pod no szą, że wpro wa dza ne
opła ty za śmie ci są nie ade kwat ne do ilo ści śmie ci fak tycz -
nie wy twa rza nych na te re nie ROD. Pod no szą rów nież, że
tak wy so kie opła ty są nie spra wie dli we i nie stać dział kow -
ców na ich po no sze nie. 

W związ ku z po wyż szym, Kra jo wa Ra da PZD po sta no -
wi ła zba dać wy miar te go pro ble mu, usta lić je go przy czy ny
i skut ki (zwłasz cza fi nan so we) oraz zba dać, jak re agu ją na

X. INFORMACJE

ten pro blem za rzą dy ROD i dział kow cy.
Po wyż sze ba da nie zo sta nie przed sta wio ne na po sie dze -

niu Pre zy dium KR PZD oraz Kra jo wej Ra dy PZD w dniu
29 czerw ca 2016 r., a wy ni ki ba da nia po słu żą wy pra co wa -
niu nie zbęd nych dzia łań struk tur PZD, ma ją cych na ce lu
spo wo do wa nie, aby usta la ne przez ra dy mia sta/gmin opła -
ty za wy wóz śmie ci by ły ade kwat ne do ilo ści śmie ci, któ re
są fak tycz nie wy twa rza ne na te re nie ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. W za leż no ści od wy ni ków ba dań zo sta ną
przy ję te od po wied nie kie run ki dzia łań, nie wy łą cza jąc wy -
stą pie nia do Sej mu o zmia nę za pi sów usta wy śmie cio wej. 

Za chę ca my za rzą dy ROD i dział kow ców do włą cze nia
się do w/w ba da nia. In for ma cję o wła snych od czu ciach 
i pro po zy cjach zwią za nych z za sa da mi wy wo zu śmie ci,
któ re win ny obo wią zy wać na te re nie ROD oraz ich zmia -
ną moż na zgła szać na ad res: wgg@pzd.pl. 

MAP

umo wy zle ce nia jest moż li we w przy pad ku zle ce nia tej oso -
bie okre ślo nej pra cy, a nie za spra wo wa nie man da tu lub peł -
nio nej funk cji w or ga nach PZD.

J.P.

Krajowa Rada PZD bada opłaty za Êmieci w ROD


