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W dniach 20-21 lu te go 2014 roku od by ło się XVIII 
po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD, któ re mu prze wod ni -
czył Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki. W po sie dze niu,
po za człon ka mi KR PZD, udział wzię li Ma ria Fojt 
– Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej, Ol ga

Ochry miuk – Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz -
jem czej oraz Za stęp ca Prze wod ni czą ce go Kra jo wej Ko -
mi sji Re wi zyj nej Bog dan Dą brow ski i Ro man Żur-
kow ski, czło nek tej Ko mi sji.

I. XVIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD 
W DNIACH 20-21 LUTEGO 2014 R.

Po rzą dek ob rad:

1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Przy ję cie po rząd ku ob rad.
3. Wy bór ko mi sji uchwał i wnio sków.
4. Stwier dze nie pra wo moc no ści ob rad.
5. Ra port Ko mi sji Do raź nej:

1) przed sta wie ni Ra por tu przez Prze wod ni czą cą Ko -
mi sji Do raź nej,

2) wy stą pie nie Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji
Re wi zyj nej PZD,

3) dys ku sja.

4) sta no wi sko Kra jo wej Ra dy przed sta wio ne przez
ko mi sję uchwał i wnio sków.

6. Re gu la min ROD.
7. Do tych cza so we dzia ła nia Związ ku do ty czą ce wdra ża -

nia i obro ny usta wy o ROD. In for ma cje z na rad z pre -
ze sa mi za rzą dów ROD.

8. Dys ku sja.
9. Pod ję cie uchwał i sta no wisk.
10. Spra wy róż ne.
11. Za koń cze nie ob rad.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, po
wy słu cha niu Ra por tu Ko mi sji Do raź nej i przy ję ciu Sta -
no wi ska w tej spra wie, przyj mu je za war te w Ra por cie

5. Win cen ty Ku lik – Su dec ki
6. Mi ro sław Za wadz ki – Gdańsk
7. Je rzy Wdow czyk – Ka lisz
8. Piotr Wilms – Go rzów Wlkp.
9. Sta ni sław Za wad ka – Ma zo wiec ki

Ko mi sja Uchwał i Wnio sków

1. Ta de usz Ja rzę bak – Szcze cin
Prze wod ni czą cy

2. Piotr Ga dzi kow ski – To ruń sko -Wło cław ski
3. Ha li na Kmie ciak – Ma ło pol ski
4. Zbi gniew Ko ło dziej czak – War miń sko-Ma zur ski

Uchwa ły KR PZD

UCHWAŁA Nr 1/XVIII/2014
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 21 lu te go 2014 r.
w spra wie wnio sków za war tych w Ra por cie Ko mi sji Do raź nej 

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

wnio ski do re ali za cji przez OZ Ślą ski i zo bo wią zu je or ga -
ny Okrę go we i biu ro OZ Ślą skie go do wy ko na nia ich sto -
sow nie do za gad nie nia. 

War sza wa, dnia 21 lu te go 2014 r.

WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI
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Dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 4 oraz § 66 
ust. 2 Sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w związ -
ku z art. 14 ust. 1 usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, Kra jo wa Ra da Pol skie go
Związ ku Dział kow ców po sta na wia:   

§ 1
1. Uchwa lić „Re gu la min ro dzin ne go ogro du dział ko we -

go”, któ re go tekst sta no wi za łącz nik nr 1 do ni niej szej

uchwa ły.   
2. „Re gu la min ro dzin ne go ogro du dział ko we go”, o któ -

rym mo wa w ust. 1, obo wią zu je od dnia 1 mar ca 2014 r.
we wszyst kich ro dzin nych ogro dach dział ko wych pro wa -
dzo nych przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców. 

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

UCHWAŁA Nr 2/XVIII/2014
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 21 lu te go 2014 r.
w spra wie uchwa le nia „Re gu la mi nu ro dzin ne go ogro du dział ko we go”

War sza wa, dnia 21 lu te go 2014 r. 

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

UCHWAŁA Nr 3/XVIII/2014
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 21 lu te go 2014 r.
w spra wie wy ni ku z dzia łal no ści sta tu to wo -pro gra mo wej na dzień 18 stycz nia 2014 r. 

we wszyst kich jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 17 sta tu tu PZD po sta -
na wia:

§ 1
Za wie sić wy ko na nie Uchwa ły Nr 3/XVII/2005 Kra jo -

wej Ra dy z dnia 16 li sto pa da 2005 r. w spra wie wy ko rzy -
sta nia nad wyż ki rocz nej z dzia łal no ści sta tu to wo -pro-
gra mo wej w jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD wraz ze
zmia na mi wpro wa dzo ny mi Uchwa łą Nr 10/VI/2009 Kra -
jo wej Ra dy PZD z dnia 26 lu te go 2009 r. w sto sun ku do
spra woz dań fi nan so wych spo rzą dza nych za okres 01-18
stycz nia 2014 r.

§ 2
Wy nik fi nan so wy za okres 01-18 stycz nia 2014 r. wi -

nien sta no wić:
– przy chód na stęp ne go okre su spra woz daw cze go 

tj. 19.01-31.12.2014 – wy nik do dat ni,
– koszt na stęp ne go okre su spra woz daw cze go tj. 19.01-

31.12.2014 – wy nik ujem ny.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia i ma za sto -

so wa nie do wy ni ku fi nan so we go za okres 01-18 stycz nia
2014 r.

War sza wa, dnia 21 lu te go 2014 r.

SKARBNIK 
/-/ Ma rian PASIŃSKI

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI
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§ 1
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w ce -

lu za pew nie nia pra wi dło we go i zgod ne go z usta wą o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, za koń cze nia pro ce su
wy od ręb nie nia się ROD z Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, któ re ta ką de cy zję po dej mą i sfi na li zu ją praw nie,
upo waż nia Pre zy dium KR PZD do opra co wa nia i wy da -
nia uchwa ły okre śla ją cej for mal no ści z tym zwią za ne, 
a w szcze gól no ści:

1) spo sób prze ka za nia agend,

2) spo sób prze ka za nia praw do grun tu,
3) for mal no ści wie czy sto -księ go we,
4) wy kre śle nie z Re je stru ROD pro wa dzo ne go przez

KR PZD,
5) for mal no ści w or ga nach ad mi ni stra cji pu blicz nej,

ban kach, in nych in sty tu cjach ze wnętrz nych,
6) for mal no ści zwią za ne z NIP i REGON.

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

UCHWAŁA Nr 4/XVIII/2014
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 21 lu te go 2014 r.
w spra wie opra co wa nia za sad koń czą cych for mal ny pro ces wy od ręb nie nia ROD 

z Pol skie go Związ ku Dział kow ców

War sza wa, dnia 21 lu te go 2014 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK

W związ ku z licz ny mi za py ta nia mi do ty czą cy mi spo so -
bu roz li cza nia skład ki człon kow skiej wo bec osób, któ re
zło ży ły re zy gna cję z człon ko stwa w PZD po 19 stycz nia
2014 r., KR PZD stwier dza:

1. Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, obo wią zek
uisz cze nia skład ki człon kow skiej za 2014 r. cią ży na 

każ dej oso bie bę dą cej człon kiem PZD w 2014 r., nie za -
leż nie od dłu go ści okre su po sia da nia człon ko stwa.

2. Za rzą dy ROD są zo bo wią za ne, zgod nie z § 91 ust. 2
pkt 16 Sta tu tu PZD, do po bra nia skład ki od wszyst kich
osób bę dą cych człon ka mi PZD w 2014 r.

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

z dnia 21 lu te go 2014 r.
w spra wie za sad roz li cza nia skład ki człon kow skiej z oso ba mi, któ re zło ży ły re zy gna cję 

z człon ko stwa w PZD

UZA SAD NIE NIE

Usta wa z dnia 13 grud nia 2014 r. o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych do ko na ła istot nej zmia ny w re la cjach
po mię dzy dział kow cem, a or ga ni za cją pro wa dzą cą ROD.
Mia no wi cie, w od róż nie niu od do tych czas obo wią zu ją cej
usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, no wa usta wa umoż li wi ła po sia da nie pra wa do
dział ki w ROD nie za leż nie od człon ko stwa w or ga ni za cji
za rzą dza ją cej ROD. W kon se kwen cji po ja wi ło się za gad -
nie nie, czy oso ba, któ ra po 19 stycz nia 2014 r. zło ży ła re -

zy gna cję z człon ko stwa PZD, jest zo bo wią za na do uisz -
cze nia skład ki człon kow skiej za 2014 r.? 

Od po wia da jąc na po wyż sze py ta nie na le ży w pierw szej
ko lej no ści wska zać na kwe stię cha rak te ru praw ne go
skład ki człon kow skiej. Zgod nie z utrwa lo nym orzecz nic -
twem są do wym, człon ko stwo w sto wa rzy sze niu ro dzi sto -
su nek o cha rak te rze cy wil no praw nym. Jak wska zał Sąd
Ape la cyj ny w War sza wie „Przy stą pie nie do sto wa rzy sze -
nia jest umo wą pra wa cy wil ne go, któ ra za rów no po stro -
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nie człon ka, jak i sto wa rzy sze nia ro dzi pra wa i obo wiąz -
ki” (wy rok SA w War sza wie sygn. akt I ACr 989/95, OSA
1996, nr 11-12, poz. 56). Jed nym z obo wiąz ków człon ka
mo że być, i zwy kle by wa, ko niecz ność uisz cza nia skład -
ki człon kow skiej.

Zo bo wią za nie z ty tu łu skład ki człon kow skiej ma cha -
rak ter zo bo wią za nia pie nięż ne go, ro dzą ce go po stro nie
sto wa rzy sze nie rosz cze nie o za pła tę. Sto wa rzy sze nie ma
pra wo zgło sze nia żą da nia je go re ali za cji, a w przy pad ku
uchy la nia się przez człon ka od wy ko na nia obo wiąz ku,
moż li wość do cho dze nia go na dro dze są do wej. Oczy wi -
ście, oso ba bę dą ca człon kiem mo że w każ dej chwi li do -
pro wa dzić do „uwol nie nia się” od te go zo bo wią za nia. Aby
to na stą pi ło, mu si zło żyć sto sow ne oświad cze nie – o re zy -
gna cji z człon ko stwa w sto wa rzy sze niu. Jed nak wy wo ła to
sku tek wy łącz nie co do przy szłych skła dek, nie obej mie
zaś zo bo wią zań po wsta łych przed dniem zło że nia oświad -
cze nia o re zy gna cji z człon ko stwa. 

Jak wspo mnia no po wy żej, moż li wość zło że nia re zy gna -
cji z człon ko stwa w PZD bez utra ty pra wa do dział ki, zo -
sta ła wpro wa dzo na 19 stycz nia 2014 r. Obo wią zu ją ca do
dnia 18 stycz nia 2014 r. usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. uza -
leż nia ła moż li wość po sia da nia pra wa do dział ki z ko niecz -
no ścią po sia da nia człon ko stwa w or ga ni za cji pro wa dzą cej
ROD. Zwa żyw szy na to, za sad nym jest uzna nie, iż każ da
oso ba le gi ty mu ją ca się na dzień 19 stycz nia 2014 r. pra -
wem do dział ki w ROD, by ła człon kiem PZD, a co za tym
idzie, by ła zo bo wią za na do uisz cza nia skład ki człon kow -
skiej w PZD. Zgod nie z § 15 ust. 1 pkt 7 Sta tu tu PZD, każ -
dy z człon ków or ga ni za cji zo bo wią za ny jest uisz czać
skład kę człon kow ską do 31 ma ja da ne go ro ku (-), 
a w przy pad ku zwło ki – wraz z obo wią zu ją cy mi od set ka -
mi – wy ją tek obej mu je współ mał żon ka człon ka PZD 
w wa run kach okre ślo nych w § 168 ust. 3 Sta tu tu PZD.
Sta tut okre śla więc naj póź niej szy ter min, w któ rym czło -
nek PZD mo że uiścić skład kę człon kow ską za da ny rok,
bez ko niecz no ści uisz cze nia od se tek. Jed no cze śnie Sta tut
PZD nie prze wi du je moż li wo ści pła ce nia skład ki za po -
szcze gól ne mie sią ce, czy in ne okre sy – ma ona cha rak ter
opła ty jed no ra zo wej (rocz nej). Po twier dził to za pis § 70
ust. 1 pkt 3 Sta tu tu PZD, zo bo wią zu ją cy oso bę na by wa ją -
cą człon ko stwo w PZD w trak cie ro ku ka len da rzo we go
do uisz cze nia skład ki człon kow skiej za bie żą cy rok. 

Po za ar gu men ta mi praw ny mi, za przed mio to wym sta -

no wi skiem prze ma wia ją rów nież za sa dy współ ży cia spo -
łecz ne go. W związ ku z wej ściem w ży cie usta wy z dnia 
13 grud nia 2013 r., do tych cza so we roz wią za nia obo wią zu -
ją ce w ROD za rzą dza nych przez PZD bę dą wy ma ga ły 
do sto so wa nia do no wych wa run ków. Przy kła dem jest wła -
śnie kwe stia po kry wa nia kosz tów za rzą dza nia ROD. Pod
rzą da mi do tych cza so wej usta wy, kosz ty te po no si li wszy -
scy dział kow cy po przez współ dzia ła nie w pra cach PZD,
ja ko or ga ni za cji za rzą dza ją cej ROD, oraz uisz cza nie skła -
dek człon kow skich. Wpro wa dzo na przez no wą usta wę
opcja re zy gna cji z człon ko stwa w sto wa rzy sze niu ogro -
do wym pro wa dzą cym ROD, bez wpro wa dze nia no wych
me cha ni zmów, po wo do wa ła by, że oso by któ re sko rzy sta -
ją z ta kiej moż li wo ści, dzię ki zwol nie niu z obo wiąz ku
uisz cza nia skład ki człon kow skiej, po no si ły by mniej sze
cię ża ry eko no micz ne z ty tu łu ko rzy sta nia z dział ki 
w ROD, niż oso by an ga żu ją ce się w funk cjo no wa nie sto -
wa rzy sze nia, a więc wy ko nu ją ce pra cę na rzecz ca łej
wspól no ty dział kow ców. Dla te go też pod rzą da mi no wej
usta wy kosz ty za rzą dza nia ROD bę dą po kry wa ne przez
wszyst kich dział kow ców w ra mach opłat na rzecz ROD
(art. 33 ust. 2 pkt 5). Usta wa nie za wie ra jed nak prze pi su
przej ścio we go re gu lu ją ce go tą kwe stię. Z ko lei krót ki
okres va ca tio le gis unie moż li wił do sto so wa nie sta tu tów
sto wa rzy szeń do tknię tych skut ka mi dzia ła nia no wej usta -
wy do zmie nio nej sy tu acji praw nej. W kon se kwen cji nie -
moż li we by ło wpro wa dze nie przez sto wa rzy sze nie me-
cha ni zmu gwa ran tu ją ce go re ali za cję za sa dy za war tej 
w art. 33 ust. 2 pkt 5 usta wy – tj. że wszy scy dział kow cy
par ty cy pu ją w kosz tach za rzą dza nia ROD. Nie wąt pli wie
ra cjo nal ny usta wo daw ca nie mógł by za ło żyć ce lu i skut -
ku usta wy, ozna cza ją ce go bez pod staw ne uprzy wi le jo wa -
nie czę ści dział kow ców i nie do pusz czal ne prze rzu ce nie
cię ża ru eko no micz ne go ich de cy zji na dział kow ców, któ -
rzy po zo sta ją człon ka mi sto wa rzy sze nia.

Stąd, po nie waż po wyż sza in ter pre ta cja znaj du je opar cie
w sta tu cie PZD, jak rów nież z uwa gi na fakt, iż od mien -
na wy kład nia po wo do wa ła by sku tek sprzecz ny nie tyl ko
z po sta no wie nia mi usta wy, ale rów nież pod sta wo wy mi
za sa da mi współ ży cia spo łecz ne go, Kra jo wa Ra da PZD
stwier dza, iż sta no wi sko za ję te na wstę pie jest za sad ne
oraz zo bo wią zu je wszyst kie or ga ny PZD do je go re ali za -
cji i eg ze kwo wa nia.

KRAJOWA RADA 
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa dn. 21 lu te go 2014 r.
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Wej ście w ży cie no wej usta wy dział ko wej by ło z pew -
no ścią jed nym z waż niej szych wy da rzeń w ca łej hi sto rii
ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Po wy ro ku
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go dal sze ist nie nie ogro dów sta -
nę ło bo wiem pod du żym zna kiem za py ta nia. Nie bra ko -
wa ło mo men tów, w któ rych dział kow cy mie li re al ne po-
wo dy, by wąt pić, że no wa usta wa gwa ran tu ją ca dal sze ist -
nie nie ROD wej dzie w ogó le w ży cie. Tak że w me diach
nie bra ko wa ło scep tycz nych ko men ta rzy w tej kwe stii.

Jed nak dzię ki ol brzy miej de ter mi na cji, za an ga żo wa niu
wszyst kich człon ków PZD ich cięż ka pra ca zwień czo na
zo sta ła ol brzy mim suk ce sem. Nie czę sto zda rza się tak że,
by ja ki kol wiek pro jekt oby wa tel ski uzy skał tak du że po -
par cie spo łe czeń stwa, par la men ta rzy stów, kon sty tu cjo na -
li stów i au to ry te tów praw nych, jak by ło to w przy pad ku
usta wy dział ko wej. Jest to więc naj lep sze po twier dze nie
te go, że usta wa ta jest do bra i w od po wied ni spo sób za bez -
pie cza naj waż niej sze pra wa użyt kow ni ków dzia łek 
w ROD.  

Wy da wać by się więc mo gło, że tak wiel ki suk ces dział -
kow ców zo sta nie do ce nio ny i za uwa żo ny nie tyl ko przez
spo łe czeń stwo, ale tak że przez me dia. Nie ste ty, sta ło się
zu peł nie ina czej. Po raz ko lej ny po twier dzi ła się za sa da, że
do bre in for ma cje, to sła be in for ma cje.

Dla te go dziś, za rów no w me diach ogól no pol skich jak 
i lo kal nych, ma ło kto mó wi o suk ce sie Związ ku i po zy -
tyw nych aspek tach no wej usta wy o ROD. 

Wi docz ne są na to miast zu peł nie od mien ne ten den cje,
któ re ma ją na ce lu dys kre dy to wa nie do ko nań PZD. Ma ło
te go, nie bra ku je in for ma cji w któ rych ro lę mi lio no wej or -
ga ni za cji, sku tecz nie bro nią cej dział kow ców, spro wa dza
się je dy nie do tzw. „cza py”, na rzecz któ rej dział kow cy
mu szą uisz czać skład ki.

Kra jo wa Ra da PZD nie mo że po zo stać obo jęt na wo bec
tak uprosz czo ne go przed sta wia nia or ga ni za cji z po nad 
30-let nim do rob kiem i wie lo ma suk ce sa mi. Dla te go uzna -
je, że te go ty pu prze ka zy są zwy kłym prze kła ma niem, nie -
spra wie dli wo ścią i słu żą wpro wa dza niu oby wa te li w błąd.
Nad rzęd nym ce lem, któ ry od za wsze przy świe cał PZD
by ła i za wsze bę dzie obro na dział kow ców oraz sze rze nie
i roz wój ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Pa trząc na
sy tu ację, w ja kiej dziś znaj du ją się dział kow cy i ogro dy,

nikt nie po wi nien mieć wąt pli wo ści, że Zwią zek sku tecz -
nie re ali zu je te ce le. 

Kra jo wa Ra da PZD kry tycz nie oce nia tak że in for ma cje,
w któ rych za chę ca się dział kow ców do odłą cza nia się od
ogól no pol skiej or ga ni za cji. Oczy wi ście, zgod nie z no wą
usta wą, dział kow cy ma ją do te go peł ne pra wo i każ dy, kto
tyl ko bę dzie chciał to zro bić, ma ta ką moż li wość. Nie jest
jed nak rze czą do brą, je że li oso by po stron ne sta ra ją się
wpły wać na de cy zje dział kow ców, po da jąc przy tym ar gu -
men ty nie ma ją ce nic wspól ne go z rze czy wi sto ścią. Dla -
te go KR PZD ape lu je do wszyst kich dział kow ców o roz-
sąd ną i obiek tyw ną oce nę sy tu acji. Kra jo wa Ra da uzna je
tak że, że nie obiek tyw ny spo sób przed sta wia nia Związ ku
nie wy ni ka z czy jej kol wiek nie wie dzy lub nie świa do mo -
ści. Wręcz prze ciw nie, uzna je, że jest to do brze prze my śla -
ne dzia ła nie, któ re ma na ce lu roz bi cie mi lio no wej
or ga ni za cji. Te go ty pu za ku sy po ja wia ją się nie od dziś, 
a po wód cią gle jest ten sam. W Pol sce nie bra ku je osób,
któ re chcia ły by po zy skać te re ny ROD pod róż ne go ro dza -
ju ko mer cyj ne in we sty cje. Po nie waż nie uda ło się to pod -
czas prac nad no wą usta wą, jak wi dać prze ciw ni cy
ogro dów nie tra cą na dziei, że uda im się to te raz. 

Po twier dze niem te go, że chęt nych do prze ję cia grun tów
ROD nie bra ku je mo że być cho ciaż by ostat nie wy stą pie -
nie sto wa rzy sze nia De kre to wiec do mi ni ster In fra struk tu -
ry i Roz wo ju Elż bie ty Bień kow skiej, w któ rym do ma ga
się  li kwi da cji ogro dów dział ko wych War sza wie. Po dob -
ne pro po zy cje po ja wi ły się cał kiem nie daw no w Gdy ni,
gdzie w zak tu ali zo wa nym stu dium uwa run ko wań i kie -
run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go mó wi się o li -
kwi da cji 13 ogro dów dział ko wych. Nie trud no się do my-
ślać, że nie ba wem po dob ne za mia ry ujaw nią tak że in ne
mia sta. W tej sy tu acji  KR PZD wy ra ża tak że swój ne ga -
tyw ny sto su nek wo bec ne ga tyw nej po li ty ki, któ ra pro wa -
dzo na jest wo bec Związ ku. Stwier dza, że bez pod staw nie
mar gi na li zu je się, po mi ja i ba ga te li zu je do ro bek or ga ni -
za cji zrze sza ją cej mi lion oby wa te li RP. 

KR PZD z ża lem stwier dza, że me dia, któ re nie bez po -
wo du na zy wa ne są IV wła dzą w na szym kra ju, dzia ła ją
jaw nie na szko dę dział kow ców, któ rzy po wie lu la tach od -
pie ra nia róż ne go ro dza ju ata ków chcie li by w koń cu móc
spo koj nie ko rzy stać z uro ków ogro dów dział ko wych. 

KRAJOWA RADA 
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

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

z dnia 21 lu te go 2014 r.
w spra wie re la cji me dial nych do ty czą cych wej ścia w ży cie no wej usta wy o ROD
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En tu zjazm dział kow ców wy wo ła ny uchwa le niem przez
Sejm w dniu 13 grud nia 2013 roku usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, pod pi sa niem jej przez Pre zy den ta
RP w dniu 18 grud nia 2013 roku zo stał szyb ko za ha mo -
wa ny. Już 20 grud nia 2013 ro ku Zwią zek Miast Pol s-
kich wy stą pił do Pre zy den ta RP ze swo im sta no wi skiem
w spra wie usta wy o ROD, wy ra ża jąc po waż ne wąt pli wo -
ści na tu ry kon sty tu cyj nej, jak rów nież o roz wa że nie moż -
li wo ści skie ro wa nia no wej usta wy do Try bu na łu Kon sty-
tu cyj ne go.

Dział kow cy za re ago wa li na tych miast i wy sto so wa li do
Pre zy den ta RP set ki li stów i sta no wisk sprze ci wia jąc się
sta no wi sku Związ ku Miast Pol skich i sta jąc w obro nie
usta wy gwa ran tu ją cej za cho wa nie przy słu gu ją cych im
praw. W Kra jo wej Ra dzie do ko na na zo sta ła ana li za praw -
na wy stą pie nia Pre ze sa Związ ku Miast Pol skich do Pre zy -
den ta RP w spra wie skie ro wa nia usta wy do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go. Ana li za wy ka za ła bez za sad ność wnio -
sku Związ ku Miast Pol skich, a w kon se kwen cji bez pod -
staw ność za po wie dzi, że któ reś z miast wy stą pi do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Pre zy dium KR PZD przy ję -
ło sta no wi sko i we zwa ło wła dze Związ ku Miast Pol skich
do za nie cha nia ata ków na usta wę i wy co fa nia się z pod wa -
ża nia ak tu, któ re go uchwa le nie zo sta ło przy ję te przez pol -
skich dział kow ców z ol brzy mią sa tys fak cją.

Bar dzo po zy tyw nym zja wi skiem są sta no wi ska władz
sa mo rzą do wych wie lu miast, któ re w li stach do PZD od -
ci na ją się od dzia łań Związ ku Miast Pol skich, po mi mo że
są człon ka mi te go Związ ku i de kla ru ją swo je po par cie dla
usta wy i PZD. War to tu wy mie nić przy naj mniej nie któ re
z tych miast: Kiel ce, Czę sto cho wa, No wy To myśl, Zie lo -
na Gó ra, Goł dap, Strze lin, Kłodz ko, No wa Ru da, Mię dzy -
le sie, Trzcian ka, Sy ców, Mię dzy bórz i in ne.

Me dia, któ re do tych czas ata ko wa ły Pol ski Zwią zek
Dział kow ców za rzu ca jąc mu mo no pol, po wej ściu w ży -
cie usta wy za chę ca ją dział kow ców do wy łą cze nia się spod
rzą dów PZD. Po ja wia ją się ar ty ku ły opie wa ją ce ko rzy ści
pły ną ce z wy od ręb nie nia się ROD ze struk tur PZD.

Symp to ma tycz ne są dzia ła nia nie któ rych sa mo rzą dów
miej skich, któ re za po wia da ją li kwi da cje i wy pro wa dze -
nie ogro dów z miast. W Gdy ni za spra wą zak tu ali zo wa ne -
go stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go 13 z 16 ogro dów dział ko wych ma zo stać
zli kwi do wa nych. Ra da Mia sta w Mię dzyz dro jach pod ję -
ła uchwa łę w spra wie zmia ny miej sco we go pla nu za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go mia sta za kła da jąc pod sta -
wo we prze zna cze nie dzia łek w ROD pod usłu gi wy po -
czyn ko we z do pusz cze niem funk cji miesz kal nych dla wła -

ści cie la obiek tu. Sta le za gro żo ne z po wo du rosz czeń do
grun tów są ogro dy war szaw skie, a Sto wa rzy sze nie „De -
kre to wiec” re pre zen tu ją ce in te re sy by łych wła ści cie li nie -
ru cho mo ści war szaw skich, któ rych grun ty zo sta ły prze ję te
na mo cy de kre tu Bie ru ta, nie usta je w skła da niu ko lej nych
pro po zy cji roz wią zań. Naj now szym ich spo so bem na za -
spo ko je nie rosz czeń jest pro po zy cja zło żo na na rę ce Pa ni
Wi ce pre mier Elż bie ty Bień kow skiej. „De kre to wiec” chce
zli kwi do wa nia wszyst kich war szaw skich ogro dów zaj mu -
ją cych 1200 ha grun tu, na któ rych dział ki upra wia 33 tys.
war szaw skich ro dzin, z prze zna cze niem 500 ha na za spo -
ko je nie rosz czeń by łych wła ści cie li, a 700 ha na sprze daż.
Sto wa rzy sze nie „De kre to wiec” twier dzi, że w ten spo sób
mia sto zy ska ło by kwo tę 30 mld zł.

Usta wa z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych okre śli ła bar dzo wy raź nie spo sób wy łą cza -
nia się ogro dów z Pol skie go Związ ku Dział kow ców. PZD
stoi na sta no wi sku peł ne go prze strze ga nia tych za pi sów,
po nie waż po no si peł ną od po wie dzial ność za ten pro ces i
bę dzie uczest ni czył we wszyst kich ze bra niach słu żąc po -
mo cą, ra dą, ale rów nież ba cząc, że by po sta no wie nia usta -
wy by ły wy ko na ne. Głów nie cho dzi o to, że by to dział-
kow cy wy po wie dzie li się co do przy szło ści ogro du.

Obec nie naj więk sze zna cze nie ma ją na ra dy dla ak ty wu
PZD, któ rych ce lem jest do star cze nie wie dzy z za kre su
zmian w pra wie związ ko wym w związ ku z wej ściem w
ży cie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Te
szko le nia do star czą rów nież in for ma cji, jak przyj mo wa -
na jest usta wa wśród dział kow ców i ja kie jej za gad nie nia
wzbu dza ją wąt pli wo ści. Aby więk szość z nich roz wiać
Kra jo wa Ra da PZD wy da ła bro szu rę pt. „Prze wod nik po
usta wie”, któ ry jest skarb ni cą no wych, nie zbęd nych dla
pra wi dło we go funk cjo no wa nia ogro du, in for ma cji.

Kra jo wa Ra da PZD uwa ża, że obec nie nie zwy kle waż -
nym za da niem jest do bre przy go to wa nie wal nych ze brań
spra woz daw czych i ich prze pro wa dze nie. To są za da nia
dla za rzą dów ROD i okrę go wych za rzą dów PZD. Wal ne
ze bra nia są do sko na łą oka zją, aby przed sta wić usta wę,
naj waż niej sze jej za gad nie nia, zna cze nie dla dział kow -
ców. Po nad to nie tyl ko war to, ale na le ży przy po mnieć jak
trud ną dro gę prze szedł Zwią zek od dnia ogło sze nia wy -
ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go do uchwa le nia usta wy
przez Sejm i pod pi sa nia przez Pre zy den ta RP. Je śli usta wa
po wszech nie zo sta ła uzna na za suk ces, to zo stał on oku -
pio ny sze ro kim dzia ła niem dział kow ców, za rzą dów ROD,
okrę go wych za rzą dów oraz Kra jo wej Ra dy. Do te go suk -
ce su do pro wa dzi ło ze bra nie bli sko mi lio na pod pi sów pod
oby wa tel skim pro jek tem usta wy, pi kie ty, ma ni fe sta cje,

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

z dnia 21 lu te go 2014 r.
w spra wie za gro żeń po wsta łych po wej ściu w ży cie usta wy 

o ro dzin nych ogro dów dział ko wych
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wal ka na ar gu men ty, a wresz cie uzy ska ny kom pro mis. Ten
suk ces był moż li wy tyl ko dla te go, że two rzy li śmy jed ność
– wiel ką dział ko wą ro dzi nę.

Po nie waż nie znik nę ła przy czy na, dla któ rej Zwią zek 
i ogro dy dział ko we ata ko wa ne są od 25 lat, tzn. grun ty da -
lej są w rę kach Związ ku i dział kow ców, za pew ne nie usta -
ną róż ne dzia ła nia zmie rza ją ce do roz bi cia PZD i zre a-

li zo wa nia biz ne so wych ce lów. Świad czy o tym już obec -
na sy tu acja.

Dla te go tak waż na jest jed ność wszyst kich dział kow -
ców, bo tyl ko w jed no ści i si le Związ ku jest opar cie dla
zre ali zo wa nia za ło żeń usta wy i dal szej sku tecz nej obro ny
in te re sów dział kow ców i Związ ku.

KRAJOWA RADA 
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 21 lu te go 2014 r.

§ 1
1. Re gu la min ro dzin ne go ogro du dział ko we go, zwa ny

da lej „re gu la mi nem”, okre śla szcze gó ło we za sa dy
do ty czą ce za go spo da ro wa nia i użyt ko wa nia dział ki
oraz funk cjo no wa nia i za go spo da ro wa nia ro dzin ne go
ogro du dział ko we go pro wa dzo ne go przez sto wa rzy -
sze nie ogro do we Pol ski Zwią zek Dział kow ców, a
tak że za sa dy współ ży cia spo łecz ne go obo wią zu ją ce
na te re nie ogro dów.

2. Re gu la min obo wią zu je wszyst kich prze by wa ją cych
na ob sza rze ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

3. Ro dzin nym ogro dem dział ko wym w ro zu mie niu re -
gu la mi nu jest wy łącz nie ogród wpi sa ny do Re je stru
ROD pro wa dzo ne go przez Kra jo wą Ra dę Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

§ 2
Za sa dy za kła da nia i funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro -

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
KRAJOWA RADA

R E G U L A M I N
RODZINNEGO OGRODU

DZIAŁKOWEGO

II. REGULAMIN ROD

ROZDZIAŁ I

Prze pi sy wst´p ne
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dów dział ko wych oraz za rzą dza nia ni mi re gu lu ją w szcze -
gól no ści:

1) usta wa z dnia 13 grud nia 2013 ro ku o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, zwa na da lej „usta wą”,

2) usta wa z dnia 7 lip ca 1994 ro ku – Pra wo bu dow la -
ne,

3) usta wa z dnia 13 wrze śnia 1996 ro ku o utrzy ma niu
czy sto ści i po rząd ku w gmi nach,

4) usta wa z dnia 3 lip ca 2002 ro ku - Pra wo lot ni cze,
5) usta wa z dnia 16 kwiet nia 2004 ro ku o ochro nie

przy ro dy,
6) sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 

6 kwiet nia 2006 ro ku, zwa ny da lej „sta tu tem”,
7) uchwa ły i wy tycz ne or ga nów Związ ku.

§ 3
Pol ski Zwią zek Dział kow ców, zwa ny da lej „PZD”, za -

kła da i pro wa dzi ro dzin ne ogro dy dział ko we na grun tach
prze ka za nych lub na by tych na ten cel i za rzą dza ni mi po -
przez swo je or ga ny.

§ 4
1. Ro dzin ny ogród dział ko wy, zwa ny da lej „ROD”, jest

pod sta wo wą jed nost ką or ga ni za cyj ną PZD.
2. ROD sta no wi wy dzie lo ny ob szar grun tu, po dzie lo ny

na te re ny ogól ne i dział ki oraz wy po sa żo ny w in fra -
struk tu rę nie zbęd ną do je go pra wi dło we go funk cjo -
no wa nia.

3. ROD po wi nien obej mo wać co naj mniej 50 dzia łek.
4. ROD po wi nien po sia dać na zwę usta lo ną przez wal ne

ze bra nie i nada ną przez okrę go wy za rząd PZD.

§ 5
ROD, bę dą cy urzą dze niem uży tecz no ści pu blicz nej,

speł nia po zy tyw ną ro lę w urba ni sty ce i eko sys te mie miast
i osie dli, two rze niu wa run ków ży cia spo łecz no ści lo kal -
nych i dział ko wych ro dzin. Szcze gól ne zna cze nie ROD
po le ga na kształ to wa niu śro do wi ska, ochro nie i za cho wa -
niu skład ni ków przy ro dy, pro wa dze niu i pro pa go wa niu
dzia łal no ści eko lo gicz nej, pro wa dze niu sze ro kiej dzia łal -
no ści na rzecz spo łecz no ści lo kal nej.

§ 6
1. ROD mo że skła dać się z kil ku te re nów.
2. Te ren, ja ko ob szar grun tu, jest wy dzie lo ną jed nost ką

prze strzen ną po dzie lo ną na dział ki.
3. ROD (w tym tak że te ren), w za leż no ści od wiel ko ści,

moż na po dzie lić na sek to ry.
4. Sek tor jest po moc ni czą jed nost ką prze strzen ną ROD

uła twia ją cą za rzą dza nie i funk cjo no wa nie ROD,
ozna czo ną na pla nie za go spo da ro wa nia ROD.

§ 7
1. Dział ka jest pod sta wo wą jed nost ką prze strzen ną 

w ROD, któ rej po wierzch nię usta la się w gra ni cach
do 500 m2.

2. Po wierzch nia i gra ni ce dział ki mu szą być zgod ne 
z pla nem za go spo da ro wa nia ROD.

3. Dział ka nie pod le ga po dzia ło wi na mniej sze jed nost -
ki prze strzen ne.

§ 8
1. Dział ka w ROD prze zna czo na jest do za spo ka ja nia

po trzeb dział kow ca i je go ro dzi ny w za kre sie ak tyw -
ne go wy po czyn ku i pro wa dze nia upraw ogrod ni -
czych.

2. Dział ka ma szcze gól ne zna cze nie dla in te gra cji wie -
lo po ko le nio wej ro dzi ny, wy cho wa nia dzie ci i mło -
dzie ży, za cho wa nia ak tyw no ści i zdro wia lu dzi
trze cie go wie ku oraz po pra wy wa run ków by to wych
ro dzi ny.

3. Dział ka w ROD nie mo że być wy ko rzy sty wa na do
in nych ce lów, niż okre ślo ne w ust.1, a przede wszyst -
kim obo wią zu je cał ko wi ty za kaz pro wa dze nia na
dział ce dzia łal no ści go spo dar czej oraz wy naj mo wa -
nia czę ści lub ca łej dział ki.

4. Za kaz, okre ślo ny w ust. 3, sto su je się od po wied nio
do al ta ny.

§ 9
1. Dział ka nie mo że być wy ko rzy sty wa na do za miesz -

ki wa nia.
2. Przez za miesz ki wa nie ro zu mie się dłu go trwa łe prze -

by wa nie z za mia rem sku pie nia i re ali za cji swo ich
spraw ży cio wych.

3. Al ta na na te re nie dział ki w ROD nie jest obiek tem
miesz kal nym; prze by wa nie w niej nie mo że sta no wić
pod sta wy do urzę do we go po twier dze nia cza so we go
lub sta łe go po by tu.

§ 10
1. Dział kow cem jest peł no let nia oso ba fi zycz na upraw -

nio na do ko rzy sta nia z dział ki w ROD na pod sta wie
pra wa do dział ki na by te go zgod nie z usta wą.

2. W ist nie ją cym ROD pra wo do dział ki usta na wia za -
rząd ROD na pod sta wie umo wy dzier ża wy dział ko -
wej za war tej z dział kow cem.

3. W no wym lub od twa rza nym cał ko wi cie lub czę ścio -
wo ROD pra wo do dział ki usta na wia pre zy dium
okrę go we go za rzą du PZD na pod sta wie umo wy
dzier ża wy dział ko wej za war tej z dział kow cem.

4. Na za sa dach okre ślo nych w sta tu cie, dział ka w ROD
mo że być od da na w bez płat ne uży wa nie in sty tu cjom
pro wa dzą cym dzia łal ność spo łecz ną, oświa to wą, kul -
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tu ral ną, wy cho waw czą, re ha bi li ta cyj ną, do bro czyn -
ną lub opie ki spo łecz nej. Szcze gó ło we za sa dy ko rzy -
sta nia przez te in sty tu cje z dział ki oraz urzą dzeń 
i obiek tów ROD okre śla uchwa ła Kra jo wej Ra dy
PZD.

§ 11
1. Dział ko wiec jest w szcze gól no ści upraw nio ny do:

1) ko rzy sta nia z po mo cy i in struk ta żu Spo łecz nej
Służ by In struk tor skiej,

2) udzia łu w szko le niach i po ka zach or ga ni zo wa nych
przez za rząd ROD i okrę go wy za rząd PZD,

3) ko rzy sta nia z bi blio te ki ogro do wej,
4) wy stę po wa nia do za rzą du ROD we wszyst kich

spra wach do ty czą cych za go spo da ro wa nia i użyt ko -
wa nia ROD i dział ki,

5) zgła sza nia wnio sków do ty czą cych funk cjo no wa nia
i za rzą dza nia ROD,

6) wy stę po wa nia do ko mi sji re wi zyj nej ROD w spra -
wach ROD,

7) wy stę po wa nia do ko mi sji roz jem czej ROD w spra -
wach z jej za kre su dzia ła nia,

8) ko rzy sta nia z urzą dzeń i na rzę dzi wspól nych ROD,

9) uczest ni cze nia we wszyst kich im pre zach i uro czy -
sto ściach or ga ni zo wa nych przez za rząd ROD.

2. Dział ko wiec ma w szcze gól no ści obo wią zek:
1) prze strze gać usta wę,
2) prze strze gać za sad współ ży cia spo łecz ne go,
3) użyt ko wać przy dzie lo ną mu dział kę zgod nie z usta -

wą i re gu la mi nem,
4) dzia łać w in te re sie ROD,
5) uisz czać opła ty uchwa lo ne przez upraw nio ne sta -

tu tem or ga ny PZD w ter mi nie przez nie usta lo nym,
a w przy pad ku zwło ki – wraz z obo wią zu ją cy mi
od set ka mi usta wo wy mi,

6) ak tu ali zo wać da ne oso bo we i ad res do ko re spon -
den cji,

7) ota czać opie ką mie nie ROD.

§ 12
1. Urzą dze nia ROD prze zna czo ne do wspól ne go ko rzy -

sta nia przez użyt kow ni ków dzia łek są wła sno ścią
PZD.

2. Na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty znaj du ją ce się na
dział ce, wy ko na ne lub na by te ze środ ków fi nan so -
wych użyt kow ni ka dział ki, sta no wią je go wła sność.

§ 13
1. Or ga na mi sa mo rzą du PZD w ROD są:

1) wal ne ze bra nie ROD (kon fe ren cja de le ga tów
ROD),

2) za rząd ROD,
3) ko mi sja re wi zyj na ROD, 
4) ko mi sja roz jem cza ROD.

2. Człon ka mi or ga nów sa mo rzą du PZD w ROD mo gą
być – na za sa dach okre ślo nych w sta tu cie – wy łącz -
nie człon ko wie PZD.

§ 14
1. W ROD po sia da ją cym po nad 300 człon ków PZD,

mo gą być or ga ni zo wa ne ko ła.
2. Ko ło jest po moc ni czą jed nost ką or ga ni za cyj ną obej -

mu ją cą je den lub wię cej sek to rów lub te ren.
3. Uchwa łę o po wo ła niu ko ła lub je go li kwi da cji po dej -

mu je za rząd ROD. Za rząd ROD zwo łu je pierw sze ze -

bra nie or ga ni za cyj ne ko ła, któ re pro wa dzi wy zna czo -
ny czło nek za rzą du ROD.

4. Ze bra nie ko ła zwo łu je za rząd ROD w po ro zu mie niu
z prze wod ni czą cym ko ła na za sa dach okre ślo nych 
w § 78 sta tu tu.

5. Do kom pe ten cji ze bra nia człon ków ko ła na le ży:
1) wy bór ze swe go gro na de le ga ta (de le ga tów) na

kon fe ren cję de le ga tów ROD we dług za sad okre ślo -
nych przez za rząd – de le gat za cho wu je man dat tyl -
ko na kon fe ren cję, na któ rą zo stał wy bra ny,

2) opi nio wa nie spra woz dań z dzia łal no ści za rzą du
ROD, ko mi sji re wi zyj nej ROD i ko mi sji roz jem -
czej ROD,

3) opi nio wa nie rocz ne go pla nu pra cy (pro gra mu dzia -
ła nia) i pre li mi na rza fi nan so we go.

6. Do ze brań kół ma ją od po wied nio za sto so wa nie prze -
pi sy § 79-81 sta tu tu do ty czą ce wal nych ze brań.

ROZDZIAŁ II

Zasady organizacyjne
rodzinnego ogrodu dzia∏kowego
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§ 15
1. Prze wod ni czą cy ko ła wy bie ra ny jest na pierw szym

ze bra niu człon ków ko ła na okres ka den cji or ga nów
PZD w ROD.

2. Prze wod ni czą cy re pre zen tu je ko ło przed za rzą dem
ROD.

3. Prze wod ni czą cy ko ła mo że być człon kiem za rzą du
ROD lub in nych or ga nów PZD w ROD.

4. Prze wod ni czą cy ko ła:
1) kie ru je ko łem,
2) prze wod ni czy ze bra niu ko ła,
3) współ pra cu je z człon ka mi ko ła,
4) za pew nia łącz ność człon ków ko ła z za rzą dem

ROD,
5) dba o in fra struk tu rę oraz spra wy człon ków PZD

two rzą cych ko ło i wnio ski stąd wy pły wa ją ce przed -
sta wia za rzą do wi ROD.

§ 16
1. W przy pad ku nie wy wią zy wa nia się z obo wiąz ków

lub dzia ła nia na szko dę PZD za rząd ROD ma pra wo
od wo łać prze wod ni czą ce go ko ła.

2. Uchwa ła o od wo ła niu prze wod ni czą ce go ko ła po win -
na za wie rać uza sad nie nie oraz po ucze nie o pra wie
od wo ła nia się od tej uchwa ły w ter mi nie 14 dni od
da ty jej otrzy ma nia do pre zy dium okrę go we go za rzą -
du PZD. Wnie sie nie od wo ła nia nie wstrzy mu je de -
cy zji o od wo ła niu.

§ 17
1. Wła ści wy or gan jed nost ki okrę go wej PZD po wo łu je

or gan ko mi sa rycz ny dla ROD w ra zie:
1) wy ga śnię cia po wy żej 50% man da tów człon ków or -

ga nu usta lo nych przez wal ne ze bra nie ROD,
2) od wo ła nia (za wie sze nia) or ga nu przez od po wied ni

or gan wyż sze go stop nia,
3) nie do ko na nia wy bo ru or ga nu przez wal ne ze bra nie

ROD, na któ rym cią żył ta ki obo wią zek.
2. Licz bę człon ków or ga nu ko mi sa rycz ne go okre śla or -

gan do ko nu ją cy po wo ła nia.
3. Or gan ko mi sa rycz ny dzia ła do cza su po wo ła nia te go

or ga nu w dro dze wy bo rów, nie dłu żej jed nak niż 
6 mie się cy od po wo ła nia. W uza sad nio nych przy pad -
kach wła ści wy or gan PZD mo że prze dłu żać okres
dzia ła nia or ga nu ko mi sa rycz ne go, któ ry łącz nie nie

mo że prze kro czyć dwóch lat.
4. Człon kiem or ga nu ko mi sa rycz ne go mo że być każ dy

czło nek PZD, z wy jąt kiem osób, któ re na pod sta wie
sta tu tu ma ją za kaz spra wo wa nia man da tu w or ga nach
PZD.

5. Or ga no wi ko mi sa rycz ne mu przy słu gu ją wszyst kie
upraw nie nia za stę po wa ne go or ga nu.

6. Kosz ty dzia łal no ści or ga nu ko mi sa rycz ne go po no si
ROD.

§ 18
1. Ustę pu ją cy za rząd ROD oraz ko mi sje re wi zyj na 

i roz jem cza ROD wy da ją no wo wy bra ne mu za rzą do -
wi ROD oraz ko mi sjom re wi zyj nej i roz jem czej
ROD, po sia da ne ru cho mo ści i nie ru cho mo ści oraz
do ku men ta cję i pie cząt ki PZD w for mie pro to ko łu
zdaw czo-od bior cze go. Ustę pu ją ce or ga ny do ko nu ją
prze ka za nia nie zwłocz nie, nie póź niej jed nak niż 
w cią gu 14 dni od wy ga śnię cia man da tu.

2. Prze ka za nie, o któ rym mo wa w ust. 1, do ty czy tak że:
1) za wie szo nych (od wo ła nych) or ga nów lub ich

człon ków,
2) or ga nów, w któ rych wy ga sły man da ty po wy żej

50% licz by człon ków or ga nu usta lo nej przez wal -
ne ze bra nie ROD. 

3. Za wie sze ni (od wo ła ni) człon ko wie do ko nu ją prze ka -
za nia oso bie wy zna czo nej przez or gan do ko nu ją cy
za wie sze nia (od wo ła nia), a za wie szo ne (od wo ła ne)
or ga ny i or ga ny, któ rym wy ga sły man da ty po wy żej
50% człon ków po cho dzą cych z wy bo ru, or ga nom ko -
mi sa rycz nym.

4. Nie wy ko na nie przez ustę pu ją ce (za wie szo ne, od wo -
ła ne) or ga ny PZD lub ich człon ków obo wiąz ków,
okre ślo nych w ust. 1, sta no wi ra żą ce na ru sze nie prze -
pi sów związ ko wych i sta no wi pod sta wę do pod ję cia
dzia łań, okre ślo nych w § 36 sta tu tu w sto sun ku do
osób win nych oraz wy eg ze kwo wa nia na dro dze
praw nej zwro tu ru cho mo ści, nie ru cho mo ści oraz do -
ku men ta cji i pie czą tek bę dą cych wła sno ścią PZD.

5. Z chwi lą wy ga śnię cia man da tu człon ka or ga nu 
w ROD tra cą waż ność udzie lo ne mu peł no moc nic -
twa i upo waż nie nia, w tym tak że do dys po no wa nia
środ ka mi fi nan so wy mi znaj du ją cy mi się w ka sie i na
ra chun kach ban ko wych ROD.
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§ 19
1. Naj wyż szym or ga nem ROD jest wal ne ze bra nie

ROD. Pra wo uczest ni cze nia w wal nym ze bra niu
ROD przy słu gu je wy łącz nie człon ko wi PZD.

2. Wal ne ze bra nia ROD mo gą być zwy czaj ne i nad zwy -
czaj ne.

3. Zwy czaj ne wal ne ze bra nia ROD dzie lą się na:
1) spra woz daw czo -wy bor cze,
2) spra woz daw cze, od by wa ne co rocz nie.

§ 20
1. W ROD, w któ rych jest po nad 300 człon ków PZD,

za miast wal nych ze brań ROD, mo gą od by wać się
kon fe ren cje de le ga tów ROD, w któ rych uczest ni czą
de le ga ci, wy bra ni na ze bra niach kół we dług za sad
usta lo nych przez za rząd ROD.

2. De cy zję o od by wa niu w ROD kon fe ren cji de le ga tów
ROD i po wo ła niu kół po dej mu je za rząd ROD w dro -
dze uchwa ły.

3. Do kon fe ren cji de le ga tów ROD ma ją za sto so wa nie
prze pi sy do ty czą ce wal nych ze brań ROD z wy łą cze -
niem § 80 ust. 1 sta tu tu.

§ 21
1. Wal ne ze bra nie ROD od by wa się do 30 kwiet nia da -

ne go ro ku. Od stęp stwa od te go ter mi nu do pusz czal -
ne są wy łącz nie za zgo dą pre zy dium okrę go we go
za rzą du PZD.

2. O ter mi nie, miej scu i po rząd ku ob rad wal ne go ze bra -
nia ROD za rząd ROD za wia da mia  pi sem nie - za po -
śred nic twem pocz ty lub do rę cza jąc za wia do mie nie
bez po śred nio za po kwi to wa niem – człon ków PZD na
co naj mniej 14 dni przed ter mi nem wal ne go ze bra -
nia. Za wia do mie nie mo że być wy sła ne człon ko wi

PZD pocz tą elek tro nicz ną, je że li uprzed nio wy ra ził
na to pi sem ną zgo dę, po da jąc ad res, na któ ry za wia -
do mie nie po win no być wy sła ne. 

3. W za wia do mie niu, o któ rym mo wa w ust. 1, po da je
się po nad to miej sce, ter min i go dzi ny wy ło że nia ma -
te ria łów spra woz daw czych, przy czym wy ło że nie
mu si na stą pić co naj mniej na 7 dni przed ter mi nem
wal ne go ze bra nia ROD.

4. W ROD, w któ rych od by wa ją się kon fe ren cje de le ga -
tów ROD, prze pi sy ust. 1-3  ma ją za sto so wa nie do
za wia da mia nia de le ga tów.

§ 22
1. Nad zwy czaj ne wal ne ze bra nie ROD (kon fe ren cja de -

le ga tów ROD), zwo ła ne w try bie i na za sa dach okre -
ślo nych sta tu tem i re gu la mi nem, mo że po dej mo wać
uchwa ły wy łącz nie w spra wach, dla któ rych zo sta ło
zwo ła ne i uwi docz nio nych w za wia do mie niach do -
star czo nych człon kom PZD.

2. Nad zwy czaj ne wal ne ze bra nie ROD (kon fe ren cja de -
le ga tów ROD) mo że być zwo ła ne w każ dym cza sie
do roz pa trze nia spraw na le żą cych do kom pe ten cji
wal nych ze brań spra woz daw czych i spra woz daw czo -
-wy bor czych ROD.

3. Ogra ni cze nie, o któ rym mo wa w ust. 1, nie do ty czy
nad zwy czaj nych wal nych ze brań ROD.

§ 23
W ROD mo gą od by wać się ze bra nia dział kow ców 

o cha rak te rze po rząd ko wym i in for ma cyj nym w spra wach
nie za strze żo nych dla wal nych ze brań ROD (kon fe ren cji
de le ga tów ROD).

ROZDZIAŁ III

Walne zebranie
rodzinnego ogrodu dzia∏kowego

ROZDZIAŁ IV

Zarzàd rodzinnego ogrodu dzia∏kowego

§ 24
Za rząd ROD pro wa dzi spra wy ROD i re pre zen tu je go

na ze wnątrz we dług za sad okre ślo nych w sta tu cie.

§ 25
1. Dla spraw ne go wy ko ny wa nia swo ich za dań, za rząd

ROD mo że, w za leż no ści od po trzeb, po wo ły wać 
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i od wo ły wać spo śród człon ków PZD w ROD ko mi -
sje pro ble mo we sta łe i do raź ne.

2. Prze wod ni czą cy mi ko mi sji są de sy gno wa ni przez za -
rząd ROD je go człon ko wie.

3. Za rząd ROD po wo łu je go spo da rza (go spo da rzy)
ROD. Go spo da rzem nie mo że być czło nek ko mi sji
re wi zyj nej ROD, czło nek ko mi sji roz jem czej ROD,
ani czło nek za rzą du ROD peł nią cy funk cję pre ze sa,
wi ce pre ze sa, se kre ta rza oraz skarb ni ka.

4. Spra wy go spo dar cze za pew nia ją ce funk cjo no wa nie
ROD i ob słu ga tech nicz na in fra struk tu ry ogro do wej
na le żą do obo wiąz ków go spo da rza (go spo da rzy)
ROD.

5. Nad zór nad pra cą ko mi sji i go spo da rzy ROD spra -
wu je za rząd ROD.

§ 26
1. Za rząd ROD ob ra du je na po sie dze niach i po dej mu je

de cy zje w for mie uchwał zwy kłą więk szo ścią gło sów
przy obec no ści po nad po ło wy licz by człon ków za rzą -
du ROD usta lo nej na wal nym ze bra niu ROD.

2. Po sie dze nia za rzą du ROD od by wa ją się co naj mniej
raz w mie sią cu.

§ 27
1. Uchwa ły za rzą du ROD spo rzą dza ne są w for mie pi -

sem nej pod ry go rem ich nie waż no ści.
2. Uchwa ły bez po śred nio do ty czą ce dział kow ca spo rzą -

dza ne są ja ko od ręb ne do ku men ty dla każ dej spra wy;
uchwa ły ta kie za rząd ROD do rę cza za in te re so wa ne -
mu.

§ 28
1. Za rząd ROD obo wią za ny jest do gro ma dze nia i prze -

cho wy wa nia środ ków fi nan so wych ROD na kon cie
ban ko wym zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi przez
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

2. Wzo ry pod pi sów osób upo waż nio nych do dys po no -
wa nia środ ka mi fi nan so wy mi ROD po twier dza okrę -
go wy za rząd PZD.

3. Za rząd ROD przyj mu je od dział kow ców wszyst kie
wpła ty na kon to ban ko we.

4. W uza sad nio nych przy pad kach oso ba upo waż nio na
przez za rząd ROD (ka sjer) mo że oso bi ście przyj mo -
wać od dział kow ców wpła ty. Ka sje rem nie mo że być
czło nek ko mi sji re wi zyj nej ROD, czło nek za rzą du
ROD peł nią cy funk cję pre ze sa, wi ce pre ze sa oraz se -
kre ta rza, ani oso ba pro wa dzą ca księ go wość ROD. 

5. Ka sjer wy da je wpła ca ją ce mu po kwi to wa nie imien ne
z wy szcze gól nie niem da ty, ty tu łu i wy so ko ści wpła -
ty. Każ dy ro dzaj opła ty wy od ręb nia się na po kwi to -
wa niu. Po kwi to wa nie wy da je się na dru kach obo -
wią zu ją cych w PZD, któ re sta no wią do ku men ty ści -
słe go za ra cho wa nia.

§ 29
1. W przy pad ku nieopła ce nia w ter mi nie do 31 ma ja

skład ki człon kow skiej lub in nych opłat na rzecz ROD
w usta lo nym przez wal ne ze bra nie ROD ter mi nie, za -
rząd ROD obo wią za ny jest na li czać od set ki usta wo -
we za zwło kę li cząc od dnia na stęp ne go po usta lo nym
ter mi nie.

2. Je że li dzień ozna czo ny ja ko ter min wpła ty jest dniem
usta wo wo wol nym od pra cy, ter min upły wa dnia na -
stęp ne go.

3. Za dzień wpła ty uzna je się da tę wpły wu środ ków na
kon to ROD al bo da tę wpła ty w ka sie ROD.

§ 30
1. W przy pad ku opóź nie nia wpła ty skład ki człon kow -

skiej lub opłat na rzecz ROD, za rząd ROD wzy wa na
pi śmie dział kow ca do do ko na nia wpła ty na leż no ści
w ozna czo nym ter mi nie in for mu jąc jed no cze śnie, że
nie wy ko na nie we zwa nia (w ca ło ści lub czę ści) za gro -
żo ne jest sank cja mi prze wi dzia ny mi w usta wie.

2. Za rząd ROD mo że wy po wie dzieć umo wę dzier ża wy
dział ko wej, nie póź niej niż na mie siąc na przód, na
ko niec mie sią ca ka len da rzo we go, je że li dział ko wiec
jest w zwło ce z za pła tą opłat ogro do wych lub opłat
zwią za nych z utrzy ma niem dział ki na rzecz sto wa -
rzy sze nia ogro do we go za ko rzy sta nie z dział ki co naj -
mniej przez 6 mie się cy po mi mo uprze dze nia go na
pi śmie o za mia rze wy po wie dze nia umo wy i wy zna -
cze nia do dat ko we go, mie sięcz ne go ter mi nu do za pła -
ty za le głych i bie żą cych na leż no ści.

3. Pi sem ne we zwa nie, o któ rym mo wa w ust.1 do rę cza
się dział kow co wi bez po śred nio za po kwi to wa niem
lub za po śred nic twem pocz ty za zwrot nym po twier -
dze niem od bio ru. Kosz ty we zwa nia ob cią ża ją dział -
kow ca.

§ 31
Za rząd ROD pro wa dzi ewi den cję dzia łek. Ewi den cja

po win na za wie rać da ne okre ślo ne w art. 51 usta wy. Po -
nad to za rząd ROD obo wią za ny jest do gro ma dze nia do ku -
men tów po twier dza ją cych pra wo dział kow ca do dział ki.

§ 32
Za rząd ROD od po wie dzial ny jest za wła ści we prze cho -

wy wa nie do ku men ta cji: ROD, ewi den cji dzia łek, dział -
kow ców, wal nych ze brań ROD, po sie dzeń za rzą du ROD,
fi nan so wej i in nych waż nych z punk tu wi dze nia in te re -
sów dział kow ców, PZD oraz funk cjo no wa nia ROD. Okres
prze cho wy wa nia do ku men tów okre śla in struk cja kan ce -
la ryj na dla ROD.

§ 33
1. Za rząd ROD obo wią za ny jest do dzia ła nia na rzecz

bez pie czeń stwa w ROD. W tym ce lu za rząd ROD
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przed sta wia wal ne mu ze bra niu ROD pro po zy cje do -
ty czą ce za pew nie nia bez pie czeń stwa na te re nie ROD.

2. Pro po zy cje, o któ rych mo wa w ust. 1, uwzględ nia ją
w szcze gól no ści moż li wość mo ni to ro wa nia ROD, je -
go ochro ny we wła snym za kre sie lub przez wy kwa -
li fi ko wa ny pod miot, bu do wy urzą dzeń słu żą cych
bez pie czeń stwu (oświe tle nie, łącz ność), a tak że
współ pra cę z or ga na mi po rząd ko wy mi.

§ 34
Za rząd or ga ni zu je w ROD im pre zy kul tu ral ne i in te gra -

cyj ne, a w szcze gól no ści dzień dział kow ca, ini cju je współ -
pra cę z do ma mi kul tu ry oraz in ny mi pla ców ka mi i or ga ni -
za cja mi o ce lach spo łecz nych.

§ 35
W ce lu pro pa go wa nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go

wśród dzie ci i mło dzie ży za rząd po wi nien dą żyć do
współ pra cy z pla ców ka mi oświa to wy mi i szko ła mi, a tak -
że do ma mi dziec ka i in ny mi pla ców ka mi i or ga ni za cja mi
dzia ła ją cy mi na rzecz dzie ci.

§ 36
1. Pre zes za rzą du ROD mo że pro wa dzić biu ro we dług

za sad okre ślo nych przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD, od po wia da za je go funk cjo no wa nie i jest je go
kie row ni kiem w ro zu mie niu ko dek su pra cy.

2. Biu ro wy ko nu je czyn no ści ad mi ni stra cyj ne nie zbęd -
ne dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia ROD.

3. W biu rze mo gą być za trud nia ni człon ko wie za rzą du

ROD. Za trud nie nie nie jest zwią za ne z peł nio ną funk -
cją, lecz z wy ko ny wa niem za dań okre ślo nych w za -
kre sie czyn no ści.

4. Do po wo ła nia biu ra nie zbęd ne jest uję cie kosz tów je -
go funk cjo no wa nia w pre li mi na rzu fi nan so wym
uchwa lo nym przez wal ne ze bra nie ROD.

5. Biu ro pro wa dzi się zgod nie z wy mo ga mi ko dek su
pra cy i in ny mi obo wią zu ją cy mi w tej mie rze prze pi -
sa mi.

§ 37
1. Pre zes za rzą du ROD od po wia da za pra wi dło we spo -

rzą dza nie i prze cho wy wa nie do ku men ta cji biu ra.
2. Ustę pu ją cy pre zes za rzą du ROD prze ka zu je do ku -

men ta cję biu ra no wo wy bra ne mu pre ze so wi za rzą du
ROD w for mie pro to ko łu zdaw czo -od bior cze go 
w cią gu 14 dni od dnia wy bo ru.

§ 38
W ce lu pra wi dło we go pro wa dze nia do ku men ta cji fi nan -

so wej ROD, obo wią zek jej pro wa dze nia na le ży po wie rzyć
ośrod ko wi fi nan so wo -księ go we mu pro wa dzo ne mu przez
okrę go wy za rząd PZD lub oso bie po sia da ją cej od po wied -
nie kwa li fi ka cje. Obo wiąz ku te go nie moż na po wie rzyć
człon ko wi or ga nu w ROD. 

§ 39
Księ go wość ROD pro wa dzo na jest w opar ciu o obo wią -

zu ją cy w PZD plan kont i ogól nie obo wią zu ją ce prze pi sy
pra wa fi nan so we go.

ROZDZIAŁ V

DziałalnoÊç kontrolna
w rodzinnym ogrodzie dzia∏kowym

§ 40
Dzia łal ność kon tro l ną w ROD pro wa dzi ko mi sja re wi -

zyj na ROD.

§ 41
1. Ko mi sja re wi zyj na ROD do ko nu je okre so wej oce ny

ca ło kształ tu dzia łal no ści za rzą du ROD.
2. Ko mi sja re wi zyj na ROD do ko nu je, co naj mniej dwa

ra zy w ro ku ka len da rzo wym, kon tro li i oce ny dzia -
łal no ści za rzą du ROD, w tym fi nan so wej.
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§ 42
1. Ko mi sja roz jem cza ROD mo że pro wa dzić me dia cje

w spo rach po mię dzy dział kow ca mi.
2. Me dia cję, za zgo dą za in te re so wa nych stron, pro wa -

dzi ze spół ko mi sji roz jem czej ROD w skła dzie trzy -
oso bo wym.

3. Je że li me dia cja nie za koń czy się ugo dą, spra wę przej -
mu je za rząd ROD.

§ 43
1. Za war cie ugo dy na stę pu je w for mie pi sem nej. Ugo -

dę pod pi su ją stro ny i człon ko wie ze spo łu me dia cyj -
ne go ko mi sji roz jem czej ROD.

2. Dział kow cy, któ rzy za war li ugo dę, zo bo wią za ni są
do jej wy ko na nia i prze strze ga nia za war tych w niej
usta leń.

3. Je że li jed na ze stron (lub obie) nie wy wią zu ją się 
z wa run ków ugo dy, spra wę roz strzy ga za rząd ROD.

ROZDZIAŁ VI

Dzia∏alnoÊç mediacyjna 
w rodzinnym ogrodzie dzia∏kowym

ROZDZIAŁ VII

Zagospodarowanie
rodzinnego ogrodu dzia∏kowego

§ 44
Za go spo da ro wa nie ROD oraz bu do wa pod sta wo wych

urzą dzeń na le żą do PZD.

§ 45
1. Pod sta wą bu do wy, wy po sa że nia i urzą dze nia ROD

jest plan za go spo da ro wa nia ROD.
2. Plan za go spo da ro wa nia ROD za twier dza pre zy dium

okrę go we go za rzą du PZD.
3. Wnio sek o zmia nę pla nu za go spo da ro wa nia ROD

skła da za rząd ROD na pod sta wie uchwa ły wal ne go
ze bra nia ROD. 

4. Zmia ny w pla nie za go spo da ro wa nia ROD do ko nu je
pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD. Zmia ny w pla -
nie za go spo da ro wa nia ROD nie mo gą po wo do wać
zwięk sze nia po wierzch ni dział ki po za nor mę okre -
ślo ną w usta wie lub jej zmniej sze nia po ni żej 300 m2.

5. Ogra ni cze nie zmniej sze nia po wierzch ni dział ki, 
o któ rym mo wa w ust. 3, nie do ty czy przy pad ku
zmia ny pla nu za go spo da ro wa nia ROD w na stęp stwie
czę ścio wej li kwi da cji ROD. 

§ 46
Plan za go spo da ro wa nia ROD opar ty jest na pod kła dzie

geo de zyj nym, okre śla gra ni ce ROD, je go po dział na dział -
ki z za zna cze niem ich gra nic, po wierzch ni i nu me ra cji
oraz pod sta wo wą in fra struk tu rę ROD.

§ 47
1. In fra struk tu rę ROD sta no wią urzą dze nia, bę dą ce wła -

sno ścią PZD, słu żą ce do wspól ne go uży wa nia przez
oso by ko rzy sta ją ce z dzia łek oraz do pra wi dło we go
funk cjo no wa nia ROD, a w szcze gól no ści:

1) ogro dze nie ze wnętrz ne,
2) ale je i dro gi ogro do we,
3) miej sca po sto jo we,
4) pla ce go spo dar cze, te re ny re kre acyj ne i spor to we,

ogród ki jor da now skie i in ne te re ny użyt ku ogól ne -
go,

5) dom dział kow ca, bu dyn ki ad mi ni stra cyj no -go spo -
dar cze, hy dro for nie,

6) sa ni ta ria ty,
7) pa sy zie le ni ochron nej,
8) drze wa i krze wy ozdob ne oraz po zo sta ła zie leń

ogro do wa,
9) urzą dze nia i sieć wo do cią go wa,
10)sieć ener ge tycz na,

2. W ce lu za pew nie nia opty mal nych wa run ków do ko -
rzy sta nia z dzia łek i funk cjo no wa nia ROD, za rząd
ROD dą ży do wy po sa że nia ROD w nie zbęd ną in fra -
struk tu rę.

§ 48
Lo ka li za cja miejsc po sto jo wych po win na uwzględ niać

po trze by dział kow ców, funk cjo nal ność, wpływ na śro do -
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wi sko na tu ral ne oraz być moż li wie naj mniej uciąż li wa dla
dział kow ców.

§ 49
1. Wy ko rzy sta nie in fra struk tu ry ROD do ce lów in nych

niż wspól ne go użyt ku dział kow ców mo że od by wać
się wy łącz nie na za sa dach okre ślo nych prze pi sa mi
związ ko wy mi.

2. Bu do wa i mon to wa nie urzą dzeń na te re nie ROD, nie
prze zna czo nych do funk cjo no wa nia ROD lub wspól -
ne go użyt ku dział kow ców, jest do pusz czal ne wy łącz -
nie za zgo dą pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD.

§ 50
Za rząd ROD zo bo wią za ny jest za pew nić funk cjo nal -

ność cią gów ko mu ni ka cyj nych (ale jek i dróg ogro do -
wych).

§ 51
ROD po win ny być wy po sa żo ne w ogól no do stęp ne sa ni -

ta ria ty w ilo ści do sto so wa nej do licz by dzia łek.

§ 52
Za rząd ROD od po wia da za zgod ne z obo wią zu ją cym

pra wem, w tym pra wem miej sco wym, gro ma dze nie i usu -
wa nie od pa dów z te re nu ROD.

§ 53
1. W ROD, za zgo dą wal ne go ze bra nia ROD, do pusz -

cza się ho dow lę pszczół.
2. Ho dow la pszczół mo że być pro wa dzo na wy łącz nie

w zbio ro wej pa sie ce.
3. Pa sie ka, o któ rej mo wa w ust. 2, jest to wy dzie lo na na

ten cel część te re nu ogól ne go ROD, od izo lo wa na od
po zo sta łej czę ści ROD ży wo pło tem wy so kim lub
ekra nem, o wy so ko ści nie mniej szej niż 2 me try.

4. Wszel kie pra ce w pa sie ce na le ży pro wa dzić w spo sób
za pew nia ją cy bez pie czeń stwo dział kow ców.

5. Dział kow cy, któ rzy pro wa dzą ho dow lę pszczół w pa -
sie ce ogro do wej two rzą ko ło pszcze la rzy.

6. Nad zór nad dzia łal no ścią ko ła spra wu je za rząd ROD.

§ 54
Nad zór nad za go spo da ro wa niem ROD spra wu je za rząd

ROD.

§ 55
1. Dział ka jest in te gral ną czę ścią ROD i po win na być

za go spo da ro wa na zgod nie z re gu la mi nem.
2. Gra ni ce dział ki mu szą być zgod ne z pla nem za go spo -

da ro wa nia ROD i trwa le ozna ko wa ne.
3. Zmia na gra nic dział ki wy ma ga uprzed niej zmia ny

pla nu za go spo da ro wa nia ROD.
4. Obo wią zek przy wró ce nia zgod no ści gra nic dział ki 

z pla nem za go spo da ro wa nia ROD spo czy wa na za -
rzą dzie ROD. Jed nak że obo wią zek ten ob cią ża dział -
kow ca, je że li sa mo wol nie na ru szył gra ni ce dział ki.

§ 56
Z uwzględ nie niem wa run ków okre ślo nych re gu la mi -

nem, dział ka mo że być wy po sa żo na w na stę pu ją ce urzą -
dze nia:

1) al ta nę,
2) szklar nię,
3) tu nel fo lio wy,
4) okna in spek to we,
5) stud nię, sieć wo do cią go wą, ka na li za cyj ną i sieć

elek trycz ną,
6) zbior ni ki wod ne (ba sen, bro dzik, oczko wod ne),
7) per go lę, tre ja że, mur ki kwia to we, ogród ki skal ne 

i ką ci ki wy po czyn ko we,
8) pia skow ni cę, huś taw kę i in ne urzą dze nia re kre acyj -

ne.

§ 57
1. Dział ka mu si być wy po sa żo na w kom po stow nik.
2. Kom po stow nik oraz po jem ni ki z na wo za mi płyn ny -

mi na le ży umiesz czać w za cie nio nej czę ści dział ki,
w miej scu mniej wi docz nym, w od le gło ści co naj -
mniej 1 m od gra nic dział ki.

3. Dział ko wiec ma obo wią zek kom po sto wać od pa dy
po cho dze nia or ga nicz ne go, a w szcze gól no ści po cho -
dzą ce z dział ki czę ści ro ślin.

§ 58
1. Z za strze że niem wa run ków okre ślo nych w prze pi -

sach po wszech nie obo wią zu ją cych, dział ka mo że być
wy po sa żo na w zbior nik na nie czy sto ści cie kłe (szam -

ROZDZIAŁ VIII

Zagospodarowanie działki
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bo). Od po wie dzial ność za wa run ki sa ni tar no -hi gie -
nicz ne i ochro nę wód grun to wych przed ska że nia mi
po no si dział ko wiec.

2. Eks plo ata cja szam ba i wy wóz nie czy sto ści mu si od -
by wać się na wa run kach okre ślo nych w prze pi sach
po wszech nie obo wią zu ją cych.

§ 59
1. Al ta na po win na być funk cjo nal na i es te tycz na.
2. Al ta na mo że mieć po wierzch nię za bu do wy mie rzo ną

po ob ry sie ścian ze wnętrz nych do 35 m2.
3. Al ta na mo że mieć wy so kość do 5 me trów przy da -

chu dwu spa do wym stro mym i 4 me trów przy in nym
kształ cie da chu.

4. Wy so kość al ta ny mie rzy się od po zio mu grun tu do
naj wyż sze go punk tu da chu.

5. Od le głość al ta ny od gra nic dział ki nie mo że być
mniej sza niż 3 me try.

6. Je że li plan za go spo da ro wa nia ROD okre śla miej sce
usy tu owa nia al ta ny, dział ko wiec zo bo wią za ny jest do
jej wy bu do wa nia zgod nie z tym pla nem.

§ 60
Dział ko wiec obo wią za ny jest po wia do mić na pi śmie za -

rząd ROD o za mia rze bu do wy lub roz bu do wy al ta ny, za -
łą cza jąc ry su nek uwzględ nia ją cy jej po wierzch nię za bu-
do wy i wy so kość oraz usy tu owa nie wzglę dem gra nic
dział ki.

§ 61
1. Za rząd ROD na ka zu je dział kow co wi wstrzy ma nie

bu do wy lub roz bu do wy al ta ny w przy pad ku stwier -
dze nia na ru sze nia prze pi sów re gu la mi nu.

2. Dział ko wiec zo bo wią za ny jest do usu nię cia stwier -
dzo nych przez za rząd ROD nie pra wi dło wo ści, a na -
wet do ro ze bra nia bu do wa nej lub roz bu do wy wa nej
al ta ny, je śli na ru sze nia nie mo gą zo stać w in ny spo -
sób usu nię te.

3. 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 lub in ny obiekt z na ru sze niem prze pi sów
pra wa, za rząd ROD, w imie niu PZD, zgła sza na ru -
sze nie do wła ści we go or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz -
nej.

4. Stwier dze nie przez wła ści wy or gan ad mi ni stra cji pu -
blicz nej na ru sze nia pra wa, o któ rym mo wa w ust. 3,
sta no wi pod sta wę do za sto so wa nia sank cji okre ślo -
nych w usta wie.

§ 62
Szklar nia na dział ce mo że mieć po wierzch nię nie prze -

kra cza ją cą 25 m2 i wy so kość do 3 m. Nie mo że ona po sia -
dać sta łych urzą dzeń grzew czych oraz urzą dzeń, któ rych
funk cjo no wa nie za nie czysz cza śro do wi sko.

§ 63
1. Tu ne le fo lio we na dział ce nie mo gą prze kra czać

20% cał ko wi tej po wierzch ni dział ki i 3 m wy so ko -
ści z tym, że w ra zie jed no cze sne go po sia da nia
szklar ni i tu ne li fo lio wych ich łącz na po wierzch nia
nie mo że prze kra czać 20% cał ko wi tej po wierzch ni
dział ki.

2. Na te re nach uzna nych uchwa łą okrę go we go za rzą du
PZD za po ło żo ne w re jo nach o du żym na ra że niu na
ska że nia prze my sło we lub o nie ko rzyst nych wa run -
kach kli ma tycz nych moż na za zgo dą za rzą du ROD
po sta wić tu ne le o po wierzch ni łącz nej do 100 m2 bez
wzglę du na wiel kość dział ki.

§ 64
1. Szklar nia i tu nel fo lio wy po win ny być usy tu owa ne 

w od le gło ści nie mniej szej niż 1 m od gra nic dzia łek
są sied nich, gra ni cy ROD  i dróg ko mu ni ka cyj nych 
w ROD.

2. Za rząd ROD mo że na ka zać roz biór kę szklar ni i tu -
ne li fo lio wych z po wo du nie este tycz ne go wy glą du
lub nie prze strze ga nia przy ich sta wia niu re gu la mi nu.

§ 65
Okna in spek to we na dział ce mo gą mieć łącz ną po -

wierzch nię do 9 m2.

§ 66
1. Z za strze że niem wa run ków okre ślo nych w prze pi -

sach po wszech nie obo wią zu ją cych, zbior ni ki wod ne
na dział ce mo gą mieć po wierzch nię:

1) ba sen i bro dzik łącz nie do 15 m2,
2) oczko wod ne do 10 m2.

2. Łącz na po wierzch nia zbior ni ków wod nych, o któ rych
mo wa w ust. 1, nie mo że prze kra czać po wierzch ni 
15 m2, a ich głę bo kość nie mo że prze kra czać 1m.

3. Lo ka li za cję i bu do wę zbior ni ków wod nych okre śla
in struk cja Kra jo wej Ra dy PZD.

4. Od po wie dzial ność za wa run ki sa ni tar no -hi gie nicz ne
oraz bez pie czeń stwo zwią za ne z bu do wą i użyt ko wa -
niem zbior ni ka po no si dział ko wiec.

§ 67
1. Per go le, tre ja że i in ne pod po ry do ro ślin pną cych na

dział ce nie mo gą być usy tu owa ne w od le gło ści
mniej szej niż 1 metr od gra nic dział ki.

2. W od le gło ści do 2 me trów od gra nic dział ki, per go le,
tre ja że i in ne pod po ry do ro ślin pną cych nie mo gą
prze kra czać wy so ko ści 2 me trów.

§ 68
1. Ogro dze nie dział ki nie mo że prze kra czać wy so ko ści

1 me tra i po win no być ażu ro we.
2. Umiesz cza nie na ogro dze niach ostro za koń czo nych
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ele men tów, dru tu kol cza ste go oraz in nych po dob nych
wy ro bów i ma te ria łów jest za bro nio ne.

§ 69
1. Na gra ni cy dzia łek, za pi sem ną zgo dą użyt kow ni ka

są sied niej dział ki, moż na za kła dać ży wo pło ty.
2. Wy so kość ży wo pło tu na gra ni cy po mię dzy dział ka mi

usta la ją są sia du ją cy użyt kow ni cy z tym, że nie mo że
ona prze kra czać 1 me tra.

3. Ży wo pło ty ro sną ce przy gra ni cy dział ki z alej ką (dro -
gą we wnętrz ną) nie mo gą prze kra czać wy so ko ści 
1 me tra i mu szą być pro wa dzo ne w ten spo sób, aby
nie prze ra sta ły po za gra ni cę dział ki.

4. Ży wo pło ty ro sną ce na gra ni cy dział ki bę dą cej jed no -
cze śnie gra ni cą ROD nie mo gą prze kra czać wy so ko -
ści 2 me trów i mu szą być pro wa dzo ne w ten spo sób,
aby nie prze ra sta ły po za ogro dze nie ROD.

§ 70
1. Przy sa dze niu krze wów i drzew owo co wych na le ży

do bie rać ga tun ki i od mia ny za le ca ne dla ROD.
2. Za le ca się sa dze nie drzew sła bo ro sną cych i kar ło -

wych.
3. Ga tun ki i od mia ny drzew sła bo ro sną cych i kar ło -

wych na le ży sa dzić w od le gło ści co naj mniej 2 me -
trów od gra ni cy dział ki. W przy pad ku mo re li na le ży
za cho wać od le głość co naj mniej 3 me trów. Cze re śnia
i orzech wło ski nie mo gą być sa dzo ne w od le gło ści
mniej szej niż 5 me trów od gra ni cy dział ki, z wy jąt -
kiem szcze pio nych na pod kła dach sła bo ro sną cych,
któ re moż na sa dzić w od le gło ści nie mniej szej niż 
3 me try.

4. Krze wy owo co we na le ży sa dzić w od le gło ści nie
mniej szej niż 1 m od gra ni cy dział ki, a krze wy lesz -
czy ny 3 me trów.

§ 71
1. Do pusz cza się sa dze nie drzew ozdob nych, w tym

igla ków, pod wa run kiem, że bę dą to ga tun ki i for my
sła bo ro sną ce.

2. Drze wa ozdob ne, o któ rych mo wa w ust.1, na le ży sa -
dzić w od le gło ści co naj mniej 2 m od gra nic dział ki.

3. Do pusz cza się sa dze nie drzew ozdob nych w od le gło -
ści 1 me tra od gra ni cy dział ki, o ile ich wy so kość nie
prze kro czy 2 me trów.

4. Krze wy ozdob ne sil nie ro sną ce na le ży sa dzić w od le -
gło ści co naj mniej 2 m, a krze wy sła bo ro sną ce i pło -
żą ce for my igla ków co naj mniej 1 m od gra nic dział ki.

5. W od le gło ści 2 m od gra ni cy dział ki wy so kość drzew
i krze wów ozdob nych nie po win na osią gać wię cej 
niż 3 m.

§ 72
1. Dział ko wiec zo bo wią za ny jest do cię cia i prze świe -

tla nia drzew oraz krze wów owo co wych i ozdob nych
w ta ki spo sób, aby ga łę zie nie prze kra cza ły gra nic
dział ki.

2. W ra zie nie do peł nie nia obo wiąz ku okre ślo ne go 
w ust. 1, użyt kow nik są sied niej dział ki mo że ob ciąć
prze cho dzą ce ga łę zie, o ile wcze śniej wy zna czył są -
sia do wi od po wied ni ter min do ich usu nię cia.

3. Upraw nie nie wy ni ka ją ce z ust. 2 przy słu gu je rów nież
za rzą do wi ROD, gdy ga łę zie prze cho dzą na te ren
ogól ny ROD.

§ 73
1. Dział ko wiec zo bo wią za ny jest do zwal cza nia na

użyt ko wa nej dział ce cho rób i szkod ni ków ro ślin.
2. Dział ko wiec mo że sto so wać na dział ce che micz ne

za bie gi ochro ny ro ślin wy łącz nie pre pa ra ta mi we dług
do bo ru usta lo ne go przez Kra jo wą Ra dę PZD na da -
ny rok.

3. Za bieg, o któ rym mo wa w ust. 2, mo że być prze pro -
wa dzo ny tyl ko w przy pad ku, gdy moż li wym jest za -
pew nie nie bez pie czeń stwa dla lu dzi i upraw ogro-
d ni czych za rów no na wła snej dział ce, jak i dział kach
są sied nich.

4. Przed za sto so wa niem środ ków ochro ny ro ślin dział -
ko wiec zo bo wią za ny jest do po in for mo wa nia o tym
są sia dów po da jąc na zwę pre pa ra tu, okres ka ren cji 
i da tę prze pro wa dze nia za bie gu.

§ 74
W ROD obo wią zu je cał ko wi ty za kaz upra wy ma ku oraz

in nych ro ślin, któ rych upra wa jest za ka za na na te re nie
Rze czy po spo li tej Pol skiej.

§ 75
1. Z za cho wa niem od po wied nich wa run ków sa ni tar -

nych i hi gie nicz nych, dział ko wiec mo że pro wa dzić
na dział ce wy łącz nie chów go łę bi, kur i kró li ków,
któ rych do pusz czal ną licz bę okre śla za rząd. Ho dow -
la go łę bi wy ma ga uprzed niej zgo dy wal ne go ze bra nia
ROD i nie mo że być pro wa dzo na w od le gło ści do 
5 km od gra ni cy lot ni ska sto sow nie do wy mo gów
okre ślo nych w usta wie – Pra wo lot ni cze.

2. Po miesz cze nia dla zwie rząt, o któ rych mo wa w ust. 1,
sta no wią in te gral ną część al ta ny i wli cza ne są do jej
nor ma tyw nej po wierzch ni.

3. Dział ko wiec od po wia da za szko dy po wsta łe 
w związ ku z pro wa dze niem cho wu zwie rząt, o któ -
rych mo wa w ust. 1.

4.  Chów zwie rząt, o któ rych mo wa w ust. 1, jest do -
pusz czal ny, o ile od ręb ne prze pi sy, w szcze gól no ści
prze pi sy pra wa miej sco we go, nie sta no wią ina czej. 

§ 76
Dział ko wiec zo bo wią za ny jest do za go spo da ro wa nia 
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i ko rzy sta nia z dział ki zgod nie z jej prze zna cze niem i w ta -
ki spo sób, aby nie stwa rzać za gro żeń lub utrud nień w ko -
rzy sta niu z dzia łek przez są sia dów.

§ 77
Bez po śred ni nad zór nad zgod nym z re gu la mi nem za go -

spo da ro wa niem dział ki, w tym w spra wach do ty czą cych
al ta ny i in nych trwa łych urzą dzeń, spra wu je za rząd ROD.

§ 78
1. Spo łecz ną Służ bę In struk tor ską two rzą:

1) in struk to rzy ogro do wi, 
2) in struk to rzy okrę go wi, 
3) in struk to rzy kra jo wi.

2. Szcze gó ło wy tryb po wo ły wa nia oraz dzia ła nia in -
struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej okre śla
Kra jo wa Ra da PZD.

§ 79
In struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej po wo -

łu je się w ce lu re ali za cji za dań w za kre sie za go spo da ro wa -
nia, mo der ni za cji ROD i dzia łek, upo wszech nia nia wie dzy
i no wo ści ogrod ni czych, po mo cy dział kow com w za go -
spo da ro wa niu i użyt ko wa niu dział ki oraz ra cjo nal nej 
i zdro wej upra wy ro ślin, a tak że ochro ny śro do wi ska.

§ 80
In struk to rzy ogro do wi Spo łecz nej Służ by In struk tor -

skiej:
1) pro wa dzą po rad nic two i in struk taż w za kre sie za go -

spo da ro wa nia i mo der ni za cji dzia łek oraz upra wy
ro ślin,

2) pro pa gu ją wie dzę i oświa tę ogrod ni czą po przez or -
ga ni zo wa nie pre lek cji i szko leń dla dział kow ców,

3) wdra ża ją po sta no wie nia re gu la mi nu ROD,
4) utrzy mu ją kon tak ty z pla ców ka mi pra cu ją cy mi na

rzecz ogrod nic twa.

§ 81
In struk to rzy Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej wy ko nu -

jąc swo je za da nia:
1) bio rą udział w prze glą dach sta nu za go spo da ro wa -

nia ROD i dzia łek oraz pra cach ogro do wych ko mi -
sji kon kur so wych,

2) przed kła da ją za rzą do wi ROD wnio ski w spra wach
za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ROD i dzia łek,
dzia łal no ści szko le nio wej i za opa trze nio wej,

3) uczest ni czą w po sie dze niach za rzą du ROD i ko mi -
sji pro ble mo wych, na któ rych oma wia ne są spra wy
za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ROD i dzia łek
oraz za gad nie nia ogrod ni cze i szko le nio we.

§ 82
Za rząd ROD zo bo wią za ny jest do stwo rze nia od po wied -

nich wa run ków do pra cy in struk to rom ogro do wym Spo -
łecz nej Służ by In struk tor skiej, za pew nia jąc szcze gól nie:

1) ko rzy sta nie z ta blic in for ma cyj nych w ROD,
2) udział w szko le niach or ga ni zo wa nych przez okrę go -

we za rzą dy PZD i Kra jo wą Ra dę PZD.

§ 83
Dzia łal ność in struk to rów ogro do wych za rząd ROD fi -

nan su je ze środ ków ogro do we go Fun du szu Oświa to we go
PZD.

ROZDZIAŁ IX

Społeczna S∏u˝ba Instruktorska

ROZDZIAŁ X

Przepisy porządkowe

§ 84
1. Dział ko wiec obo wią za ny jest:

1) dbać o es te tycz ny wy gląd dział ki i ROD,
2) nie za kłó cać spo ko ju są sia dom,
3) utrzy my wać w czy sto ści dro gi, ale je oraz ro wy me -

lio ra cyj ne:
a) na po ło wie ich sze ro ko ści, gdy do nich przy le ga ją

dział ki po obu stro nach,
b) na ca łej ich sze ro ko ści, gdy do nich przy le ga ją

dział ki z jed nej stro ny.
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2. Licz bę go dzin ko niecz ną do utrzy my wa nia w czy sto -
ści w cią gu ro ku do dat ko wej po wierzch ni dróg i ro -
wów me lio ra cyj nych po nad okre ślo ną w ust. 1 pkt 3
lit. a, któ rą usta la za rząd ROD, na le ży za li czyć w wy -
miar prac na rzecz ROD uchwa lo nych przez wal ne
ze bra nie ROD.

§ 85
W ROD za bra nia się:

1) za nie czysz cza nia dzia łek, ale jek, dróg, ro wów me -
lio ra cyj nych, te re nów przy le ga ją cych do dział ki
oraz oto cze nia ogro du wszel ki mi od pa da mi, w tym
po cho dzą cy mi z dział ki, np. ga łę zie, chwa sty,

2) wrzu ca nia do ogro do wych po jem ni ków na śmie ci
czę ści ro ślin oraz nie po cho dzą cych z dział ki od pa -
dów ko mu nal nych,

3) gro ma dze nia i prze cho wy wa nia na dział ce przed -
mio tów nie po trzeb nych do upra wy, a ob ni ża ją cych
jej es te tycz ny wy gląd, a tak że wszel kich od pa dów,
w tym nie po cho dzą cych z dział ki,

4) wzno sze nia szop, ko mó rek, to a let wol no sto ją cych,
kla tek itp.,

5) spa la nia na te re nie ROD wszel kich od pa dów oraz
wy pa la nia traw,

6) wjaz du na te ren ROD oso bo wy mi po jaz da mi me -
cha nicz ny mi bez zgo dy wal ne go ze bra nia ROD,

7) par ko wa nia na te re nie ROD, po za wy zna czo ny mi
do te go ce lu miej sca mi po sto jo wy mi, wszel kich po -
jaz dów me cha nicz nych bez zgo dy wal ne go ze bra -
nia ROD,

8) my cia i na pra wia nia na te re nie ROD – tak że na
miej scach po sto jo wych – wszel kich po jaz dów me -
cha nicz nych,

9) po lo wa nia, de to no wa nia pe tard i in nych ła dun ków
wy bu cho wych oraz strze la nia z wszel kiej bro ni, 
w tym tak że z pneu ma tycz nej, na te re nie ROD,

10)wpro wa dza nia i trzy ma nia na te re nie ROD psów
bez smy czy i ka gań ca oraz sta łe go utrzy my wa nia
ko tów i psów na dział ce,

11) na ru sza nia, zmie nia nia in fra struk tu ry ROD, 
a w szcze gól no ści bu do wa nia bram i fur tek w ogro -
dze niu ze wnętrz nym,

12)sa dze nia, a tak że usu wa nia drzew i krze wów na
te re nach ogól nych ROD,

13)pro wa dze nia na dział ce upra wy jed no rod nej o cha -
rak te rze pro duk cyj nym.

§ 86
Do pusz cza się wjazd na te ren ROD po jaz dów me cha -

nicz nych do wo żą cych do dział ki na wo zy, ma te ria ły bu -
dow la ne itp. na za sa dach okre ślo nych przez za rząd ROD.
Za sa dy te mo gą okre ślać w szcze gól no ści tra sy do jaz du,
mak sy mal ną łącz ną ma sę po jaz du wraz z ła dun kiem, itp.

§ 87
1. Oso ba nie peł no spraw na ru cho wo ma pra wo wjaz du

na te ren ROD po jaz dem me cha nicz nym, któ rym do -
jeż dża do dział ki. Pra wo wjaz du ma tak że po jazd do -
wo żą cy tę oso bę do dział ki. 

2. Oso ba nie peł no spraw na ru cho wo ma pra wo par ko -
wa nia swe go po jaz du na te re nie dział ki, je że li wy po -
sa ży ją w od po wied nie miej sce po sto jo we (np. za-
tocz kę). 

3. Za rząd ROD jest obo wią za ny za pew nić oso bom nie -
peł no spraw nym ru cho wo moż li wość nie skrę po wa ne -
go do tar cia po jaz dem me cha nicz nym do dział ki.

4. Oso bą nie peł no spraw ną ru cho wo w ro zu mie niu ni -
niej sze go po sta no wie nia jest oso ba, któ ra na sku tek
stwier dzo nej urzę do wo nie peł no spraw no ści ma trud -
no ści z sa mo dziel nym po ru sza niem się.

§ 88
Do pusz cza się spa la nie po cho dzą cych z dział ki czę ści

ro ślin po ra żo nych przez cho ro by i szkod ni ki, je że li nie na -
ru sza to od ręb nych prze pi sów, a w szcze gól no ści prze pi -
sów pra wa miej sco we go. Spa la nia nie moż na wy ko ny wać
w cią gu dnia w okre sie od 1 ma ja do 30 wrze śnia.

§ 89
1. Usu nię cie z te re nów ogól nych ROD lub dział ki

ozdob nych drzew lub krze wów, któ rych wiek prze -
kra cza 10 lat, mo że na stą pić wy łącz nie za ze zwo le -
niem wła ści we go or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz nej.

2. Ze zwo le nie wy da wa ne jest na wnio sek:
1) za rzą du ROD – w przy pad ku za mia ru usu nię cia drze -

wa lub krze wu z te re nu ogól ne go ROD,
2) użyt kow ni ka – w przy pad ku za mia ru usu nię cia drze -

wa lub krze wu z te re nu dział ki.

§ 90
1. Alej ki ogro do we po win ny po sia dać na zwy lub nu me -

ry.
2. Dział ka ozna czo na jest ta blicz ką z nu me rem po rząd -

ko wym, umiesz czo ną w wi docz nym miej scu.

§ 91
1. Wstęp na dział kę w cza sie nie obec no ści dział kow ca

lub je go ro dzi ny jest za bro nio ny.
2. Prze pi sy ust. 1 nie ma ją za sto so wa nia w przy pad ku

za gro że nia ży cia lub mie nia.

§ 92
W ce lu spraw dze nia sta nu za go spo da ro wa nia dział ki,

od czy tu licz ni ków wo dy i ener gii elek trycz nej, spraw dze -
nia pra wi dło wo ści pod łą czeń in sta la cji elek trycz nej i wo -
do cią go wej, dział ko wiec ma obo wią zek umoż li wić wstęp
na dział kę i do al ta ny oso bom upo waż nio nym przez or ga -
ny PZD.
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§ 93
W ROD po sia da ją cych sieć wo do cią go wą, ka na li za cyj -

ną lub elek trycz ną dział ko wiec mo że przy łą czyć dział kę
do sie ci wy łącz nie po uzy ska niu zgo dy za rzą du ROD.

§ 94
1. Wo dą po bie ra ną z ujęć miej skich i ogro do wych na le -

ży go spo da ro wać oszczęd nie.
2. Roz li cza nie kosz tów wo dy zu ży tej przez dział kow ca

mo że od by wać się wy łącz nie na za sa dach usta lo nych
przez za rząd ROD i za twier dzo nych przez wal ne ze -
bra nie ROD. 

3. Opła tę za zu ży tą wo dę uisz cza się we dług wska zań
licz ni ka po ce nie usta lo nej dla od bior cy lub ry czał to -
wo we dług za sad usta lo nych przez wal ne ze bra nie
ROD.

4. W ce lu po kry cia kosz tów zwią za nych z do pro wa dze -
niem wo dy do dzia łek i eks plo ata cją sie ci ogól no -
ogro do wej, wal ne ze bra nie ROD uchwa la opła tę
wod ną na za sa dach okre ślo nych w uchwa le Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD.

5. Stwier dze nie przez za rząd ROD po bie ra nia wo dy
przez dział kow ca po za wo do mie rzem, uzna je się za
kra dzież na szko dę ROD.

§ 95
1. Ko rzy sta nie z ener gii elek trycz nej przez dział kow ca

mo że od by wać się wy łącz nie na za sa dach uchwa lo -
nych przez wal ne ze bra nie ROD. Za sa dy te po win ny
być zgod ne z wy tycz ny mi obo wią zu ją cy mi w PZD.

2. Opła tę za zu ży tą ener gię elek trycz ną uisz cza się we -
dług wska zań pod licz ni ka po ce nie usta lo nej przez
za kład ener ge tycz ny w ter mi nach wy zna czo nych
przez za rząd ROD.

3. W ce lu po kry cia kosz tów zwią za nych z do pro wa dze -
niem ener gii do ROD i eks plo ata cją sie ci ogól no ogro -
do wej, wal ne ze bra nie ROD uchwa la opła tę ener-
ge tycz ną na za sa dach okre ślo nych w wy tycz nych

obo wią zu ją cych w PZD.
4. Stwier dze nie przez za rząd ROD po bie ra nia przez

dział kow ca ener gii elek trycz nej po za licz ni kiem,
uzna je się za kra dzież na szko dę ROD.

§ 96
1. W uza sad nio nych przy pad kach (np. dłu go trwa ła cho -

ro ba) za rząd ROD mo że wy ra zić zgo dę – na wnio sek
dział kow ca – na usta no wie nie opie ku na dział ki na
okres do dwóch lat.

2. Od po wie dzial ność za skut ki opie ki po no si dział ko -
wiec, w imie niu któ re go dzia łał opie kun.

§ 97
Dział ko wiec od po wia da za dzia ła nia i szko dy wy rzą -

dzo ne przez oso by prze by wa ją ce za je go zgo dą na dział -
ce i w ROD.

§ 98
1. Dział ko wiec ma obo wią zek zgła sza nia do za rzą du

ROD na pi śmie zmia nę da nych oso bo wych, w tym
zmia nę miej sca za miesz ka nia.

2. Dział ko wiec po no si od po wie dzial ność za skut ki nie -
zgło sze nia zmia ny da nych oso bo wych, któ re mo gły
mieć wpływ na de cy zje za rzą du ROD zwią za ne z pra -
wem do dział ki.

3. W ra zie za nie dba nia obo wiąz ku zgło sze nia zmia ny
miej sca za miesz ka nia lub w przy pad ku od mo wy
przy ję cia ko re spon den cji, skie ro wa ne do dział kow ca
pi sma, po ich zwro cie przez pocz tę, po zo sta wia się 
w ak tach ze skut kiem do rę cze nia.

§ 99
PZD nie po no si od po wie dzial no ści od szko do waw czej 

z ty tu łu strat spo wo do wa nych przez po wódź, po żar, gra -
do bi cie, su szę, hu ra gan itp. oraz po wsta łych na sku tek kra -
dzie ży i de wa sta cji.

ROZDZIAŁ XI

Opłaty i Êwiadczenia

§ 100
1. Dział ko wiec uisz cza co rocz nie opła tę na rzecz ogro -

du w wy so ko ści i ter mi nie uchwa lo nym przez wal ne
ze bra nie ROD.

2. Opła ta na rzecz ogro du jest uchwa la na co rocz nie
przez wal ne ze bra nie ROD, któ re okre śla wy so kość

lub spo sób wy li cze nia tej opła ty oraz ter min jej uisz -
cze nia. Opła ta ta jest prze zna czo na na po kry cie kosz -
tów  funk cjo no wa nia ROD, a w szcze gól no ści na
za pew nie nie bez pie czeń stwa, po rząd ku i czy sto ści,
wy wo zu śmie ci oraz bie żą cej kon ser wa cji in fra struk -
tu ry.
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§ 101 
1. Uchwa ła mi wal ne go ze bra nia ROD moż na zo bo wią -

zać dział kow ca do uisz cza nia:
1) ekwi wa len tu za nie prze pra co wa ne go dzi ny pra cy

na rzecz ROD,
2) opła ty na pro wa dzo ną w ROD in we sty cję lub re -

mont,
3) ekwi wa len tu za nie prze pra co wa ne go dzi ny przy

pro wa dzo nej w ROD in we sty cji,
4) opła ty ener ge tycz nej,
5) opła ty wod nej.

2. Uchwa ły, o któ rych mo wa w ust. 1, okre śla ją wy so -
kość lub spo sób wy li cze nia po szcze gól ne go świad -
cze nia oraz ter min je go uisz cze nia.

§ 102
Za rząd ROD za wia da mia dział kow ców o zmia nie wy so -

ko ści opłat i świad czeń pie nięż nych, okre ślo nych w ni -
niej szym roz dzia le, w spo sób umoż li wia ją cy każ de mu
dział kow co wi za po zna nie się z tą in for ma cją, a w szcze -
gól no ści po przez jej za miesz cze nie na ta bli cy in for ma cyj -
nej lub stro nie in ter ne to wej ROD.

§ 103
Mał żon ko wie bę dą cy dział kow ca mi, któ rym wspól nie

przy słu gu je pra wo do dział ki, opła ca ją jed ną opła tę
na rzecz ogro du i in ne świad cze nia uchwa lo ne przez
wal ne ze bra nie ROD w wy mia rze przy pa da ją cym na
jed ną dział kę, z wy jąt kiem przy pad ku okre ślo ne go 
w § 72 ust. 3 sta tu tu.

§ 104
1. Licz bę go dzin i za kres pra cy na rzecz ROD świad -

czo nej przez dział kow ca zgod nie z przy ję tym pla nem
pra cy, usta la na każ dy rok wal ne ze bra nie ROD. Je -
że li dział ko wiec nie mo że wy ko nać oso bi ście lub po -
przez człon ka ro dzi ny uchwa lo nych przez wal ne
ze bra nie ROD prac na rzecz ROD w ca ło ści lub 
w czę ści, obo wią za ny jest wnieść opła tę w wy so ko -
ści i ter mi nie uchwa lo nych przez wal ne ze bra nie
ROD, ja ko ekwi wa lent za nie wy ko na ne pra ce.

2. Kwo ty uzy ska ne z opłat, o któ rych mo wa w ust.1, za -
rząd ROD prze zna cza na opła ce nie re ali za cji za dań
uchwa lo nych przez wal ne ze bra nie ROD do wy ko -
na nia przez dział kow ców na rzecz ROD.

3. W szcze gól nie uza sad nio nych przy pad kach – na
wnio sek za in te re so wa ne go – za rząd ROD mo że
zwol nić dział kow ca czę ścio wo lub cał ko wi cie od
obo wiąz ku prac na rzecz ROD.

ROZDZIAŁ XII

Postanowienia koƒcowe

§ 105
In ter pre ta cja po sta no wień re gu la mi nu na le ży do Kra jo -

wej Ra dy PZD.

§ 106
1. Re gu la min wcho dzi w ży cie z dniem 1 mar ca 2014

ro ku.

2. Z dniem 1 mar ca 2014 ro ku tra ci moc obo wią zu ją cą
re gu la min ro dzin ne go ogro du dział ko we go uchwa lo -
ny w dniu 7 kwiet nia 2004 ro ku przez Kra jo wą Ra dę
PZD.
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PRZEWODNIK 
PO USTAWIE

z dnia 13 grudnia 2013 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych
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1. Za sad ni cze ce le usta wy

Po orze cze niu Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca
2012 roku w spra wie usta wy z dnia 8 lip ca 2005 roku o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych Par la ment miał 18 mie -
się cy na uchwa le nie no we go pra wa dla dział kow ców.
Brak no wej usta wy ozna czał by bo wiem utra tę mo cy prze -
pi sów, z któ rych wy ni ka ją pra wa dział kow ców do te re -
nów, okre śla ją cych za sa dy funk cjo no wa nia ROD, czy
wresz cie chro nią cych ogro dy przed nie kon tro lo wa ną li -
kwi da cją. Wy star czy wska zać, wg TK bez no wej usta wy
ca ły ma ją tek w ROD przy padł by wła ści cie lom te re nów
(głów nie gmi nom), zaś dział kow cy sta li by się „dzi ki mi
lo ka to ra mi”.

Aby unik nąć nie bez pie czeń stwa ko niecz na by ła no wa
usta wa, któ ra mu sia ła zre ali zo wać wy tycz ne TK w za kre -
sie swo bo dy zrze sza nia, plu ra li zmu w pro wa dze niu ROD
oraz po sza no wa nie praw wła ści cie li nie ru cho mo ści.

Usta wa z 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach
dzia łko wych, któ ra we szła w ży cie 19 stycz nia 2014 r., 
a więc na dwa dni przed ter mi nem wy zna czo nym przez
TK, speł ni ła te wy mo gi. Dzię ki roz wią za niom za war tym
w prze pi sach przej ścio wych pra wa dział kow ców do te re -
nów ogro dów zo sta ły za cho wa ne, a przej ście do no wej sy -
tu acji praw nej bę dzie płyn ne i nie za kłó ci funk cjo no wa nia
ROD. Me cha ni zmy „de mo no po li zu ją ce” po zy cję PZD po -
zo sta wia ją de cy zję co do for my or ga ni za cyj nej ogro dów
sa mym dział kow com. Gwa ran tu ją, że w przy pad ku odłą -
cze nia się od ogól no pol skiej or ga ni za cji i za wią za nia no -
we go sto wa rzy sze nia, przej mie ono nie tyl ko pra wo do
za rzą dza nia ogro dem, ale rów nież ty tuł praw ny do nie ru -
cho mo ści oraz ca ły ma ją tek wy pra co wa ny w nim przez
dział kow ców. No wa usta wa rów no wa ży tak że re la cje po -
mię dzy dział kow ca mi a wła ści cie la mi te re nów. Zna czą co
zwięk sza upraw nie nia wła ści cie li do prze pro wa dza nia li -
kwi da cji ROD, gwa ran tu jąc jed no cze śnie re spek to wa nie
praw dział kow ców do od szko do wań i od two rze nia ogro -
du, pod da jąc ten pro ces (w przy pad ku spo ru) kon tro li są -
do wej. Po nad to roz wią zu je nie zmier nie istot ne pro ble my,
ja kimi są re gu la cja sta nu praw ne go ogro dów i ochro na

praw ma jąt ko wych dział kow ców w przy pad ku rosz czeń
osób trze cich do te re nów ROD. 

Usta wa wzmoc ni ła rów nież po zy cję praw ną in dy wi du -
al ne go dział kow ca w re la cjach ze sto wa rzy sze niem pro -
wa dzą cym ROD, pod da ła je sze ro kiej kon tro li są do wej,
zwłasz cza w za kre sie ochro ny praw do dział ki. Po nad to
roz łą czo no kwe stię człon ko stwa w sto wa rzy sze niu z pra -
wem do dział ki, za cho wu jąc oczy wi ście ko niecz ność par -
ty cy po wa nia wszyst kich dział kow ców w kosz tach utrzy-
ma nia ogro du. Nie zmien ne po zo sta je też ogra ni cze nie 
w spo so bie wy ko rzy sty wa nia dział ki – za kaz za miesz ki -
wa nia i pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej – oraz
obo wią zek prze strze ga nia prze pi sów po rząd ko wych obo -
wią zu ją cych w ROD. 

No wa usta wa o ROD wy peł nia wy tycz ne Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go re ali zu jąc jed no cze śnie za sad ni czy cel
ak tu, tj. za bez pie cza ist nie nie i roz wój ogro dów dział ko -
wych w Pol sce. Funk cja ROD nie ule ga zmia nie. Po zo -
sta ją urzą dze nia mi uży tecz no ści pu blicz nej słu żą cy mi
spo łecz no ściom lo kal nym ja ko te re ny zie lo ne w mia stach
oraz miej sca wy po czyn ku i pro wa dze nia upraw ogrod ni -
czych przez pol skie ro dzi ny. Co waż ne, dzię ki przy ja znym
roz wią za niom fi skal nym oraz opar ciu funk cjo no wa nia
ROD o pra cę spo łecz ną dział kow ców, tak jak do tych czas
dział ki bę dą do stęp ne dla osób mniej za moż nych. 

War to pod kre ślić, że no wa usta wa o ROD jest pierw -
szym ak tem kom plek so wo re gu lu ją cym waż ną dzie dzi nę
ży cia spo łecz ne go, któ ry uchwa lo no w try bie ini cja ty wy
oby wa tel skiej. Wnie sio na do Sej mu z bli sko mi lio nem
pod pi sów oby wa te li, uzy ska ła rów nież ol brzy mie po par -
cie w Par la men cie – gło so wa ło za nią 441 po słów. Ta sze -
ro ka ak cep ta cja jest naj lep szym do wo dem, że przy ję to 
w niej roz wią za nia wy wa żo ne i kom pro mi so we. Da je to
na dzie ję, że przy szłość ogro dów nie bę dzie już przed mio -
tem spo rów i tar gów po li tycz nych, a mi lio no wa rze sza
pol skich ro dzin bę dzie mo gła w spo ko ju ko rzy stać ze
swych dzia łek w ROD.

BP

2. Or ga ni za cje dział kow ców

Jed ną z fun da men tal nych kwe stii ure gu lo wa nych w no -
wej usta wie jest sys tem or ga ni za cyj ny funk cjo no wa nia
ogrod nic twa dział ko we go. Kwe stia ta ma klu czo we zna -
cze nie, gdyż spro wa dza się do okre śle nia or ga ni za cji, któ -
re nie tyl ko przej mą od po wie dzial ność za pro wa dze nie
ROD, ale rów nież bę dą sta no wi ły praw ną for mę zrze sza -
nia się dział kow ców i ogro dów. Wy ni ka stąd, że ta kie or -
ga ni za cje po win ny re ali zo wać dwo ja kie funk cje – za-

rząd czą oraz  zrze sze nio wą. Z te go wzglę du usta wo daw -
ca uznał, że punk tem wyj ścia dla skon stru owa nia wła ści -
wych form praw nych dla or ga ni za cji dział kow ców jest
usta wa – Pra wo o sto wa rzy sze niach. Nor mu je ona bo -
wiem ustrój ta kich jed no stek, któ re pod wzglę dem swo je -
go cha rak te ru praw ne go, za sad ni czo od po wia da ją
wy mo gom sta wia nym or ga ni za cjom ma ją cym pro wa dzić
ROD. 
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Dla te go też wpro wa dzo ny no wą usta wą sys tem or ga ni -
za cyj ny zo stał opar ty o dwa ro dza je or ga ni za cji dział kow -
ców:  

1) sto wa rzy sze nia ogro do we
2) związ ki sto wa rzy szeń ogro do wych
Na le ży za zna czyć, że choć obie te for my praw ne wy -

wo dzą się z usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach, to jed nak
są to szcze gól ne or ga ni za cje, róż nią ce się w po szcze gól -
nych kwe stiach od „zwy czaj nych” sto wa rzy szeń i związ -
ków. Usta wa o ROD do sto so wa ła bo wiem isto tę i ro lę
or ga ni za cji dział kow ców do ich spe cy ficz nych funk cji
okre ślo nych przez usta wo daw cę.

TT

3. Sta tus sto wa rzy sze nia ogro do we go

Usta wa przy ję ła, że pod sta wo wą or ga ni za cją dział kow -
ców bę dzie sto wa rzy sze nie ogro do we. Usta wo daw ca
uznał więc, że ta for ma praw na bę dzie wła ści wa dla or ga -
ni za cji, któ re ma ją nie tyl ko za rzą dzać ROD, ale rów nież
zrze szać dział kow ców (zob. art. 45 ust. 1). 

Z praw no -or ga ni za cyj ne go punk tu wi dze nia są to szcze -
gól ne go ro dza ju sto wa rzy sze nia. Ich spe cy fi ka wy ra ża się
głów nie w ro dza ju pro wa dzo nej dzia łal no ści. Są po wo ła -
ne wy łącz nie w ce lu za kła da nia i pro wa dze nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Ozna cza to, że nie mo gą pro wa -
dzić ja kiej kol wiek in nej dzia łal no ści, a zwłasz cza dzia łal -
no ści go spo dar czej (zob. art. 2 pkt 6). 

Ta od ręb ność rzu tu je na prze pi sy re gu lu ją ce funk cjo no -
wa nie sto wa rzy szeń ogro do wych. Dzia ła ją one przede
wszyst kim w opar ciu o prze pi sy usta wy o ROD, a w za -
kre sie nie ure gu lo wa nym sto su je się usta wę – Pra wo o sto -
wa rzy sze niach (zob. art. 45 ust. 2). Dla przy kła du moż na
wska zać kwe stię nad zo ru nad sto wa rzy sze nia mi ogro do -
wy mi, któ ra nie zo sta ła unor mo wa na w usta wie o ROD,
gdyż za gad nie nie to jest kom plek so wo ure gu lo wa ne 
w usta wie – Pra wo o sto wa rzy sze niach. 

Usta wa wpro wa dzi ła rów nież za sa dę, iż pro wa dze nie
ogro du po wie rza ne jest jed ne mu sto wa rzy sze niu ogro do -
we mu (art. 11 ust. 1). Nie ma więc moż li wo ści, aby na te -
re nie jed ne go ROD mo gły praw nie funk cjo no wać – w ro li
jed no stek za rzą dza ją cych – dwa al bo wię cej sto wa rzy szeń
ogro do wych. Roz wią za nie to na le ży uznać za oczy wi ste 
i słusz ne. Wpro wa dza jąc ja sne i przej rzy ste re gu ły okre -
śla nia pod mio tu od po wie dzial ne go za za rzą dza nie ogro -
dem, po zwa la unik nąć cha osu or ga ni za cyj ne go w ROD. 

W tym kon tek ście na le ży pa mię tać, że usta wa na kła da
wie le za dań na sto wa rzy sze nia ogro do we, w tym pro wa -
dze nie i za go spo da ro wa nie ROD, usta na wia nie praw do
dzia łek oraz nad zór nad pra wi dło wym ko rzy sta niem 
z dzia łek (zob. art. 14 ust. 3 oraz art. 46). Ozna cza to, że
od po wie dzial ność za funk cjo no wa nie ROD spo czy wa na
sto wa rzy sze niu ogro do wym i je go or ga nach. Z te go
wzglę du sto wa rzy sze nia ogro do we, któ re z wo li dział kow -
ców pro wa dzą po szcze gól ne ROD, zo sta ły wy po sa żo ne
w wie le upraw nień, po zwa la ją cych im spraw nie wy ko ny -
wać usta wo we za da nia.
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Usta wa opie ra się na za ło że niu, iż pra wo do dział ki jest
nie za leż ne od przy na leż no ści or ga ni za cyj nej (art. 2 pkt 1).
Dla te go też dział ko wiec nie mu si być człon kiem sto wa -
rzy sze nia ogro do we go pro wa dzą ce go ROD. Mo że ogra ni -
czać się je dy nie do ko rzy sta nia z dział ki oraz re ali za cji
swo ich obo wiąz ków, czy li prze strze ga nia re gu la mi nu 
i uisz cza nia opłat ogro do wych. W ta kiej sy tu acji re la cje
ze sto wa rzy sze niem spro wa dzą się do wy ko ny wa nia praw
i obo wiąz ków wy ni ka ją cych z dzier ża wy dział ko wej, 
a za tem po zba wio ne bę dą tzw. ele men tu kor po ra cyj ne go
(or ga ni za cyj ne go). 

Na le ży pod kre ślić, że do pie ro przy na leż ność do sto wa -
rzy sze nia da je gwa ran cję ko rzy sta nia z praw kor po ra cyj -
nych, czy li przy stę pu jąc do sto wa rzy sze nia dział ko wiec
mo że włą czyć się w ży cie or ga ni za cyj ne da ne go ROD.
Czło nek sto wa rzy sze nia ma bo wiem za pew nio ny wpływ

na de cy zje do ty czą ce za rzą dza nia ogro dem. W szcze gól -
no ści ma pra wo uczest ni czyć w wal nych ze bra niach i po -
dej mo wać de cy zje o naj waż niej szych spra wach ROD,
zwłasz cza do ty czą cych opłat i wy bo ru władz. Mo że rów -
nież ko rzy stać z bier ne go pra wa wy bor cze go, czy li kan dy -
do wać i być wy bie ra nym do or ga nów sto wa rzy sze nia, np.
za rzą du ROD.

Jak za tem wi dać, w ogro dach mo gą być dwie ka te go rie
dział kow ców. Pa mię tać jed nak na le ży, że o ile dział kow -
cy po zo sta ją cy po za sto wa rzy sze niem nie uczest ni czą 
w pro ce sie za rzą dza nia ROD i po dej mo wa niu de cy zji na
wal nych ze bra niach, to jed nak – z mo cy usta wy i wią żą -
cej ich umo wy – ma ją obo wią zek pod po rząd ko wać się or -
ga nom sto wa rzy sze nia oraz de cy zjom wal nych ze brań 
w za kre sie opłat ogro do wych (art. 33 ust. 1). Dla te go też
usta wa za pew nia każ de mu dział kow co wi rosz cze nie 

4. Re la cja dział kow ca ze sto wa rzy sze niem ogro do wym 
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o przy ję cie w po czet człon ków sto wa rzy sze nia pro wa dzą -
ce go ogród (art. 48). Z dru giej zaś stro ny usta wa gwa ran -
tu je pra wo wy stą pie nia ze sto wa rzy sze nia, bez
ne ga tyw nych kon se kwen cji w za kre sie pra wa do dział ki
(art. 49). De cy zja bę dzie osta tecz nie na le ża ła do dział kow -

ca. W ra zie ewen tu al ne go spo ru na tle spra wy do ty czą cej
człon ko stwa w sto wa rzy sze niu, dział ko wiec mo że – po
wy czer pa niu po stę po wa nia we wnątrz or ga ni za cyj ne go –
do cho dzić swo ich praw na dro dze są do wej (art. 50 ust. 1).
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5. Zwiàz ki sto wa rzy szeƒ ogro do wych 

Pod sta wo wą for mą or ga ni za cyj ną w ogro dach bę dą sto -
wa rzy sze nia ogro do we, któ rych za sad ni czym za da niem
bę dzie pro wa dze nie ROD. Usta wo daw ca prze wi dział jed -
nak moż li wość po dej mo wa nia przez nie dzia łań na szcze -
blu „po na do gro do wym”. Po pierw sze, jed no sto wa rzy -
sze nie mo że pro wa dzić wię cej niż je den ROD. Po nad to
dzia łal no ści „po na do gro do wej” słu żyć mo że in sty tu cja
związ ków sto wa rzy szeń (art. 52). Zgod nie z usta wą mo -

gą go po wo łać co naj mniej 3 sto wa rzy sze nia ogro do we.
Bę dzie to więc or ga ni za cja zrze sza ją ca oso by praw ne (sto -
wa rzy sze nia ogro do we), ale nie po szcze gól nych dział -
kow ców. Za da niem związ ków ma być wspie ra nie idei 
i roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go oraz obro na wspól -
nych in te re sów sto wa rzy szeń. Spo sób funk cjo no wa nia
związ ku i je go ce le ure gu lu je sta tut. 
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6. Prze kształ ce nie PZD

Wbrew opi nii roz gła sza nej przez nie któ re śro do wi ska
po li tycz ne, TK nie na rzu cił usta wo daw cy obo wiąz ku li -
kwi da cji PZD. Co wię cej, nie brak gło sów kon sty tu cjo na -
li stów, że roz wią za nie ta kie by ło by sprzecz ne z Kon -
sty tu cją. Za cho wa nia PZD ocze ki wa ła rów nież znacz na
część je go człon ków, któ rzy w sil nej, ogól no pol skiej or ga -
ni za cji, wi dzą do dat ko wą gwa ran cję swych praw. Dla te go
usta wa po go dzi ła wy tycz ne TK, co do plu ra li zmu w pro -
wa dze niu ROD, z kon cep cją za cho wa nia pod mio to wo ści
praw nej PZD. By ło to moż li we dzię ki po zo sta wie niu de -
cy zji o for mie pro wa dze nia ROD sa mym dział kow com
(zob. Wy od ręb nie nie ROD). 

PZD z mo cy usta wy stał się w sto wa rzy sze niem ogro do -
wym (art. 65 ust. 1). Za cho wa na zo sta ła je go cią głość
praw na i or ga ni za cyj na. Dzię ki te mu brak jest pod staw do
za kwe stio no wa nia praw na by tych do te re nów ogro dów, 
a sa mo wej ście w ży cie usta wy nie za kłó ci ło nad mier nie

bie żą ce go funk cjo no wa nia ROD. Or ga ny PZD – za rzą dy,
ko mi sje roz jem cze i re wi zyj ne w ogro dach oraz na szcze -
blu okrę go wym i kra jo wym – za cho wa ły swo je man da ty 
i upraw nie nia. Je go sta tut po zo stał w mo cy (za wy jąt kiem
za pi sów sprzecz nych z no wą usta wą), ale usta wa zo bo -
wią za ła PZD do przy ję cia no we go w ter mi nie 18 mie się -
cy (art. 68).

Pod trzy ma nie by tu praw ne go PZD, przy jed no cze snym
zo bo wią za niu go do to le ro wa nia prze no sze nia je go ma -
jąt ku na rzecz in nych sto wa rzy szeń – w przy pad ku pod ję -
cia przez dział kow ców de cy zji o wy od ręb nie niu ROD 
– na le ży uznać za naj peł niej szą re ali za cję wy wie dzio ne go
z Kon sty tu cji po stu la tu swo bo dy zrze sza nia się. Zgod nie
z za sa dą au to no mii zrze szeń od Pań stwa, to dział kow cy, 
a nie usta wo daw ca, za de cy du ją o dal szym lo sie ogro dów
i by cie ich do tych cza so wej or ga ni za cji.
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7. Wy odr´b nie nie ROD 

W cią gu 12 mie się cy od wej ścia w ży cie usta wy (a więc
do 19 stycz nia 2015 r.), w każ dym ROD (funk cjo nu ją cym
do tych czas w ra mach PZD) od bę dzie się ze bra nie dział -
kow ców w ce lu za de cy do wa nia o dal szej przy na leż no ści
or ga ni za cyj nej ogro du (art. 69). Za pro sze nie na to ze bra -
nie za rząd ROD jest zo bo wią za ny wy słać (mi ni mum 2 ty -
go dnie przed ter mi nem), li stem po le co nym lub pocz tą
ku rier ską, do każ de go dział kow ca, tj. oso by po sia da ją cej
ty tuł praw ny do dział ki w ROD. W przy pad ku gdy obo je
mał żon ko wie po sia da ją ty tuł praw ny do dział ki, każ dy 

z nich po wi nien otrzy mać osob ne za wia do mie nie.
Pod czas ze bra nia dział kow cy ma ją za de cy do wać, czy

ROD po zo sta je w struk tu rach ogól no pol skie go sto wa rzy -
sze nia (PZD), czy też za kła da ją lo kal ne sto wa rzy sze nie,
któ re ma prze jąć za rzą dza nie ROD (art. 70). 

Z uwa gi na zna cze nie de cy zji, przy ich po dej mo wa niu
usta wo daw ca prze wi dział pew ne wy mo gi for mal ne. Po
pierw sze, qu orum i od po wied nia więk szość pod czas gło -
so wa nia. Aby de cy zja o wy od ręb nie niu ogro du (lub po -
zo sta niu w PZD) by ła waż na, w ze bra niu mu si uczes-
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t ni czyć mi ni mum 50% dział kow ców z ROD, a za de cy zją
za gło so wać ma bez względ na więk szość obec nych. 
W przy pad ku bra ku qu orum ze bra nie od by wa się w tzw.
dru gim ter mi nie – nie póź niej niż 2 mie sią ce po pierw -
szym (w prak ty ce mo że to być np. 30 mi nut po wy zna -
czo nej go dzi nie pierw sze go ter mi nu). W II ter mi nie
wy ma ga ne jest już niż sze qu orum (30% dział kow ców 
z ROD), pod nie sio ny jest jed nak próg więk szo ści gło su -
ją cej za de cy zją – mi ni mum 2/3 obec nych. 

Dla waż no ści de cy zji o wy od ręb nie niu ROD uchwa ła
w tej spra wie po win na za wie rać po sta no wie nie o przy ję -
ciu sta tu tu (no we go sto wa rzy sze nia)  i po wo ła niu je go ko -
mi te tu za ło ży ciel skie go (art. 71). W ten spo sób usta wo -
daw ca za gwa ran to wał, że gło su jąc za no wym sto wa rzy -
sze niem dział kow cy bę dą zna li za sa dy, na ja kich ma ono
dzia łać. Tekst sta tu tu i li sta człon ków ko mi te tu za ło ży ciel -
skie go bę dą sta no wi ły za łącz nik do uchwa ły.

W przy pad ku przy ję cia de cy zji o wy od ręb nie niu, ko mi -
tet za ło ży ciel ski jest zo bo wią za ny prze pro wa dzić re je stra -
cję sto wa rzy sze nia ogro do we go w KRS. Z dniem re je -
stra cji z mo cy pra wa sta je się ono na stęp cą praw nym PZD
w za kre sie praw ma jąt ko wych zwią za nych z tym ROD,
do ty czy to m.in. praw do grun tu (zmia na wpi sów w księ -
dze wie czy stej) i środ ków na ra chun kach ban ko wych
ROD, jak rów nież wej ścia w cha rak te rze stro ny do umów,
któ rych stro ną był ROD - np. na do sta wy ener gii (art. 73
ust. 3). Pod sta wą do prze ję cia ma jąt ku bę dzie spra woz da -
nie fi nan so we ROD spo rzą dza ne na dzień po prze dza ją cy
re je stra cję w KRS. W opar ciu o nie sto wa rzy sze nie bę dzie
rów nież zo bo wią za ne do roz li cze nia z PZD ewen tu al nych
zo bo wią zań we wnątrz or ga ni za cyj nych ROD. Trze ba pa -
mię tać, że do cza su re je stra cji w KRS, ogród po zo sta je w
struk tu rach PZD i jest za rzą dza ny na do tych cza so wych
za sa dach.

Przy ję ty w usta wie sys tem gwa ran tu je, że de cy zja dział -
kow ców o zmia nie pod mio tu za rzą dza ją ce go ROD zo sta -
nie wpro wa dzo na płyn nie. Po wo ła ne sto wa rzy sze nie, o ile
uzy ska ak cep ta cję dział kow ców, ma gwa ran cję prze ję cia
od PZD ma jąt ku ROD, co po wo du je, że od sa me go po -
cząt ku bę dzie mo gło za rzą dzać ogro dem. War to jed nak
pa mię tać, że de cy zja o wy od ręb nie niu prak tycz nie wy klu -
czy moż li wość ewen tu al ne go po wro tu ogro du do PZD.
Stąd po dej mo wa nie jej na za sa dzie, „jak się nam nie
spodo ba na swo im, to naj wy żej wró ci my”, mo że się oka -
zać bar dzo za wod ne.

Je że li kon cep cja wy od ręb nie nia ROD nie uzy ska ak cep -
ta cji dział kow ców, (np. na ze bra niu za brak nie więk szo ści
gło su ją cej „za” lub też nie zo sta nie osią gnię te qu orum),
ROD po zo sta nie w struk tu rach PZD. Jed nak je że li po 
2 la tach od ostat nie go ze bra nia „wy łą cze nio we go” mi ni -
mum 1/10 dział kow ców wy stą pi do za rzą du ROD o je go
po now ne ze bra nie, to ca ła pro ce du ra bę dzie mu sia ła zo -
stać po no wio na (art. 74).

Uwa ga! Czę sto pa da py ta nie: czy ze bra nia „wy łą cze -
nio we” mo gą być łą czo ne z wal ny mi ze bra nia mi spra woz -
daw czy mi człon ków PZD w ROD w 2014 r.?  Od po wiedź
brzmi – nie mo gą.  Są to cał ko wi cie od ręb ne ze bra nia 
– teo re tycz nie mo gą w nim prze cież uczest ni czyć róż ne
skła dy (nie każ dy dział ko wiec bę dzie mu siał być prze cież
człon kiem PZD). Ale nic nie stoi na prze szko dzie, aby od -
by ły się w tym sa mym dniu i w tym sa mym miej scu, tyl -
ko o róż nych go dzi nach – jed no po dru gim. W ce lu ob ni -
że nia kosz tów do pusz czal ne jest rów nież, że do ko pert 
z za wia do mie niem o ze bra niu „wy łą cze nio wym” wy sy -
ła nych do dział kow ców bę dą cych człon ka mi PZD, za rząd
ROD wło żył rów nież za pro sze nie (na osob nym for mu la -
rzu) na wal ne ze bra nie spra woz daw cze człon ków PZD 
w ROD.
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8. Pod sta wo we pra wa dział kow ca

Za sad ni czym ce lem usta wy jest mak sy mal ne za bez pie -
cze nie praw dział kow ców. Z te go wzglę du usta wa za cho -
wa ła wszyst kie przy słu gu ją ce im do tąd pra wa, a tak że
wpro wa dzi ła na ich rzecz no we upraw nie nia. Dzię ki te -
mu dzi siej sza sy tu acja praw na dział kow ców jest nie zwy -
kle sil na. Wy ni ka ona przede wszyst kim z za pew nie nia
dział kow com:  

• Kon kret ne go ty tu łu praw ne go do dział ki - dzier ża wę
dział ko wą – ujaw nia ną w księ dze wie czy stej (art. 28)

• Prze no sze nia praw do dział ki (art. 41)
• Wła sno ści na sa dzeń, obiek tów i urzą dzeń (art. 30 

ust. 2)

• Wy na gro dze nia za wła sność w ra zie wy ga śnię cia pra -
wa do dział ki (art. 42)

• Zwol nie nia z po dat ków i opłat za po bór wód pod -
ziem nych (art. 54-55 i 60)

• Udo god nio ne go try bu przej ścia pra wa do dział ki 
w ra zie śmier ci i roz wo du (art. 38)

• Gwa ran cji w ra zie li kwi da cji ROD – od szko do wa nia
i dział ki za stęp czej (zob. m.in. art. 22)

• Zwięk szo nej ochro ny są do wej (zob. m.in. art. 34 
ust. 2, art. 37, art. 50 ust. 1).

TT
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9. Po wsta nie pra wa do dział ki

Usta wa de fi niu je dział kow ca ja ko peł no let nią oso bę fi -
zycz ną upraw nio ną do ko rzy sta nia z dział ki, któ re bę dzie
na stę po wać w opar ciu o kon kret ny ty tuł praw ny (tzw. pra -
wo do dział ki), usta na wia ny przez sto wa rzy sze nie ogro do -
we (art. 2 pkt 1 i 4). W kon se kwen cji pra wo do dział ki
bę dzie po wsta wa ło na pod sta wie umo wy dzier ża wy dział -
ko wej, za wie ra nej po mię dzy sto wa rzy sze niem ogro do -
wym a kan dy da tem na dział kow ca (art. 27 ust. 1 i 2).
Ozna cza to, że ta ka umo wa bę dzie za wie ra na je dy nie w
przy pad ku „przej mo wa nia” tzw. wol nej dział ki. Tyl ko bo -
wiem w ta kiej sy tu acji nie bę dzie ist nia ło żad ne pra wo do
tej dział ki, a bę dzie do pie ro mu sia ło zo stać wy kre owa ne
– „usta no wio ne”. Te mu wła śnie słu ży umo wa dzier ża wy
dział ko wej, któ ra nie bę dzie mia ła za sto so wa nia do sy tu -
acji, kie dy dział ka bę dzie „za ję ta”, czy li pra wo do dział ki
bę dzie już ist nia ło. Nie na le ży rów nież pod pi sy wać umo -
wy dzier ża wy dział ko wej z oso ba mi, któ rym pra wo do
dział ki przy słu gi wa ło przed wej ściem w ży cie usta wy,
czy li przed 19 stycz nia 2014 r., gdyż ich pra wa „au to ma -
tycz nie” prze kształ ci ły się w dzier ża wę dział ko wą (zob.
dział „Dzier ża wa dział ko wa”). W po wyż szych przy pad -
kach, kie dy dział kow co wi przy słu gu je dzier ża wa dział ko -
wa, „prze ka za nie” dział ki na stę pu je w od ręb nym try bie
i na pod sta wie zu peł nie in nej umo wy (zob. dział „Prze no -
sze nie praw do dział ki”).

Umo wę dzier ża wy dział ko wej za wie ra sto wa rzy sze nie
ogro do we (za rząd ROD) z kan dy da tem na dział kow ca, 
a więc peł no let nią oso bą fi zycz ną. Umo wa mo że być rów -
nież za war ta z mał żon kiem dział kow ca, je że li żą da usta -
no wie nia pra wa do dział ki wspól nie ze swo im współ-
mał żon kiem (art. 27 ust. 2 zd. 2). 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 (art. 27 ust. 3). Ozna cza to, że
nie ma bez względ ne go obo wiąz ku za war cia umo wy 
z każ dą oso bą, któ ra wy ra zi ta ką wo lę. Od mo wa po win na
być jed nak po dyk to wa na kon kret ny mi wzglę da mi, jak
cho ciaż by znacz ną od le gło ścią po mię dzy ROD a miej -
scem za miesz ka nia kan dy da ta. 

Usta wa wpro wa dza wy móg, aby oma wia na umo wa
mia ła for mę pi sem ną pod ry go rem nie waż no ści (art. 28
ust. 3). A za tem za rząd ROD nie mo że „prze ka zać” wol -
nej dział ki w dro dze ust ne go po ro zu mie nia – nie mia ło by
ono żad ne go zna cze nia praw ne go. Po nad to na le ży za uwa -
żyć, że umo wa mo że być za war ta na usta no wie nie pra wa
tyl ko do jed nej dział ki. W re zul ta cie za war cie umo wy na
usta no wie nie pra wa do do dat ko wej dział ki bę dzie z mo cy
pra wa nie waż ne i nie wy wo ła żad nych skut ków praw nych
(art. 27 ust. 2 zd. 3).
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10. Dzier˝a wa dział ko wa

Dział ko wiec ko rzy sta z dział ki na pod sta wie kon kret -
ne go pra wa - dzier ża wy dział ko wej. Jest to spe cy ficz na
umo wa dzier ża wy. Upraw nia bo wiem dział kow ca do uży -
wa nia grun tu i po bie ra nia z nie go po żyt ków. Do ty czy jed -
nak ści śle okre ślo nej rze czy – dział ki w ROD. Dla te go też
z dzier ża wy dział ko wej wy ni ka ją obo wiąz ki zwią za ne 
z od po wied nim wy ko rzy sta niem dział ki, prze strze ga niem
re gu la mi nu oraz re gu lo wa niem opłat ogro do wych (art. 28
ust. 1). 

Dzier ża wa dział ko wa jest za sad ni czo pra wem nie od płat -
nym, tzn. nie bę dzie po bie ra ny czynsz z ty tu łu ko rzy sta -
nia z dział ki. Prze wi dzia no jed nak od stęp stwo od tej
re gu ły, wpro wa dza jąc moż li wość po bie ra nia czyn szu od
dział kow ca tyl ko wte dy, gdy sa mo sto wa rzy sze nie ogro -
do we ma obo wią zek uisz czać czynsz na rzecz wła ści cie -
la grun tu, tzn. gdy by przy słu gu ją cy te mu sto wa rzy sze niu
ty tuł praw ny do grun tu miał cha rak ter od płat ny (art. 28
ust. 2). 

War to za uwa żyć, że dzier ża wa dział ko wa jest chro nio -

na na pod sta wie prze pi sów o ochro nie wła sno ści. Po nad -
to – na wnio sek dział kow ca – dzier ża wa dział ko wa mo że
być ujaw nio na w księ dze wie czy stej (art. 28 ust. 4 i 6). 

W po wyż szym kon tek ście na le ży za zna czyć, że dzier ża -
wa dział ko wa bę dzie przy słu gi wać nie tyl ko dział kow -
com, któ rzy na bę dą pra wo do dział ki po wej ściu w ży cie
no wej usta wy. W dzier ża wę dział ko wą prze kształ cą się
bo wiem do tych cza so we pra wa dział kow ców, któ re wy ni -
ka ją z tzw. przy dzia łów, czy li uchwał za rzą dów ROD. To
prze kształ ce nie na stą pi ło au to ma tycz nie, a więc nie ma
obo wiąz ku za wie ra nia no wej umo wy z do tych cza so wy -
mi dział kow ca mi. Zo sta li oni dzier żaw ca mi dział ko wy mi
z mo cy pra wa (art. 66 pkt 2). Na to miast przy słu gu ją ce nie -
któ rym dział kow com pra wo użyt ko wa nia (ogra ni czo ne
pra wo rze czo we w ro zu mie niu Ko dek su cy wil ne go) po zo -
sta ło w mo cy, choć no wa usta wa nie prze wi du je już moż -
li wo ści usta na wia nia te go ty pu praw na rzecz dział-
kow ców. 

TT
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11. Prze no sze nie praw do dział ki

Jed ną z naj istot niej szych no wo ści w usta wie jest ure gu -
lo wa nie za sad ob ro tu dział ka mi. Wy cho dząc na prze ciw
ocze ki wa niom, wpro wa dzo no ja sne me cha ni zmy po zwa -
la ją ce dział kow com prze no sić swo je pra wo do dział ki.
Na le ży za zna czyć, że ta kie prze nie sie nie nie sta no wi
sprze da ży. Za sad ni czo dzier ża wa dział ko wa jest tzw. pra -
wem ob li ga cyj nym, któ re ze swo jej isto ty nie jest zby wal -
ne. Dla te go też usta wa wpro wa dzi ła me cha nizm prze no-
sze nia praw i obo wiąz ków wy ni ka ją cych z umów dzier ża -
wy dział ko wej. In ny mi sło wy, prze nie sie nie pra wa do
dział ki jest swo istą zmia ną stro ny ta kiej umo wy.

Prze nie sie nie praw do dział ki na stę pu je w dro dze umo -
wy za wie ra nej po mię dzy dział kow cem a peł no let nią oso -
bą fi zycz ną (art. 41 ust. 1 zd. 1). Ta ka umo wa obej mu je nie
tyl ko oświad cze nie o prze nie sie niu, ale rów nież po win na
re gu lo wać kwe stię roz li cze nia stron za znaj du ją ce się na
dział ce na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty sta no wią ce wła -
sność dział kow ca (art. 42 ust. 2). 

Klu czo we zna cze nie ma for ma oma wia nej umo wy.
Usta wa wy ma ga, aby by ła za war ta w for mie pi sem nej, 
z pod pi sa mi no ta rial nie po świad czo ny mi (art. 41 ust. 1 
zd. 2). Nie ozna cza to, że wy ma ga na jest w tym przy pad -
ku for ma ak tu no ta rial ne go. Cho dzi tyl ko o to, aby au ten -
tycz ność pod pi sów stron w umo wie zo sta ła urzę do wo
po świad czo na przez no ta riu sza. Nie za cho wa nie tej for my
spo wo du je nie waż ność umo wy. A za tem jej za war cie 
np. je dy nie w for mie pi sem nej bę dzie trak to wa ne tak, jak -
by w ogó le nie do szło do prze nie sie nia praw do dział ki.

Je że li zaś speł nio ne zo sta ną po wyż sze wy mo gi, to umo -
wa bę dzie waż na, lecz jej sku tecz ność bę dzie za wie szo na
do cza su za twier dze nia umo wy przez sto wa rzy sze nie
ogro do we (art. 41 ust. 2). Wy ni ka to z ko niecz no ści kon -
tro li te go ob ro tu, aby za pew nić pra wi dło we funk cjo no wa -
nie ogro du. Po nad to sto wa rzy sze nie ogro do we – ja ko

stro na umo wy dzier ża wy dział ko wej – mu si mieć moż li -
wość wy ra że nia sta no wi ska co do oso by, któ ra ma się stać
no wą stro ną tej że umo wy. W tym ce lu na le ży zło żyć do
sto wa rzy sze nia ogro do we go (za rzą du ROD) wnio sek 
o za twier dze nie prze nie sie nia praw do dział ki z za łą czo -
ną umo wą, obej mu ją cą wy so kość uzgod nio ne go wy na -
gro dze nia. Od chwi li zło że nia te go wnio sku sto wa rzy-
sze nie ogro do we bę dzie mia ło 2 mie sią ce na zło że nie
oświad cze nia w przed mio cie za twier dze nia (lub od mo -
wy), któ re po win no przy jąć for mę uchwa ły za rzą du ROD.
Je że li zaś w tym ter mi nie nie za pad nie żad na uchwa ła, to
prze nie sie nie praw do dział ki bę dzie uwa ża ne za za twier -
dzo ne (art. 41 ust. 3).

Sto wa rzy sze nie ogro do we mo że od mó wić za twier dze -
nia, ale tyl ko z waż nych po wo dów. Dla te go ta ka uchwa ła
bę dzie mu sia ła być uza sad nio na i mieć for mę pi sem ną pod
ry go rem nie waż no ści (art. 41 ust. 4). Od mo wa jest rów -
nież moż li wa, gdy by był in ny kan dy dat ocze ku ją cy na
dział kę, któ ry wów czas miał by obo wią zek za pła cić usta -
lo ne wy na gro dze nie ustę pu ją ce mu dział kow co wi w ter -
mi nie 2 ty go dni. Je śli te go nie uczy ni, na stą pi au to -
ma tycz ne za twier dze nie prze nie sie nia praw do dział ki na
wska za ną przez dział kow ca oso bę (art. 41 ust. 5). Na le ży
za uwa żyć, że sto wa rzy sze nie ogro do we (za rząd ROD) nie
mo że wska zać – w po wyż szym try bie – kan dy da ta do
prze ję cia dział ki, je że li umo wa o prze nie sie niu praw do
dział ki zo sta ła za war ta po mię dzy dział kow cem a je go oso -
bą bli ską. Wów czas od mo wa za twier dze nia bę dzie moż -
li wa tyl ko z waż nych po wo dów (art. 41 ust. 6).

Od mo wa mo że być za skar żo na do są du przez każ dą ze
stron umo wy o prze nie sie niu praw do dział ki. Ewen tu al ne
orze cze nie są du o bez pod staw no ści od mo wy za stą pi za -
twier dze nie prze nie sie nia praw do dział ki (art. 41 ust. 7).
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12. Wła snoÊç  dział kow ca

Dział kow cy za cho wa li do tych cza so we pra wa, a więc
na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty znaj du ją ce się na dział -
ce, wy ko na ne lub na by te ze środ ków fi nan so wych dział -
kow ca sta no wią je go wła sność (art. 30 ust. 2). Ten prze pis
brzmi iden tycz nie jak w po przed nich usta wach. Kon se -
kwent nie dział kow co wi w każ dym przy pad ku wy ga śnię -
cia pra wa do dział ki (tak że z po wo du li kwi da cji) przy-
słu gu je wy na gro dze nie lub od szko do wa nie za na sa dze nia
i urzą dze nia.

Jest jed nak jed na, ale za sad ni cza róż ni ca w po rów na niu

z do tych cza so wy mi prze pi sa mi. Art. 30 ust. 1 sta no wi, że
dział ko wiec ma pra wo za go spo da ro wać dział kę i wy po sa -
żyć ją w od po wied nie obiek ty i urzą dze nia zgod nie z prze -
pi sa mi usta wy oraz re gu la mi nu. Nie za sto so wa nie się
dział kow ca do tych prze pi sów na ra ża go na przy kre kon -
se kwen cje, bo wiem art. 42 ust. 1 wpro wa dza sank cje za
za go spo da ro wa nie dział ki, nie zgod nie z pra wem – w ra -
zie wy ga śnię cia pra wa do dział ki, wy na gro dze nie nie
przy słu gu je za na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty wy ko na -
ne nie zgod nie z pra wem. 

MP
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13. Al ta ny

Usta wa o ROD zno we li zo wa ła pra wo bu dow la ne 
(art. 57). Od 19 stycz nia 2014 r. do pusz czal na po wierzch -
nia za bu do wy al ta ny w mia stach i po za mia sta mi zo sta ła
zrów na na – we wszyst kich ROD wy no si te raz 35 m2. Do
te go, w art. 13 ust. 1 usta wy o ROD, wprost za pi sa no, że
na dział ce w ROD nie mo że znaj do wać się al ta na, któ rej
po wierzch nia za bu do wy prze kra cza po wierzch nię okre -
ślo ną w pra wie bu dow la nym.

Usta wa na ło ży ła też na sto wa rzy sze nie ogro do we obo -
wią zek zgło sze nia do wła ści we go or ga nu ad mi ni stra cji
pu blicz nej, a więc do nad zo ru bu dow la ne go, każ de go
przy pad ku bu do wy lub roz bu do wy al ta ny po nad do pusz -
czal ne roz mia ry (art. 13 ust. 2). Je że li or gan ad mi ni stra cji
pu blicz nej stwier dzi na ru sze nie pra wa dot. al ta ny, wów -

czas jest to pod sta wą do wy po wie dze nia przez sto wa rzy -
sze nie ogro do we umo wy dzier ża wy dział ko wej (art. 13
ust. 3). Rze czą no wą i nie sły cha nie waż ną jest za pis art. 42
ust. 1, zgod nie z któ rym w przy pad ku wy ga śnię cia pra wa
do dział ki dział kow co wi nie przy słu gu je wy na gro dze nie
za obiek ty (więc rów nież al ta nę) wy bu do wa ne nie zgod -
nie z pra wem.

Prze pi sy do ty czą ce al tan są bar dzo ry go ry stycz ne, bo -
wiem ma ją one słu żyć, tak jak dział ka w ROD, do wy po -
czyn ku i cza so we go prze by wa nia. Stąd w usta wie za kaz
za miesz ki wa nia i wy ko rzy sty wa nia dział ki (w tym i al ta -
ny) do pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej lub in nej
dzia łal no ści za rob ko wej (art. 12). 
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Usta wa wpro wa dza re gu la cję do ty czą cą wy na gro dze nia
za znaj du ją ce się na dział ce na sa dze nia, urzą dze nia 
i obiek ty sta no wią ce wła sność dział kow ca. Ta kie wy na -
gro dze nie przy słu gu je dział kow co wi w ra zie wy ga śnię cia
pra wa do dział ki (art. 42 ust. 1 zd. 1). Ale jed no cze śnie
usta wa za strze ga, że wy na gro dze nie nie przy słu gu je za na -
nie sie nia nie zgod ne z prze pi sa mi ustaw. Ozna cza to, że
np. dział ko wiec nie mo że li czyć na za pła tę za nie zgod ny
z pra wem bu dow la nym obiekt po sta wio ny na dział ce 
(art. 42 ust. 1 zd. 2). 

Ge ne ral nie, w ra zie prze nie sie nia praw do dział ki, wa -
run ki za pła ty i wy so kość wy na gro dze nia za wła sność na
dział ce po win na okre ślać umo wa po mię dzy dział kow cem
a je go na stęp cą (art. 42 ust. 2). Na to miast gdy by sto wa rzy -

sze nie ogro do we roz wią za ło umo wę z dział kow cem za
wy po wie dze niem, to po win no usta lić z nim wa run ki za -
pła ty i wy so kość wy na gro dze nia w dro dze po ro zu mie nia
(art. 42 ust. 3). W ra zie spo ru sto wa rzy sze nie mo gło by
skie ro wać spra wę do są du w ce lu prze pro wa dze nia li cy ta -
cji, któ ra wy ło ni ła by na stęp cę zo bo wią za ne go do za pła ty
od po wied nie go wy na gro dze nia na rzecz ustę pu ją ce go
dział kow ca. Po sta no wie nie są du o przy są dze niu wła sno -
ści na sa dzeń, urzą dzeń i obiek tów jest rów no znacz ne 
z usta no wie niem pra wa do dział ki (art. 42 ust. 4). Ozna cza
to, że w ta kiej sy tu acji nie ma już po trze by za wie ra nia od -
ręb nej umo wy dzier ża wy dział ko wej po mię dzy sto wa rzy -
sze niem ogro do wym a no wym dział kow cem.
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14. Wy na gro dze nie za wła snoÊç  dział kow ca

15. Opła ty ogro do we

Każ dy dział ko wiec jest obo wią za ny uczest ni czyć w po -
kry wa niu kosz tów funk cjo no wa nia ROD, w czę ści przy -
pa da ją cej na je go dział kę (art. 33 ust. 1). W ust. 2 te go
prze pi su są wy mie nio ne przy kła do we kosz ty funk cjo no -
wa nia. Nie jest to ka ta log za mknię ty kosz tów, gdyż ich
wy li cze nie po prze dza zwrot „w szcze gól no ści”. Kosz ta mi
wy róż nio ny mi w usta wie są:

1) wy dat ki na in we sty cje, re mon ty i bie żą cą kon ser wa -
cję in fra struk tu ry ogro do wej;

2) opła ty za do sta wę ener gii elek trycz nej, ciepl nej (ta
aku rat ra czej do ogro dów nie jest do star cza na), ga zu i wo -
dy w czę ści do ty czą cej te re nu ogól ne go i in fra struk tu ry
ogro do wej;

3) ubez pie cze nia, po dat ki i in ne opła ty pu blicz no praw -
ne;

4) wy dat ki na utrzy ma nie po rząd ku i czy sto ści;
5) wy dat ki zwią za ne z za rzą dza niem ROD.
Za sa dy usta la nia i uisz cza nia opłat ogro do wych usta la

sta tut sto wa rzy sze nia ogro do we go. W przy pad ku PZD or -
ga nem wła ści wym do ich uchwa le nia jest wal ne ze bra nie
człon ków w ROD. Na le ży pod kre ślić, że uchwa ła ws.
opłat ogro do wych, po mi mo iż pra wo uczest nic twa i gło -
so wa nia pod czas ze bra nia ma ją wy łącz nie człon ko wie sto -
wa rzy sze nia, bę dzie mia ła za sto so wa nie do wszyst kich
dział kow ców w ogro dzie, nie za leż nie od ich sta tu su człon-
kow skie go (art. 33 ust. 1). 
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Od no śnie kwe stii fi nan so wych usta wa zo bo wią za ła sto -
wa rzy sze nie ogro do we (za rząd ROD) do przed sta wia nia
dział kow com raz w ro ku, nie póź niej niż do 1 lip ca, in for -
ma cji fi nan so wej do ty czą cej pro wa dze nia ROD za po -
przed ni rok (art. 33 ust. 3). Po win na ona za wie rać wpły wy
i wy dat ki w po dzia le na źró dła po cho dze nia i ce le, na ja -
kie zo sta ły wy da ne środ ki, a tak że ze sta wie nie środ ków
wpła ca nych przez dział kow ców w po dzia le na po zy cje
okre ślo ne w ust. 2 ar ty ku łu 33. In for ma cja mo że być spo -
rzą dzo na do pie ro po za twier dze niu spra woz da nia fi nan -
so we go przez wal ne ze bra nie człon ków sto wa rzy sze nia
pro wa dzą ce go ROD i udo stęp nio na w spo sób umoż li wia -
ją cy każ de mu dział kow co wi za po zna nie się z nią, np. wy -
wie szo na na ta bli cy ogro do wej, czy na stro nie in ter-
ne to wej ROD. 

Ko lej na no wość, to wy ni ka ją cy z art. 34 ust. 1, obo wią -
zek sto wa rzy sze nia ogro do we go dokonywania za wia do -
mie nia dział kow ców o zmia nie wy so ko ści opłat. Za wia-

do mie nie to mu si być do ko na ne co naj mniej 14 dni przed
upły wem ter mi nu wej ścia w ży cie opłat, ale nie póź niej
niż do koń ca mie sią ca po prze dza ją ce go ter min wpła ty. 
W prak ty ce ozna cza to, że je że li za wia do mie nie „wy wie -
szo no” 1 ma ja, to naj wcze śniej szy ter min wno sze nia opłat
mo że być okre ślo ny na 1 czerw ca. War to o tym pa mię tać
usta la jąc ter min wal ne go ze bra nia. Po nad to dział ko wiec
mo że, w ter mi nie do 2 mie się cy od da ty za wia do mie nia,
za kwe stio no wać wpro wa dzo ną pod wyż kę (w ca ło ści lub
czę ści) kie ru jąc spra wę do są du (art. 34 ust. 2). Wnie sie -
nie po zwu przez dział kow ca nie zwal nia go z re gu lo wa nia
opłat, ale – do cza su roz strzy gnię cia spra wy przez sąd 
– mo że się ogra ni czyć do uisz cze nia opła ty w do tych cza -
so wej wy so ko ści (przed pod wyż ką) lub w czę ści, któ rej
nie za kwe stio no wał. Pra wo po wstrzy ma nia się z „re spek -
to wa niem” pod wyż ki przy słu gi wać bę dzie wy łącz nie
dział kow co wi, któ ry w usta wo wym ter mi nie wy to czył po -
wódz two.   
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Usta wa za bez pie cza pra wa naj bliż szej ro dzi ny na wy -
pa dek śmier ci dział kow ca. Jed nak że pra wo do dział ki w
ROD nie pod le ga dzie dzi cze niu na ogól nych za sa dach
okre ślo nych w Ko dek sie cy wil nym. By ło by to roz wią za -
nie nie wła ści we z punk tu wi dze nia funk cji ogro dów dział -
ko wych. Ocze ki wa nie na spad ko bier cę mo że bo wiem
trwać la ta mi, co po wo do wa ło by, że wie le dzia łek le ża ło -
by odło giem.  Dla te go też przy ję to od ręb ne za sa dy w tym
za kre sie. 

Je że li obo je mał żon ko wie mie li pra wo do dział ki, to za -
cho wa je ży ją cy współ mał żo nek (art. 38 ust. 1 zd. 1). Gdy -
by jed nak po zo sta ły przy ży ciu współ mał żo nek nie
po sia dał pra wa do dział ki, to usta wa za pew nia mu moż li -
wość wstą pie nia w pra wa do dział ki po zmar łym. Wy star -
czy, że w ter mi nie do 6 mie się cy od śmier ci dział kow ca
zło ży sto sow ne oświad cze nie (art. 38 ust. 1 zd. 2). 

Gdy by zaś nie zło żo no ta kie go oświad cze nia al bo zmar -
ły nie po zo sta wał w związ ku mał żeń skim, to wy ga sło by
pra wo do dział ki. Wów czas jed nak rosz cze nie o prze ję cie
dział ki bę dą mia ły po zo sta łe oso by bli skie zmar łe go, czy -

li je go zstęp ni, wstęp ni, ro dzeń stwo, dzie ci ro dzeń stwa
oraz oso by po zo sta ją ce z nim w sto sun ku przy spo so bie nia
(art. 38 ust. 2 zd. 1 w związ ku z art. 2 pkt 8). Aby zre ali -
zo wać to rosz cze nie, oso ba bli ska bę dzie mu sia ła zło żyć
wnio sek do za rzą du ogro du w ter mi nie: 

• 3 mie się cy od po wsta nia rosz cze nia – w ra zie po zo -
sta wa nia przez zmar łe go w związ ku mał żeń skim

• 6 mie się cy od śmier ci dział kow ca – w ra zie nie po zo -
sta wa nia przez zmar łe go w związ ku mał żeń skim 
(art. 38 ust. 2 zd. 2)

W przy pad ku zgło sze nia się kil ku upraw nio nych 
(np. dwój ki dzie ci) o tym, kto otrzy ma pra wo, za de cy du -
je sąd. Orze ka jąc, bę dzie brał pod uwa gę w szcze gól no ści
oko licz ność, czy da na oso ba ko rzy sta ła z dział ki wraz ze
zmar łym (art. 38 ust. 3). 

Po wyż sze za sa dy do ty czą tyl ko pra wa do dział ki. Ozna -
cza to, że „zwy kli” spad ko bier cy dział kow ca bę dą mo gli
żą dać roz li cze nia za ma ją tek po zo sta wio ny przez nie go na
dział ce we dług ogól nych re guł spad ko wych. 
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16. Pra wo do dział ki w ra zie Êmier ci dział kow ca

17. Pra wo do dział ki w ra zie roz wo du 

Za sad ni czo pra wo do dział ki mo że przy pa dać jed nej
oso bie. Wy jąt kiem są mał żon ko wie. Pro blem po ja wia się
więc w przy pad ku roz wo du lub unie waż nie nia mał żeń -
stwa. Za sad ni czo roz strzy gnię cie o lo sie wspól ne go do -
tych czas pra wa po zo sta je po stro nie by łych mał żon ków
(art. 40 ust. 1). Je że li uzgod nią to mię dzy so bą, wy star -

czy, że za wia do mią o swej de cy zji sto wa rzy sze nie i pra wo
przy pad nie oso bie wska za nej we wspól nym oświad cze -
niu by łych mał żon ków. Ma ją na to 3 mie sią ce od usta nia
mał żeń stwa. W przy pad ku uchy bie nia te mu ter mi no wi,
sto wa rzy sze nie jest zo bo wią za ne wy zna czyć im do dat ko -
wy ter min (mi ni mum 1 mie siąc) na prze ka za nie de cy zji.
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Je że li w tym do dat ko wym ter mi nie in for ma cja na dal nie
zo sta nie zło żo na, sto wa rzy sze nie bę dzie upo waż nio ne do
za de cy do wa nia, któ re mu z by łych mał żon ków przy pad -
nie pra wo do dział ki. W ta kim przy pad ku wo bec dru gie -
go by łe go mał żon ka sto wa rzy sze nie do ko na roz wią za nia
umo wy w try bie wy po wie dze nia na pi śmie – ja ko uza sad -
nie nie wska że upraw nie nie wy ni ka ją ce ze zwło ki we
wska za niu oso by upraw nio nej (art. 40 ust. 3). 

Wy ją tek od tej pro ce du ry bę dzie miał miej sce w przy -

pad ku zło że nia przez mał żon ków (w ter mi nie ana lo gicz -
nym do zło że nia oświad cze nia) do wo du wszczę cia po stę -
po wa nia są do we go o po dział pra wa (art. 40 ust 1). Za
do peł nie nie te go wa run ku uznać na le ży rów nież wszczę -
cie po stę po wa nia o po dział ca łe go ma jąt ku wspól ne go.
Wów czas o tym, ko mu przy pad nie pra wo do dział ki, roz -
strzy gnie sąd, któ re go orze cze nie bę dzie wią żą ce dla sto -
wa rzy sze nia i by łych mał żon ków.
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18. Wy po wie dze nie umo wy

Dział ko wiec wła da dział ką na pod sta wie umo wy dzier -
ża wy dział ko wej. To no wy ter min wpro wa dzo ny usta wą.
Do tych cza so we po zba wie nie pra wa do dział ki i zrze cze -
nie się pra wa do dział ki za stą pio no wy po wie dze niem
umo wy dzier ża wy dział ko wej. Dział ko wiec mo że wy po -
wie dzieć umo wę w każ dym cza sie, nie po da jąc przy czyn
swo jej de cy zji. Wy po wie dze nie skła da na mie siąc na -
przód, na ko niec mie sią ca ka len da rzo we go. Roz wią za nie
umo wy mo że też na stą pić w krót szym ter mi nie, o ile
dział ko wiec i sto wa rzy sze nie ogro do we po ro zu mie ją się,
co do wa run ków i ter mi nu roz wią za nia umo wy (art. 36
ust. 2).

Sto wa rzy sze nie ogro do we mo że wy po wie dzieć umo wę
dzier ża wy dział ko wej na mie siąc na przód, na ko niec mie -
sią ca ka len da rzo we go (art. 36 ust. 3). Usta wa nie prze wi -
du je moż li wo ści skró ce nia te go ter mi nu. Wy po wie dze nie
mo że na stą pić tyl ko w przy pad kach okre ślo nych usta wą,
tj. je że li dział ko wiec:

1) po mi mo pi sem ne go upo mnie nia na dal ko rzy sta 
z dział ki lub al ta ny w spo sób sprzecz ny z prze pi sa mi usta -
wy lub re gu la mi nem, nisz czy in fra struk tu rę ogro do wą al -
bo wy kra cza w spo sób ra żą cy i upo rczy wy prze ciw ko
po rząd ko wi ogro do we mu, czy niąc uciąż li wym ko rzy sta -
nie z in nych dzia łek,

2) jest w zwło ce z za pła tą opłat ogro do wych lub opłat
zwią za nych z utrzy ma niem dział ki na rzecz sto wa rzy sze -
nia ogro do we go za ko rzy sta nie z dział ki co naj mniej przez
6 mie się cy, po mi mo uprze dze nia go na pi śmie o za mia rze
wy po wie dze nia umo wy i wy zna cze nia do dat ko we go,
mie sięcz ne go ter mi nu do za pła ty za le głych i bie żą cych
na leż no ści,

3) od dał dział kę lub jej część oso bie trze ciej do płat ne -
go lub bez płat ne go uży wa nia.

Po wyż sze wa run ki okre ślo no w art. 36 ust. 3, ale nie są
to je dy ne przy czy ny, z ja kich sto wa rzy sze nie ogro do we
mo że wy po wie dzieć umo wę. W art. 13 za pi sa no, że na
dział ce mo że się znaj do wać al ta na, któ rej wy mia ry nie
prze kra cza ją norm okre ślo nych pra wem bu dow la nym
(zob. dział „Al ta ny”). W przy pad ku, gdy dział ko wiec wy -
bu do wał, roz bu do wu je lub nad bu do wał al ta nę w wy mia -
rach prze kra cza ją cych do pusz czal ne nor my, sto wa rzy-
sze nie ma obo wią zek za wia do mić nad zór bu dow la ny. Je -
że li or gan ad mi ni stra cji stwier dzi na ru sze nie pra wa, sta no -
wi to pod sta wę do wy po wie dze nia umo wy. Wy powie-
dze nie za wsze mu si być do ko na ne w for mie pi sem nej
(pod ry go rem nie waż no ści) i po sia dać uza sad nie nie. 

W ROD zrze szo nych w PZD umo wę wy po wia da za rząd
ROD, a więc mu si to zro bić po dej mu jąc uchwa łę. Oczy -
wi ście dział ko wiec nie otrzy mu je uchwa ły, a spo rzą dzo ne
na jej pod sta wie wy po wie dze nie umo wy. Wy po wie dze nie
mu si być pod pi sa ne przez pre ze sa za rzą du i człon ka za rzą -
du (do waż no ści czyn no ści praw nej ko niecz ne jest pod pi -
sa nie przez dwóch człon ków za rzą du). Za rząd ROD
do star cza dział kow co wi wy po wie dze nie oso bi ście (za po -
twier dze niem od bio ru i z da tą, kie dy dział ko wiec otrzy -
mał wy po wie dze nie), al bo za po śred nic twem pocz ty lub
pocz ty ku rier skiej ze zwrot nym po twier dze niem od bio ru.

Zgod nie z usta wą, dział ko wiec ma 30 dni, od dnia otrzy -
ma nia wy po wie dze nia, na za skar że nie go do są du. Po tym
ter mi nie wy po wie dze nie jest pra wo moc ne (art. 37).

W obec nym sta nie praw nym nie ma we wnątrz związ ko -
we go po stę po wa nia dot. wy po wie dze nia umo wy dzier ża -
wy dział ko wej, a więc ko mi sje roz jem cze nie roz pa tru ją
już tych spraw. Dział ko wiec mo że za skar żyć wy po wie -
dze nie tyl ko do są du. 

MP

Usta wa przy zna je dział kow com sze reg fun da men tal -
nych praw i gwa ran cję ich re ali za cji. Dla te go po sze rzo no

za kres spraw pod da nych kon tro li są do wej. W szcze gól no -
ści usta wa prze wi du je moż li wość skie ro wa nia spra wy na

19. Ochro na sàdo wa praw dział kow ców
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dro gę są do wą w ra zie spo ru do ty czą ce go: 
• wy po wie dze nia umo wy o pra wo do dział ki (art. 37

ust. 1),
• wy na gro dze nia za wła sność na nie sień na dział ce 

(art. 42 ust. 4),
• od mo wy za twier dze nia prze nie sie nia praw do dział -

ki (art. 41 ust. 7),
• pra wa do dział ki po zmar łym dział kow cu (art. 38 

ust. 3),

• pod wyż ki opłat ogro do wych (art. 34 ust. 2),
• człon ko stwa w sto wa rzy sze niu ogro do wym (art. 50

ust. 1).
W ce lu uspraw nie nia roz pa try wa nia po wyż szych spraw,

usta wa wpro wa dza okre ślo ne ter mi ny na do cho dze nie po -
szcze gól nych rosz czeń. Je że li prze pis szcze gól ny nie sta -
no wi ina czej, przedaw nia ją się z upły wem 3 lat od dnia
za ist nie nia oko licz no ści bę dą cych pod sta wą ich zgło sze -
nia (art. 43). 

TT

20. Za kła da nie ROD 

Tak jak do tych czas, ROD bę dą mo gły być za kła da ne na
grun tach sta no wią cych wła sność Skar bu Pań stwa, jed no -
stek sa mo rzą du te ry to rial ne go oraz sto wa rzy szeń ogro do -
wych (art. 7). W ce lu za ło że nia no we go ROD na te re nach
pu blicz nych, sto wa rzy sze nie ogro do we bę dzie mu sia ło
zło żyć do wła ści cie la grun tu sto sow ny wnio sek. Je że li
wła ści ciel bę dzie za in te re so wa ny to po dej mie de cy zję, w
któ rej okre śli kry te ria i spo sób wy ło nie nia sto wa rzy sze -
nia ogro do we go, któ re bę dzie pro wa dzi ło ROD. 

Na by wa nie przez sto wa rzy sze nie ogro do we praw do
grun tów pu blicz nych od by wać się ma w opar ciu o usta wę
o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (z uwzględ nie niem art. 8
usta wy o ROD). Ty tuł praw ny do grun tów ROD bę dzie

mógł być tro ja ki: użyt ko wa nie, użyt ko wa nie wie czy ste
lub wła sność (art. 9). Pra wo użyt ko wa nia bę dzie mo gło
być usta na wia ne tyl ko na czas nie okre ślo ny. O ile wła ści -
ciel grun tu wy ra zi na to zgo dę, za rów no użyt ko wa nie wie -
czy ste, jak i  użyt ko wa nie, mo że mieć cha rak ter nie -
od płat ny. 

Zby wa jąc pra wo do grun tu, wła ści wy or gan (sta ro sta
lub wójt, bur mistrz czy pre zy dent mia sta) bę dzie mógł (na
pod sta wie od po wied nio: za rzą dze nia wo je wo dy al bo
uchwa ły ra dy lub sej mi ku), udzie lić bo ni fi ka ty w wy so ko -
ści na wet do 99% ce ny usta lo nej zgod nie z art. 67 usta wy
o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi. 

MPi

Ge ne ral na za sa da do ty czą ca za rzą dza nia ROD usta no -
wio na jest w art. 11 ust. 1, któ ry sta no wi, że ROD pro wa -
dzo ny jest przez jed no sto wa rzy sze nie ogro do we. Fun-
k cjo no wa nie sto wa rzy sze nia opie ra się na za sa dach okre -
ślo nych usta wą i uchwa lo nych na jej pod sta wie sta tu cie.
Je że li cho dzi o PZD, to z dniem wej ścia w ży cie usta wy,
stał się on sto wa rzy sze niem ogro do wym. Sta tut PZD za -
cho wał moc za wy jąt kiem prze pi sów sprzecz nych z usta -
wą. Na uchwa le nie no we go sta tu tu PZD ma 18 mie się cy
(art. 68). 

Choć sta tut do ty czy praw i obo wiąz ków człon ków sto -
wa rzy sze nia oraz kom pe ten cji po szcze gól nych or ga nów,
to ma on zna cze nie dla wszyst kich dział kow ców, nie za -
leż nie od te go czy są, czy też nie, człon kiem sto wa rzy sze -
nia. Wy ni ka to z te go, że to or ga ny sto wa rzy sze nia ma ją
pra wo po dej mo wa nia de cy zji wią żą cych dla wszyst kich
dział kow ców.

Je że li cho dzi o PZD, to sto wa rzy sze niem ogro do wym
jest ca ła or ga ni za cja, a w je go imie niu ogro dem za rzą dza
za rząd ROD. Za rów no usta wa, jak i sta tut naj waż niej sze
de cy zje do ty czą ce funk cjo no wa nia ROD po zo sta wia ją 
w ge stii wal ne go ze bra nia. Na dal obo wią zu je za pis sta tu -

tu, że w ogro dach po sia da ją cych po nad 300 człon ków
PZD, mo gą się od by wać kon fe ren cje de le ga tów. Usta wa
roz dzie li ła człon ko stwo w sto wa rzy sze niu od pra wa do
dział ki. Wo bec te go już dziś moż li we są sy tu acje, że nie
każ dy, kto ma pra wo do dział ki, jest człon kiem PZD. Na -
le ży więc pa mię tać, że w wal nym ze bra niu (kon fe ren cji
de le ga tów), a więc or ga nie sto wa rzy sze nia (PZD), pra wo
udzia łu ma ją wy łącz nie człon ko wie PZD. Kon se kwent -
nie, człon kiem za rzą du, ko mi sji re wi zyj nej i ko mi sji roz -
jem czej mo że być tyl ko czło nek te go sto wa rzy sze nia. 

Kom pe ten cje za rzą du wy ni ka ją wprost z obo wiąz ków
na ło żo nych usta wą o ROD, usta wą pra wo o sto wa rzy sze -
niach oraz sta tu tu PZD. Za rząd re pre zen tu je ROD na do -
tych cza so wych za sa dach. Ko mi sje re wi zyj ne w ROD
na dal peł nią funk cje kon tro l ne. Zmie ni ła się istot nie ro la
ko mi sji roz jem czych PZD. Utra ci ły one pra wo roz strzy ga -
nia spo rów do ty czą cych wy ga sze nia praw do dział ki, a za -
cho wa ły  kom pe ten cje w za kre sie pro wa dze nia me dia cji
po mię dzy dział kow ca mi (za ich zgo dą) oraz w spra wach
do ty czą cych człon ko stwa w PZD. Na le ży też pod kre ślić,
że zgod nie z art. 50 ust. 1, w spra wach na by cia lub utra ty
człon ko stwa w sto wa rzy sze niu pra wo do cho dze nia praw

21. Funk cjo no wa nie i za rzàdza nie ROD
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przed są dem na dal moż li we jest do pie ro po wy czer pa niu
dro gi we wnątrz or ga ni za cyj nej. 

Bar dzo waż nym dla funk cjo no wa nia i za rzą dza nia ogro -
dem jest re gu la min ROD, ma ją cy umo co wa nie w usta wie
(art. 14). Na ob sza rze ROD obo wią zu je on wszyst kich.
Nie tyl ko dział kow ców, ale tak że człon ków ich ro dzin, czy
zna jo mych prze by wa ją cych w ROD. Re gu la min za wie ra
prze pi sy okre śla ją ce szcze gó ło we za sa dy za go spo da ro wa -
nia i ko rzy sta nia z dział ki oraz funk cjo no wa nia i za go spo -
da ro wa nia ROD, a tak że za sa dy ko rzy sta nia z te re nu
ogól ne go i in fra struk tu ry ogro do wej (art. 2 pkt 7).

Nad zór nad za go spo da ro wa niem dzia łek spra wu je za -
rząd ROD. W przy pad kach okre ślo nych usta wą mo że wy -
po wie dzieć umo wę dzier ża wy dział ko wej oso bom, któ re
za go spo da ro wu ją dział kę sprzecz nie z za sa da mi okre ślo -
ny mi re gu la mi nem.

Usta wa roz strzy ga tak że spra wę utrzy ma nia po rząd ku
na te re nie ROD i te re nach do nie go przy le ga ją cych (art.
15). Bez zmian po zo stał obo wią zek utrzy ma nia przez gmi -
nę czy sto ści na te re nach bez po śred nio przy le ga ją cych do
ROD. No wo ścią jest za pis wprost zo bo wią zu ją cy dział -

kow ca do utrzy ma nia po rząd ku i czy sto ści na te re nie
dział ki (art. 32), któ ry do tych czas wy ni kał tyl ko z re gu la -
mi nu ROD. Do sto wa rzy sze nia (za rzą du ROD) na le ży
utrzy ma nie po rząd ku na te re nach ogól nych ROD oraz za -
pew nie nie zbiór ki od pa dów ko mu nal nych po wsta łych na
te re nie ROD – w prak ty ce cho dzi o wy wią zy wa nie się 
z obo wiąz ków na ło żo nych usta wą o utrzy ma niu po rząd ku
i czy sto ści w gmi nie oraz prze pi sa mi miej sco wy mi, wy da -
ny mi przez ra dę gmi ny.

Bar dzo po moc nym za rów no dla dział kow ców, jak i za -
rzą dów, jest umiesz cze nie w usta wie prze pi sów do ty czą -
cych usu wa nia drzew i krze wów ozdob nych. Art. 16 po-
rząd ku je po stę po wa nie w za kre sie wy stę po wa nia o zgo dę
na usu nię cie drze wa lub krze wu (do ty czy tyl ko drzew 
i krze wów ozdob nych – owo co we moż na usu wać bez ze -
zwo le nia w każ dym cza sie). Za sa dy usu wa nia drzew 
i krze wów okre śla usta wa o ochro nie przy ro dy, ale usta wa
o ROD pre cy zu je, że o wy ra że nie zgo dy na usu nię cie
drze wa (krze wu) z te re nu ogól ne go wy stę pu je sto wa rzy -
sze nie ogro do we (za rząd ROD), a z te re nu dział ki dział ko -
wiec.

MP

Usta wa za cho wu je wo bec dział kow ców i sto wa rzy szeń
ogro do wych zwol nie nia po dat ko we (z po dat ku rol ne go 
i po dat ku od nie ru cho mo ści), a tak że utrzy mu je zwol nie -

nie z opła ty śro do wi sko wej za po bór wód. Po nad to wpro -
wa dza zwol nie nie sto wa rzy szeń ogro do wych z opłat są do -
wych w spra wach cy wil nych. 

22. Zwol nie nia z po dat ków i da nin pu blicz nych

Dla sto wa rzy szeń ogro do wych i dział kow ców zwol nie -
nia te ozna cza ją, że w dal szym cią gu nie pła cą po dat ku
rol ne go oraz po dat ku od nie ru cho mo ści, cho ciaż ta ki obo -
wią zek nor mal nie ob cią żał by ich z ty tu łu ko rzy sta nia 
z grun tu i bu dyn ków. 

Zwol nie nia te nie bę dą już mia ły cha rak te ru pod mio to -
we go, lecz przed mio to wy tj. zwią za ny z wy ko rzy sta niem
grun tów pod ROD. Ozna cza to, że je że li sto wa rzy sze nie
ogro do we bę dzie wy ko rzy sty wa ło grun ty i bu dyn ki ogro -
do we na in ne ce le, np. zwią za ne z dzia łal no ścią go spo dar -
czą, to bę dą one pod le ga ły opo dat ko wa niu. 

Do tych czas, aby sko rzy stać ze zwol nie nia z po dat ku rol -
ne go nie zbęd ne by ło zło że nie wnio sku o zwol nie nie (do
dnia 31 grud nia) oraz de kla ra cji (do 15 stycz nia). W przy -

pad ku po dat ku od nie ru cho mo ści nie by ło wy ma ga ne zło -
że nie wnio sku, a tyl ko de kla ra cji na po da tek (do 31 stycz -
nia). Obec nie po zo sta je obo wią zek skła da nia de kla ra cji
po dat ko wych (wraz z za łącz ni ka mi), ale zni ka obo wią zek
skła da nia wnio sku o zwol nie nie z po dat ku rol ne go - bę -
dzie na stę po wa ło z urzę du.

Na le ży pod kre ślić, że zwol nie niem z po dat ku od nie ru -
cho mo ści bę dą ob ję te wy łącz nie al ta ny „nor ma tyw ne”.
Jed nak w związ ku ze zrów na niem w usta wie po wierzch -
ni za bu do wy wszyst kich al tan (do 35 m2), sko rzy sta ją 
z nie go rów nież wła ści cie le al tan o po wierzch ni za bu do -
wy 35 m2 w ROD po ło żo nych w mia stach, gdzie do tych -
czas mak sy mal na po wierzch nia wy no si ła 25 m2. 

Zwol nie nie z po dat ku rol ne go i od nie ru cho mo ści (art. 54 i 55 w zw. z art. 57)

Zwol nie nie z opłat śro do wi sko wych za po bór wód ogro do wych (art. 60)

Re gu łą jest, że pod miot po bie ra ją cy wo dę zo bo wią za -
ny jest do po no sze nia spe cjal nej opła ty śro do wi sko wej.
Są jed nak sy tu acje, kie dy pła cić ich nie trze ba. Dzię ki za -

war tej w art. 60 usta wy o ROD no we li za cji Pra wa ochro -
ny śro do wi ska, zwol nie niem ta kim ob ję to wła śnie po bór
na po trze by na wad nia nia grun tów ROD. 
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Usta wa o ROD wpro wa dza wo bec sto wa rzy szeń ogro -
do wych zwol nie nie z opłat są do wych w spra wach cy wil -
nych. Do tej po ry, bio rąc udział w po stę po wa niach
są do wych do ty czą cych ROD, PZD był zo bo wią za ny do
po no sze nia ogrom nych kosz tów. Znacz ną część sta no wi -

ły opła ty zwią za ne z po zwem czy też ape la cją – w po -
szcze gól nych spra wach się ga ły na wet 100 000 zł. Dzię ki
no wej usta wie sto wa rzy sze nia ogro do we bę dą zwol nio ne
z tych opłat. Po zwo li to prze zna czyć za osz czę dzo ne środ -
ki na do fi nan so wa nie ROD w in nych ob sza rach.  

MPi

Zwol nie nie z opłat są do wych w spra wach cy wil nych (art.62)

23. Do ta cje dla ROD

ROD za cho wa ły sta tus urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz -
nej. Do ce nia jąc ich funk cję spo łecz ną i eko lo gicz ną, usta -
wo daw ca dał też gmi nom pod sta wę praw ną do udzie la nia
im po mo cy fi nan so wej w for mie do ta cji. W art. 17 do pre -
cy zo wa no cel, na ja ki sto wa rzy sze nie ogro do we mo że
otrzy mać do ta cję – ma ona słu żyć dzia ła niu na rzecz roz -
wo ju ROD, w szcze gól no ści po przez 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 nej do
ROD. Dzię ki tym za pi som ogro dy unik ną sy tu acji, w któ -
rych wła dze od ma wia ły im wspar cia, za sła nia jąc się bra -
kiem pod staw praw nych do je go udzie le nia. 

MK

24. Li kwi da cje ROD

Zde cy do wa na więk szość ogro dów po ło żo na jest na nie -
ru cho mo ściach bę dą cych wła sno ścią Pań stwa lub gmin.
Nie ste ty, wśród po li ty ków nie bra ko wa ło ta kich, któ rzy 
w sprze da ży te re nów ROD wi dzie li spo sób na ła ta nie bu -
dże tów. Dla te go za sa dy li kwi da cji ROD bu dzi ły po waż ne
kon tro wer sje. W re la cjach z urzę da mi dział kow cy są nie -
wąt pli wie stro ną słab szą, a nad mier na li be ra li za cja za sad
li kwi da cji ro dzi ła by ry zy ko na ru sza nia ich praw. Z dru -
giej stro ny do tych cza so we pra wo, wg któ re go PZD mógł

„za we to wać” li kwi da cję ogro du, TK uznał za nie zgod ne 
z Kon sty tu cją. Stąd ko niecz ność opra co wa nia no we go
sys te mu. Obec nie usta wa roz róż nia trzy przy pad ki li kwi -
da cji ROD (cał ko wi tej lub czę ścio wej): na cel pu blicz ny;
po dyk to wa ną za pi sa mi miej sco we go pla nu za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go (mpzp); wy ni ka ją cą z rosz czeń do
te re nów ROD. W za leż no ści od prze sła nek róż nie kształ -
tu je tryb li kwi da cji oraz upraw nie nia dział kow ców. 

 Li kwi da cja na cel pu blicz ny 

Do li kwi da cji na cel pu blicz ny sto su je się prze pi sy usta -
wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (Ugn) do ty czą ce wy -
własz cza nia, z uwzględ nie niem szcze gól nych wa run ków,
do ty czą cych od two rze nia ROD i wy pła ty od szko do wań,
za pi sa nych w usta wie o ROD (art. 18). Ma ona za sto so wa -
nie do ogro dów, któ rych te ren – zgod nie z pla nem za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go al bo de cy zją o usta le niu
lo ka li za cji in we sty cji – prze zna czo no pod cel pu blicz ny,
np. bu do wę szko ły, szpi ta la, czy ga zo cią gu. Po stę po wa -
nie li kwi da cyj ne ma tu cha rak ter ad mi ni stra cyj ny. Or ga -
nem wła ści wym do wy da nia de cy zji jest sta ro sta. Spe-
cy fi ką wy własz cze nia ROD jest to, iż de cy zja wy własz -
cze nio wa - obok stan dar do wych ele men tów – za wie rać
ma rów nież do dat ko we po sta no wie nia do ty czą ce wska za -
nia nie ru cho mo ści za mien nej, za kre su obo wiąz ków zwią -

za nych z od two rze niem ROD (war to ści prac i ter mi nu re -
ali za cji) oraz od szko do wań przy pa da ją cych dział kow com
(art. 18 ust. 2). W przy pad ku li kwi da cji na cel pu blicz ny
moż li we bę dzie od stęp stwo od za sa dy, iż dział kow cy wy -
da ją nie ru cho mość do pie ro z chwi lą od two rze nia ROD -
mo że być od ro czo ne na wet o rok od dnia li kwi da cji. 

War to też za uwa żyć, że w przy pad ku nie któ rych ce lów
pu blicz nych obo wią zu ją tzw. spe cu sta wy, któ re re gu lu ją
po zy ski wa nie nie ru cho mo ści w spo sób szcze gól ny. Do ty -
czy to m.in. in we sty cji dro go wych i bu do wy in fra struk tu -
ry prze ciw po wo dzio wej. Od mien no ści te obej mu ją tak że
li kwi da cje ROD, ale spe cu sta wy rów nież gwa ran tu ją
dział kow com pra wo od szko do wań oraz do od two rze nia
ROD. 

Wy rok TK wy mógł zwięk sze nie upraw nień wła ści cie li
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te re nów ROD w za kre sie dys po no wa nia nie ru cho mo ścią.
Po wrót do sy tu acji, gdzie or ga ni za cja dział kow ców mia -
ła swo iste „ve to” w spra wie li kwi da cji ogro dów, nie był
już moż li wy. No wa usta wa (art. 19) prze nio sła więc cię -
żar ochro ny, z pra wa do od mo wy li kwi da cji, na wa run ki,
któ re mu szą być speł nio ne, aby wła ści ciel mógł sku tecz -
nie żą dać li kwi da cji ROD (ca łe go lub je go czę ści). 

Pierw szym jest obo wią zy wa nie, dla te re nu zaj mo wa ne -
go przez ROD, pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
prze wi du ją ce go in ny (niż ogród) spo sób je go wy ko rzy sta -
nia. Je że li mpzp bę dzie za wie rał sto sow ny za pis (na wet
bu dow nic two ko mer cyj ne) to wła ści ciel bę dzie mógł za -
żą dać li kwi da cji ROD. Na le ży pa mię tać, że zmian mpzp
do ko nu je ra da gmi ny. Pro ce du ra ta jest jaw na, pod le ga
kon tro li spo łecz nej i każ dy mo że zgła szać uwa gi do pro -
po no wa nych za pi sów. Dla te go war to, aby dział kow cy,
któ rzy chcą za cho wać swój ROD, an ga żo wa li się w ten
pro ces i prze ko ny wa li rad nych do swych ra cji. 

Sa ma zmia na mpzp nie prze są dzi oczy wi ście o opusz -
cze niu te re nu przez dział kow ców. Ko lej nym wa run kiem
jest bo wiem prze pro wa dze nie li kwi da cji z po sza no wa -
niem praw dział kow ców do od szko do wań oraz uzy ska nia
dział ki za mien nej, czy li od two rze nia ROD. Słu ży te mu
sto so wa na pro ce du ra. Wy stę pu jąc z żą da niem li kwi da cji
w opar ciu o za pis mpzp, wła ści ciel nie ru cho mo ści bę dzie
zo bo wią za ny przed sta wić sto wa rzy sze niu ogro do we mu

pro jekt umo wy gwa ran tu ją cej re ali za cję obo wiąz ków od -
szko do waw czo -od two rze nio wych. Je że li sto sow ny do ku -
ment zy ska ak cep ta cję sto wa rzy sze nia, umo wa zo sta nie
za war ta i li kwi da cja bę dzie prze pro wa dzo na zgod nie z jej
wa run ka mi. Co istot ne, usta wa na rzu ca sto wa rzy sze niu
wy móg uzy ska nia ak cep ta cji na za war cie umo wy od sa -
mych dział kow ców – zgo dę wy ra zić mu si mi ni mum 2/3
dział kow ców z te re nu ob ję te go li kwi da cją (art. 19 ust. 4). 

Od mo wa ak cep ta cji umo wy przez sto wa rzy sze nie (rów -
nież z po wo du bra ku zgo dy od po wied niej licz by dział -
kow ców) nie ozna cza, że li kwi da cja na pew no nie doj dzie
do skut ku. W ter mi nie 6 mie się cy od otrzy ma nia od mo wy,
wła ści ciel mo że bo wiem wy to czyć po wódz two o uzna nie
od mo wy za bez za sad ną. Sąd zba da zgod ność umo wy 
z prze pi sa mi usta wy (w za kre sie od szko do wań itd.). Je -
że li uzna od mo wę za bez za sad ną, to wy rok za stą pi zgo dę
sto wa rzy sze nia na li kwi da cję. Bę dzie ono wów czas zo bo -
wią za ne do li kwi da cji zgod nie z wa run ka mi okre ślo ny mi
w ba da nej przez sąd umo wie (art. 19 ust. 5).  

Po wyż szy tryb do ty czy ROD na te re nach, do któ rych
sto wa rzy sze nie ogro do we na by ło ty tuł praw ny nie od płat -
nie (zde cy do wa na więk szość). W przy pad ku praw na by -
wa nych od płat nie, bę dą one chro nio ne na za sa dach
ogól nych, tj. li kwi da cja bę dzie do pusz czal na wy łącz nie
na cel pu blicz ny w dro dze wy własz cze nia (art. 19 ust. 1).

Li kwi da cja zwią za na z pla na mi za go spo da ro wa nia

Usta wa utrzy ma ła pra wa dział kow ców w przy pad ku li -
kwi da cji ROD. Dla in dy wi du al ne go dział kow ca jest to

pra wo do od szko do wa nia za sta no wią cy je go wła sność
ma ją tek zlo ka li zo wa ny na dział ce (art. 22 ust. 1 pkt 1) oraz

25. Pra wa w przy pad ku li kwi da cji ROD

Li kwi da cja z po wo du rosz cze nia do te re nu ROD 

TK za ne go wał za pis wy łą cza ją cy li kwi da cję ROD w ce -
lu za spo ka ja nia rosz czeń by łych wła ści cie li do te re nu
ogro du. Jed nak bez spe cjal nych re gu la cji ist nia ło ry zy ko
po wro tu do wcze śniej szych prak tyk, kie dy to urzęd ni cy,
uwzględ nia jąc rosz cze nia osób trze cich do te re nu ROD,
cał ko wi cie po mi ja li kwe stię ochro ny praw dział kow ców,
któ rzy przed la ty, w opar ciu o de cy zję or ga nów pu blicz -
nych, za go spo da ro wy wa li te ren i in we sto wa li na nim swój
ma ją tek. 

Z te go wzglę du usta wa o ROD wpro wa dzi ła szcze gól -
ny tryb li kwi da cji ROD z po wo du rosz czeń osób trze cich
(art. 25). Mia no wi cie, uwzględ nie nie rosz czeń, w przy -
pad ku gdy ROD le gal nie funk cjo no wał na nie ru cho mo ści
wy ka zy wa nej ja ko wła sność Pań stwa lub gmi ny, ro dzić
bę dzie po stro nie wła ści cie la obo wią zek wy da nia de cy zji
usta la ją cej od szko do wa nie na rzecz dział kow ców i sto wa -

rzy sze nia ogro do we go za ma ją tek za in we sto wa ny na
„rosz cze nio wym” te re nie (art. 25 ust 2-3). Z uwa gi na
szcze gól ne oko licz no ści li kwi da cji, bę dzie ona jed nak do -
pusz czal na bez obo wiąz ku za pew nie nia te re nu za mien ne -
go i od two rze nia ROD. Usta le nie od szko do wań ma
na stę po wać w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej, wy da wa -
nej w po stę po wa niu wszczy na nym na wnio sek za in te re so -
wa nych. Pew ną od ręb ność prze wi dzia no w przy pad ku
rosz cze nia zwią za ne go z pro ce du rą zwro tu wy własz czo -
nej nie ru cho mo ści (ze wzglę du na jej wy ko rzy sta nie nie -
zgod nie z ce lem wy własz cze niem – art. 26). Przy ta kiej
li kwi da cji, w de cy zji – obok usta le nia od szko do wań dla
dział kow ców – usta wa na kła da na do tych cza so we go wła -
ści cie la te re nu (Pań stwo lub gmi nę) obo wią zek okre śle -
nia od two rze nia ROD.

BP
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pra wo do dział ki za mien nej. No wo ścią jest za pis prze wi -
du ją cy wprost, że upraw nie nie do otrzy ma nia dział ki za -
mien nej jest pod mio to wym pra wem dział kow ca – za -
sad ni czo przy słu gu je mu w tym za kre sie rosz cze nie 
(art. 39). Po stro nie sto wa rzy sze nia ogro do we go li kwi da -
cja ROD ro dzi z ko lei pra wo do te re nu za mien ne go i od -
two rze nia ROD (art. 22 ust. 1 pkt 2). Wy jąt ki od za sa dy
od two rze nia ROD do ty czą nie wiel kich, czę ścio wych li -
kwi da cji (art. 24 ust 2-3), obej mu ją cych mak sy mal nie
10% po wierzch ni ROD i nie wię cej niż 10 dzia łek oraz
ogro du, w któ rym wy stę pu ją „wol ne” dział ki, na któ re

moż na „prze nieść” dział kow ców. Po nad to od stą pie nie od
od two rze nia ROD bę dzie do pusz czal ne przy li kwi da cji w
związ ku z tzw. rosz cze nia mi osób trze cich (art. 25 ust. 1). 

Pod mio tem zo bo wią za nym do wy pła ty od szko do wań
oraz od two rze nia ROD jest za sad ni czo wła ści ciel nie ru -
cho mo ści. Ge ne ral ną za sa dą jest, iż fak tycz na li kwi da cja
ROD po win na na stę po wać po prze ka za niu ogro du od two -
rzo ne go (art. 23). W przy pad ku, gdy li kwi da cja na stą pi
po za okre sem od 1 li sto pa da do 31 mar ca, od szko do wa nie
dla dział kow ców po win no ob jąć rów nież war to ści prze -
wi dy wa nych plo nów (art. 20).

BP

Od po cząt ku ist nie nia PZD po dej mo wał dzia ła nia zwią -
za ne z re gu la cją sta nu praw ne go grun tów ROD. Dzię ki
te mu uda ło się prze jąć w użyt ko wa nie wie czy ste po nad
63 % grun tów ogro dów. Jed nak wo bec bli sko 14 000 ha
ROD or ga ni za cja na dal nie jest w sta nie wy le gi ty mo wać
się ty tu łem praw nym, któ ry za bez pie czył by od po wied nio
pra wa dział kow ców. W szcze gól no ści do ty czy to ogro dów
po wsta łych przed 1981r., za kła da nych przez ad mi ni stra cję
pań stwo wą i za kła dy pra cy, od któ rych PZD w wie lu przy -
pad kach otrzy mał tyl ko szcząt ko we do ku men ty do ty czą -
ce praw do grun tów. Po wo do wa ło to, że le gal ność wie lu
ROD by ła kwe stio no wa na, a urzęd ni cy wy stę po wa li z po -
zwa mi o wy da nie nie ru cho mo ści, bez uzy ska nia przez
dział kow ców cho ciaż by od szko do wa nia za ich ma ją tek.
Wie le tych spraw PZD uda ło się wy grać, jed nak pro blem
do ty czył na dal po waż nej licz by dział kow ców. 

Ze wzglę du na nie do pusz czal ność dal sze go utrzy my wa -
nia sta nu nie pew no ści dział kow ców, co do sy tu acji praw -
nej ROD, w art. 76 wpro wa dzo no moż li wość swo iste go
„za sie dze nia” przez sto wa rzy sze nie ogro do we nie ru cho -
mo ści zaj mo wa nej przez ROD i uzy ska nia ty tu łu praw ne -
go w po sta ci użyt ko wa nia. Sto wa rzy sze nie bę dzie mo gło
bo wiem wy stą pić do sta ro sty al bo or ga nu wy ko naw cze go
jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go, o wy da nie de cy zji po -
twier dza ją cej uzy ska nie pra wa użyt ko wa nia do grun tu

ROD i ujaw nić je w księ dze wie czy stej. Bę dzie to moż li -
we wy łącz nie w od nie sie niu do grun tów ROD, bę dą cych
wła sno ścią jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go lub Skar -
bu Pań stwa, oraz speł nia ją cych jed ną z prze sła nek wy mie -
nio nych w art. 76 ust.1 pkt. 1-4, tj: 

• te ren ROD prze zna czo no w miej sco wym pla nie za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go pod ogród dział ko -
wy; 

• ROD funk cjo nu je po nad 30 lat, a na by cie wła sno ści
grun tu przez Skarb Pań stwa lub gmi nę na stą pi ło w
związ ku z za kła da niem bądź funk cjo no wa niem na
nim ogro du;

• ogród, w chwi li wej ścia w ży cie usta wy o pra cow ni -
czych ogro dach dział ko wych z 1981 r., miał usta lo ną
lo ka li za cję sta łą, al bo prze kształ cił się z ogro du cza -
so we go w sta ły na mo cy prze pi sów tej że usta wy. 

W sto sun ku do ROD, któ re nie bę dą speł niać po wyż -
szych prze sła nek, wła ści ciel nie ru cho mo ści, w ter mi nie
24 mie się cy od wej ścia w ży cie usta wy, bę dzie mógł pod -
jąć de cy zję o li kwi da cji ROD. Bę dzie wów czas zwol nio -
ny od od twa rza nia ROD, a je dy nie zo bo wią za ny do
wy pła ty od szko do wań dla sto wa rzy sze nia ogro do we go 
i dział kow ców za na kła dy po czy nio ne na nie ru cho mo ści
(art. 75). 

MPi

26. Re gu la cja sta nu praw ne go grun tów ROD

Ze spół au to rski: r.pr. Bar tło miej Piech, r.pr. To masz Ter lec ki, mgr Ma rek Pyt ka 
mgr Mo ni ka Pil zak, mgr Ma rio la Ko by liń ska
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Usta wą z 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych Pol ski Zwią zek Dział kow ców zo stał zo bo -
wią za ny do zor ga ni zo wa nia w cią gu 12 mie się cy od dnia
wej ścia w ży cie usta wy (od 19.01.2014 r.) ze brań dział -
kow ców we wszyst kich ogro dach. PZD jest zo bo wią za -
ne, ale i od po wie dzial ne za zgod ne z pra wem prze pro -

wa dze nie tych ze brań, gdyż kon se kwen cją de cy zji dział -
kow ców mo że być prze ka za nie praw ma jąt ko wych. Pre -
zy dium KR PZD po sta no wi ło wy dać szcze gó ło we
wy tycz ne do prze pro wa dze nia tych ze brań, opar te ści śle
na usta wie o ROD, aby za rzą dy ROD nie po peł nia ły błę -
dów.

IV. USTAWOWE ZEBRANIA WSZYSTKICH
DZIAŁKOWCÓW

1. Uchwa ła oraz wy tycz ne do prze pro wa dze nia ze brań wszyst kich dział kow ców

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc w opar ciu o art. 69 i na stęp ne usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 13 grud nia
2013 r., któ ra we szła w ży cie 19 stycz nia 2014 r., bio rąc
pod uwa gę pierw sze do świad cze nia z od by tych ze brań
dział kow ców w kra ju oraz uwzględ nia jąc licz ne za py ta nia
w tej spra wie kie ro wa ne pod ad re sem Kra jo wej Ra dy
PZD, wska zu ją ce na po trze bę do ko na nia roz sze rze nia do -
tych czas obo wią zu ją cych wy tycz nych, po sta na wia:

§ 1
1. Do ko nać uzu peł nie nia Wy tycz nych w spra wie prze -

pro wa dze nia ze bra nia wszyst kich dział kow ców w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych w 2014 r. oraz wpro wa dzić
tekst jed no li ty tych że Wy tycz nych, ja ko po wszech nie obo -
wią zu ją cy w jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD. 

2. Tekst jed no li ty Wy tycz nych 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 i obo wią zu -

je do 18 stycz nia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 43/2014
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 21 lu te go 2014 r.
w spra wie uzu peł nie nia wy tycz nych w spra wie prze pro wa dze nia ze bra nia wszyst kich dział kow ców 

w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w 2014 r.

War sza wa, dnia 21 lu te go 2014 r.

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI
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Na mo cy usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, Pol ski Zwią zek Dział kow ców zo -
stał zo bo wią za ny do zor ga ni zo wa nia ze brań dział kow ców
we wszyst kich ro dzin nych ogro dach dział ko wych w ter -
mi nie 12 mie się cy od dnia wej ścia usta wy w ży cie, tj. do
dnia 19 stycz nia 2015 r. Ce lem tych ze brań ma być pod -
ję cie przez dział kow ców de cy zji w spra wie wy bo ru sto -
wa rzy sze nia ogro do we go, któ re bę dzie pro wa dzi ło ich
ROD.

Obo wią zek zwo ła nia oraz prze pro wa dze nia ze brań na
wa run kach okre ślo nych w usta wie cią ży na or ga nach PZD
– za rzą dach ROD. PZD od po wia da więc za ich pra wi dło -
wy prze bieg i za cho wa nie wy mo gów ko niecz nych dla
pra wo moc no ści pod ję tych na nich de cy zji. Stąd Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD, w ra mach wspar cia or ga ni za -
cyj ne go dla za rzą dów ROD oraz okrę go wych za rzą dów
PZD, okre śli ło ni niej sze wy tycz ne do sto so wa nia przez
or ga ny PZD pod czas re ali za cji obo wiąz ków wy ni ka ją cych
z prze pi sów usta wy o ROD.

Za łącz nik do Uchwa ły Nr 43/2014 Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 21 lu te go 2014 r. 

w spra wie uzu peł nie nia wy tycz nych
w spra wie prze pro wa dze nia ze bra nia wszyst kich dział kow -

ców w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w 2014 r.

WYTYCZNE
do prze pro wa dze nia ze bra nia wszyst kich dział kow ców

w ROD w spra wie wy bo ru sto wa rzy sze nia ogro do we go pro wa dzą ce go ROD

(Tekst jed no li ty z uwzględ nie niem zmian wy ni ka ją cych z po sta no wień Uchwa ły Nr 43/2014 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 21 lu te go 2014 r. w spra wie uzu peł nie nia wy tycz nych w spra wie prze pro wa dze nia ze bra nia wszyst kich dział kow ców 

w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w 2014 r.)

WSTĘP

Ro lą okrę go we go za rzą du PZD jest wspar cie me ry to -
rycz ne i or ga ni za cyj ne za rzą dów ROD w za kre sie przy -
go to wa nia i od by cia ze brań dział kow ców w ROD w ce lu
prze pro wa dze nia gło so wa nia w spra wie wy bo ru sto wa -
rzy sze nia ogro do we go pro wa dzą ce go ROD. Efek tem
tych że przy go to wań po win no być od by cie ze brań dział -
kow ców we wszyst kich ROD w ter mi nie do 19 stycz nia
2015 r., wy peł nie nie przez ze bra nia obo wiąz ków usta wo -
wych i za pew nie nie ob słu gi ze brań przez kom pe tent nych
przed sta wi cie li okrę go we go za rzą du. 

Do za dań okrę go wych za rzą dów na le ży:
1. Opra co wa nie pro gra mu obej mu ją ce go za da nia zwią -

za ne z obo wiąz ko wy mi ze bra nia mi dział kow ców w ROD
oraz je go wdro że nie.

2. Spo rzą dze nie har mo no gra mu ze brań.
3. Opra co wa nie sys te mu na rad i szko leń dla za rzą dów

ROD.
4. Po wo ła nie oraz prze szko le nie ze spo łu do ob słu gi ze -

brań.

5. Usta le nie ob słu gi po szcze gól nych ze brań przez człon -
ków ze spo łu po wo ła ne go przez OZ.

6. Przy ję cie spra woz da nia z każ de go ze bra nia od oso by
je ob słu gu ją cej.

7. We ry fi ka cja po praw no ści try bu zwo ła nia ze bra nia
(po przez li sty po le co ne lub prze sył ki nada ne pocz tą ku -
rier ską do wszyst kich dział kow ców z da ne go ROD), 
z uwzględ nie niem tre ści za wia do mie nia (uję cie ce lu zwo -
ły wa ne go ze bra nia dział kow ców oraz in for ma cji o II ter -
mi nie ze wska za niem da ty oraz za sad po dej mo wa nia
uchwa ły na ze bra niu w II ter mi nie), we ry fi ka cja po praw -
no ści try bu od by cia ze bra nia i tre ści uchwa ły pod ję tej
przez ze bra nie.

8. Pro wa dze nie wy ka zu ROD, któ re po zo sta ły jed nost -
ka mi or ga ni za cyj ny mi sto wa rzy sze nia ogro do we go PZD
oraz wy ka zu ROD wy od ręb nio nych ze sto wa rzy sze nia
ogro do we go PZD.

9. We ry fi ka cja spra woz dań fi nan so wych oraz roz li cze -
nie we wnątrz or ga ni za cyj ne (w przy pad ku wy dzie la nia
ROD).

I. RO LA I ZA DA NIA JED NOST KI OKRĘ GO WE GO ZA RZĄ DU PZD
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Za rząd ROD jest od po wie dzial ny za pra wi dło we i ter -
mi no we przy go to wa nie, zwo ła nie i prze pro wa dze nie ze -
bra nia dział kow ców, na któ rym od bę dzie się gło so wa nie
w spra wie wy bo ru sto wa rzy sze nia ogro do we go, któ re bę -
dzie pro wa dzi ło ro dzin ny ogród dział ko wy.

Do za dań za rzą du ROD na le ży: 
1. Uzgod nie nie ter mi nu ze bra nia z okrę go wym za rzą -

dem,
2. Zwo ła nie w ter mi nie 12 mie się cy od dnia wej ścia 

w ży cie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
(tj. do dnia 19 stycz nia 2015 r.) ze bra nia wszyst kich dział -
kow ców z da ne go ROD w ce lu prze pro wa dze nia gło so -
wa nia w spra wie wy bo ru sto wa rzy sze nia ogro do we go,
któ re bę dzie pro wa dzi ło ROD.

3. Wy sła nie do wszyst kich dział kow ców w ROD – na co
naj mniej 2 ty go dnie przed ter mi nem ze bra nia – za wia do -
mie nia o ter mi nie ze bra nia dział kow ców za po mo cą li -
stów po le co nych lub prze sy łek nada nych pocz tą
ku rier ską z po da niem ce lu zwo ły wa nia ze bra nia oraz ze
wska za niem, że w przy pad ku nie pod ję cia uchwa ły o po -
zo sta wie niu ROD ja ko jed nost ki or ga ni za cyj nej sto wa rzy -
sze nia ogro do we go PZD i po wie rze niu mu pro wa dze nia
te go ogro du, lub uchwa ły o wy od ręb nie niu ROD ze sto -
wa rzy sze nia ogro do we go PZD i po wo ła niu no we go sto -
wa rzy sze nia ogro do we go, któ re przej mie pro wa dze nie
te go ROD, prze pro wa dzo ne zo sta nie ze bra nie w II ter mi -
nie, nie póź niej jed nak niż 2 mie sią ce od dnia ze bra nia. 
W za wia do mie niu na le ży po dać da tę od by cia ze bra nia 
w II ter mi nie oraz wska zać za sa dy po dej mo wa nia uchwa -
ły na ze bra niu w II ter mi nie.

4. Przy go to wa nie pro jek tu po rząd ku ob rad ze bra nia oraz
li sty dział kow ców upraw nio nych do udzia łu (po sia da ją -
cych pra wo do dział ki w ROD).

5. Prze sła nie pod ję tej uchwa ły i in nych ma te ria łów do
wła ści we go OZ ce lem ich we ry fi ka cji oraz pod ję cia dzia -
łań wy ni ka ją cych z de cy zji ze bra nia.

I uwa ga – W przy pad ku ze brań dział kow ców, na któ -
rych ma być prze pro wa dzo ne gło so wa nie w spra wie wy -
bo ru sto wa rzy sze nia ogro do we go, któ re bę dzie pro -
wa dzi ło ten ROD, usta wa nie prze wi du je zwo ła nia kon fe -
ren cji de le ga tów. Za tem, nie za leż nie od wiel ko ści ogro du
i do tych cza so wej prak ty ki, mu si od być się ze bra nie
wszyst kich dział kow ców.

II uwa ga – do sku tecz ne go prze gło so wa nia uchwa ły 
o po zo sta wie niu ROD w PZD (bądź je go wy od ręb nie niu),
ko niecz na jest od po wied nia fre kwen cja i więk szość pod -
czas gło so wa nia, kry te ria te są róż ne dla I i II ter mi nu.

Ze bra nie dział kow ców w I ter mi nie – uchwa ła po dej -
mo wa na jest w gło so wa niu jaw nym, bez względ ną więk -
szo ścią gło sów w obec no ści co naj mniej po ło wy licz by
dział kow ców z ROD, któ re go do ty czy uchwa ła. Bez -
względ na więk szość gło sów ozna cza, że wię cej jest gło -
sów „za”, niż su ma gło sów „prze ciw” i „wstrzy mu ją cych
się” – a więc „za” mu si być wię cej niż 50% gło su ją cych.

Ze bra nie dział kow ców w II ter mi nie – uchwa ła po -
dej mo wa na jest w gło so wa niu jaw nym, więk szo ścią 
2/3 gło sów w obec no ści co naj mniej 3/10 licz by dział kow -
ców z ROD, któ re go do ty czy uchwa ła.

Fre kwen cję li czy się nie tyl ko na po cząt ku ze bra nia
dział kow ców, ale rów nież pod czas gło so wa nia. Do li cze -
nia gło sów mo że zo stać po wo ła na spo śród uczest ni ków
ze bra nia ofi cjal na Ko mi sja do prze pro wa dze nia gło so wa -
nia i zli cza nia gło sów.

W przy pad ku nie pod ję cia sku tecz nie żad nej uchwa -
ły przez ze bra nie dział kow ców (rów nież ze wzglę du na
brak kwo rum), ROD po zo sta je jed nost ką sto wa rzy sze -
nia ogro do we go PZD.

III uwa ga – za rząd ROD nie ma obo wiąz ku przy go to -
wa nia uchwa ły o wy od ręb nie niu ROD 

IV uwa ga – o ter mi nie ze bra nia ma ją być po wia do mie -
ni, w spo sób okre ślo ny w usta wie, wszy scy dział kow cy 
z ROD – czy li oso by po sia da ją ce pra wo do dział ki 
w ROD. Je że li za tem obo je mał żon ko wie ma ją pra wo do
dział ki w ROD, to każ dy z nich otrzy mu je osob ne za pro -
sze nie i ma pra wo wziąć udział w ze bra niu dział kow ców
oraz pra wo udziału w gło so wa niu (każ dy mał żo nek ma po
jed nym gło sie). 

Upraw nie nie do udzia łu w ze bra niu wy ni ka wy łącz nie 
z pra wa do dział ki i jest nie za leż ne od człon ko stwa 
w PZD. 

V uwa ga – II ter min ze bra nia nie mo że być wy zna czo -
ny póź niej niż 2 mie sią ce po I ter mi nie. W prak ty ce mo że
być więc wy zna czo ny np. 30 mi nut po I ter mi nie. 

VI uwa ga - ze bra nie wszyst kich dział kow ców w ROD
(wy ni ka ją ce z usta wy o ROD) - w sen sie for mal nym - nie
moż ne być łą czo ne z wal nym ze bra niem spra woz daw -
czym ROD (wy ni ka ją cym ze sta tu tu PZD). Są to od ręb ne
zgro ma dze nia, ale oba ro dza je ze brań mo gą się od być 
w tym sa mym dniu, tzn. jed no po dru gim.

II. ZA DA NIA I OBO WIĄZ KI ZA RZĄ DU ROD



Po prze ka za niu przez za rząd ROD do ku men ta cji z ze -
bra nia, okrę go wy za rząd wi nien do ko nać jej we ry fi ka cji,
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Na każ dy ter min ze bra nia dział kow ców (I i II ter min)
win na być przy go to wa na osob na, imien na li sta obec no ści
– przy go to wu je ją za rząd ROD w opar ciu o do ku men ty
ROD wska zu ją ce oso by po sia da ją ce pra wo do dział ki.
Toż sa mość przy by łych na ze bra nie dział kow ców win na
być po twier dza na po przez oka za nie do wo du oso bi ste go
lub in ne go do ku men tu toż sa mo ści. 

W ze bra niu dział kow ców w da nym ROD pra wo udzia -
łu ma ją wy łącz nie dział kow cy, któ rzy ma ją pra wo do
dział ki w tym ROD – usta wa nie prze wi dzia ła moż li wo -
ści dzia ła nia po przez peł no moc ni ka.

W świe tle art. 71 ust. 1 usta wy o ROD, uchwa ła o wy -
od ręb nie niu ROD ze sto wa rzy sze nia ogro do we go PZD i
po wo ła niu no we go sto wa rzy sze nia ogro do we go, któ re
przej mie pro wa dze nie da ne go ROD, mu si za wie rać po -
sta no wie nie o przy ję ciu sta tu tu no we go sto wa rzy sze nia
ogro do we go oraz po wo ła niu ko mi te tu za ło ży ciel skie go
no we go sto wa rzy sze nia ogro do we go. Dla te go tekst sta tu -
tu oraz li sta człon ków ko mi te tu za ło ży ciel skie go sta no -
wią za łącz nik do tej uchwa ły, tak aby gło su ją cy mie li
świa do mość tre ści po dej mo wa nej de cy zji.

Uchwa ła o wy od ręb nie niu ROD dla swo jej waż no ści
mu si za wie rać po sta no wie nia o:

– wy od ręb nie niu się ROD ze sto wa rzy sze nia ogro do -
we go PZD i po wie rze niu pro wa dze nia ROD no we -
mu sto wa rzy sze niu ogro do we mu,

– przy ję ciu przez ze bra nie sta tu tu no we go sto wa rzy -

sze nia ogro do we go,
– po wo ła niu ko mi te tu za ło ży ciel skie go no we go sto -

wa rzy sze nia ogro do we go. 

Zgod nie z usta wą, uchwa łą o wy od ręb nie niu ROD moż -
na po wie rzyć pro wa dze nie ogro du wy łącz nie sto wa rzy -
sze niu ogro do we mu po wo ła ne mu w try bie wy ni ka ją cym
z usta wy (czy li przez ze bra nie dział kow ców zwo ła ne
zgod nie z art. 69 i na stęp ne). Na le ży pa mię tać, iż sto wa -
rzy sze nia po wo ła ne w in nym try bie, nie mo gą prze jąć pro -
wa dze nia ogro du. 

W przy pad ku nie speł nie nia wy mo gów okre ślo nych 
w usta wie o ROD, ko niecz nych dla sku tecz no ści uchwa -
ły o wy od ręb nie niu (kwo rum, więk szość w gło so wa niu,
treść uchwa ły), ROD po zo sta je jed nost ką or ga ni za cyj ną
sto wa rzy sze nia ogro do we go PZD.

Pro to kół z gło so wa nia po wi nien uwzględ niać:
1. in for ma cję o licz bie dział kow ców upraw nio nych do

wzię cia udzia łu w ze bra niu,
2. okre śle nie ter mi nu: I czy II,
3. treść uchwa ły pod da nej pod gło so wa nie (z za łącz ni -

ka mi),
4. in for ma cję o licz bie dział kow ców bio rą cych udział 

w gło so wa niu,
5. wy nik gło so wa nia (ile gło sów „za”, „prze ciw”,

„wstrzy mu ją cych się”),
6. za łącz nik w po sta ci li sty obec no ści.

III. PRZE BIEG ZE BRA NIA DZIAŁ KOW CÓW

IV. ZA DA NIA ZA RZĄ DU ROD PO ZE BRA NIU DZIAŁ KOW CÓW

W ROD, w któ rym ze bra nia dział kow ców nie pod ję ło
de cy zji o wy od ręb nie niu, za rząd ROD wi nien prze słać do
okrę go we go za rzą du PZD ory gi nal ną do ku men ta cję
z ze bra nia obej mu ją cą: po twier dze nie zgod ne go z usta wą
zwo ła nia ze bra nia (do wo dów nada nia li stów lub prze sy łek
ku rier skich) i pro to kół z gło so wa nia; ce lem we ry fi ka cji
przez okrę go wy za rząd PZD wy peł nie nia przez za rząd
ROD obo wiąz ków wy ni ka ją cych z usta wy. 

W ROD, w któ rym ze bra nie dział kow ców pod ję ło
uchwa łę o wy od ręb nie niu ROD, za rząd ROD prze sy ła do
okrę go we go za rzą du PZD ko pię do ku men ta cji z ze bra -

nia obej mu ją cą: po twier dze nie zgod ne go z usta wą zwo -
ła nia ze bra nia (do wo dów nada nia li stów lub prze sy łek ku -
rier skich) i pro to kół z gło so wa nia. Po nad to w ta kim ROD
bez po śred nio po gło so wa niu, za rząd ROD prze ka zu je ko -
mi te to wi za ło ży ciel skie mu no we go sto wa rzy sze nia ogro -
do we go do ku men ty świad czą ce o speł nie niu wy mo gów
okre ślo nych w art. 69 ust. 2 usta wy o ROD (czy li do ku -
men ty świad czą ce o pra wi dło wym za wia do mie niu o ze -
bra niu wszyst kich dział kow ców ko rzy sta ją cych z dzia łek
po ło żo nych na te re nie da ne go ROD) oraz pro to kół z gło -
so wa nia. 

V. ZA DA NIA OKRĘ GO WE GO ZA RZĄ DU PO ZE BRA NIU DZIAŁ KOW CÓW

w szcze gól no ści w za kre sie po praw no ści zwo ła nia ze bra -
nia dział kow ców, uwzględ nie nia w za wia do mie niu ce lu
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zwo ły wa ne go ze bra nia dział kow ców oraz po da nia in for -
ma cji o II ter mi nie ze wska za niem da ty oraz za sad po dej -
mo wa nia uchwa ły na ze bra niu w II ter mi nie, za cho wa nia
usta wo wych wa run ków do ty czą cych fre kwen cji i więk -
szo ści pod czas po dej mo wa nia uchwał.

Po nad to, w przy pad ku wy od ręb nie nia ROD, po re je stra -
cji no we go sto wa rzy sze nia ogro do we go w KRS, okrę go -
wy za rząd do ko nu je we ry fi ka cji spra woz da nia fi nan -
so we go ROD, któ re za rząd ROD jest zo bo wią za ny spo -
rzą dzić na dzień, o któ rym mo wa w art. 73 ust. 4 usta wy
o ROD.

UWAGA: No we sto wa rzy sze nie ogro do we mo że prze -
jąć pro wa dze nie ROD do pie ro z chwi lą je go za re je stro -
wa nia w KRS. Do te go cza su pro wa dze nie ROD po zo sta je
w ge stii PZD, a za rząd ROD i po zo sta łe or ga ny sta tu to we
w ROD za cho wu ją swo je kom pe ten cje.

Wy ciąg z usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych:

Art. 69. 1. W ter mi nie 12 mie się cy od dnia wej ścia 
w ży cie ni niej szej usta wy, za rząd ro dzin ne go ogro du
dział ko we go, pro wa dzo ne go przez sto wa rzy sze nie ogro -
do we, o któ rym mo wa w art. 65 ust. 1 pkt 1, zwo łu je ze -
bra nie wszyst kich dział kow ców ko rzy sta ją cych z dzia łek
po ło żo nych na te re nie te go ro dzin ne go ogro du dział ko -
we go w ce lu prze pro wa dze nia gło so wa nia w spra wie wy -
bo ru sto wa rzy sze nia ogro do we go, któ re bę dzie pro wa-
dzi ło ro dzin ny ogród dział ko wy.

2. O ter mi nie ze bra nia dział kow ców, o któ rym mo wa 
w ust. 1, za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go za wia -
da mia dział kow ców za po mo cą li stów po le co nych lub
prze sy łek nada nych pocz tą ku rier ską, wy sła nych co naj -
mniej 2 ty go dnie przed ter mi nem te go ze bra nia, do
wszyst kich dział kow ców ko rzy sta ją cych z dzia łek po ło -
żo nych na te re nie te go ro dzin ne go ogro du dział ko we go.
W za wia do mie niu po da je się cel zwo ły wa ne go ze bra nia.

Art. 70. 1. Ze bra nie dział kow ców, o któ rym mo wa 
w art. 69 ust. 1, w dro dze gło so wa nia, po dej mu je uchwa -
łę o:

1) po zo sta wie niu ro dzin ne go ogro du dział ko we go, ja ko
jed nost ki or ga ni za cyj nej sto wa rzy sze nia ogro do we go, 
o któ rym mo wa w art. 65 ust. 1 pkt 1, i po wie rze niu mu
pro wa dze nia te go ogro du al bo

2) wy od ręb nie niu ro dzin ne go ogro du dział ko we go ze
sto wa rzy sze nia ogro do we go, o któ rym mo wa w art. 65
ust. 1 pkt 1, i po wo ła niu no we go sto wa rzy sze nia ogro do -
we go, któ re przej mie pro wa dze nie te go ogro du (uchwa ła
o wy od ręb nie niu ROD).

2. Uchwa ła ze bra nia dział kow ców po dej mo wa na jest 
w gło so wa niu jaw nym, bez względ ną więk szo ścią gło sów
w obec no ści co naj mniej po ło wy licz by dział kow ców ko -
rzy sta ją cych z dzia łek po ło żo nych na te re nie ro dzin ne go

ogro du dział ko we go, któ re go do ty czy uchwa ła.
Art. 71. 1. Uchwa ła o wy od ręb nie niu ROD po nad to za -

wie ra po sta no wie nie o przy ję ciu sta tu tu oraz po wo ła niu
ko mi te tu za ło ży ciel skie go no we go sto wa rzy sze nia ogro -
do we go, zgod nie z wy mo ga mi prze pi sów usta wy z dnia 
7 kwiet nia 1989 r. – Pra wo o sto wa rzy sze niach.

2. W przy pad ku pod ję cia uchwa ły o wy od ręb nie niu
ROD, bez po śred nio po gło so wa niu, za rząd ro dzin ne go
ogro du dział ko we go prze ka zu je ko mi te to wi za ło ży ciel -
skie mu no we go sto wa rzy sze nia ogro do we go do ku men ty
świad czą ce o speł nie niu wy mo gów, o któ rych mo wa  
w art. 69 ust. 2, oraz pro to kół gło so wa nia.

Art. 72. 1. W za wia do mie niu, o któ rym mo wa w art. 69
ust. 2, za rząd jest obo wią za ny wska zać, że w przy pad ku
nie pod ję cia uchwa ły, o któ rej mo wa w art. 70 ust. 1 pkt 1
al bo 2, prze pro wa dzo ne zo sta nie ze bra nie w dru gim ter mi -
nie, nie póź niej jed nak niż 2 mie sią ce od dnia ze bra nia, 
o któ rym mo wa w art. 69 ust. 1. W za wia do mie niu za rząd
jest obo wią za ny wska zać dru gi ter min ze bra nia dział kow -
ców oraz za sa dy po dej mo wa nia uchwa ły na ze bra niu 
w dru gim ter mi nie wy ni ka ją ce z ni niej sze go ar ty ku łu.

2. Na ze bra niu w dru gim ter mi nie uchwa ła, o któ rej mo -
wa w art. 70 ust. 1, po dej mo wa na jest w gło so wa niu jaw -
nym, więk szo ścią 2/3 gło sów w obec no ści co naj mniej
3/10 licz by dział kow ców, ko rzy sta ją cych z dzia łek po ło -
żo nych na te re nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go, któ -
re go do ty czy uchwa ła. Prze pi sy art. 71 sto su je się od-
po wied nio.

Art. 73. 1. Do za ło że nia sto wa rzy sze nia ogro do we go,
po wo ła ne go na pod sta wie uchwa ły o wy od ręb nie niu
ROD, sto su je się prze pi sy usta wy z dnia 7 kwiet nia 
1989 r. – Pra wo o sto wa rzy sze niach.

2. Wy stę pu jąc z wnio skiem o re je stra cję sto wa rzy sze -
nia ogro do we go po wo ła ne go na pod sta wie uchwa ły o wy -
od ręb nie niu ROD, ko mi tet za ło ży ciel ski, po za wy mo ga mi
prze wi dzia ny mi prze pi sa mi usta wy z dnia 7 kwiet nia 1989
r. – Pra wo o sto wa rzy sze niach, obo wią za ny jest przed ło -
żyć uchwa łę o wy od ręb nie niu ROD oraz wy ka zać speł -
nie nie wy mo gów, o któ rych mo wa w art. 69 ust. 2 
i art. 70 ust. 2 lub art. 72.

3. Z dniem na by cia oso bo wo ści praw nej przez sto wa -
rzy sze nie ogro do we, o któ rym mo wa w ust. 1, sta je się
ono na stęp cą praw nym sto wa rzy sze nia ogro do we go, 
o któ rym mo wa w art. 65 ust. 1 pkt 1, w za kre sie praw 
i obo wiąz ków te re no wej jed nost ki or ga ni za cyj nej, któ rej
do ty czy ła uchwa ła o wy od ręb nie niu ROD. Na stęp stwo
praw ne obej mu je w szcze gól no ści pra wa do nie ru cho mo -
ści zaj mo wa nych przez ro dzin ny ogród dział ko wy, wła -
sność in fra struk tu ry ogro do wej oraz środ ki na ra chun kach
ban ko wych pro wa dzo nych dla te re no wej jed nost ki or ga -
ni za cyj nej.

4. Pod sta wę ra chun ko wą wy od ręb nie nia ro dzin ne go
ogro du dział ko we go sta no wi spra woz da nie fi nan so we te -
go ro dzin ne go ogro du dział ko we go, spo rzą dzo ne na dzień
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po prze dza ją cy dzień, o któ rym mo wa w ust. 3. Sto wa rzy -
sze nie ogro do we, o któ rym mo wa w ust. 1, zo bo wią za ne
jest spła cić wszyst kie na leż no ści we wnątrz or ga ni za cyj ne
przy słu gu ją ce sto wa rzy sze niu ogro do we mu, o któ rym
mo wa w art. 65 ust. 1 pkt 1, a po wsta łe przed dniem, 
o któ rym mo wa w ust. 3.

5. Po sta no wie nie o re je stra cji sto wa rzy sze nia ogro do -
we go, o któ rym mo wa w ust. 1, sta no wi pod sta wę do do -
ko ny wa nia zmian w księ gach wie czy stych w za kre sie
wska za nym w ust. 3.

Art. 74. 1. W przy pad ku nie pod ję cia uchwa ły, o któ rej
mo wa w art. 70 ust. 1 pkt 1 al bo 2, ro dzin ny ogród dział -
ko wy po zo sta je jed nost ką or ga ni za cyj ną sto wa rzy sze nia
ogro do we go, o któ rym mo wa w art. 65 ust. 1 pkt 1, któ re
pro wa dzi ten ogród na za sa dach okre ślo nych w ni niej szej
usta wie.

2. Dział kow cy ko rzy sta ją cy z dzia łek po ło żo nych na te -

re nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go w licz bie sta no wią -
cej co naj mniej 1/10 licz by dział kow ców ko rzy sta ją cych
z dzia łek po ło żo nych na te re nie te go ro dzin ne go ogro du
dział ko we go, mo gą zło żyć wnio sek o zwo ła nie ze bra nia
dział kow ców w ce lu prze pro wa dze nia gło so wa nia, o któ -
rym mo wa w art. 69 ust. 1. Wnio sek w for mie pi sem nej
skła da ny jest do za rzą du ro dzin ne go ogro du dział ko we go
wraz z pod pi sa mi dział kow ców po pie ra ją cych wnio sek.

3. W przy pad ku zło że nia wnio sku, o któ rym mo wa 
w ust. 2, za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go jest obo -
wią za ny zwo łać ze bra nie nie póź niej niż w ter mi nie 3 mie -
się cy od dnia zło że nia wnio sku.

4. Wnio sek, o któ rym mo wa w ust. 2, mo że zo stać zło -
żo ny nie wcze śniej niż w ter mi nie 24 mie się cy od dnia
ostat nie go ze bra nia zwo ła ne go w ce lu, o któ rym mo wa 
w art. 69 ust. 1. Prze pi sy art. 69 ust. 2 i art. 70-73 sto su je
się od po wied nio.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 21 lu te go 2014 r.

2. Uchwa ła oraz wy tycz ne w spra wie spo rzą dza nia spra woz dań fi nan so wych 
na oko licz ność wy od ręb nie nia ROD

UCHWAŁA NR 39/2014
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Polskiego Związku Działkowców 

z dnia 19 lu te go 2014 r.
w spra wie przy ję cia wy tycz nych w spra wie spo rzą dze nia spra woz dań fi nan so wych 

na oko licz ność wy od ręb nie nia ROD

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 17 Sta tu -
tu PZD po sta nawia:

§ 1
Przy jąć Wy tycz ne w spra wie spo rzą dza nia spra woz dań

fi nan so wych ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ re
zgod nie z Art. 69 ust. 1 i 2 pod ję ły de cy zję w spra wie  wy -
od ręb nie nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go ze sto wa rzy -
sze nia ogro do we go Pol ski Zwią zek Dział kow ców. 

§ 2
Spra woz da nie fi nan so we, o któ rym mo wa w § 1 na le ży

zgod nie z Art. 73 ust. 4 Usta wy z 13 grud nia 2013 r. o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych, któ ry mó wi, że „pod -
sta wą ra chun ko wą wy od ręb nie nia ro dzin ne go ogro du

dział ko we go sta no wi spra woz da nie fi nan so we te go ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go spo rzą dzo ne na dzień po -
prze dza ją cy dzień, o któ rym mo wa w Art. 73 ust. 3 
w/w usta wy”.

1. Spra woz da nie fi nan so we obej mu je okres od
19.01.2014 lub od 01.01.2015 do dnia po prze dza ją ce go
dzień za re je stro wa nia sto wa rzy sze nia w KRS.

§ 3
Wy tycz ne opra co wa no w opar ciu o prze pi sy ak tu al nie

obo wią zu ją ce w Związ ku tj: Sta tut PZD, Re gu la min
ROD, Za kła do wy Plan Kont PZD oraz usta wę o ra chun -
ko wo ści.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD za twier dza wy tycz ne sta no wią ce za łącz nik do ni niej -
szej uchwa ły.

SKARBNIK
/-/ Ma rian Pa siń ski

PREZES
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki

War sza wa, dnia 19 lu ty 2014 r.
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Zgod nie z Art. 691 Usta wy z 13 grud nia 2013 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych w ter mi nie 12 mie się cy
od dnia wej ście w ży cie ni niej szej usta wy, za rząd ro dzin -
ne go ogro du dział ko we go, pro wa dzo ne go przez sto wa -
rzy sze nie ogro do we Pol ski Zwią zek Dział kow ców, 
o któ rym mo wa w art. 65 ust. 1 pkt 1, zwo łu je ze bra nie
wszyst kich dział kow ców ko rzy sta ją cych z dzia łek po ło -
żo nych na te re nie te go ro dzin ne go ogro du dział ko we go w
ce lu prze pro wa dze nia gło so wa nia w spra wie wy bo ru sto -
wa rzy sze nia ogro do we go, któ re bę dzie pro wa dzi ło ro dzin -
ny ogród dział ko wy. 

Z dniem na by cia oso bo wo ści praw nej przez wy od ręb -
nio ne sto wa rzy sze nie ogro do we sta je się ono zgod nie 
z Art. 73 ust. 33 usta wy o ROD z 13 grud nia 2013 r. na -
stęp cą praw nym sto wa rzy sze nia ogro do we go Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, o któ rym mo wa w art. 65 ust. 1
pkt 12.

Pod sta wę ra chun ko wą wy od ręb nie nia ro dzin ne go ogro -
du dział ko we go zgod nie z Art. 73 ust. 44 w/w usta wy sta -
no wi spra woz da nie fi nan so we spo rzą dzo ne na dzień po-
prze dza ją cy dzień na by cia oso bo wo ści praw nej przez wy -
od ręb nio ne sto wa rzy sze nie tj. na dzień po prze dza ją cy
wpis do Kra jo we go Re je stru Są do we go. 

Wy tycz ne te ma ją na ce lu uła twie nie spraw ne go,
pra wi dło we go i rze tel ne go spo rzą dze nia spra woz da nia
fi nan so we go, któ re bę dzie pod sta wą ra chun ko wą do
do ko na nia wy od ręb nie nia ro dzin ne go ogro du dział ko -
we go. 

Za rząd ROD zo bo wią za ny jest po otrzy ma niu do ku -
men tu po twier dza ją ce go wpis no we go sto wa rzy sze nia
do Kra jo we go Re je stru Są do we go do do ło że nia na le ży -
tej sta ran no ści tak, aby spra woz da nie fi nan so we na
oko licz ność wy od ręb nie nia ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go by ło re al ne, za wie ra ło pra wi dło we da ne, dla te -
go też na le ży do pil no wać, aby wszyst kie war to ści
wy ka za ne w bi lan sie by ły po twier dzo ne w dro dze in -
wen ta ry za cji lub po twier dze nia sald. 

Ro dzin ne ogro dy dział ko we przy spo rzą dza niu spra -
woz da nia fi nan so we go po słu gu ją się w/w usta wą, Sta -
tu tem PZD, Za kła do wym Pla nem Kont i Usta wą 
o ra chun ko wo ści.5

Spra woz da nie fi nan so we ROD skła da się z: 
1/ bi lan su
2/ ra chun ku wy ni ków
3/ spra woz da nia z fun du szu oświa to we go
4/ spra woz da nia z fun du szu roz wo ju ROD
5/ in for ma cji do dat ko wej

Każ de spra woz da nie win no być spo rzą dzo ne pra wi dło -
wo, rze tel nie i ter mi no wo, dla te go na le ży:

– ująć w księ gach ra chun ko wych wszyst kie osią gnię te
przy cho dy i kosz ty na dzień po prze dza ją cy wpis do KRS

– prze ana li zo wać wszyst kie kon ta ana li tycz ne i syn te -
tycz ne, do pro wa dzić do re al nych sald,

– zgod nie z Art. 73 ust. 44 w/w usta wy na le ży do ko nać
roz li cze nia wszel kich roz ra chun ków i ure gu lo wać zo bo -
wią za nia 

– w ce lu wy ka za nia re al ne go wy ni ku na le ży za pew nić
kom plet ność do ku men tów oraz pra wi dło we uję cie przy -
cho dów i kosz tów,

– po uję ciu wszyst kich wy ma ga nych do ku men tów oraz
uzgod nie niu sald, na le ży do ko nać za mknię cia ksiąg ra -
chun ko wych na dzień po prze dza ją cy wpis do KRS (kont
syn te tycz nych, ana li tycz nych, ze sta wie nia ob ro tów i sald
oraz dzien ni ka).

Wszyst kie war to ści wy ka za ne w bi lan sie win ny być po -
twier dzo ne.

Spi sem z na tu ry na le ży po twier dzić:
– środ ki pie nięż ne w go tów ce i cze ki,
– za pa sy ma te ria łów, to wa rów, środ ków trwa łych oraz

środ ki trwa łe o ni skiej war to ści po cząt ko wej.
Do ku men ta cyj nie na le ży po twier dzić:
– środ ki pie nięż ne w ban ku – po twier dze niem sald wy -

sta wio ne przez bank,
– grun ty – sto sow ny mi do ku men ta mi np. akt no ta rial ny
Prze pro wa dze nie in wen ta ry za cji oraz jej wy ni ki na le ży

od po wied nio udo ku men to wać na ar ku szach spi so wych 
i uzgod nić z za pi sa mi ksiąg ra chun ko wych, a ujaw nio ne
róż ni ce wy ja śnić i roz li czyć w księ gach ra chun ko wych
sta no wią cych pod sta wę spo rzą dze nia spra woz da nia wy -
łą cze nio we go. 

Po wyż sze usta le nia są bar dzo waż ne z uwa gi na fakt iż
war to ści wy ka za ne w bi lan sie ROD, bę dą pod sta wą spo -
rzą dze nia pro to ko łu prze ka za nia.

WYTYCZNE
W SPRAWIE SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

NA DZIEŃ POPRZEDZAJĄCY WYODRĘBNIENIE RODZINNEGO OGRODU
DZIAŁKOWEGO
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W bi lan sie we dług za łą czo ne go dru ku na le ży wy ka zać
war to ści po szcze gól nych ak ty wów i pa sy wów wy ni ka ją -
ce z war to ści księ go wej na dzień po prze dza ją cy uzy ska nie
wpi su do KRS.

Po stro nie ak ty wów kon to 010 na le ży wy ka zać:
1/ ma ją tek trwa ły w war to ści net to po mniej szo ny 

o umo rze nie –kon to 070. 
2/ w wy dzie lo nej po zy cji na le ży wy ka zać: 
– grun ty bę dą ce wła sno ścią PZD w war to ści po cząt ko -

wej ( war tość po cząt ko wa jest to ce na na by cia po więk szo -
na o kosz ty zwią za ne z je go na by ciem). Grun ty bę dą ce
wła sno ścią sta no wią śro dek trwa ły i nie pod le ga ją amor -
ty za cji/umo rze niu,  

– pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go grun tów na by te od -
płat nie na rzecz PZD w war to ści net to tj. war tość po cząt -
ko wej – ce nie na by cia po mniej szo nej o od pi sy umo -
rze nio we. Okres umo rze nio wy po wi nien wy no sić dwa -
dzie ścia lat ( staw ka 5% rocz nie). 

Po sia da ne przez jed nost ki PZD pra wo nie od płat ne go
użyt ko wa nia wie czy ste go grun tów, zgod nie z Uchwa łą 
nr 8/V/2008 Kra jo wej Ra dy PZD z 26 li sto pa da 2008 r.
oraz zgod nie z Uchwa łą nr 2/XV/2010 KR PZD z dnia 8
kwiet nia 2010 r. w spra wie zmia ny uchwa ły nr 8/V/2008 
w spra wie użyt ko wa nia wie czy ste go na po trze by spo rzą -
dza nia spra woz dań fi nan so wych przez jed nost ki or ga ni -
za cyj ne PZD na le ży wy ka zać w in for ma cji do dat ko wej
po przez ode sła nie do ewi den cji po za bi lan so wej. (Biu le -
tyn nr 12/2008)

Środ ki pie nięż ne wy ka za ne w ak ty wach bi lan su mu szą
być po twier dzo ne:

– go tów ka w ka sie – spi sem z na tu ry
– środ ki fi nan so we w ban ku – pi sem nym po twier dze -

niem z ban ku.
Do kont ze spo łu 2 „Na leż no ści” na le ży do łą czyć spe -

cy fi ka cje na leż no ści i zo bo wią zań wraz z da tą po wsta nia.
Każ de sal do po win no być po twier dzo ne. Nie do pusz cza
się tzw. „mil czą ce go ak cep tu”, dla te go na le ży bez względ -
nie w do ku men tach za cho wać pi sem ne po twier dze nie sal -
da z ad no ta cją tj. „sal do zgod ne”, bądź sal do nie zgod ne z
po wo du...”. 

War to ści za pa sów to wa rów i ma te ria łów wy ka za ne na
kon tach ze spo łu 3 wy ka za ne w bi lan sie win ny być po -
twier dzo ne w ar ku szu spi su z na tu ry.

Po stro nie pa sy wów na le ży wy ka zać:
– Stan Fun du szu sta tu to we go – kon to 800, któ ry jest

pod sta wo wym fun du szem ROD, usta no wio nym Uchwa -
łą nr 7/V/2008 Kra jo wej Ra dy PZD z 26 li sto pa da 2008 r.
(Tekst jed no li ty wraz ze zmia na mi wpro wa dzo ny mi
Uchwa łą nr 2/XVII/2014 KR PZD z dnia 9 stycz nia 2014
r. Biu le tyn nr 1/2014),

– war tość środ ków trwa łych w fun du szu sta tu to wym 
– kon to 805  jest to rów no war tość  ma jąt ku ROD sfi nan -
so wa ne go z Fun du szu Roz wo ju i in nych źró deł okre ślo -
nych w Sta tu cie PZD. 

– stan Fun du szu Roz wo ju ROD – kon to 810/811
Za sa dy funk cjo no wa nia Fun du szu, szcze gó ło we ce le,

wa run ki je go wy ko rzy sta nia oraz spo sób za rzą dza nia 
i kon tro lo wa nia okre śla § 170 – 175 Sta tu tu PZD.

Stan fun du szu wy ka za ny w bi lan sie wi nien być zgod ny
ze sta nem wy ka za nym w wy dzie lo nym spra woz da niu fi -
nan so wym z te go fun du szu. 

– wy nik fi nan so wy – kon to 860 wi nien być zgod ny 
z wy ni kiem  w  ra chun ku wy ni ków,

– Fun dusz Oświa to wy – kon to 851 stan wy ka za ny 
w bi lan sie po wi nien wy ka zy wać war tość zgod ną ze sta -
nem wy ka za nym w spra woz da niu fi nan so wym Fun du szu
Oświa to we go. W pra wi dło wo spo rzą dza nym bi lan sie
kwo ta ak ty wów rów na się kwo cie pa sy wów.

II. RACHUNEK WYNIKÓW

I. BI LANS

W ra chun ku wy ni ków na le ży wy ka zać przy cho dy 
i kosz ty dzia łal no ści sta tu to wej w ko lej no ści i spo sób
okre ślo ny w za łą czo nym dru ku.

W tym w po zy cji skład ka człon kow ska na le ży ująć
wpły wy uzy ska ne z ty tu łu skład ki człon kow skiej po zo sta -
ją ce do dys po zy cji ROD (65% skład ki) uzy ska ne zgod nie
z pa ra gra fem 15 ust.1 p. 7 i pa ra gra fem 168 ust. 1 Sta tu tu
PZD i uchwa łą KR PZD nr 2/XV/2013 z dnia 14 li sto pa -

da 2013 r. wg któ rej skład ka człon kow ska na 2014 r. wy -
no si 0,19 zł za m2 dział ki.

Po stro nie kosz tów na le ży wy ka zać wszyst kie po nie sio -
ne w tym okre sie kosz ty zwią za ne z pro wa dze niem dzia -
łal no ści sta tu to wej ogro du. Na le ży zwró cić szcze gól ną
uwa gę na wła ści we za kwa li fi ko wa nie w ra chun ku wy ni -
ków kosz tów ROD. 
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Spra woz da nie to na le ży spo rzą dzić zgod nie z za łą czo -
nym dru kiem wy ka zu jąc wpły wy i wy dat ki z te go fun du -
szu ewi den cjo no wa ne zgod nie z Uchwa łą nr 5/XVII/2001
KR PZD z 6 grud nia 2001 r. (Tekst jed no li ty z uwzględ -
nie niem zmian wpro wa dzo nych uchwa łą KR PZD 
nr 4/XVII/2014 z dnia 09.01.2014 – Biu le tyn nr 1/2014)
oraz Uchwa łą nr 18/2002 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 6 lu te go 2002 ro ku w spra wie funk cjo no wa nia, za -
si la nia i wy ko rzy sty wa nia fun du szu oświa to we go PZD
(Tekst jed no li ty z uwzględ nie niem zmian wpro wa dzo nych
uchwa łą Pre zy dium KR PZD nr 11/2014 z dnia
09.01.2014 r. – Biu le tyn 1/2014). Ro dzin ne Ogro dy Dział -
ko we PZD po stro nie wpły wów wy ka zu ją tyl ko tę cześć

wpi so we go na leż ne go da ne mu ROD zgod nie z po dzia łem
wy ni ka ją cym z § 4 ust.1 Uchwa ły nr 6/V/2008 Kra jo wej
Ra dy PZD z 26 li sto pa da 2008 r. w spra wie wpi so we go 
w Pol skim Związ ku Dział kow ców (Tekst jed no li ty 
z uwzględ nie niem zmian wpro wa dzo nych uchwa łą KR
PZD nr 4/XVII/2014 z dnia 09.01.2014 r., wraz ze zmia -
na mi wy ni ka ją cy mi z Uchwa ły nr 6/II/2012 KR PZD 
z 24 lu te go 2012 r.)

We wpły wach fun du szu na le ży wy ka zać rów nież od -
set ki ter mi no we wy li czo ne pro cen to wym udzia łem od
po sia da nych środ ków. Stan Fun du szu Oświa to we go wi -
nien być zgod ny ze sta nem Fun du szu Oświa to we go wy -
ka za nym w pa sy wach bi lan su ROD. 

III. SPRA WOZ DA NIE FI NAN SO WE Z FUN DU SZU OŚWIA TO WE GO PZD

IV. SPRA WOZ DA NIE FI NAN SO WE Z FUN DU SZU ROZ WO JU ROD  

Spra woz da nie to na le ży spo rzą dzić zgod nie z za łą czo -
nym dru kiem wy ka zu jąc wpły wy i wy dat ki z te go fun du -
szu ewi den cjo no wa ne zgod nie z § 170 – 175 Sta tu tu PZD
oraz Uchwa łą nr 33/2007 Pre zy dium KR PZD z dnia 21
mar ca 2007 r. w spra wie za sad go spo da ro wa nia Fun du -
szem Roz wo ju ROD (Tekst jed no li ty z uwzględ nie niem
zmian wpro wa dzo nych uchwa łą nr 10/2014 Pre zy dium
KR PZD z dnia 09.01.2014 r. – Biu le tyn nr 1/2014). 

Po stro nie wpły wów na le ży wy ka zać środ ki uzy ska ne
z ze wnątrz tj.:

– wpła ty i świad cze nia za kła dów pra cy
– do ta cje udzie lo ne z bu dże tu te re no we go
– od szko do wa nia otrzy ma ne wsku tek li kwi da cji ROD

za skład ni ki ma jąt ko we sta no wią ce wła sność Związ ku
zgod nie z Uchwa łą nr 14/2011 Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 2 lu te go 2011 r. w spra wie prze zna -
cze nia i roz li cza nia środ ków fi nan so wych po cho dzą cych
z li kwi da cji i cza so we go za ję cia te re nu ro dzin nych ogro -
dów działkowych (Tekst jed no li ty z uwzględ nie niem
zmian wpro wa dzo nych Uchwa łą Pre zy dium KR PZD 
nr 10/2014 z dnia 09.01.2014 r. – Biu le tyn nr 1/2014)

– in ne,
Środ ki uzy ska ne od użyt kow ni ków dzia łek tj:
– Opła ta in we sty cyj na,
– Opła ta na in we sty cje i re mon ty,
– Ekwi wa lent za nie prze pra co wa ne go dzi ny przy pro -

wa dzo nej w ogro dzie in we sty cji.
Środ ki z ty tu łu wy ko rzy sta nia ma jąt ku trwa łe go PZD

zgod nie z Uchwa łą Nr 52/2001 z dnia 6 czerw ca 2001 r.
w spra wie prze zna cza nia środ ków uzy ska nych z wy ko rzy -
sta nia ma jąt ku trwa łe go Związ ku i bę dą ce go w je go wła -
da niu (Biu le tyn nr 4/2001), oraz wpły wy z ty tu łu:

– od se tek ban ko wych,
– po dzia łu nad wyż ki rocz nej do ko na nej zgod nie 

z Uchwa łą Nr 10/VI/2009 z dnia 26 lu te go 2009 r. 
(Biu le tyn nr 4/2009) w spra wie zmia ny Uchwa ły nr
3/XVII/2005 z dnia 16 li sto pa da 2005 r. w spra wie wy ko -
rzy sta nia nad wyż ki rocz nej z dzia łal no ści sta tu to wo -pro -
gra mo wej w jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD (Biu le tyn
nr 1/2006). 

Stan fun du szu roz wo ju po wi nien być zgod ny z sal dem
kon ta 810/811 wy ka za nym w pa sy wach bi lan su. 

Pra wi dło wo spo rzą dzo ne spra woz da nie fi nan so we na -
le ży or ga ni za cyj nie i do ku men ta cyj nie przy go to wać do:

– ba da nia zgod nie z § 96 Sta tu tu PZD przez Ko mi sję
Re wi zyj ną ROD 

– przy ję cie przez Za rząd ROD
– za twier dze nie przez pre zy dium Okrę go we go Za rzą du

PZD po wcze śniej szym zba da niu przez Okrę go wą Ko mi -
sję Re wi zyj ną PZD

Kom plet ne spra woz da nie fi nan so we wraz z pro to ko łem
z ba da nia przez Ko mi sję Re wi zyj ną ROD i de cy zją Za -
rzą du ROD w spra wie przy ję cia spra woz da nia ROD na le -
ży prze słać do Okrę go we go Za rzą du PZD w ter mi nie do
15 dni od je go przy ję cia przez Za rząd ROD.  

Okrę go we Za rzą dy PZD po do ko na niu oce ny spra woz -
da nia przez Okrę go wą Ko mi sję Re wi zyj ną i przy ję ciu
przez Pre zy dium OZ PZD prze sy ła kom plet do ku men tów
każ de go wy łą czo ne go ROD do Kra jo wej Ra dy PZD 
w ter mi nie 15 dni od da ty przy ję cia przez Pre zy dium
OZ PZD.

Za re ali za cję wy tycz nych od po wie dzial ni są: 
– w ROD Pre zes i Skarb nik oraz księ go wa ROD
– w OZ Pre zes i Skarb nik oraz Głów na Księ go wa 

OZ PZD 
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Po wyż sze usta le nia są bar dzo waż ne z uwa gi na fakt iż
bi lans spo rzą dzo ny zgod nie z ni niej szy mi wy tycz ny mi bę -

dzie sta no wił pod sta wę prze ka za nia po szcze gól nych war -
to ści w dro dze pro to ko łu.

Za łącz ni ki: 
1/ bi lans
2/ ra chu nek wy ni ków 
3/ spra woz da nie fi nan so we z fun du szu oświa to we go 
4/ spra woz da nie fi nan so we z fun du szu roz wo ju ROD 
5/ in for ma cja do dat ko wa ROD 

War sza wa, dnia 19 lu ty 2014 r. 

1 Usta wa o ROD z dnia 13 grud nia 2013 r. Art.69 ust.1 „W ter mi nie 12 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy, za rząd ro dzin ne go
ogro du dział ko we go, pro wa dzo ne go przez sto wa rzy sze nie ogro do we, o któ rym mo wa w art.65 ust. 1 pkt 1, zwo łu je ze bra nie wszyst kich dział kow -
ców ko rzy sta ją cych z dzia łek po ło żo nych na te re nie te go ro dzin ne go ogro du dział ko we go w ce lu prze pro wa dze nia gło so wa nia w spra wie wy bo -
ru sto wa rzy sze nia ogro do we go, któ re bę dzie pro wa dzi ło ro dzin ny ogród dział ko wy”; Art.69 ust.2 „O ter mi nie ze bra nia dział kow ców, o któ rym
mo wa w ust.1 za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go za wia da mia dział kow ców za po mo cą li stów po le co nych lub prze sy łek nada nych pocz tą ku -
rier ską, wy sła nych co naj mniej 2 ty go dnie przed ter mi nem te go ze bra nia, do wszyst kich dział kow ców ko rzy sta ją cych z dzia łek po ło żo nych na te -
re nie te go ro dzin ne go ogro du dział ko we go. W za wia do mie niu po da je się cel zwo ły wa ne go ze bra nia”.

2 Usta wa o ROD z dnia 13 grud nia 2013 r. Art. 65 ust.1 pkt 1 „ Pol ski Zwią zek Dział kow ców, o któ rym mo wa w prze pi sach usta wy z dnia 8 lip -
ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych ( Dz.U. Nr 169, poz.1419, z późn.zm.), sta je się sto wa rzy sze niem ogro do wym w ro zu mie niu ni -
niej szej usta wy i za cho wu je oso bo wość praw ną”.

3 Usta wa o ROD z dnia 13 grud nia 2013 r. Art.73 ust.3 „Z dniem na by cia oso bo wo ści praw nej przez sto wa rzy sze nie ogro do we, o któ rym mo -
wa w ust.1, sta je się ono na stęp cą praw nym sto wa rzy sze nia ogro do we go, o któ rym mo wa w art.65 ust.1 pkt.1, w za kre sie praw i obo wiąz ków te -
re no wej jed nost ki or ga ni za cyj nej, któ rej do ty czy ła uchwa ła o wy od ręb nie niu ROD. Na stęp stwo praw ne obej mu je w szcze gól no ści pra wa do
nie ru cho mo ści zaj mo wa nych przez ro dzin ny ogród dział ko wy, wła sność in fra struk tu ry ogro do wej oraz środ ki na ra chun kach ban ko wych pro wa -
dzo nych dla te re no wej jed nost ki or ga ni za cyj nej”.

4 Usta wa o ROD z dnia 13 grud nia 2013 r. Art.73 ust.4 „Pod sta wę ra chun ko wą wy od ręb nie nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go sta no wi spra -
woz da nie fi nan so we te go ro dzin ne go ogro du dział ko we go, spo rzą dzo ne na dzień, o któ rym mo wa w ust.3 Sto wa rzy sze nie ogro do we, o któ rym mo -
wa w ust.1, zo bo wią za ne jest spła cić wszyst kie na leż no ści we wnątrz or ga ni za cyj ne przy słu gu ją ce sto wa rzy sze niu ogro do we mu, o któ rym mo wa
w art.65 ust.1 pkt 1, a po wsta łe przed dniem, o któ rym mo wa w ust.3”

5 Usta wa o ra chun ko wo ści Art.12 ust.2 pkt.2 „Na dzień za koń cze nia dzia łal no ści jed nost ki, w tym rów nież jej sprze da ży, za koń cze nia li kwi da -
cji lub po stę po wa nia upa dło ścio we go, o ile nie na stą pi ło je go umo rze nie”



RACHUNEK WYNIKÓW
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

im .………………………………………………………………………………

w…………………………………………………………………

NA DZIEŃ POPRZEDZAJĄCY WYODRĘBNIENIE ROD
zg z art. 73 ust. 4 Ustawy z 13 grudnia 2013 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Za łącz ni k 2

A PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (I+II+III)

710 I Składka członkowska (1+2)

1 składka członkowska bieżąca

2 składka członkowska zaległa

711 II Opłaty na rzecz ROD (§82 ust. 7 Statutu PZD) 

712 III Ekwiwalent za nieprzep.godziny na rzecz ogrodu

503 B STATUTOWE KOSZTY DZIAŁANIA OGRODU ( 1 do 10 )

400 1 Amortyzacja

401 2 Zużycie materiałów i energii

402 3 Usługi obce

403 4 Podatki i opłaty

404 5 Wynagrodzenia

405 6 Świadczenia na rzecz pracowników

406 7 Koszty podróży

408 8 Środki zg z Uchwałami 143/07 i 190/09 Prezydium KR PZD 
oraz Uchwałą 7/XIII/2009 KR PZD

409 9 Pozostałe koszty

409 10 Odpis na fundusze własne i celowe

C NADWYŻKA (NIEDOBÓR) na dział.statutowej (A-B)

732 D Wartość sprzedanych towarów

730/720 E Sprzedaż wewn.produktów, towarów i usług

750 F Przychody finansowe

751 G Koszty finansowe

760 H Pozostałe przychody

761 I Pozostałe koszty

740 J Dotacje na dział.stat.(otrzymane)

K Nadwyżka brutto (niedobór) (C-D+E+F-G+H-I+J)

L Zyski i straty nadzwyczajne

770 1 Zyski nadzwyczajne

780 2 Straty nadzwyczajne

860 NADWYŻKA NETTO (NIEDOBÓR) (K+L)

KSIĘGOWY
.............................................

(podpis)

SKARBNIK
.............................................

(podpis)

PREZES
.............................................

(podpis)

................................... dnia .................................

KONTO LP. TREÂå WYKONANIE WYKONANIE %
na ........ na ......... kol.5/4

1 2 3 4 5 6
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z FUNDUSZU ROZWOJU

ROD………………………………………………………………………………

w…………………………………………………………………

NA DZIEŃ POPRZEDZAJĄCY WYODRĘBNIENIE ROD
zg z art. 73 ust. 4 Ustawy z 13 grudnia 2013 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Za łącz ni k 3

A STAN NA POCZĄTEK OKRESU

B WPŁYWY RAZEM ( C+D+E+F+G+H+I)

C WPŁYWY Z ZEWNĄTRZ ( 1+2+3+4)

1 Wpłaty i świadczenia zakładów pracy

2 Dotacje udzielone z budżetu terenowego

3 Odszkod.otrzym.wskutek likwid.ROD za składniki majątkowe 
stanowiące własność Związku

4 Inne *

D WPŁYWY Z WPŁAT OD UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK (1+2+3+4)

1 Opłata inwestycyjna (§ 70 p.2Statutu)

2 Opłaty na inwestycje i remonty (§82 p.9 Statutu PZD i §149 ust.1 
p 2 Regulaminu ROD)

3 Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny przy prowadzonej 
w ogrodzie inwestycji  (§82 p.8 Statutu PZD i §149 ust. 1 
p. 3 Regulaminu ROD)

4 Inne *

E WPŁYWY Z WYKORZYST.MAJ.TRWAŁEGO PZD

F Z PODZIAŁU NADWYŻKI

G DOTACJE Z JEDNOSTKI NADRZ. (1+2)

1 z KR PZD

2 z OZ PZD

H ODSETKI BANKOWE

I INNE WPŁYWY *

J WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3+4)

1 Budowa nowej infrastr.w ROD

2 Remonty i moder.urządz. ROD

3 Zwrot opłat inwestycyjnych

4 Inne*

STAN FUNDUSZU (A+B-J)

KSIĘGOWY
.............................................

(podpis)

SKARBNIK
.............................................

(podpis)

PREZES
.............................................

(podpis)

................................... dnia .................................

LP. TREÂå WYKONANIE WYKONANIE %
na ........ na ......... kol. 4/3

1 2 3 4 5

*podać tytuły
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Za łącz ni k 4

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO

ROD………………………………………………………………………………

w…………………………………………………………………

NA DZIEŃ POPRZEDZAJĄCY WYODRĘBNIENIE ROD
zg z art. 73 ust. 4 Ustawy z 13 grudnia 2013 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

KSIĘGOWY
.............................................

(podpis)

SKARBNIK
.............................................

(podpis)

PREZES
.............................................

(podpis)

................................... dnia .................................

Ilość nowych członków ................................... 

LP. TREÂå WYKONANIE WYKONANIE %
na ........ na ......... kol. 4/3

1 2 3 4 5

*podać tytuły

A STAN NA POCZĄTEK ROKU

B PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3)

1 Wpływy z wpisowego pozostające w ROD(bież i zaległe)

2 Inne przychody *

3 Odsetki bankowe 

C KOSZTY OGÓŁEM ( 1+2+3 )

1 Zakup literatury fachowej

2 Wdrażanie wiedzy ogrodniczej - szkolenia

3 Inne koszty *

STAN FUNDUSZU ( A+B-C)
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Od po cząt ku ist nie nia, PZD po dej mo wał licz ne dzia ła -
nia zwią za ne z re gu la cją sta nu praw ne go grun tów ROD.
Dzię ki wiel kie mu za an ga żo wa niu i wy tę żo nej pra cy PZD
uda ło się prze jąć w użyt ko wa nie wie czy ste po nad 63%
grun tów ogro dów. Ist nie je jed nak bli sko 14 000 ha grun -
tów ROD, gdzie PZD nie jest w sta nie wy le gi ty mo wać
się ty tu łem praw nym. W szcze gól no ści do ty czy to ogro -
dów, któ re po wsta ły przed 1981 ro kiem i by ły za kła da ne
przez gmi ny i za kła dy pra cy, od któ rych PZD w wie lu
przy pad kach otrzy mał tyl ko szcząt ko we do ku men ty do -
ty czą ce praw do grun tów.

No wa usta wa o ROD stwo rzy ła moż li wość ure gu lo wa -
nia sy tu acji praw nej tych grun tów ROD. W art. 76 usta wy
o ROD wpro wa dzo no moż li wość swo iste go „za sie dze nia”
przez PZD jak i in ne sto wa rzy sze nia ogro do we nie ru cho -
mo ści zaj mo wa nej przez ROD i uzy ska nia ty tu łu praw ne -
go w po sta ci użyt ko wa nia. Bę dzie to jed nak moż li we
wy łącz nie w od nie sie niu do grun tów ROD, bę dą cych wła -
sno ścią jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go bądź Skar bu
Pań stwa oraz speł nia ją cych jed ną z prze sła nek wy mie nio -
nych w art. 76 ust.1 pkt. 1-4 usta wy. W sto sun ku do ogro -
dów dział ko wych, któ re nie bę dą speł niać po wyż szych
prze sła nek, wła ści ciel nie ru cho mo ści w ter mi nie 24 mie -

się cy od dnia wej ścia w ży cie usta wy bę dzie mógł pod jąć
de cy zję o li kwi da cji ROD. Bę dzie jed nak zo bo wią za ny
do wy pła ty od szko do wań dla sto wa rzy sze nia ogro do we -
go i dział kow ców za na kła dy po czy nio ne na nie ru cho mo -
ści (art. 75 usta wy o ROD). 

Aby po móc ogro dom w re gu la cji sta nu praw ne go grun -
tów ROD Pre zy dium KR PZD w dniu 12 lu te go w dro -
dze uchwa ły nr 21/2014 przy ję ło wy tycz ne do art. 75 
i 76. W wy tycz nych tych zo sta ła okre ślo na do kład na pro -
ce du ra re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ca ło ści/ czę ści
ROD na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD, a tak że pro ce -
du ra li kwi da cji ca ło ści/ czę ści ROD na pod sta wie art. 75
usta wy o ROD.

Co do za sa dy po dej mo wa nie dzia łań zwią za nych z re gu -
la cją sta nu praw ne go grun tów ROD na pod sta wie art. 76
usta wy o ROD bę dzie na le żeć do Okrę go wych Za rzą dów
PZD. Ko niecz ne jed nak bę dzie wspar cie za rzą dów ROD,
któ re naj le piej zna ją sy tu ację praw ną ogro dów i są w po -
sia da niu do ku men tów, któ re po zwo lą ure gu lo wać stan
praw ny. 

Za chę ca my do ko rzy sta nia z przy ję tych roz wią zań!

przy go to wa ła
Mo ni ka Pil zak
WGG KR PZD

V. JAK UREGULOWAå STAN PRAWNY RODZINNYCH
OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, KTÓRE GO NIE MAJÑ

1. In for ma cja

2. Uchwa ła ws. wy tycz nych do art. 75 i 76 usta wy o ROD

UCHWAŁA NR 21/2014
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 12 lu te go 2014 r.
w spra wie wy tycz nych do art. 75 i 76 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 151 pkt. 3 w związ ku z
§ 151 ust.1 pkt. 1 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców w ce lu re ali za cji art. 75 i 76 usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z dnia 13 grud nia 2013 r. (Dz. U.
2014 poz. 40) po sta na wia, co na stę pu je:
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§1
1. Zo bo wią zać okrę go we za rzą dy PZD do usta le nia

ROD, zlo ka li zo wa nych na grun tach sta no wią cych wła -
sność Skar bu Pań stwa lub jed no stek sa mo rzą du te ry to rial -
ne go, do któ rych PZD nie mo że wy ka zać się w ca ło ści/
czę ści ty tu łem praw nym. Przez brak moż li wo ści wy ka za -
nia się ty tu łem praw nym na le ży ro zu mieć speł nie nie jed -
nej z po niż szych prze sła nek:

a) brak do ku men tu, z któ re go wy ni ka ty tuł praw ny PZD
do grun tu ROD (użyt ko wa nie wie czy ste, użyt ko wa nie,
wła sność) i tym sa mym brak moż li wo ści ujaw nie nia pra -
wa PZD do grun tu ROD w księ dze wie czy stej al bo

b) po sia da nie do ku men tu, z któ re go wy ni ka ty tuł praw -
ny PZD do grun tu ROD, ale brak moż li wo ści ujaw nie nia
pra wa PZD do grun tu ROD w księ dze wie czy stej 

2. W ce lu usta le nia ROD, o któ rych mo wa w ust. 1,
okrę go we za rzą dy PZD po win ny:

a) usta lić ROD, gdzie wła ści cie lem grun tu jest Skarb
Pań stwa lub jed nost ka sa mo rzą du te ry to rial ne go,

b) do ko nać prze glą du do ku men ta cji praw nej ROD pod
ką tem ty tu łu praw ne go PZD do grun tów ROD,

c) spraw dzić za pi sy w księ gach wie czy stych pod ką tem
ujaw nie nia w nich praw przy słu gu ją cych PZD do grun -
tów ROD. 

§2
1. Po usta le niu ROD, o któ rych mo wa w §1, okrę go we

za rzą dy PZD we współ pra cy z za rzą da mi ROD po win ny
zgro ma dzić do ku men ta cję do ty czą cą tych ROD, 
a w szcze gól no ści:

a) do ku men ty na po twier dze nie speł nie nia co naj mniej
jed nej z prze sła nek wy mie nio nych w art. 76 ust. 1 
pkt. 1-4 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

b) do ku men ty na po twier dze nie zmian, ja kie mia ły miej -
sce po da cie wy da nia do ku men tów, o któ rych mo wa 
w pkt. a) np. syn chro ni za cja zmian ewi den cyj nych, za -
świad cze nie o zmia nie ozna cze nia dzia łek w ob rę bach
ewi den cyj nych

2. Na po twier dze nie speł nie nia prze słan ki z art. 76 
ust. 1 pkt. 1 usta wy (zgod no ści ist nie nia ROD z za pi sa mi
miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go na
dzień wej ścia w ży cie usta wy o ROD) na le ży zgro ma dzić:

a) wy pi sy i wy ry sy z miej sco wych pla nów za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go z prze zna cze niem ROD na „zie -
leń dział ko wą”

3. Na po twier dze nie speł nie nia prze słan ki z art. 76 
ust. 1 pkt. 2 usta wy (związ ku na by cia wła sno ści nie ru cho -
mo ści przez Skarb Pań stwa z or ga ni za cją ogro du i 30-let -
nie go okre su zaj mo wa nia tej nie ru cho mo ści przez

dział kow ców na dzień wej ścia w ży cie usta wy o ROD)
na le ży zgro ma dzić:

a) do ku men ty po twier dza ją ce, że ROD funk cjo nu je na
nie ru cho mo ści po nad 30 lat np. do ku men ty zwią za ne 
z człon ko stwem, pro to ko ły z wal nych ze brań człon ków,
pro to ko ły zdaw czo -od bior cze nie ru cho mo ści, pro to ko ły
od bio ru ro bót bu dow la nych, spra woz da nia ze sta nu za go -
spo da ro wa nia POD (druk WUS POD-1).

b) do ku men ty, z któ rych wy ni ka, że na by cie wła sno ści
nie ru cho mo ści przez Skarb Pań stwa na stą pi ło w związ ku
z za kła da niem lub funk cjo no wa niem ROD np. de cy zje 
o wy własz cze niu by łych wła ści cie li nie ru cho mo ści pod ro -
dzin ny ogród dział ko wy

4. Na po twier dze nie speł nie nia prze słan ki z art. 76 
ust. 1 pkt. 3 usta wy (związ ku ko mu na li za cji nie ru cho mo -
ści z funk cjo no wa niem na niej ogro du i 30-let nie go okre -
su zaj mo wa nia tej nie ru cho mo ści przez dział kow ców na
dzień wej ścia w ży cie usta wy o ROD) na le ży zgro ma dzić:

a) do ku men ty po twier dza ją ce, że ROD funk cjo nu je na
nie ru cho mo ści po nad 30 lat np. do ku men ty zwią za ne 
z człon ko stwem, pro to ko ły z wal nych ze brań człon ków,
pro to ko ły zdaw czo -od bior cze nie ru cho mo ści, pro to ko ły
od bio ru ro bót bu dow la nych, spra woz da nia ze sta nu za go -
spo da ro wa nia POD (druk WUS POD-1).

b) do ku men ty, z któ rych wy ni ka, że na by cie wła sno ści
nie ru cho mo ści przez jed nost kę sa mo rzą du te ry to rial ne go
na stą pi ło w związ ku z funk cjo no wa niem ROD np. de cy -
zje ko mu na li za cyj ne wraz z kar ta mi in wen ta ry za cyj ny mi
nie ru cho mo ści, z któ rych wy ni ka ist nie nie ROD na te re nie
ob ję tym ko mu na li za cją

5. Na po twier dze nie speł nie nia prze słan ki z art. 76 
ust. 1 pkt. 4 usta wy (po sia da nia przez ogród lo ka li za cji
sta łej bądź na by cia sta tu su ogro du sta łe go na pod sta wie
art. 11 ust. 3 i art. 33 usta wy z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych na dzień wej ścia w ży -
cie usta wy o ROD) na le ży zgro ma dzić:

a) do ku men ty po twier dza ją ce lo ka li za cję i tym sa mym
sta tus ROD tj. de cy zje o lo ka li za cji sta łej i cza so wej, de -
cy zje za twier dza ją ce plan re ali za cyj ny, in for ma cje o te re -
nie wy da ne w opar ciu o miej sco wy plan za go spoda -
ro wa nia prze strzen ne go.

6. Do ku men ty wy mie nio ne w ust. 2-5 sta no wią przy kła -
do we wy li cze nie. Osta tecz nie to or gan ad mi ni stra cji, 
o któ rym mo wa w § 3 ust. 3 uchwa ły do ko na na oce ny
wia ry god no ści przed ło żo nych do ku men tów na po twier -
dze nie speł nie nia przez ROD jed nej z prze sła nek okre ślo -
nych w art. 76 ust. 1 pkt. 1-4 usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. 

Roz dział I
Re gu la cja sta nu praw ne go grun tów ROD na pod sta wie

art. 76 usta wy o ROD
(po twier dze nie pra wa u˝yt ko wa nia PZD do ca łoÊci/cz´ci grun tu ROD)
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§ 3
1. Po uzy ska niu do ku men ta cji, o któ rej mo wa w § 2,

okrę go we za rzą dy PZD po win ny wy stą pić do wła ści cie la
grun tu ROD z wnio skiem o wy da nie de cy zji po twier dza -
ją cej na by cie przez PZD do grun tu ROD pra wa użyt ko -
wa nia – w ro zu mie niu prze pi sów usta wy z dnia 23
kwiet nia 1964 r. – Ko deks cy wil ny. Wy da nie de cy zji po -
win no na stą pić w po stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym. 

2. Do wnio sku, o któ rym mo wa w ust. 1 na le ży za łą -
czyć:

a) do ku men ty na po twier dze nie speł nie nia co naj mniej
jed nej z prze sła nek wy mie nio nych w art. 76 ust. 1 pkt. 1-
4 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

b) do ku men ty na po twier dze nie zmian, ja kie mia ły miej -
sce po da cie wy da nia tych do ku men tów

c) peł no moc nic two (sta łe) udzie lo ne przez Kra jo wą Ra -
dę PZD dla OZ PZD do re pre zen ta cji PZD. 

3. Wnio sek, o któ rym mo wa w ust. 1 na le ży zło żyć :
a) w za kre sie grun tu ROD, bę dą ce go wła sno ścią Skar -

bu Pań stwa - do sta ro sty (wy ko nu ją ce go za da nia w za kre -
su ad mi ni stra cji pu blicz nej)

b) w za kre sie grun tu ROD, bę dą ce go wła sno ścią gmi ny
- do wój ta/ bur mi strza/ pre zy den ta mia sta 

c) w za kre sie grun tu ROD, bę dą ce go wła sno ścią po wia -
tu - do sta ro sty 

d) w za kre sie grun tu ROD, bę dą ce go wła sno ścią wo je -
wódz twa - do mar szał ka wo je wódz twa. 

Ko pię wnio sku na le ży prze słać do Kra jo wej Ra dy PZD. 

§ 4
Po uzy ska niu osta tecz nej de cy zji po twier dza ją cej na by -

cie pra wa użyt ko wa nia do grun tu ROD okrę go we za rzą -
dy PZD po win ny wy stą pić do:

1. są du re jo no we go wy dzia łu ksiąg wie czy stych wła ści -
we go ze wzglę du na miej sce po ło że nia ROD z wnio skiem
o ujaw nie nie pra wa użyt ko wa nia PZD w księ dze wie czy -
stej (w dzia le III księ gi wie czy stej ja ko ogra ni czo ne go pra -
wa rze czo we go), o ile w tym za kre sie nie bę dzie wy ma-
ga ny wnio sek wła ści cie la grun tu, o któ ry w ra zie po trze -
by na le ży wy stą pić

2. Kra jo wej Ra dy PZD z wnio skiem o za ak cep to wa nie
wpro wa dzo nych zmian w Re je strze ROD KR PZD i prze -
słać od po wied nie do ku men ty:

a) kar tę re je stra cyj ną A, 
b) uchwa łę Pre zy dium OZ PZD w spra wie re gu la cji ty -

tu łu praw ne go do grun tu ROD (wraz z opi sem sta nu praw -
ne go przed i po zmia nach).

c) osta tecz ną de cy zję po twier dza ją cą na by cie przez PZD
pra wa użyt ko wa nia,

d) za wia do mie nie/od pis z księ gi wie czy stej zwią za ny 
z ujaw nie niem pra wa użyt ko wa nia PZD w KW.

§ 5
Dzia ła nia, o któ rych mo wa w § 1-4 uchwa ły po win ny

zo stać pod ję te nie zwłocz nie, nie póź niej niż w cią gu 24
mie się cy od dnia wej ścia w ży cie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych (tj. do dnia 18 stycz nia 2016 r.).

§ 6
Li kwi da cja ca ło ści/ czę ści ROD na pod sta wie art. 75

usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych mo że być do -
ko na na wy łącz nie po łącz nym speł nie niu prze sła nek:

1. PZD nie jest w sta nie wy ka zać się ty tu łem praw nym
do grun tu ROD, bę dą ce go wła sno ścią Skar bu Pań stwa
bądź jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go) oraz

2. ROD nie speł nia co naj mniej jed nej z prze sła nek wy -
mie nio nych w art. 76 ust. 1 usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

§ 7
1. Li kwi da cja ca ło ści/czę ści ROD po win na być po prze -

dzo na po stę po wa niem ad mi ni stra cyj nym za ini cjo wa nym
wy łącz nie przez wła ści cie la grun tu, za koń czo nym wy da -
niem de cy zji o li kwi da cji ca ło ści/ czę ści ROD przez:

a) w za kre sie grun tu ROD, bę dą ce go wła sno ścią Skar -
bu Pań stwa – sta ro stę (wy ko nu ją ce go za da nia w za kre su
ad mi ni stra cji pu blicz nej)

b) w za kre sie grun tu ROD, bę dą ce go wła sno ścią gmi ny
- wój ta/ bur mi strza/ pre zy den ta mia sta 

c) w za kre sie grun tu ROD, bę dą ce go wła sno ścią po wia -
tu – sta ro stę 

d) w za kre sie grun tu ROD, bę dą ce go wła sno ścią wo je -
wódz twa - mar szał ka wo je wódz twa.

2. W po stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym, o któ rym mo wa
w ust.1, okrę go we za rzą dy PZD po win ny ak tyw nie
uczest ni czyć i re pre zen to wać in te re sy PZD na pod sta wie
peł no moc nic twa (sta łe go) udzie lo ne go przez Kra jo wą Ra -
dę PZD dla OZ PZD. 

O spo so bie re pre zen ta cji po wi nien być nie zwłocz nie po -
in for mo wa ny or gan pro wa dzą cy po stę po wa nie ad mi ni -

Roz dział II
Likwidacja całoÊci/cz´Êci ROD 

na podstawie art. 75 usta wy o ROD
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stra cyj ne. In for ma cję o to czą cym się po stę po wa niu ad mi -
ni stra cyj nym na le ży prze ka zać do KR PZD. 

§ 8
1. Po wy da niu de cy zji o li kwi da cji ca ło ści/ czę ści ROD,

okrę go we za rzą dy PZD po win ny do kład nie zba dać jej
treść, w szcze gól no ści za sad ność li kwi da cji oraz wy so -
kość i spo sób usta le nia od szko do wa nia na leż ne go PZD na
na kła dy po czy nio ne na nie ru cho mo ści. 

2. W ra zie po trze by okrę go we za rzą dy PZD po win ny
sko rzy stać ze środ ków od wo ław czych, jak rów nież za -
dbać o uczest ni cze nie w po stę po wa niu dział kow ców, któ -
rym przy słu gu je pra wo do od szko do wa nia w związ ku z
li kwi da cją ca ło ści/ czę ści ROD.

3. Zło że nie od wo ła nia od de cy zji nie wstrzy mu je jej wy -
ko na nia w czę ści do ty czą cej wy da nia grun tu, o czym sta -
no wi art. 75 ust. 4 usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. 

§9
Po wy da niu grun tu ROD ob ję te go li kwi da cją oraz po

wy pła ce niu od szko do wań dla PZD i dział kow ców okrę go -
we za rzą dy PZD po win ny wy stą pić do Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD z wnio skiem o pod ję cie uchwa ły w
spra wie do ko na nia zmian w Re je strze ROD z związ ku z
li kwi da cją ca ło ści/ czę ści ROD pod sta wie art. 75 usta wy
o ROD i prze słać od po wied nie do ku men ty tj.

1. uchwa łę pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD w
spra wie stwier dze nia li kwi da cji czę ści/ ca ło ści ROD wraz
uza sad nie niem oraz do kład nym wska za niem dzia łek geo -
de zyj nych i ro dzin nych, któ re ma ją ulec li kwi da cji, 

2. osta tecz ną de cy zję o li kwi da cji ca ło ści/ czę ści ROD
oraz 

3. spra woz da nie z li kwi da cji, obej mu ją ce speł nie nie wa -
run ków okre ślo nych w art. 75 ust. 2 usta wy o ROD.

Da ne li kwi do wa ne go ROD po win ny być uprzed nio
uzgod nio ne w Re je strze ROD KR PZD.

§10
1. De cy zja o li kwi da cji ca ło ści/ czę ści ROD mo że być

wy da na w ter mi nie 24 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych tj. do dnia 18
stycz nia 2016 r. W przy pad ku bra ku wy da nia de cy zji w
tym ter mi nie, PZD sta je się użyt kow ni kiem grun tu ROD.
Do uzy ska nia po twier dze nia na by cia użyt ko wa nia PZD
sto su je się od po wied nio prze pi sy roz dzia łu I (§ 3-4) bez
ko niecz no ści udo ku men to wa nia speł nie nia prze sła nek z
art. 76 ust. 1 pkt. 1-4 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. 

2. W przy pad ku nie uza sad nio nej od mo wy wy da nia de -
cy zji na po twier dze nie na by cia przez PZD pra wa użyt ko -
wa nia do grun tu ROD na le ży bez względ nie sko rzy stać ze
środ ka od wo ław cze go. 

§11
Nie za leż nie od za dań wy ni ka ją cych z roz dzia łu 

I uchwa ły, okrę go we za rzą dy PZD po win ny zin ten sy fi ko -
wać dzia ła nia zwią za ne z po zy ska niem do ku men ta cji do -
ty czą cej ty tu łu praw ne go PZD do grun tów ROD,
przy stą pie niem do ujaw nia nia pra wa użyt ko wa nia wie -
czy ste go oraz pra wa użyt ko wa nia PZD do grun tów ROD
w księ gach wie czy stych oraz za pew nie niem ist nie nia
ROD w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go. 

§12
Re ali za cja za dań, o któ rym mo wa w ust.1, po win na od -

by wać się we współ pra cy z za rzą da mi ROD, w opar ciu o

uchwa łę nr 103/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 04.06.2007 r. w spra wie prze glą du do ku men ta cji
do ty czą cej grun tów ROD i ujaw nia nia w księ gach wie czy -
stych praw przy słu gu ją cych PZD do tych grun tów, uchwa -
łę nr 119/2005 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
20.10.2005 r. w spra wie ujaw nia nia w księ gach wie czy -
stych praw przy słu gu ją cych PZD do te re nów ROD oraz
uchwa łę nr 102/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 4.06.2007 r. w spra wie stu dium i pla nów za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go two rzo nych przez gmi ny. 

§13
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

Roz dział III
Regulacja stanu prawnego ROD
na podstawie ogólnych zasad
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o na tych mia sto we wy da nie nie ru cho mo ści i za pła tę od -
szko do wań za bez u mow ne ko rzy sta nie, bez moż li wo ści
uzy ska nia przez Zwią zek i dział kow ców cho ciaż by od -
szko do wa nia za ich ma ją tek ogro do wy. 

Ze wzglę du na nie do pusz czal ność dal sze go utrzy my wa -
nia sta nu nie pew no ści dział kow ców co do sy tu acji praw -
nej grun tów ROD i utrzy my wa nia zwią za nych z tym
za gro żeń w art. 76 usta wy o ROD wpro wa dzo no moż li -
wość swo iste go „za sie dze nia” przez PZD jak i in ne sto wa -
rzy sze nia ogro do we nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez
ROD i uzy ska nia ty tu łu praw ne go w po sta ci użyt ko wa -
nia. Bę dzie to jed nak moż li we wy łącz nie w od nie sie niu
do grun tów ROD, bę dą cych wła sno ścią jed no stek sa mo -
rzą du te ry to rial ne go bądź Skar bu Pań stwa oraz speł nia ją -
cych jed ną z prze sła nek wy mie nio nych w art. 76 ust.1 pkt.
1-4 usta wy (te ren ROD prze zna czo no w miej sco wym pla -
nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go pod ogród dział ko -
wy, al bo ROD funk cjo nu je po nad 30 lat, a na by cie
wła sno ści grun tu przez Skarb Pań stwa lub gmi nę na stą pi -
ło w związ ku z za kła da niem bądź funk cjo no wa niem na nim
ogro du, al bo gdy ogród, w chwi li wej ścia w ży cie usta wy
o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych z 1981 r., miał
usta lo ną lo ka li za cję sta łą, al bo prze kształ cił się z ogro du
cza so we go w sta ły na mo cy prze pi sów tej że usta wy). 

W sto sun ku do ogro dów dział ko wych, któ re nie bę dą
speł niać po wyż szych prze sła nek, wła ści ciel nie ru cho mo -
ści w ter mi nie 24 mie się cy od dnia wej ścia w ży cie usta -
wy bę dzie mógł pod jąć de cy zję o li kwi da cji ROD. Bę dzie
jed nak zo bo wią za ny do wy pła ty od szko do wań dla sto wa -
rzy sze nia ogro do we go i dział kow ców za na kła dy po czy -
nio ne na nie ru cho mo ści (art. 75 usta wy o ROD). 

Bio rą po wyż sze pod uwa gę oraz ma jąc na dzie je, że
dzię ki art. 76 i 75 usta wy o ROD uda się w koń cu ure gu -
lo wać ty tuł praw ny do grun tów wszyst kich ROD, za pew -
nić dział kow com spo koj ne ko rzy sta nie z dzia łek oraz
umoż li wić ogro dom bez piecz ne funk cjo no wa nie i pew ną
przy szłość, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po sta no wi ło
jak na wstę pie.

Dzia ła nia w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go grun tów
ROD by ły po dej mo wa ne przez Zwią zek od cza sów je go
po wsta nia. Wie le wy sił ku pod ję to w za kre sie unor mo wa -
nia sy tu acji praw nej grun tów ogro dów za kła da nych jesz -
cze przed wej ściem w ży cie usta wy o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych z 6 ma ja 1981 r., któ re za kła da ne
by ły przez sa mo rzą dy, za kła dy pra cy, i spół dziel nie pro -
duk cyj ne. Z dniem wej ścia w ży cie usta wy o POD (i ob -
ję cia przez PZD wszyst kich ogro dów) Zwią zek prze jął na
sie bie ko niecz ność po zy ska nia do ku men ta cji for mal no -
-praw nej, któ rą od za ło ży cie li ogro dów otrzy mał 
w „szcząt ko wej” po sta ci. 

Dzia ła nia Związ ku mia ły rów nież na ce lu ure gu lo wa nie
ty tu łu praw ne go do grun tów ROD i ujaw nie nie go w księ -
gach wie czy stych, zwłasz cza użyt ko wa nia, któ re nie pod -
le ga obo wiąz ko we mu wpi so wi. W tym za kre sie Zwią zek
mo że po szczy cić się ogrom nym osią gnię ciem, gdyż 
w opar ciu o usta wę o pra cow ni czych ogro dach dział ko -
wych z 6 ma ja 1981 r., a w szcze gól no ści o jej no we lę 
z 23 czerw ca 1995 roku, Pol ski Zwią zek Dział kow ców
prze jął w użyt ko wa nie wie czy ste po nad 63 % grun tów
ogro dów. Ta ki stan rze czy osią gnię to w wy ni ku wie lo let -
nich wy sił ków i wy tę żo nej pra cy, a nie kie dy wręcz i wal -
ki or ga nów Związ ku. W chwi li obec nej PZD jest
użyt kow ni kiem wie czy stym 62,78% grun tów ROD, któ -
re są ujaw nio ne w księ dze wie czy stej. Jest też użyt kow ni -
kiem 37,06 % grun tów ROD (z cze go tyl ko 6,07%
grun tów ROD uda ło się ujaw nić w księ dze wie czy stej).
Tym sa mym, łącz nie w sto sun ku do oko ło 70% grun tów
ROD PZD ma ure gu lo wa ny ty tuł praw ny przez co na le ży
ro zu mieć do ku ment na po twier dze nie ty tu łu praw ne go
PZD do grun tu ROD oraz ujaw nio ne pra wo w księ dze
wie czy stej. 

To po wo du je, że do bli sko 14 000 ha, co sta no wi oko ło
30% po wierzch ni grun tów ROD, PZD nie jest w sta nie
wy ka zać się ty tu łem praw nym (bądź jest on pod wa ża ny). 

To z ko lei po wo du je, że le gal ność ist nie nia wie lu ROD
jest kwe stio no wa na, a wła ści cie le wy stę pu ją z po zwa mi

UZASADNIENIE

War sza wa, dnia 12 lu te go 2014 r.

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI
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W dniu 12 lu te go 2014 r. Pre zy dium KR PZD pod ję ło
uchwa łę nr 32/2014 w spra wie zmian i uchy le nia prze -
pi sów PZD z za kre su spraw go spo dar ki grun ta mi
ROD, któ re są nie zgod ne z no wą usta wą o ROD.

W szcze gól no ści zo sta ły uchy lo ne:
1) UCHWAŁA NR 33/2010 PREZYDIUM KR PZD 

z dnia 11.03.2010 r. w spra wie przej mo wa nia grun tów
przez PZD w try bie art. 10 ust. 1 i 2 Usta wy o ROD (Biu -
le tyn In for ma cyj ny 4/2010)

2) UCHWAŁA Nr 5/2006 PREZYDIUM KR PZD 
z dnia 26.01.2006 r. w spra wie re ali za cji za pi sów art. 14
ust.1 i 2 usta wy o ROD (Biu le tyn In for ma cyj ny 3/2006)

3) UCHWAŁA NR 6/2006 PREZYDIUM KR PZD 
z dnia 26.01.2006 r. w spra wie peł no moc nic twa szcze gól -
ne go słu żą ce go do re ali za cji art. 14 ust. 2 usta wy o ROD
z dnia 8 lip ca 2005 r. (Biu le tyn In for ma cyj ny 3/2006)

4) UCHWAŁA NR 7/2006 PREZYDIUM KRAJO-
WEJ RADY PZD z dnia 26.01.2006 r. w spra wie usta le -
nia pod sta wo wych za pi sów, ja kie po win na uwzględ niać
treść umo wy no ta rial nej za wie ra nej po mię dzy PZD, któ -
re go grunt jest w użyt ko wa niu wie czy stym lub sta no wi je -
go wła sność, a człon kiem Związ ku (Biu le tyn In for ma-
cyj ny 3/2006)

Uchy le nie tych uchwał zwią za ne by ło ze zmia ną za sad
i try bu na by wa nia grun tów na po trze by ROD oraz znie sie -

niem pra wa użyt ko wa nia do dział ki w ROD (w ro zu mie -
niu Ko dek su cy wil ne go) i za stą pie niem go dzier ża wą
dział ko wą.

Zo sta ła rów nież zmie nio na UCHWALA NR 195/2010
PREZYDIUM KR PZD z dnia 06.10.2010 r. w spra wie
za dań dla okrę go wych za rzą dów PZD w za kre sie rosz czeń
do grun tów ROD (nie pu bli ko wa na w Biu le ty nie In for ma -
cyj nym PZD). 

Zmia na zwią za na jest z wy kre śle niem za pi su, któ ry zo -
bo wią zy wał OZ PZD do pod no sze nia w trak cie po stę po -
wań są do wych i ad mi ni stra cyj nych unor mo wań za war-
tych w art. 24 usta wy o ROD (prze pis ten zo stał za kwe stio -
no wa ny przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny i z dniem wej ścia
w ży cie no wej usta wy o ROD stra cił moc). 

W je go miej sce po ja wi ły się art. 25 i art. 26 usta wy 
o ROD, któ re Okrę gi ma ją pod no sić w trak cie po stę po -
wań zwią za nych z re ali za cją rosz czeń osób trze cich do
grun tu ROD. Ar ty ku ły te na kła da ją na Skarb Pań stwa al -
bo jed nost kę sa mo rzą du te ry to rial ne go, bę dą cych wła ści -
cie la mi grun tu obo wiąz ki w za kre sie wy pła ty od szko do -
wa nia dla dział kow ców oraz sto wa rzy szeń ogro dach 
(w tym PZD) w przy pad ku ko niecz no ści li kwi da cji ROD,
a w przy pad ku zwro tu wy własz czo nej nie ru cho mo ści 
– rów nież od two rze nia ogro du.

przy go to wa ła
Mo ni ka Pil zak
WGG KR PZD

VI. PREZYDIUM KR PZD UCHYLIŁO I ZMIENIŁO
UCHWAŁY NIEZGODNE Z NOWÑ USTAWÑ 
(NOWA UCHWAŁA WS. ROSZCZE¡)

1. Wstęp

2. Uchwa ła w spra wie zmian i uchy le nia prze pi sów PZD z za kre su go spo dar ki grun ta mi

UCHWAŁA NR 32/2014
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 12 lu te go 2014 r.
w spra wie zmian i uchy le nia prze pi sów PZD z za kre su go spo dar ki grun ta mi

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 151 pkt.3 w związ ku z

§ 150 ust. 1 pkt. 1 Sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców po sta na wia zwe ry fi ko wać prze pi sy PZD z za kre su
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go spo dar ki grun ta mi ROD pod ką tem ich zgod no ści z
usta wą z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych w na stę pu ją cym za kre sie:

§ 1
Wpro wa dzić zmia ny w na stę pu ją cych prze pi sach PZD

w za kre sie go spo dar ki grun ta mi ROD:
1) UCHWALE NR 195/2010 PREZYDIUM KR PZD z

dnia 06.10.2010 r. w spra wie za dań dla okrę go wych za -
rzą dów PZD w za kre sie rosz czeń do grun tów ROD:

a) roz dział III pkt. 2 otrzy mu je no we brzmie nie: „W po -
stę po wa niach zwią za nych z re ali za cją rosz czeń osób trze -
cich do grun tu ROD lub je go czę ści pod no sić ure gu -
lo wa nia wy ni ka ją ce z art. 25 i 26 usta wy z dnia 13 grud -
nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ re na -
kła da ją na Skarb Pań stwa al bo jed nost kę sa mo rzą du
te ry to rial ne go, bę dą cych wła ści cie la mi grun tu obo wiąz ki
w za kre sie wy pła ty od szko do wa nia, a w przy pad ku zwro -
tu wy własz czo nej nie ru cho mo ści - rów nież od two rze nia
ogro du. Art. 25 i 26 po wi nien być rów nież sto so wa ny do
spraw wszczę tych, a nie za koń czo nych przed wej ściem 
w ży cie usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych”.

§ 2
Uchy lić na stę pu ją ce prze pi sy PZD w za kre sie go spo -

dar ki grun ta mi ROD:
1) UCHWAŁĘ NR 33/2010 PREZYDIUM KR PZD z

dnia 11.03.2010 r. w spra wie przej mo wa nia grun tów przez
PZD w try bie art. 10 ust. 1 i 2 Usta wy o ROD

2) UCHWAŁĘ Nr 5/2006 PREZYDIUM KR PZD z
dnia 26.01.2006 r. w spra wie re ali za cji za pi sów art. 14
ust.1 i 2 usta wy o ROD

3) UCHWAŁĘ NR 6/2006 PREZYDIUM KR PZD z
dnia 26.01.2006 r. w spra wie peł no moc nic twa szcze gól ne -
go słu żą ce go do re ali za cji art. 14 ust. 2 usta wy o ROD z
dnia 8 lip ca 2005 r. 

4) UCHWAŁĘ NR 7/2006 PREZYDIUM KRAJOWEJ
RADY PZD z dnia 26.01.2006 r. w spra wie usta le nia pod -
sta wo wych za pi sów, ja kie po win na uwzględ niać treść
umo wy no ta rial nej za wie ra nej po mię dzy PZD, któ re go
grunt jest w użyt ko wa niu wie czy stym lub sta no wi je go
wła sność, a człon kiem Związ ku.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

PREZES
Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
Win cen ty KULIK

War sza wa, dnia 12 lu te go 2014 r.

3. Za łącz nik do uchwa ły

UCHWAŁA NR 195/2010
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 6 paź dzier ni ka 2010 r.
(Tekst jed no li ty z uwzględ nie niem zmian wpro wa dzo nych

uchwa łą nr 32/2014 Pre zy dium KR PZD z dnia 12.02.2014 r.)

w spra wie za dań dla okrę go wych za rzą dów PZD w za kre sie rosz czeń 
do grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie uchwa ły nr 3/XVII/2010
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 23 wrze śnia 2010 r. w spra wie
rosz czeń w sto sun ku do grun tów ROD po sta wia okre ślić
za da nia dla okrę go wych za rzą dów PZD i tym sa mym li -
nię obro ny przed skut ka mi rosz czeń zgła sza nych przez
oso by fi zycz ne i praw ne do grun tów ROD:

I. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny bez względ nie
re ali zo wać uchwa łę nr 134/2004 Pre zy dium KR PZD z

dnia 28.10.2004 r. w spra wie pro ce du ry po stę po wa nia
w przy pad kach rosz czeń osób fi zycz nych i praw nych
zgła sza nych do grun tów ROD (Biu le tyn In for ma cyj -
ny PZD nr 8/2004), któ re po zwa la ją na bie żą co ana li -
zo wać prze bieg spraw rosz cze nio wych i wy pra co wać
me to dy obro ny Związ ku i dział kow ców przed ich ne -
ga tyw ny mi kon se kwen cja mi.

1. We wszyst kich Okrę go wych Za rzą dach PZD po wi -
nien być pro wa dzo ny re jestr rosz czeń do grun tów ROD
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oraz re per to rium spraw są do wych i ad mi ni stra cyj nych,
któ re udzie lą ak tu al nych in for ma cji, na ja kim eta pie jest
po stę po wa nie w da nej spra wie rosz cze nio wej oraz ja kie
środ ki praw ne na le ża ło by pod jąć, aby nie do szło do ko -
niecz no ści wy da nia grun tu, li kwi da cji ROD czy za pła ty
od szko do wa nia za bez u mow ne ko rzy sta nie. 

2. W każ dej spra wie zwią za nej z rosz cze niem zgła sza -
nym do grun tu ROD, Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du
PZD po win no w opar ciu o ana li zę praw ną i peł ną do ku -
men ta cję for mal no -praw ną zgro ma dzo ną w da nej spra -
wie, w for mie uchwa ły usta lać kie run ki po stę po wa nia.
Uchwa ła po win na być po dej mo wa na po wcze śniej szej,
do kład nej ana li zie praw nej zgło szo ne go rosz cze nia, do -
ko na nej przez rad cę praw ne go lub kan ce la rię praw ną
współ pra cu ją cą z Okrę go wym Za rzą dem PZD. Uchwa łę
Okrę go we go Za rzą du PZD na le ży za wsze za łą czać do
wnio sku do Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie o na by cia,
zby cia lub ob cią że nia pra wa PZD, któ re jest czę sto je dy -
nym roz wią za niem re gu la cji sta nu praw ne go grun tu ROD
zwią za nym z rosz cze niem.

3. Spra wa rosz cze nio wa po win na być na bie żą co ana li -
zo wa na przez Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD, któ -
re w za leż no ści od jej roz wo ju, ko lej nych eta pów
po stę po wa nia i roz strzy gnięć w spra wie jest zo bo wią za ne
w ra zie po trze by mo dy fi ko wać wcze śniej usta lo ne kie run -
ki po stę po wa nia.

4. Okrę go wy Za rząd PZD po wi nien bez zwłocz nie in -
for mo wać Kra jo wą Ra dę o prze bie gu spra wy rosz cze nio -
wej, prze sy ła jąc do wia do mo ści ko pie do ku men tów.
Bo wiem Kra jo wa Ra da spra wu je nad zór nad spra wa mi
pro wa dzo ny mi przez okrę gi.

5. W uza sad nio nych przy pad kach Kra jo wa Ra da PZD
obej mu je pro wa dze nie spraw rosz cze nio wych. Prze ję cie
spra wy na stę pu je na pod sta wie wnio sku Okrę go we go Za -
rzą du PZD, w któ rym na le ży wska zać przy czy ny i uza -
sad nić prze ka za nie spra wy do pro wa dze nia przez Kra jo wą
Ra dę PZD. Na tej pod sta wie Pre zes Związ ku po dej mu je
de cy zję, wska zu jąc oso bę od po wie dzial ną za dal sze pro -
wa dze nie spra wy rosz cze nio wej. 

6. Okrę go wy Za rząd PZD po wi nien sys te ma tycz nie in -
for mo wać Za rząd ROD, któ ry jest ob ję ty rosz cze niem o
sy tu acji praw nej ogro du, to czą cym się po stę po wa niu, no -
wych oko licz no ściach i za gro że niach dla dział kow ców. 

7. W ce lu rze tel nej oce ny spra wy rosz cze nio wej, do ku -
men ta cja for mal no -praw na ROD po win na być uzgod nio -
na z Re je strem ROD, a rosz cze nie ujaw nio ne w pro gra mie
Re jestr ROD, któ ry po sia da od po wied nią funk cję w tym
za kre sie. Uzgod nie nie sta nu praw ne go grun tów ROD z
Re je strem ko niecz ne jest rów nież w ce lu wy da nia ak tu al -
ne go wy pi su, któ ry w spra wach są do wych i ad mi ni stra -
cyj nych jest nie jed no krot nie je dy nym do ku men tem,
po twier dza ją cym pra wa PZD do grun tu ro dzin ne go ogro -
du dział ko we go.

II. Spra wy zwią za ne z rosz cze nia mi zgła sza ny mi do
grun tów ROD po win ny być pro wa dzo ne w Okrę go -
wych Za rzą dach PZD przez oso by po sia da ją ce od po -
wied nie kwa li fi ka cje i do świad cze nie w tym za kre sie.

1. W każ dym Okrę go wym Za rzą dzie PZD spra wy są -
do we i ad mi ni stra cyj ne z za kre su rosz czeń mu szą być po -
wie rzo ne za trud nio ne mu w OZ PZD in spek to ro wi ds.
te re no wo -praw nych lub rad cy praw ne mu. 

2. W przy pad ku po wie rze nia spra wy rosz cze nio wej do
pro wa dze nia przez ze wnętrz ną kan ce la rię praw ną, Okrę -
go we Za rzą dy PZD po win ny spra wo wać więk szy nad zór
nad jej prze bie giem oraz za pa dły mi roz strzy gnię cia mi. W
tym ce lu po win ni zo stać wy zna cze ni kon kret ni pra cow ni -
cy od po wie dzial ni za nad zór nad pro wa dze niem spra wy
rosz cze nio wej w Okrę go wym Za rzą dzie PZD.

3. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny współ pra co wać z
Kra jo wą Ra dą PZD. Współ pra ca po win na po le gać na do -
radz twie i ukie run ko wy wa niu dzia łań praw nych Okrę go -
wych Za rzą dów PZD w spra wach rosz cze nio wych. 

III. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny brać udział i
ak tyw nie uczest ni czyć we wszyst kich po stę po wa niach
są do wych i ad mi ni stra cyj nych zwią za nych z rosz cze -
nia mi zgła sza ny mi przez oso by fi zycz ne i praw ne. 

1. W przy pad ku, gdy by sąd bądź or gan ad mi ni stra cji od -
mó wił PZD przy mio tu stro ny, na le ży bez względ nie zło -
żyć śro dek od wo ław czy od ta kie go roz strzy gnię cia al bo
wzru szyć pra wo moc ny wy rok lub osta tecz ną de cy zję w
try bie wzno wie nia po stę po wa nia.

2. W po stę po wa niach zwią za nych z re ali za cją rosz czeń
osób trze cich do grun tu ROD lub je go czę ści pod no sić
ure gu lo wa nia wy ni ka ją ce z art. 25 i 26 usta wy z dnia 13
grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ -
re na kła da ją na Skarb Pań stwa al bo jed nost kę sa mo rzą du
te ry to rial ne go, bę dą cych wła ści cie la mi grun tu obo wiąz ki
w za kre sie wy pła ty od szko do wa nia, a w przy pad ku zwro -
tu wy własz czo nej nie ru cho mo ści - rów nież od two rze nia
ogro du. Art. 25 i 26 po wi nien być rów nież sto so wa ny do
spraw wszczę tych, a nie za koń czo nych przed wej ściem w
ży cie usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych.

3. W przy pad kach uza sad nio nych, zgod nie z uchwa łą z
dnia 26.11.2009 r. 5/XIII/2009 Kra jo wej Ra dy PZD w
spra wie utwo rze nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców
Fun du szu Obro ny Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 16/09), Okrę go we Za rzą dy
PZD mo gą ko rzy stać ze środ ków zgro ma dzo nych na Fun -
du szu Obro ny ROD, któ re są prze zna czo ne na po kry cie
kosz tów wy ni ka ją cych ze stwier dzo nych pra wo moc ny mi
wy ro ka mi są do wy mi zo bo wią zań z ty tu łu bez u mow ne go
ko rzy sta nia z grun tu przez PZD, wy da nia nie ru cho mo ści



Nie wie le, bo za le d wie kil ka dni, pol scy dział kow cy mo -
gli cie szyć się wej ściem w ży cie no wej usta wy o ROD.
Po wód? Zwią zek Miast Pol skich uznał, że za wie ra ona za -
pi sy nie zgod ne z kon sty tu cją i za po wie dział, że za mie rza
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zaj mo wa nych przez ROD, jak rów nież kosz tów zwią za -
nych z re gu la cją sta nu praw ne go nie ru cho mo ści, w tym
kosz tów są do wych i eg ze ku cyj nych za są dzo nych w po -
stę po wa niach są do wych i ad mi ni stra cyj nych.

IV. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny kon ty nu ować
ba da nia i po dej mo wać dzia ła nia w za kre sie re gu la cji
sta nu praw ne go grun tów ROD, w szcze gól no ści w za -
kre sie ujaw nia nia praw PZD w księ gach wie czy stych.
Czyn no ści te po win ny się od by wać przy więk szym za -
an ga żo wa niu i po mo cy za rzą dów ROD. 

1. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny spraw dzać za pi sy
i na bie żą co mo ni to ro wać stan ksiąg wie czy stych pro wa -
dzo nych dla grun tów ROD, aby w ra zie stwier dze nia

uwłasz cze nia się na nich za kła dów pra cy móc za kwe stio -
no wać ich pra wa.

2. W przy pad ku stwier dze nia, że ROD ma nie ure gu lo -
wa ny stan praw ny, wy ni ka ją cy z bra ku do ku men ta cji po -
twier dza ją cej pra wo PZD do grun tu, Okrę go we Za rzą dy
PZD po win ny wy stą pić do są dów wie czy sto -księ go wych
z wnio skiem o ujaw nie nie in for ma cji, że na da nym grun -
cie fi zycz nie funk cjo nu je ROD.

3. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny po zy ski wać źró -
dło wą do ku men ta cję for mal no -praw ną i ujaw niać w księ -
gach wie czy stych pra wa przy słu gu ją ce PZD, w
szcze gól no ści ogra ni czo ne pra wo rze czo we – użyt ko wa -
nie, któ re go wpis w III dzia le księ gi wie czy stej ma cha rak -
ter fa kul ta tyw ny, lecz ma zna cze nia dla po twier dze nia
ist nie nia ROD na nie ru cho mo ści. 

VII. ZWIÑZEK MIAST POLSKICH CHCE SKIEROWAå
NOWÑ USTAW¢ DZIAŁKOWÑ DO TK

War sza wa, dnia 6 paź dzier ni ka 2010 r.

PREZES
Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
Win cen ty KULIK

skie ro wać ją do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Czy rze czy -
wi ście cho dzi o nie kon sty tu cyj ne za pi sy, czy mo że ZMP
uwie ra coś zu peł nie in ne go…

1. In for ma cja

Nie od dziś trwa ta wal ka

Zwią zek Miast Pol skich jest zna ny pol skim dział kow -
com nie od dziś. Od daw na bo wiem to czy z ni mi dość za -
cię tą wal kę. I choć za zwy czaj po wo dy ukry wa pod
płasz czy kiem róż nych gór no lot nych ha seł, spra wa jest
dość pro sta i w rze czy wi sto ści spro wa dza się do chę ci
prze ję cia cen nych grun tów na któ rych znaj du ją się dział -
ki. Dy rek tor Związ ku Miast Pol skich An drzej Po raw ski
ni gdy nie ukry wał spe cjal nie te go, że nie pa ła zbyt nią
sym pa tią do ogro dów dział ko wych i wie lo krot nie w swo -
ich me dial nych wy po wie dziach przed sta wiał opi nię, ja -
ko by ogro dy dział ko we blo ko wa ły roz wój miast, bo w ich
miej scu mo gły by po wstać róż ne go ty pu in we sty cje. 

Rze czy wi ście, pa trząc na no wą usta wę dział ko wą je dy -
nie z tej per spek ty wy, mo że uznać, że nie jest ona zbyt do -
bra. W peł ni bo wiem za bez pie cza naj waż niej sze pra wa
dział kow ców i za pew nia im od szko do wa nie oraz te ren za -
mien ny w przy pad ku li kwi da cji ogro du. I to wła śnie m.in.
te gwa ran cje naj bar dziej uwie ra ją ZMP. 

W li ście skie ro wa nym do pre zy den ta Bro ni sła wa Ko -
mo row skie go Zwią zek Miast Pol skich kwe stio nu je obo -
wią zek wy da nia sto wa rzy sze niu li kwi do wa ne go ogro du
te re nu za stęp cze go oraz od two rze nia bu dyn ków i urzą -
dzeń ogro du. Do da jąc do te go za skar że nie art. 22, za kła -
da ją ce go obo wią zek wy pła ty sto wa rzy sze niu od szko do-
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szyb ko do pro wa dzi ło by do ich zni ka nia z po wierzch ni
miast. Mó wie nie więc w tym kon tek ście o nie kon sty tu -
cyj no ści usta wy, jest więc ko lej ną de ma go gią w wy ko na -
niu ZMP.

wa nia za skład ni ki ma jąt ko we nie pod le ga ją ce od two rze -
niu po kosz tach od two rze nio wych, otrzy mu je my czy tel ny
sy gnał, że Zwią zek Miast Pol skich chciał by uła twić so bie
li kwi da cję ogro dów bez obo wiąz ku ich od twa rza nia, co

Nie kon se kwen cja dzia ła nia

Za ska ku ją ce jest też to, że w skład Związ ku miast Pol -
skich wcho dzą mia sta, któ rych pre zy den ci czy bur mi strzo -
wie zło ży li pod pis po par cia pod no wą usta wą dział ko wą.
Jed ną z ta kich osób jest pre zy dent Po zna nia Ry szard Gro -
bel ny, któ ry jest rów no cze śnie pre ze sem Związ ku Miast
Pol skich. Cał kiem nie daw no, w świe tle ju pi te rów, zło żył
pod pis pod oby wa tel skim pro jek tem usta wy o ROD. Ab -
sur dal ne jest więc, że te raz je go pod pis wid nie je pod do -
ku men tem, w któ rym mo wa o nie kon sty tu cyj nych
za pi sach znaj du ją cych się w usta wie. Ta kiej nie kon se -
kwen cji dzia ła nia nie ro zu mie Zdzi sław Śli wa, pre zes OZ
Po znań, któ ry wie lo krot nie oso bi ście spo ty kał się z pre -

zy den tem Po zna nia i był za pew nia ny o po zy tyw nym na -
sta wie niu władz mia sta do ogro dów dział ko wych. Tak że
w swo ich me dial nych wy po wie dziach pre zy dent Gro bel -
ny za pew niał, że pro jekt oby wa tel ski jest mu bli ski, po -
dob nie jak ogro dy dział ko we, któ re w je go oce nie
po win ny się roz wi jać. „Mój oso bi sty sto su nek do ogro dów
dział ko wych jest bar dzo po zy tyw ny. Są one waż nym ele -
men tem prze strze ni miej skiej. Po win no dą żyć się do ich
roz wo ju”. Jak więc dział kow cy ma ją in ter pre to wać nie -
kon se kwent ne za cho wa nie sze fa Związ ku Miast Pol skich?
Na dzień dzi siej szy jest to py ta nie otwar te. 

MZ

2. Ana li za wy stą pie nia Pre ze sa ZMP do Pre zy den ta RP w spra wie skie ro wa nia no wej 
usta wy dział ko wej do TK

Pi smem z dnia 20 grud nia 2013 r. Ry szard Gro bel ny ja -
ko Pre zes Związ ku Miast Pol skich wy stą pił do Pre zy den -
ta RP z wnio skiem o skie ro wa nie usta wy z dnia 13 grud nia
2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Urod) do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Przed mio to we wy stą pie nie
nie wska zy wa ło kon kret ne go za pi su usta wy o ROD, ani
nie za wie ra ło żad ne go kon kret ne go ar gu men tu na po par -
cie po stu la tu skie ro wa nia usta wy do TK. ZMP ogra ni czył
się je dy nie do przy wo ła nia wcze śniej szych orze czeń TK
do ty czą cych ustaw re gu lu ją cych funk cjo no wa nie ogro -
dów dział ko wych w kon tek ście ochro ny praw ma jąt ko -
wych gmin oraz od wo łał się do sta no wi ska ZMP z dnia 7
paź dzier ni ka 2013 r., skie ro wa ne go do Sej mu pod czas
prac nad usta wą o ROD oraz opi nii z dnia 3 grud nia 2013
r. w spra wie usta wy o ROD spo rzą dzo nej przez Biu ro Le -
gi sla cyj ne Kan ce la rii Se na tu.

Spo sób sfor mu ło wa nia za strze żeń w pi śmie ZMP po -

wo du je, iż pre cy zyj ne usto sun ko wa nie się do nich jest do -
syć trud ne. Za strze że nia wo bec usta wy o ROD, za war te
w pi śmie ZMP prze ka za nym do Sej mu pod da tą 7 paź -
dzier ni ka 2013 r. zo sta ły bo wiem w ca ło ści uwzględ nio -
ne pod czas póź niej szych prac le gi sla cyj nych. Tak więc
po wo ły wa nie te go wy stą pie nia w pi śmie skie ro wa nym do
Pre zy den ta RP wy da je się cał ko wi cie bez za sad ne. 

Być mo że wnio sko daw cy cho dzi ło więc o sta no wi sko
skie ro wa ne do Sej mu przez ZMP pod da tą 25 wrze śnia
2013 r. Je że li przy pusz cze nie ta kie jest słusz ne, to rów -
nież na le ży stwier dzić, iż za sad ni cza część za war tych w
nim za strze żeń sta ła się nie ak tu al na – treść za kwe stio no -
wa nych ar ty ku łów ule gła zmia nie. Tym nie mniej, z uwa -
gi na spo sób sfor mu ło wa nia wy stą pie nia do Pre zy den ta
RP, nie spo sób jed no znacz nie usta lić, czy no we brzmie -
nie tych prze pi sów jest dla ZMP „sa tys fak cjo nu ją ce”, czy
też nie.  

Ana li za
wy stą pie nia Pre ze sa Związ ku Miast Pol skich do Pre zy den ta RP

w spra wie skie ro wa nia usta wy z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Przed miot ana li zy

W sta no wi sku z dnia 25 wrze śnia 2013 r. ZMP za kwe -
stio no wał na stę pu ją ce prze pi sy (wg ak tu al nej nu me ra cji

ar ty ku łów) usta wy o ROD: art. 19 ust. 2-4, art. 22 ust. 1-
3, art. 27 ust. 4, art. 28 ust. 4, art. 5, art. 8 ust. 1, art. 11, art.

Za kres za strze żeń ZMP 
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15 ust. 1 pkt 3, art. 38. Bio rąc pod uwa gę wska za ne w pi -
śmie do Pre zy den ta RP kry te rium kon tro li, tj. ochro nę pra -
wa wła sno ści gmin, oraz póź niej sze wy po wie dzi
przed sta wi cie li ZMP, za sad nym jest stwier dze nie, iż wy -
stą pie nie obej mu je prze pi sy do ty czą ce try bu li kwi da cji
ogro dów i obo wiąz ków od szko do waw czych w ta kich
przy pad kach (tj. art. 19 ust. 2-4, art. 22 ust. 2 i 3 oraz ust.

1 w czę ści do ty czą cej kosz tów od two rze nio wych, art. 28
ust. 4). Po nad to, z uwa gi na przy wo ła ną w li ście do Pre -
zy den ta RP opi nię Biu ra Le gi sla cyj ne go Kan ce la rii Se na -
tu, za sad nym jest przy ję cie, iż ZMP kwe stio nu je rów nież
art. 76 ust. 1 i 2, słu żą cy re gu la cji sta nu praw ne go nie ru -
cho mo ści zaj mo wa nych przez ROD. 

Uwa gi szcze gó ło we

Art. 19 ust. 2-4 Urod re gu lu je za sa dy li kwi da cji ROD
na te re nach, do któ rych sto wa rzy sze nie ogro do we na by ło
ty tuł praw ny nie od płat nie i któ re w miej sco wych pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go prze zna czo no na ce le
in ne, niż ogród dział ko wy. ZMP za rzu cił, że „Nie do po -
my śle nia jest sy tu acja, w któ rej wła ści ciel wy stę pu je z
wnio skiem (o li kwi da cję ROD) do użyt kow ni ka. Wła ści -
ciel mo że co naj wy żej po in for mo wać użyt kow ni ka o swo -
ich za mia rach w sto sun ku do swo jej wła sno ści ze
sto sow nym wy prze dze niem i z uwzględ nie niem ochro ny
praw użyt kow ni ka.”

Przed mio to wy po gląd na le ży uznać za błęd ny. Po pierw -
sze z art. 19 wy ni ka jed no znacz nie, iż usta na wia on po
stro nie wła ści cie la nie ru cho mo ści rosz cze nie 

o li kwi da cję ROD. Nie za leż nie bo wiem od na zew nic -
twa (pier wot nie w prze pi sie by ła mo wa o „wnio sku”, osta -
tecz nie jest to po ję cie „żą da nia”), isto tą prze pi su jest to,
że w przy pad ku za ist nie nia okre ślo nych prze sła nek (za pis
w mpzp) i speł nie nia przez wła ści cie la okre ślo nych wa -
run ków (za gwa ran to wa niu re ali za cji praw dział kow ców
do od szko do wań i od two rze nia ROD), mo że on prze pro -
wa dzić li kwi da cję ROD, nie za leż nie od sta no wi ska sto -
wa rzy sze nia ogro do we go i dział kow ców. Co istot ne, ZMP
błęd nie za kła da, że za pi sa ny w art. 19 ust. 4 obo wią zek
uzy ska nia zgo dy 2/3 dział kow ców, obej mu je kwe stię do -
pusz czal no ści li kwi da cji. W rze czy wi sto ści od no si się on
do kwe stii zgo dy sto wa rzy sze nia na ak cep ta cję brzmie nia
pro jek tu umo wy okre śla ją cej wa run ki li kwi da cji. Brak
zgo dy 2/3 dział kow ców nie wy klu cza więc li kwi da cji
ROD, a je dy nie ozna cza, iż kwe stię zgod no ści umo wy z
za pi sa mi usta wy roz strzy gnie sąd – o ile oczy wi ście gmi -
na zde cy du je się na skie ro wa nie po zwu o uzna nie od mo -
wy za war cia umo wy za bez za sad ną. 

Na mar gi ne sie na le ży zwró cić uwa gę na za ska ku ją cy
po stu lat ZMP w tym za kre sie, tj. stwier dze nie, iż „Wła ści -
ciel mo że co naj wy żej po in for mo wać użyt kow ni ka o swo -
ich za mia rach w sto sun ku do swo jej wła sno ści ze
sto sow nym wy prze dze niem i z uwzględ nie niem ochro ny
praw użyt kow ni ka”. Pra wa ma jąt ko we sto wa rzy szeń ogro -
do wych oraz dział kow ców pod le ga ją ta kiej sa mej ochro -
nie, jak pra wa in nych pod mio tów. Stąd też po słu gi wa nie
się w wy stą pie niu do Pre zy den ta w spra wie skie ro wa nia
usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go twier dze niem, iż

usta wa po win na usta na wiać na rzecz wła ści cie la nie ru -
cho mo ści pra wo do swo bod ne go i ar bi tral ne go de cy do -
wa nia o odej mo wa niu dział kow com ich praw (bo do te go
spro wa dza się li kwi da cja ROD), bu dzi wąt pli wo ści, co do
zgod no ści z art. 64 ust. 2 Kon sty tu cji, sta no wią cym, iż
„Wła sność, in ne pra wa ma jąt ko we oraz pra wo dzie dzi cze -
nia pod le ga ją rów nej dla wszyst kich ochro nie praw nej”.

Art. 22 Urod okre śla za sa dy usta la nia i za kres od szko -
do wań przy na leż nych sto wa rzy sze niu ogro do we mu w
przy pad ku li kwi da cji ROD. Zda niem ZMP prze pis ten na -
kła da nad mier ne obo wiąz ki na pod miot li kwi du ją cy, po -
przez zo bo wią za nie go do:

– za pew nie nia peł nej re kom pen sa ty na rzecz sto wa rzy -
sze nia ogro do we go za in fra struk tu rę, któ ra nie jest od twa -
rza na (ust. 1 pkt 2), 

– sfi nan so wa nia kosz tów wy ce ny skład ni ków ma jąt ko -
wych dział kow ców i sto wa rzy sze nia (ust. 2) ,

– wy pła ty od szko do wań za stra ty po nie sio ne w związ -
ku z li kwi da cją (ust. 3).  

Ja ko ar gu ment ZMP wska zu je je dy nie na fakt, iż pra wa
do te re nów ROD zo sta ły na by te przez sto wa rzy sze nie nie -
od płat nie. 

Na wstę pie na le ży więc wska zać, że roz wią za nia ana -
lo gicz ne (do za pi sa nych w art. 22), by ły za war te w po -
przed nio obo wią zu ją cej usta wie o ROD. W spra wie sygn.
akt K 8/10 TK ba dał zgod ność z Kon sty tu cją ca łej usta wy,
a więc rów nież przed mio to we roz wią za nia, i za sad ni czo
ich nie za kwe stio no wał. Za bez za sad ne trze ba rów nież
uznać pod no sze nie przez ZMP, ja ko uza sad nie nie dla zgła -
sza nia za strze żeń wo bec art. 22, ar gu men tu o nie od płat -
nym spo so bie na by cia praw do nie ru cho mo ści przez
sto wa rzy sze nia ogro do we. W oce nie ZMP ma on ja ko by
uza sad niać ogra ni cze nie ochro ny praw dział kow ców.
War to więc przy po mnieć, że o ile dział kow cy nie jed no -
krot nie (przy naj mniej po śred nio) par ty cy po wa li w kosz -
tach na by wa nia te re nów pod ogro dy przez pań stwo (np.
środ ki po cho dzi ły z fun du szu so cjal ne go za kła dów, któ -
rych pra cow ni cy otrzy my wa li dział ki w ogro dzie), o ty le
gmi ny (ich obec ny wła ści ciel) nie ro bi ły te go prak tycz nie
ni gdy. Wła sność te re nów ROD zo sta ła bo wiem na by ta
przez gmi ny w wy ni ku ko mu na li za cji – prze cho dze nia
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wła sno ści ze Skar bu Pań stwa na rzecz gmin – któ ry to pro -
ces był nie od płat ny. Co wię cej, ko mu na li za cja te re nów
ROD by ła za sad ni czo po dyk to wa na tym, iż by ły zaj mo -
wa ne przez ogród. Trze ba też pa mię tać, że gdy po 1990 r.
gmi ny sta ły się wła ści cie la mi te re nów ROD, to by ły one
za ję te przez dział kow ców, a ów cze sna usta wa gwa ran to -
wa ła im (przy li kwi da cji ogro du) upraw nie nia ana lo gicz -
ne do obec nych. Od sa me go po cząt ku wła sność gmi ny
by ła więc ob cią żo na pra wa mi dział kow ców. Nie spo sób
uznać więc, że usta wa o ROD na kła da ją ca na sa mo rzą dy,
któ re chcą z tej wła sno ści ko rzy stać w peł nym za kre sie,
obo wią zek re ali za cji pra wa dział kow ców, in ge ro wa ła nad -
mier nie we wła sność gmin. 

Nie za leż nie od te go, na le ży za uwa żyć, iż wbrew su ge -
stiom ZMP, Kon sty tu cja nie róż ni cu je ochro ny praw w za -
leż no ści od spo so bu (od płat ny/nie od płat ny) ich na by cia.
Brak też jest ja kich kol wiek pod staw dla przy ję cia, iż w
przy pad ku po nie sie nia przez sto wa rzy sze nie ogro do we
stra ty w na stęp stwie li kwi da cji ROD, a więc w na stęp -
stwie de cy zji i dzia łań pod ję tych przez gmi nę, sto wa rzy -
sze nie to nie mo że ocze ki wać re kom pen sa ty z te go ty tu łu
– o ile oczy wi ście wy ka że, że ta ka stra tę po nio sło. 

Art. 28 ust. 4 Urod usta na wia na rzecz dział kow ca pra -
wo do wy stą pie nia z żą da niem ujaw nie nia dzier ża wy
dział ko wej w KW pro wa dzo nej dla nie ru cho mo ści zaj mo -
wa nej przez ROD. Za kwe stio no wa nie te go prze pi su przez
ZMP wy da je się cał ko wi cie nie zro zu mia łe. Z punk tu wi -
dze nia wła ści cie la jest on bo wiem neu tral ny. Słu ży
wzmoc nie niu po zy cji praw nej dział kow ca je dy nie w re -
la cjach ze sto wa rzy sze niem ogro do wym. Je że li cho dzi o
sy tu ację praw ną wła ści cie la, na le ży za uwa żyć, że pra wo
dzier ża wy dział ko wej jest po chod ne od pra wa sto wa rzy -
sze nia ogro do we go, a więc w przy pad ku wy ga śnię cia pra -
wa do grun tu przy słu gu ją ce go sto wa rzy sze niu (przy
li kwi da cji ROD), pra wo dzier ża wy dział ko wej wy ga śnie
rów nież. Zgod nie z za sa dą, że nie moż na prze nieść na ko -
goś wię cej praw, niż sa me mu się po sia da, sto wa rzy sze nie
nie mo że usta no wić na rzecz dział kow ca żad ne go pra wa,
któ re nie „mie ści ło by się” w pra wie, któ re sa mo po sia da
do nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez ROD. Za kwe stio no -
wa nia te go prze pi su nie moż na więc wy ja śnić ar gu men ta -
mi praw ny mi – któ rych zresz tą w sta no wi ska ZMP nie ma.
Być mo że cho dzi więc je dy nie o pew ną ten den cję w ro zu -
mo wa niu, że każ dy prze pis, któ ry słu ży umoc nie niu po zy -
cji praw nej dział kow ca i uła twie niu wy ka zy wa nia je go
praw 

do dział ki, jest z punk tu wi dze nia wła ści cie la te re nu,
czy li gmi ny, nie ko rzyst ny. 

Art. 76 Urod nie zo stał za kwe stio no wa ny przez ZMP
wprost, a je dy nie po przez przy wo ła nie opi nii Biu ra Le gi -
sla cyj ne go Kan ce la rii Se na tu (BLKS). Przed mio to wy
prze pis od no si się do kwe stii re gu la cji sy tu acji praw nej

ROD. Zda niem BLKS prze pis prze wi du ją cy, że sto wa rzy -
sze nie ogro do we mo że uzy skać (z mo cy usta wy) pra wo
użyt ko wa nia w ro zu mie niu ko dek su cy wil ne go do nie ru -
cho mo ści zaj mo wa nej przez ogród, a sta no wią cej wła -
sność Skar bu Pań stwa lub gmi ny, jest prze ja wem
nad mier nej in ge ren cji w pra wa wła ści cie la. For mu łu jąc
ten po gląd BLKS cał ko wi cie po mi nę ło jed nak do tych cza -
so wy stan praw ny oraz fak tycz ny ROD, któ rych do ty czą
za pi sy art. 76. 

Pierw szą ka te go rią ROD, ob ję tych dzia ła niem art. 76,
sta no wią ogro dy, któ re w opar ciu o do tych czas obo wią -
zu ją ce prze pi sy na by ły sta tus „ogro dów sta łych”. Tym sa -
mym, zgod nie z wcze śniej obo wią zu ją cą usta wą,
or ga ni za cja pro wa dzą ca ta ki ogród na by ła pra wo do je go
dal sze go utrzy my wa nia, z gwa ran cją, że li kwi da cja mo że
na stą pić wy łącz nie na wa run kach okre ślo nych usta wą (od -
szko do wa nia dla dział kow ców i od two rze nia na te re nie
za mien nym). Nie ste ty, wsku tek za nie dba nia usta wo daw -
cy, bra ko wa ło prze pi su okre śla ją ce go na pod sta wie ja kie -
go kon kret ne go ty tu łu praw ne go dział kow cy ma ją
prze by wać na tej nie ru cho mo ści. Art. 76 ust. 1 pkt 4 usu -
wa tą lu kę, wska zu jąc, że jest to pra wo użyt ko wa nia w ro -
zu mie niu KC. 

Ko lej ną ka te go rię ogro dów, ob ję tych dzia ła niem art. 76,
sta no wią ROD, któ re nie są wsta nie wy ka zać się ty tu łem
praw nym do nie ru cho mo ści gmin nej, a zaj mu ją ją przez
okres co naj mniej 30 lat.  Na wstę pie na le ży za zna czyć, że
zgod nie z ogól ny mi za sa da mi (art. 172 § 2 Ko dek su Cy -
wil ne go) 30-let ni okres po sia da nia cu dzej nie ru cho mo ści
pro wa dzi do na by cia jej wła sno ści - na wet je że li od sa me -
go po cząt ku po sia dacz wie dział, że po sia da nie to jest nie -
zgod ne z pra wem. Art. 76 prze wi du je, że w przy pad ku
ROD sto wa rzy sze nie nie na bę dzie wła sno ści, a je dy nie
pra wo użyt ko wa nia. Moż na więc po wie dzieć, że prze pis
art. 76 ust. 3 sta wia sto wa rzy sze nia ogro do we w sy tu acji
wręcz gor szej niż prze cięt ne go po sia da cza i chro ni in te re -
sy gmi ny. Gmi na nie tra ci bo wiem wła sno ści nie ru cho -
mo ści, a je dy nie pod le ga ona ogra ni cze niu po przez
usta no wie nie na nim pra wa użyt ko wa nia w ro zu mie niu
KC, któ re upraw nia sto wa rzy sze nie do utrzy my wa nia
ROD na nie ru cho mo ści. War to też za uwa żyć, iż w orze -
cze niu w spra wie sygn. akt K 8/10, Try bu nał Kon sty tu -
cyj ny wska zał, iż no wa usta wa po win na za pew nić dal sze
funk cjo no wa nie i ochro nę praw ną ist nie ją cym ogro dom.
Oczy wi stym wy da je się, że TK miał na my śli nie tyl ko
kwe stię fak tycz ne go ist nie nia, ale rów nież ure gu lo wa nia
sy tu acji praw nej ta kich ROD. 

Roz wią za nia za war te w art. 76 (zwłasz cza przy
uwzględ nie niu po sta no wień art. 75), da ją gmi nom moż li -
wość osta tecz ne go i przej rzy ste go ure gu lo wa nia sto sun -
ków praw no rze czo wych w od nie sie niu do nie ru cho mo ści
zaj mo wa nych przez ROD, jed no cze śnie chro nią je przed
utra tą wła sno ści. Efekt ten, na wet je że li nie kie dy wią że
się z po zor nym „ogra ni cze niem” do tych cza so wej wła sno -



oby wa te li nie by ło w sta nie okre ślić swej sy tu acji praw nej,
słu ży nie wąt pli wie re ali za cji za sa dy pań stwa pra wa za -
war tej w art. 2 Kon sty tu cji RP. 

ści gmin, na le ży uznać za bar dzo ko rzyst ny. War to rów -
nież wska zać, iż roz wią za nie słu żą ce usu nię ciu z po rząd -
ku praw ne go lu ki, któ ra po wo do wa ła, iż kil ka set ty się cy
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Wnio ski koń co we

Re asu mu jąc po wyż sze uwa gi, na le ży stwier dzić, iż wnio -
sek ZMP do Pre zy den ta RP jest bez za sad ny. Kon sta ta cję tą
uza sad nia treść za łą czo nych do wy stą pie nia do ku men tów.
Wy ni ka z nich, że za strze że nia ZMP są al bo nie ak tu al ne -
uwzględ nio no je pod czas prac w Par la men cie, al bo bez za -
sad ne – wy ni ka ją z błęd nej in ter pre ta cji lub też nie moż li -

wych do po go dze nia, z za sa da mi pań stwa pra wa, po stu la -
tów ZMP pod ad re sem usta wo daw cy. W szcze gól no ści do -
ty czy to pro po zy cji wpro wa dze nia zmian w usta wie o ROD
ozna cza ją cych ogra ni cze nie (czy wręcz cał ko wi te ode bra -
nie) dział kow com, lub ich or ga ni za cjom, praw na by tych w
opar ciu o wcze śniej obo wią zu ją ce usta wy. 

Opra co wał:
r. pr. Bar tło miej Piech 

3. Sta no wi sko Pre zy dium KR PZD ws. wy stą pie nia ZMP do Pre zy den ta RP

STANOWISKO
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 12 lu te go 2014 r.
w spra wie wy stą pie nia Związ ku Miast Pol skich do Pre zy den ta RP o skie ro wa nie usta wy 
z dnia 13.12.2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, po za po zna niu się z
wy stą pie niem skie ro wa nym do Pre zy den ta RP przez Pre -
ze sa ZMP Pa na Ry szar da Gro bel ne go, w któ rym ZMP
wnio sku je o skie ro wa nie usta wy o ROD do TK, stwier -
dza, iż ini cja ty wa ta jest dzia ła niem nie uza sad nio nym i
szko dli wym spo łecz nie. Pod wa ża nie kom pro mi so wych
roz wią zań za war tych w usta wie o ROD uzna je my za ko -
lej ny prze jaw ak tyw no ści śro do wisk dą żą cych do ode bra -
nia dział kow com usta wo wych gwa ran cji ich praw i
usu nię cia ich z te re nów użyt ko wa nych przez ich ro dzi ny
od po ko leń.

Ne ga tyw ną oce nę tej ini cja ty wy po tę gu je fakt, iż z ana -
li zy przed mio to we go do ku men tu wy ni ka, że znacz na
część ar gu men tów prze ka za nych Pre zy den to wi RP przez
ZMP by ła nie praw dzi wa. Z obu rze niem stwier dza my, iż
za łą czo ne do wy stą pie nia ana li zy praw ne nie od no si ły się
do osta tecz ne go kształ tu usta wy. Więk szość sfor mu ło wa -
nych w nich za strze żeń wo bec pro jek tu usta wy zo sta ła
uwzględ nio na przez usta wo daw cę w trak cie pro ce su le gi -
sla cyj ne go.

Po wyż szy stan uza sad nia po sta wie nie py ta nia, czy oso -
by od po wie dzial ne w ZMP za przy go to wa nie przed mio to -
we go wy stą pie nia nie pod ję ły pró by wpro wa dze nia władz
tej or ga ni za cji, a na stęp nie Pre zy den ta RP i ogó łu opi nii
pu blicz nej, w błąd, co do rze czy wi stej tre ści no wej usta -
wy o ROD? Po twier dze niem te go przy pusz cze nia mo gą

być do nie sie nia me dial ne, wska zu ją ce na pro pa go wa nie
ini cja ty wy przez nie któ rych przed sta wi cie li ZMP w środ -
kach ma so we go prze ka zu. W pu blicz nych wy po wie dziach
w dal szym cią gu for mu łu ją nie praw dzi we twier dze nia nt.
no wej usta wy i two rzą wra że nie, iż jej uchy le nie jest ce -
lem wszyst kich miast, człon ków ZMP. Tym cza sem, z
otrzy ma nych w ostat nich dniach oświad czeń re pre zen tan -
tów miast zrze szo nych w ZMP, wy ni ka, iż do ku ment wy -
sto so wa ny w imie niu or ga ni za cji do Pre zy den ta RP nie
od zwier cie dla rze czy wi ste go na sta wie nia znacz nej czę ści
sa mo rzą dów lo kal nych bę dą cych jej człon ka mi.

Dla te go też, Pre zy dium KR PZD wzy wa wła dze Związ -
ku Miast Pol skich do za nie cha nia ata ków me dial nych na
usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i wy co fa nia
się z pod wa ża nia ak tu, któ re go uchwa le nie zo sta ło przy -
ję te przez pol skich dział kow ców z ol brzy mią sa tys fak cją.

Jed no cze śnie, w imie niu naj więk szej or ga ni za cji zrze -
sza ją cej dział kow ców w Pol sce, ape lu je my do władz ZMP
o pod ję cie dia lo gu na te mat miej sca ogro dów w pol skich
mia stach. Dzia ła nie na wspól nym fo rum or ga ni za cji re -
pre zen tu ją cych mia sta i dział kow ców nie wąt pli wie le piej,
niż ata ki na usta wę chro nią cą ogro dy i dział kow ców, przy -
czy ni się do wy ko rzy sta nia moż li wo ści, ja kie pol skim
mia stom, a zwłasz cza ich miesz kań com, da je funk cjo no -
wa nie bli sko 5000 ROD, w któ rych z dzia łek ko rzy sta bli -
sko 4 000 000 oby wa te li.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow cówWar sza wa, dn. 12 lu te go 2014 r.
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4. Wy stą pie nia pre zy den tów róż nych miast ws. sta no wi ska ZMP

Od po wia da jąc na pi smo Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Zło ta Ró ża” i Za rzą du
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ko le jarz” z dnia 19 lu te go 2014 ro ku in for mu ję, że od no sząc
się do li stu Pre ze sa Związ ku Miast Pol skich skie ro wa ne go do Pre zy den ta Rzecz po spo li tej Pol -
skiej Pa na Bro ni sła wa Ko mo row skie go do ty czą ce go roz wa że nia moż li wo ści skie ro wa nia no -
wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, ce lem
spraw dze nia zgod no ści przy ję tych roz wią zań z art. 21 Kon sty tu cji RP wy ra żam swo je ne ga tyw -
ne sta no wi sko w ni niej szej spra wie.

Mia sto Kut no, ja ko jed no z miast człon kow skich Związ ku uzna je, iż prze pi sy no wej usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych są zgod ne z isto tą i za le ce nia mi wy ni ka ją cy mi z wy ro ku
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca 2012 ro ku oraz za bez pie cza ją in te re sy wszyst kich stron
za in te re so wa nych funk cjo no wa niem a tak że po wsta wa niem i li kwi da cją ogro dów dział ko wych.
Uchwa lo na przez Sejm RP usta wa jest bez wąt pie nia wiel kim suk ce sem ca łe go śro do wi ska dział -
kow ców i po twier dze niem ogrom nej tro ski o za cho wa nie do rob ku i idei ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce.

Za pew niam, że dzia ła nia władz mia sta Kut no ma ją na ce lu za cho wa nie ist nie ją cych ogro dów
dział ko wych, co po twier dza ją od po wied nie za pi sy w stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go oraz w opra co wy wa nych miej sco wych pla nach za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go.

Nie znaj du ję za tem uza sad nie nia do wy stę po wa nia Pre ze sa Związ ku Miast Pol skich w imie -
niu gmi ny Mia sto Kut no z wnio skiem do Pre zy den ta RP o skie ro wa nie usta wy do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go. Uwa żam, że tak waż ne sta no wi sko win no być uprzed nio kon sul to wa ne 
z człon ka mi Związ ku – co nie mia ło miej sca.

Pre zy dent Mia sta Kut no

Kut no, 21 lu ty 2014 r.
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W na wią za niu do pi sma z dnia 20 stycz nia 2014 ro ku pra gnę po gra tu lo wać Pań -
stwu suk ce su „oby wa tel skie go pro jek tu usta wy”, któ ry sta no wi no wą re gu la cję
praw ną dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Je stem prze ko na ny, że kom pro mis osią gnię ty w trak cie prac le gi sla cyj nych, sta -
no wi naj więk szą war tość no wych prze pi sów i z pew no ścią przy czy ni się do sta bi -
li za cji oraz ocze ki wa ne go bez pie czeń stwa mi lio na pol skich ro dzin, któ re czyn nie
zaj mu ją się upra wą ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Jed no cze śnie pra gnę za pew nić Pań stwa o na szym peł nym po par ciu dla dzia łań i
praw bo ga tyń skich dział kow ców. Z du mą mo gę prze ka zać in for ma cję o tym, iż
wie lo let nia współ pra ca na sze go sa mo rzą du z Dział kow ca mi przy czy ni ła się do
wie lu bar dzo istot nych zmian, mię dzy in ny mi dzię ki wspól nej re ali za cji za dań in -
we sty cyj nych oraz dzia ła niom na rzecz in te gra cji spo łecz no ści Dział kow ców.

Pra gnę rów nież pod kre ślić, iż Mia sto i Gmi na Bo ga ty nia bę dzie wspie ra ło Dział -
kow ców w Ich wy sił kach na rzecz ro dzin nych ogro dów dział ko wych, przede
wszyst kim z uwa gi na fakt, iż peł nią one spo łecz nie waż ną ro lę. Dział kow cy upra -
wia ją cy ogro dy to lu dzie, któ rych ce chu je za mi ło wa nie i po sza no wa nie dla przy -
ro dy, ale rów nie czę sto to lu dzie nie po sia da ją cy wiel kich ma jąt ków, wo bec cze go
sa me ogro dy peł nią rów nież funk cje so cjal ne, a plo ny uzy ska ne cięż ką pra cą sta -
no wią nie jed no krot nie pod sta wę ży wie nia.

Je stem prze ko na ny, że wy sił ki Dział kow ców, a tak że kom pro mis, któ ry za gwa -
ran to wał przy ję cie no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych za pew ni
cią głość funk cjo no wa nia pol skim ro dzin nym ogro dom dział ko wym.

Z wy ra za mi sza cun ku 

Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Bo ga ty nia

Bo ga ty nia, 6 lu te go 2014 r. 

Okrę go wy Za rząd
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w Le gni cy

Sza now ni Pań stwo!
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie

W związ ku z prze ka za niem Pre zy den to wi Rzecz po spo li tej Pol skiej sta no wi ska Związ -
ku Miast Pol skich z dnia 20 grud nia 2013 r. w spra wie skie ro wa nia do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, ja ko Bur mistrz Mia sta
człon kow skie go prze ka zu ję od mien ne sta no wi sko od za war te go w Pa na wy stą pie niu.

Kil ku dzie się cio let nia hi sto ria ogro dów dział ko wych jest świa dec twem ich do brej or ga -
ni za cji, wy trwa łej pra cy i za an ga żo wa nia ogrom nej rze szy dział ko wi czów. Ogro dy dział -
ko we od wie lu lat za spo ka ja ją po trze by wy po czyn ko we i re kre acyj ne spo łecz no ści
lo kal nych. Peł nią tak że znacz ną ro lę w pod no sze niu stan dar dów eko lo gicz nych oto cze nia.
Użyt ko wa nie dzia łek da je tak że moż li wość wie lu ro dzi nom pro wa dze nia upraw ogrod ni -
czych na wła sne po trze by, słu ży in te gra cji ro dzi ny, sprzy ja wy cho wa nia dzie ci i mło dzie -
ży, przy czy nia się do za cho wa nia ak tyw no ści i zdro wia lu dzi trze cie go wie ku oraz po pra wy
wa run ków by to wych wie lu ro dzin.

Pro jekt oby wa tel ski po wstał w wy ni ku sze ro kie go uspo łecz nie nia i za an ga żo wa nia bli -
sko mi lio na oby wa te li. Przy ję ta usta wa, ja ko wy nik kom pro mi su za war te go po mię dzy
uczest ni ka mi prac le gi sla cyj nych, a w szcze gól no ści po mię dzy dział kow ca mi a wła ści -
cie la mi grun tów, w peł ni za cho wu je naj istot niej sze pra wa dział kow ców, pre cy zyj nie re gu -
lu je funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych, re ali zu jąc przy tym wy rok
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca 2012 r.

Tym sa mym nie znaj du ję uza sad nie nia do wy stę po wa nia w imie niu Gmin, któ re re pre -
zen tu je my, z wnio skiem do Pre zy den ta RP o skie ro wa nie usta wy do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go. Uwa żam, że tak waż ne sta no wi sko po win no być uprzed nio skon sul to wa ne z
człon ka mi Związ ku Miast Pol skich.

Z po wa ża niem

Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Mi´dzy bórz

Pan
Ry szard Gro bel ny
Pre zes Związ ku Miast Pol skich

Mię dzy bórz, 11 lu te go 2014 r.

GMINA MIĘDZYBÓRZ
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Nasz znak: WU-G. 0005.01.2014

Od no sząc się do pi sma Pań stwa skie ro wa ne go w przed mio cie wy ra że nia sta no wi ska Pre zy den -
ta Mia sta Sie ra dza w związ ku z li stem Związ ku Miast Pol skich do Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko -
mo row skie go, wska zu ją cym na „po waż ne wąt pli wo ści kon sty tu cyj ne” co do po sta no wień no wej
usta wy o ogro dach dział ko wych, za uwa żam:

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych we szła w ży cie z dniem 19 stycz nia 2014 ro ku i jest
tym sa mym obo wią zu ją cym ak tem praw nym. Za war te w niej prze pi sy są wy ni kiem kom pro mi su
ja ki za ist niał po mię dzy uczest ni ka mi jej two rze nia a przede wszyst kim po mię dzy dział kow ca mi 
a wła ści cie la mi grun tów. Uzgod nio na w ten spo sób usta wa, w swo ich za pi sach kom plek so wo re -
gu lu je za kła da nie, funk cjo no wa nie i li kwi da cję ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Okre śla pra wa
i obo wiąz ki dział kow ców, w tym pra wo do zrze sza nia się w róż ne go ro dza ju sto wa rzy sze nia ogro -
do we oraz pra wo dzie dzi cze nia praw dział ki. Re gu lu je tak że pra wa i obo wiąz ki wła ści cie li grun -
tów, na któ rych funk cjo nu ją lub bę dą two rzo ne ogro dy dział ko we.

Na te re nie na sze go Mia sta funk cjo nu je 5 ogro dów dział ko wych zaj mu ją cych łącz nie po wierzch -
nię 45,73 ha. Stan praw ny tych grun tów jest ure gu lo wa ny, sta no wią one wła sność gmi ny Mia sto
Sie radz i po zo sta ją w użyt ko wa niu wie czy stym Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Roz wój i po stę -
pu ją ca urba ni za cja Mia sta w ża den spo sób nie za kłó ci ły do tych cza so we go by tu ogro dów dział ko -
wych. Ma jąc na uwa dze, iż ist nie ją ce ogro dy dział ko we słu żą zna czą cej czę ści na sze go
spo łe czeń stwa, że użyt kow ni kom dzia łek przy no szą wie le sa tys fak cji i ra do ści pły ną cej z wy pro -
du ko wa nych wła sno ręcz nie owo ców, wa rzyw, kwia tów, że wpi sa ły się już w kra jo braz i ar chi tek -
tu rę na sze go Mia sta, nie prze wi du ję w naj bliż szych per spek ty wach pla ni stycz nych zmia ny spo so bu
za go spo da ro wa nia grun tów pod ty mi ogro da mi. Per spek ty wa ta jak rów nież obo wią zu ją ca usta wa,
mo im zda niem, za pew nia ją spo koj ny stan funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ -
ry mi Pań stwo za rzą dza cie.

Prezydent Miasta Sieradza

Pan Piotr Błasz czyk
Pa ni Ja ni na Szew czyk
Pre ze si
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
„ROZKWIT” „KONWALIA” w Sie ra dzu

Sie radz, 20 lu te go 2014 r.
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W na wią za niu do skie ro wa ne go do Pa na Pre zy den ta pi sma Związ ku Miast Pol skich z dnia 20
grud nia 2013 ro ku, w któ rym to pi śmie Pre zes Związ ku su ge ru je roz wa że nie skie ro wa nia do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go usta wy z dnia 13 grud nia 2013 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych (Dz. U. z 2014 ro ku poz. 40) z uwa gi na wąt pli wo ści co do zgod no ści jej za pi sów z art.
21 Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej, Gmi na No wy To myśl – po mi mo przy na leż no ści do
Związ ku – przed sta wia swe od mien ne sta no wi sko w przed mio to wej spra wie.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we peł nią wie le istot nych spo łecz nie funk cji, wśród któ rych pod kre -
śle nia wy ma ga ją moż li wość re kre acji i wy po czyn ku, wspie ra nie ak tyw no ści fi zycz nej i in te -
gra cji ro dzin nej i spo łecz nej – w tym rów nież wśród eme ry tów i ren ci stów, umoż li wia nie
upra wia nia hob by w po sta ci upraw i ho dow li ro ślin i kwia tów, po pra wa wa run ków so cjal nych
dział ko wi czów, po pra wa funk cjo no wa nia eko sys te mów miej skich, edu ka cja eko lo gicz na i two -
rze nie zdro we go śro do wi ska ży cia czło wie ka itd. Ta istot na i wraż li wa spo łecz nie te ma ty ka od
lat by ła te ma tem dys ku sji pu blicz nej i wy ma ga ła pil nie ure gu lo wa nia praw ne go. Ko lej ne wy -
ro ki Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wy mu si ły ure gu lo wa nie na no wo spraw two rze nia i funk cjo -
no wa nia ogro dów, po zy ski wa nia te re nów na ten cel oraz sto wa rzy szeń dział kow ców.

Uchwa lo na przez Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej usta wa jest owo cem wie lo mie sięcz nej pra -
cy wie lu grup spo łecz nych, w tym rów nież przed sta wi cie li Związ ku Miast Pol skich. Nie spo -
sób nie do ce nić wa gi spo łecz ne go kom pro mi su za war te go przy two rze niu jej pro jek tu, któ ry -
w na szej oce nie - w wy star cza ją cy spo sób za bez pie cza in te re sy wszyst kich śro do wisk za an ga -
żo wa nych w po wsta wa nie, funk cjo no wa nie i ew. li kwi da cję ogro dów. Oba wy o nie do sta tecz ne
za bez pie cze nie in te re sów wła ści ciel skich Skar bu Pań stwa i gmin przy two rze niu no wych ogro -
dów uwa ża my za prze sad ne.

Wo bec po wyż sze go nie skon sul to wa ne z gmi na mi człon kow ski mi wy stą pie nie Związ ku Miast
Pol skich o skie ro wa nie usta wy z dnia 13 grud nia 2013 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go uwa ża my za nie uza sad nio ne.

Z po wa ża niem

Bur mistrz Mia sta Nowy TomyÊl

No wy To myśl, 19 lu te go 2014 r.

Sza now ny Pan 

Bro ni sław Ko mo row ski 

Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie,

W związ ku z prze ka za niem Pre zy den to wi Rzecz po spo li tej Pol skiej sta no wi ska Związ ku Miast
Pol skich z dnia 20 grud nia 2013 r. w spra wie skie ro wa nia do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, ja ko Bur mistrz Mia sta człon kow skie go prze ka zu ję
od mien ne sta no wi sko od za war te go w Pa na wy stą pie niu.

Kil ku dzie się cio let nia hi sto ria ogro dów dział ko wych jest świa dec twem ich do brej or ga ni za cji,
wy trwa łej pra cy i za an ga żo wa nia ogrom nej rze szy dział ko wi czów. Ogro dy dział ko we od wie -
lu lat za spo ka ja ją po trze by wy po czyn ko we i re kre acyj ne spo łecz no ści lo kal nych. Peł nią tak że
znacz ną ro lę w pod no sze niu stan dar dów eko lo gicz nych oto cze nia. Użyt ko wa nie dzia łek da je
tak że moż li wość wie lu ro dzi nom pro wa dze nia upraw ogrod ni czych na wła sne po trze by, słu ży
in te gra cji ro dzi ny, sprzy ja wy cho wa nia dzie ci i mło dzie ży, przy czy nia się do za cho wa nia ak -
tyw no ści i zdro wia lu dzi trze cie go wie ku oraz po pra wy wa run ków by to wych wie lu ro dzin.

Pro jekt oby wa tel ski po wstał w wy ni ku sze ro kie go uspo łecz nie nia i za an ga żo wa nia bli sko mi -
lio na oby wa te li. Przy ję ta usta wa, ja ko wy nik kom pro mi su za war te go po mię dzy uczest ni ka mi
prac le gi sla cyj nych, a w szcze gól no ści po mię dzy dział kow ca mi a wła ści cie la mi grun tów, 
w peł ni za cho wu je naj istot niej sze pra wa dział kow ców, pre cy zyj nie re gu lu je funk cjo no wa nie
ro dzin nych ogro dów dział ko wych, re ali zu jąc przy tym wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
z 11 lip ca 2012 r.
W mo jej oce nie nie zro zu mia łe i nie od po wied nie są za tem ja kie kol wiek pla ny i po my sły zmie -

rza ją ce w kie run ku zde pre cjo no wa nia przy ję tych obec nie roz wią zań praw nych w usta wie o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Nie zga dzam się z przed sta wio nym przez Pa na sta no wi skiem
i nie znaj du ję uza sad nie nia do wy stą pie nia w imie niu Gmin - człon ków Związ ku Miast Pol skich,
zmie rza ją cym do skie ro wa nia do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Uwa żam, że tak waż ne sta no wi sko po win no być uprzed nio skon sul to wa ne 
i uzgod nio ne z człon ka mi Związ ku Miast Pol skich.

Z po wa ża niem

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

Strze lin, 5 lu te go 2014 r.

Pan
Ry szard Gro bel ny
Pre zes Związ ku Miast Pol skich

GMINA STRZELIN
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W od po wie dzi na skie ro wa ne za py ta nia ze stro ny Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go
PZD oraz kie lec kich dział kow ców w związ ku z wy sto so wa nym w dniu 20 grud nia 2013 r. li -
stem Związ ku Miast Pol skich do Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go w za kre sie su ge -
stii skie ro wa nia no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go z uwa gi na po wsta łe „po waż ne wąt pli wo ści kon sty tu cyj ne” co do jej za pi sów
oraz po za po zna niu się z tre ścią dwóch wy stą pień ZMP zgło szo nych na eta pie le gi sla cyj nym
do przed mio to wej usta wy (z dnia 7 i 8 paź dzier ni ka 2013 r.) pra gnie my wy ra zić swo je ne ga -
tyw ne sta no wi sko w ni niej szej spra wie.

Mia sto Kiel ce, ja ko jed no z miast człon kow skich Związ ku, z ca łą pew no ścią nie jest tym,
któ re uzna je, iż prze pi sy no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 13 grud nia 
2013 r. sto ją w opo zy cji do praw wła ści ciel skich gmin co do te re nów za ję tych pod ROD.

Oby wa tel ski pro jekt usta wy w za kre sie pol skie go ogrod nic twa dział ko we go prze szedł na
prze strze ni mi nio nych 18 mie się cy nie zwy kle trud ną ba ta lię o je go uchwa le nie i wej ście 
w ży cie.

Ob ser wu jąc wy da rze nia, ja kie mia ły miej sce od wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z lip ca
2012 r. aż do dnia dzi siej sze go, trud no nie za uwa żyć, jak wiel ka de ter mi na cja i jed ność ca łe go
śro do wi ska dział kow ców to wa rzy szy ła tro sce o wy pra co wa nie do brych re gu la cji dla mi lio no -
wej gru py dział kow ców i człon ków ich ro dzin. Nie bra ko wa ło dzia łań na szcze blu lo kal nym 
i ogól no pol skim - m.in. ma ni fe sta cja z 10 paź dzier ni ka 2013 r. w War sza wie.

Uchwa lo na przez Sejm RP Usta wa jest bez wąt pie nia wiel kim suk ce sem ca łe go śro do wi ska
dział kow ców i po twier dze niem ogrom nej tro ski o za cho wa nie do rob ku i idei ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce.

Pod nie sio ne w li ście z dnia 20 grud nia 2013 r. oba wy o nad mier ne ogra ni cze nie praw wła -
ści ciel skich gmin w od nie sie niu do te re nów za ję tych przez ogro dy dział ko we wy da ją się w na -
szej oce nie nie za sad ne.

Po twier dze niem po wyż sze go jest cho ciaż by fakt, iż zde cy do wa na więk szość za strze żeń skie -
ro wa nych przez ZMP na eta pie prac sej mo wych i se nac kich, zo sta ła w osta tecz nym tek ście
usta wy z 13 grud nia 2013 r. uwzględ nio na.

Za mie nio no cho ciaż by pier wot ny wnio sek li kwi da cyj ny do sto wa rzy sze nia ogro do we go na
żą da nie li kwi da cji ROD, do dat ko wo za bez pie czo ne są do wą kon tro lą przy ewen tu al nej od mo -
wie za twier dze nia pro po zy cji umo wy „li kwi da cyj nej” przez da ne sto wa rzy sze nie.

Prezydent Miasta Kielce

Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski 
w Kiel cach

PREZYDENT MIASTA KIELCE
Urząd Miasta Kielce, ul. Rynek 1 25-303 Kielce

Tel. 41 36 76 105, Fax. 41 34 42 763; www.um.kielce.pl
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Uzna no za za sad ne tak że do ko nać, su ge ro wa nej za mia ny zwol nień po dat ko wych pod mio to -
wych na przed mio to we.

Do ko nu jąc oce ny ca ło kształ tu prze pi sów Roz dzia łu 3 Usta wy, trud no do pa trzeć się roz wią -
zań, któ re ha mu ją czy wręcz unie moż li wia ją re ali za cję pra wa wła sno ści ze stro ny gmi ny do te -
re nu ogro du dział ko we go.

Cięż ko jed no cze śnie na szym zda niem ocze ki wać, aby prze pi sy w za kre sie po ten cjal nej li kwi -
da cji ROD mo gły mieć cha rak ter cał ko wi cie li be ral ny czy do wol ny. Sta ło by to w sprzecz no -
ści z cha rak te rem ta kich obiek tów, któ re słu żą prze cież ca łej na szej spo łecz no ści lo kal nej 
i wpi su ją się nie ro ze rwal nie w jej kra jo braz i ar chi tek tu rę.

Re ali zu jąc po wyż sze za ło że nie, Mia sto Kiel ce w pro wa dzo nej po li ty ce pla ni stycz nej,
uwzględ nia cho ciaż by dal sze funk cjo no wa nie kie lec kich ogro dów w miej sco wych pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

Ma my świa do mość, że trud no cza sem w peł ni po go dzić in te re sy róż nych stron. Do ko nu jąc
jed nak pró by po sza no wa nia kil ku war to ści, nie moż na jed nej do war to ścio wy wać po przez li -
kwi da cję in nej.

Prze pi sy oby wa tel skiej usta wy o ROD z uwzględ nio ny mi zmia na mi i pro po zy cja mi ze stro -
ny licz nych śro do wisk, za rów no po li tycz nych, jak i władz sa mo rzą do wych, są w na szej oce -
nie uda ną pró bą osią gnię cia kom pro mi su. Za bez pie cza ją ogro dy dział ko we przed ma so wą
li kwi da cją z jed no cze snym uwzględ nie niem wła sno ści gmin nej. Po zwa la ją wkom po no wać
ROD w po li ty kę miast oraz da ją pod sta wy do ich dal sze go roz wo ju. Wpro wa dzo ny zaś do niej
cho ciaż by art. 76 two rzy pod sta wy do re gu la cji praw nej tych te re nów ogro dów, któ re mi mo
funk cjo no wa nia nie rzad ko przez kil ka dzie siąt i wię cej lat, z róż nych przy czyn, ty tu łem do zaj -
mo wa ne go te re nu na dzień dzi siej szy wy ka zać się nie mo gą.

Ni niej szym li stem wpi su je my się tak że w peł ni w swo je wcze śniej sze wy stą pie nia w za kre -
sie ko niecz no ści dal sze go ist nie nia ogrod nic twa dział ko we go, za rów no w na szym mie ście,
wo je wódz twie świę to krzy skim jak i w ska li ca łe go kra ju.

Kiel ce, 27 stycz nia 2014 r.
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W związ ku z li stem Związ ku Miast Pol skich skie ro wa nym do Pa na w dniu 20 grud nia 2013 r., 
w któ rym to Pre zes Związ ku su ge ru je skie ro wa nie no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z uwa gi na wąt pli wo ści kon sty tu cyj ne co do za pi sów, Gmi na
Trzcian ka, mi mo przy na leż no ści do Związ ku, wy ra ża swo je od mien ne sta no wi sko.

Oby wa tel ski pro jekt usta wy w za kre sie pol skie go ogrod nic twa dział ko we go prze szedł na prze strze -
ni mi nio nych 18 mie się cy trud ną ba ta lię o je go uchwa le nie i wej ście w ży cie.

Uchwa lo na przez Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej usta wa jest wiel kim suk ce sem śro do wi ska dział -
kow ców i po twier dze niem ogrom nej tro ski o za cho wa nie idei ogrod nic twa dział ko we go w ca łym
kra ju. Więk szość za strze żeń zgło szo nych przez Zwią zek Miast Pol skich na eta pie prac sej mo wych i
se nac kich zo sta ła w osta tecz nym tek ście usta wy uwzględ nio na. Na szym zda niem, oba wa o ogra ni -
cze niu praw wła ści ciel skich gmi ny od no śnie te re nów za ję tych przez ogro dy dział ko we – nie jest za -
sad na!

Oby wa tel ska usta wa o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych za bez pie cza ogro dy przed ma so wą li -
kwi da cją z jed no cze snym uwzględ nie niem wła sno ści gmin nej, przez co nie znaj du je my uza sad nie -
nia do wnio sku skie ro wa ne go przez Zwią zek Miast Pol skich do Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Z po wa ża niem

Burmistrz Gminy Trzcianka

Prezydent Miasta Grudziàdza

W związ ku z Pa na li stem z 22 stycz nia 2014 r. do ty czą cym uwag Za rzą du Związ ku Miast Pol skich
do no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych in for mu ję, że nie po dzie lam tych uwag i je -
stem usa tys fak cjo no wa ny sta no wi skiem Par la men tu i Pa na Pre zy den ta RP.

Gru dziądz, 3 lu te go 2014 r.

Sza now ny Pan
Zdzi sław Lem par ty
Wi ce pre zes To ruń sko Wło cław skie go
Okrę go we go za rzą du PZD

Trzcian ka, 13 lu te go 2014 r.

Sza now ny Pan 
Bro ni sław Ko mo row ski
Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej



Sza now ny Pa nie Pre ze sie,

W związ ku z prze ka za niem Pre zy den to wi Rze czy po spo li tej Pol skiej sta no wi ska Związ -
ku Miast Pol skich z dnia 20 grud nia 2013 r. w spra wie skie ro wa nia do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, chciał bym zgło sić od mien ne
sta no wi sko od za war te go w wy stą pie niu.

Przy ję te no we roz wią za nia praw ne w za kre sie funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych
to sze ro ki kom pro mis po par ty przez bli sko mi lion oby wa te li, któ rym bli ska jest spra wa
funk cjo no wa nia tych te re nów. No we re gu la cje za bez pie cza ją pra wa dział kow ców re ali -
zu jąc jed no cze śnie wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca 2012 r. No wy akt praw -
ny re gu lu je za sa dy funk cjo no wa nia, zrze sza nia się w róż ne go ro dza ju sto wa rzy sze nia
ogro do we oraz pra wa i obo wiąz ki wła ści cie li grun tów, na któ rych funk cjo nu ją lub bę dą
two rzo ne ogro dy dział ko we.

Ele men tem za sad ni czym przy two rze niu usta wy jest kom pro mis, ja ki uda ło się stwo -
rzyć po mię dzy dział kow ca mi, uczest ni ka mi pro ce su le gi sla cyj ne go oraz wła ści cie la mi
grun tów.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze, moż na przy jąć, że no we re gu la cje po zwa la ją na wła ści -
we funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
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Burmistrz Miasta i Gminy Syców

Sy ców, 11 lu te go 2014 r.

Pan
Ry szard Gro bel ny
Pre zes Związ ku Mia st Pol skich

Burmistrz Miasta i Gminy 
Syców

56-500 Syców, ul. Mickiewicza 1, Tel./Fax. (062) 785-51-00, 785-51-04 adres e-mail; burmistrz@sysow.pl



77

Sza now ni dział kow cy

Wspól nie z Wa mi cie szę się z no wej Usta wy z 13 grud nia 2013 ro ku o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, któ ra we szła w ży cie 19 stycz nia 2014 ro ku, gdyż wy peł nia ona lu kę praw ną po orze -
cze niu Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 lip ca 20l2 r. w spra wie usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Od za wsze wspie ram dzia ła nia dział kow ców te raz ja ko
Sa mo rzą do wiec, a wcze śniej Par la men ta rzy sta, bo do sko na le ro zu miem i znam Wa sze po trze by.
Sam bo wiem po sia dam dział kę w ogro dach dział ko wych. Po dzi wiam Wa szą wiel ką de ter mi na cję
i jed ność ca łe go śro do wi ska dział kow ców o wy pra co wa nie do brych re gu la cji dla mi lio no wej gru -
py dział kow ców i ich ro dzin ce lem za cho wa nia do rob ku i idei ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
Na ko lej nych spo tka niach z Wa mi wspól nie za sta na wia li śmy się nad pro po zy cją roz wią zań i dzia -
łań po zwa la ją cych te roz wią za nia wpro wa dzić. Uwa żam bo wiem, że dział kow cy za słu gu ją na to,
by spo koj nie go spo da rzyć na swo im ma łym skraw ku zie mi re ali zu jąc swo je ma rze nia, gdyż wi dzę
Wasz wiel ki trud wkła da ny la ta mi w prze kształ ce nie nie użyt ków w cen trach miast w oa zy spo ko -
ju i od po czyn ku oraz zie lo ne płu ca miast.

No wa usta wa za cho wa ła wszyst kie przy słu gu ją ce Wam do tąd pra wa, a tak że wpro wa dzi ła na
Wa szą rzecz no we upraw nie nia. Dzię ki te mu dzi siej sza sy tu acja praw na dział kow ców jest nie zwy -
kle sil na. Wy ni ka ona przede wszyst kim z za pew nie nia dział kow com mie dzy in ny mi kon kret ne -
go ty tu łu praw ne go do dział ki – dzier ża wę dział ko wą – ujaw nia ną w księ dze wie czy stej,
prze no sze nia praw do dział ki, wła sno ści na sa dzeń, obiek tów i urzą dzeń oraz udo god nio ne go try -
bu przej ścia pra wa do dział ki.

Jed no cze śnie ja ko Go spo darz Mia sta za uwa żam, że prze pi sy oby wa tel skiej usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z uwzględ nio ny mi zmia na mi i pro po zy cja mi za rów no dział kow ców jak też
władz sa mo rzą do wych nie ko li du ją za rów no z dal szym, lep szym funk cjo no wa niem ogro dów dział -
ko wych jak rów nież z jed no cze snym uwzględ nie niem wła sno ści gmin nej i moż li wo ścia mi dal sze -
go roz wo ju Mia sta Czę sto cho wy. Je stem pe wien, że usta wa kom plek so wo speł ni Wa sze
ocze ki wa nia i za gwa ran tu je Wam spo koj ne ko rzy sta nie z ak tyw ne go wy po czyn ku i moż li wo ści
pro wa dze nia upraw ogrod ni czych na wła sne po trze by, na to miast Mia stu za pew ni moż li wość re ali -
za cji ce lów śro do wi sko wych w po sta ci ochro ny śro do wi ska przy rod ni cze go i pod no sze nia stan dar -
dów eko lo gicz nych oto cze nia.

Z ży cze nia mi spo koj ne go go spo da ro wa nia i suk ce sów na po lu upraw ogrod ni czych.

Prezydent Miasta Cz´stochowy

Czę sto cho wa, 16 lu te go 2014 r.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
Okrę go wy Za rząd w Czę sto cho wie

PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY
Krzysztof Matyjaszczyk
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Szanowny Panie Prezesie!

W na wią za niu do wy stą pie nia Związ ku Miast Pol skich z dnia 20 grud nia 2013 r., skie ro -
wa ne go do Pre zy den ta RP w spra wie usta wy o Ro dzin nych Ogród kach Dział ko wych uchwa -
lo nej przez Sejm 13 grud nia 2013 r., ja ko pre zy dent Zie lo nej Gó ry, mia sta zrze szo ne go 
w Związ ku, prze ka zu ję sta no wi sko od mien ne niż pre zen to wa ne w rze czo nym pi śmie.

Uwa żam, że usta wa, pod któ rą pod pi sa ło się bli sko mi lion oby wa te li, w tym przed sta wi -
cie le władz Zie lo nej Gó ry, jest do ku men tem, któ ry do brze za bez pie cza pra wa dział kow ców
a rów no cze śnie w spo sób wła ści wy da je gmi nom i mia stom pra wa oraz moż li wość zrów no -
wa żo ne go roz wo ju in fra struk tu ry miej skiej. W Zie lo nej Gó rze ma my przy kła dy do brej 
w tym za kre sie współ pra cy mia sta z dział kow ca mi.

Je stem zda nia, że wła dze miast i gmin po win ny oto czyć Ogro dy dział ko we szcze gól ną
opie ką i ochro ną, gdyż są one czymś wię cej niż tyl ko zie lo ną prze strze nią w ści śle zur ba ni -
zo wa nej struk tu rze. Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we, two rząc wa run ki dla wy po czyn ku i ak ty -
wi za cji oraz in te gra cji ro dzin, czę sto wie lo po ko le nio wych, speł nia ją istot ne funk cje so cjal ne
i spo łecz ne, czę sto wy rę cza jąc w tym sa mo rzą dy, co na le ży do ce nić.

Od no sząc się do za rzu tów nie kon sty tu cyj no ści ar ty ku łów do ty czą cych li kwi da cji ogro dów
i na leż nych z te go ty tu łu re kom pen sat dla sto wa rzy szeń dział ko wych i sa mych dział kow ców
uwa żam, iż za rzu ty te są bez pod staw ne, gdyż obo wią zek two rze nia i roz wo ju Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych oraz za pew nie nia im wła ści wych wa run ków do funk cjo no wa nia spo -
czy wa w rów nym stop niu na bar kach sto wa rzy szeń dział ko wych jak i władz miej skich.

Je stem prze ko na ny, iż usta wa o ROD z 13 grud nia 2013 r. re gu lu je w spo sób wła ści wy
wza jem ne sto sun ki gmi ny i dział kow ców, a oczy wi ste bi la te ral ne ko rzy ści pły ną ce z jej za -
pi sów są dla mnie bez dy sku syj ne.

Prezydent Miasta Zielona Góra

Zie lo na Gó ra, 19 lu te go 2014 r.

Pan
Ry szard Gro bel ny
Pre zes Związ ku Miast Pol skich

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22

65-424 Zielona Góra
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Szanowny Panie Prezydencie!

4 lutego br. spotkałem się z prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych z gminy
Wronki. Działkowcy przedstawili mi swoje uwagi odnośnie listu Związku Miast
Polskich do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o rozważenie możliwości
skierowania nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału
Konstytucyjnego.

Nie podzielamy stanowiska Związku Miast Polskich. Uchwalona przez Sejm RP
ustawa jest wielkim sukcesem środowiska działkowców i potwierdzeniem ogromnej
troski o zachowanie dorobku i idei ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Obywatelska ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych uwzględnia dobro
działkowców - szczególnie w sferze zaspokajania potrzeb socjalnych. Na terenie naszej
gminy Rodzinne Ogrody Działkowe są użytkowane głównie przez niemajętną część
społeczeństwa - emerytów, rencistów, bezrobotnych, rodziny z dziećmi. Stanowią one
często „dorobek życia” i jedyne miejsce rekreacji. Uprawa warzyw i owoców jest dla
działkowców istotnym elementem wspomagającym budżet domowy.

Nowa ustawa zabezpiecza ogrody działkowe przed masową likwidacją. Trudno w niej
się dopatrzeć rozwiązań, które hamują realizację prawa własności ze strony gminy do
terenu ogrodu działkowego.

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki

Wronki, 21 lutego 2014 r.

Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Warszawa
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Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z listem Związku Miast Polskich skierowanym do Pana w dniu 20 grudnia 2013 roku, w którym
Prezes Związku sugeruje skierowanie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału
Konstytucyjnego, mimo przynależności naszego miasta do Związku, wyrażam odmienne stanowisko.

Treść tego wystąpienia nie była konsultowana z samorządami terytorialnymi w tym z naszym miastem
będącym członkiem Związku Miast Polskich. Podniesione w treści listu obawy o nadmierne ograniczenie praw
właścicielskich gmin w odniesieniu do terenów zajętych przez ogrody działkowe są w naszej ocenie niezasadne.
Potwierdzeniem tego jest chociażby fakt, że zdecydowana większość zastrzeżeń skierowanych przez ZMP na
etapie prac sejmowych i senackich, została w ostatecznym tekście ustawy z 13 grudnia 2013 roku
uwzględniona.

Dokonując analizy przepisów Rozdziału 3 Ustawy trudno dopatrzeć się rozwiązań, które hamują czy wręcz
uniemożliwiają realizację prawa własności ze strony gmin do terenu ogrodu działkowego.

Przepisy obywatelskiej ustawy o ROD uwzględniające zmiany i propozycje zgłaszane przez środowiska
polityczne i władze samorządowe są w naszej ocenie udaną próbą osiągnięcia kompromisu, bowiem
zabezpieczają ogrody działkowe przed masową likwidacją z jednoczesnym uwzględnieniem własności
gminnej. Pozwalają, co warto podkreślić, wkomponować ogrody działkowe w politykę miast dając podstawy
do ich dalszego rozwoju.

Osobiście bardzo doceniam ogromne zaangażowanie i poświęcenie, z jakim całe środowisko działkowców,
dobrowolnie zrzeszone w Polskim Związku Działkowców, walczyło o obiecany przez partie polityczne
ostateczny kształt uchwalonej ustawy.

Trudno nie doceniać roli, jaką ogrody działkowe odgrywają w życiu społecznym miasta. Stanowią one
niezwykle istotny element miejskiego krajobrazu podnosząc jego walory estetyczne oraz, co ważniejsze,
pozwalają wielu mieszkańcom odnaleźć chwilę wytchnienia od zgiełku i zabiegania. Korzystający z ogrodów
działkowcy to obywatele, dla których ich działka jest często jedynym miejscem spędzania wolnego czasu oraz
daje im możliwość wzbogacania swoich skromnych budżetów domowych.

Ze swej strony pragnę także wyrazić moje poparcie dla działań podejmowanych obecnie przez Polski
Związek Działkowców w obronie uchwalonej nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wyrażam
przekonanie, że ta długo oczekiwana nowa ustawa gwarantuje ogrodom działkowym należytą ochronę prawną
a działkowcom bezpieczeństwo i spokój użytkowania działek.

Jestem przekonany, że Pan Prezydent podejmie takie działania, aby rodzinne ogrody działkowe mogły dalej
realizować treść art. 2 Konstytucji RP, bowiem właśnie poprzez zapisy obywatelskiej ustawy urzeczywistniane
są zasady sprawiedliwości społecznej, zapewniając mniej zamożnym polskim rodzinom korzystania 
z dobrodziejstw naszej Ojczyzny.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Miasta Starogard Gdaƒski

Starogard Gdański, 24 lutego 2014 r.

Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
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Nie chęć ZMP do ogro dów dział ko wych nie jest zja wi -
skiem no wym. Or ga ni za cje zaj mu ją ce się te ma ty ką roz -
wo ju miast i urba ni sty ki od daw na lek ce wa żą wie lo let ni
do ro bek dział kow ców i mar gi na li zu ją po zy tyw ny wpływ
ogro dów dział ko wych w prze strze ni miej skiej i sa mo rzą -
do wej. Dla cze go urba ni ści uwa ża ją, że dział ki w mia stach
nie ma ją ra cji by tu, w ja sny i kla row ny spo sób wy ja śni ła to
w swo im w wy wia dzie dla „Ga ze ty Wy bor czej Wro cław”1

pre zes wro cław skie go od dzia łu To wa rzy stwa Urba ni stów
Pol skich, dr Iza be la Mi ro no wicz: „Za każ dym ra zem sta -
wia my na wa dze: ogród ki i in ne użyt ko wa nie, np. miesz -
ka niów ka. Pro szę zo ba czyć, ja kie ma my zy ski – mia sto od
ra zu bę dzie mia ło do cho dy ze sprze da ży de we lo pe ro wi, to
jest czy sty zysk.” Wro cław już od kil ku lat przo du je w te -
ma cie i da je przy kład in nym mia stom, jak wbrew pro te -
stom ty siąc om dział kow ców i ich ro dzin wy rzu cić ogro dy
z ma py mia sta. Biu ro Roz wo ju Wro cła wia w 2010 r. opra -
co wa ło sta dium za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, w któ -

rym ja sno okre ślo no, że na miej scu dzia łek po ja wią się
miesz ka nia, in we sty cje go spo dar cze i usłu go we. Czy mia -
sto to prze strzeń tyl ko dla be to no wych kon struk cji, na któ -
rych róż ne gru py in te re su zbi ja ją kro cie? 

Nie trze ba ko chać dział kow ców i ogro dów, by do ce niać
ich wkład w prze strzeń miej ską. O po pu lar no ści ogro dów
naj le piej świad czą ko lej ki i ro sną ca ilość po dań, ja kie 
w wie lu mia stach są skła da ne przez rze sze mło dych lu dzi,
któ rych nie stać na eks klu zyw ne wa ka cje za kil ka ty się cy
zło tych. Nie trud no jed nak za uwa żyć, że ogro dy prze szka -
dza ją wiel kiej po li ty ce i ka pi ta ło wi w roz sze rza niu tkan -
ki miej skiej. Do brze wie dzą o tym pol scy dział kow cy,
któ rzy w prze ci wień stwie do swo ich eu ro pej skich są sia -
dów, wciąż mu szą się zma gać z ko lej ny mi ata ka mi na
dział ki. Pod czas gdy Niem cy, Fran cu zi czy An gli cy prze -
ży wa ją re ne sans ogro dów dział ko wych, w Pol sce są one
pod nie usta ją cym ostrza łem. Dla cze go dział kow cy wciąż
mu sza bro nić swo ich ogro dów?

5. Dział kow cy i sa mo rzą dow cy kon tra Zwią zek Miast Pol skich

Ogro dy dzie lą Zwią zek Miast Pol skich

List, ja ki pre zes ZMP skie ro wał do pre zy den ta Ko mo -
row skie go w spra wie skie ro wa nia usta wy dział ko wej do
Try bu na łu spo tkał się z sze ro kich od ze wem miast człon -
kow skich tej or ga ni za cji. Wło da rze miast pi szą li sty, z któ -
rych ja sno wy ni ka, że wbrew te mu, co na pi sał pre zes
Ry szard Gro bel ny, więk szość miast po pie ra za pi sy no wej
usta wy i nie wi dzi żad nych prze sła nek i po wo dów, by
usta wę tę za skar żyć. „Prze pi sy oby wa tel skiej usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych nie ko li du ją za rów no 
z lep szym, dal szym funk cjo no wa niem ogro dów dział ko -
wych, jak rów nież z jed no cze snym uwzględ nie niem wła -
sno ści gmin nej i moż li wo ścia mi dal sze go roz wo ju mia sta”
– na pi sał pre zy dent Czę sto cho wy Krzysz tof Ma ty jasz -
czyk. I nie jest to opi nia od osob nio na. „No wa usta wa jest
wy ni kiem kom pro mi su mię dzy dział kow ca mi, a wła ści cie -
la mi grun tu” – uwa ża pre zy dent Sie ra dza Ja cek Wal czak
i jed no cze śnie pod kre śla, że do tych cza so wy roz wój i urba -
ni za cja mia sta nie sta ły i nie sto ją w sprzecz no ści z dzia -
ła niem ogro dów dział ko wych. „Uchwa lo na przez Sejm RP
usta wa jest owo cem wie lo mie sięcz nej pra cy wie lu grup
spo łecz nych, w tym rów nież przed sta wi cie li ZMP” – za -
uwa ża bur mistrz No we go To my śla Hen ryk Hel wig.
„Więk szość za strze żeń zgło szo nych przez ZMP na eta pie
prac sej mo wych i se nac kich zo sta ła w osta tecz nym tek ście
usta wy uwzględ nio na” – za uwa ża bur mistrz Trzcian ki
Krzysz tof Czar nec ki. Je go zda niem oba wy pre ze sa Gro -
bel ne go do ty czą ce ogra ni cze nia praw wła ści ciel skich gmi -
ny wzglę dem te re nów za ję tych przez ogro dy dział ko we
są bez za sad ne. „Nie zro zu mia łe i nie od po wied nie są ja kie -

kol wiek pla ny i po my sły zmie rza ją ce w kie run ku zde pre -
cjo no wa nia przy ję tych obec nie roz wią zań praw nych w
usta wie ROD” – uwa ża bur mistrz Strze li na Do ro ta Paw -
nuk. Przed sta wi cie le władz sa mo rzą do wych za uwa ża ją
tak że, że dział kow cy peł nią istot ną ro lę w spo łe czeń stwie
lo kal nym i nie moż na lek ce wa żyć ich ro li i po zy tyw ne go
wkła du w roz wój miast. „Wie lo let nia współ pra ca na sze -
go sa mo rzą du z dział kow ca mi przy czy ni ła się do wie lu
bar dzo istot nych zmian, mię dzy in ny mi dzię ki wspól nej re -
ali za cji za dań in we sty cyj nych” – za uwa ża bur mistrz Bo -
ga ty ni An drzej Grzmie le wicz. Wie lu wło da rzy miast,
tak że tych du żych, do ce nia rów nież ogrom ny po ten cjał,
ja ki tkwi w ogro dach. „Wła dze miast i gmin po win ny oto -
czyć ogro dy dział ko we szcze gól ną opie ką i ochro ną, gdyż
są one czymś wię cej niż tyl ko zie lo ną prze strze nią w ści -
śle zur ba ni zo wa nej struk tu rze” – uwa ża pre zy dent Zie lo -
nej Gó ry Ja nusz Ku bic ki, któ ry tak że nie zga dza się 
z wnio skiem ZMP za chę ca ją cym pre zy den ta Ko mo row -
skie go do skie ro wa nia usta wy dział ko wej do Try bu na łu.
Ku bic ki uwa ża, że za rzu ty o nie kon sty tu cyj no ści no wej
usta wy, ja kie wska zał ZMP, nie ma ją po kry cia w rze czy -
wi sto ści. „Obo wią zek two rze nia i roz wo ju ROD oraz za -
pew nie nia im wła ści wych wa run ków do funk cjo no wa nia
spo czy wa w rów nym stop niu na bar kach sto wa rzy szeń
ogro do wych, jak i władz miej skich” – na pi sał w li ście do
Ry szar da Gro bel ne go. Jak za uwa ża ją przed sta wi ciele wła -
dzy sa mo rzą do wej, po now ne skie ro wa nie usta wy do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go by ło by pod wa że niem au to ry te tu
wła dzy usta wo daw czej.

1 Wydanie z dnia 27. 01.2013 r.
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Co raz bar dziej wi docz ne sta je się to, że ata ku ją cy no wą
usta wę Zwią zek Miast Pol skich, któ ry zrze sza po nad 300
miast pol skich w spra wie no wej usta wy dział ko wej jest
bar dzo po dzie lo ny. Ro dzą się więc py ta nia – ko mu za le -
ży na tym, by no we prze pi sy re gu lu ją ce dzia łal ność ogro -
dów zni we czyć? Czy sta no wi sko ZMP zo sta ło w ogó le
skon sul to wa ne z gmi na mi i sa mo rzą da mi za nim zo sta ło
opu bli ko wa ne i wy sła ne do pre zy den ta Ko mo row skie go?
Na to dru gie py ta nie od po wia da ją sa mi człon ko wie ZMP.
„Nie znaj du ję uza sad nie nia do wy stę po wa nia w imie niu
gmin, któ re re pre zen tu je my, z wnio skiem do Pre zy den ta
RP o skie ro wa nie usta wy do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
Uwa żam, że tak waż ne sta no wi sko po win no być uprzed nio
skon sul to wa ne z człon ka mi Związ ku Miast Pol skich” – pi -
sze bur mistrz Mię dzy bo rza Ja ro sław Gło wac ki. Po dob ną
opi nię wy ra ża ją in ni przed sta wi cie le władz lo kal nych.
Świad czy to o tym, że za ini cja ty wą skie ro wa ną prze ciw -
ko dział kow com i no wej usta wie stoi w rze czy wi sto ści
nie wie lu wło da rzy. Być mo że jest to po pro stu zwy kły lob -
bing pew nej gru py in we sto rów, któ rym nie w smak jest
to, że ogro dy dział ko we w dal szym cią gu bę dą ozdo bą
miej skich kra jo bra zów. Wszak ich ocze ki wa nia po wy ro -
ku TK by ły dla wszyst kich ja sne. In we sto rzy li czy li, że
po sło wie w koń cu zli kwi du ją ogro dy w mia stach, dzię ki
cze mu wło da rze miast bę dą mo gli sprze dać im jak że war -
to ścio we i cen ne te re ny, na któ rych wy ro sną ko lej ne hi -
per mar ke ty i apar ta men tow ce. Wiel ce za dzi wia ją ca jest
rów nież po sta wa pre ze sa Związ ku Miast Pol skich Ry szar -

da Gro bel ne go, któ ry za le d wie kil ka mie się cy wcze śniej
nie tyl ko de kla ro wał swo ją sym pa tię dla ogro dów dział ko -
wych i wspar cie dla dział kow ców, ale też zło żył swój pod -
pis pod pro jek tem oby wa tel skim, któ ry stał się obo wią-
zu ją cą usta wą o ROD. „Mój oso bi sty sto su nek do ogro -
dów dział ko wych jest bar dzo po zy tyw ny. Są one waż nym
ele men tem prze strze ni miej skiej. Po win no dą żyć się do ich
roz wo ju” – mó wił w wy wia dzie dla „Zie lo nej Rzecz po -
spo li tej”. Tym cza sem za le d wie kil ka mie się cy póź niej, je -
go dzia ła nia świad czą nie tyl ko o bra ku po par cia dla tej że
usta wy, a ra czej o cał ko wi tym sprze ci wie wo bec za pi sów
no wej usta wy. „Je stem za, a na wet prze ciw” – te sło wa le -
gen dy „So li dar no ści” aż ci sną się na usta. Mo że pre zy dent
Po zna nia i szef ZMP pod pi su jąc się pod usta wa dział kow -
ców nie wie rzył w jej fak tycz ny suk ces, a mo że chciał
przy po do bać się swo jej spo łecz no ści? Pod czas spo tka nia
z po znań ski mi dział kow ca mi (w stycz niu 2014 r.) Gro bel -
ny po twier dził, że nie wy co fu je swo je go po par cia wy ra żo -
ne go pod pi sem pod pro jek tem oby wa tel skim, ale ja ko szef
ZMP mu siał swój pod pis pod li stem do Ko mo row skie go
zło żyć. „Nie chcem, ale mu szem” – tak tłu ma czy się ze
swo ich dzia łań Gro bel ny. Jak się jed nak oka zu je sa mi
człon ko wie ZMP nic o tym że sta no wi sku nie wie dzie li 
i nie by ło ono uzgad nia ne w szer szym gro nie miast człon -
kow skich, któ rych w su mie jest po nad 300. Za iste za dzi -
wia ją ce. „Ma jąc ta kich przy ja ciół, nie po trze bu je my już
wro gów” – ma wiał słyn ny bry tyj ski pre mier Win ston
Chur chill. 

Ko mu prze szka dza ją ogro dy?

Wal ka o grun ty

„Oka zu je się, że zno wu ko muś prze szka dza my” – pi szą
dział kow cy z Ko ni na. Znę ka ni 18 mie sią ca mi wal ki o swo -
je ogro dy i przy szłość dział kow cy, po raz ko lej ny sta ją w
obro nie wy wal czo nych prze pi sów praw nych. Ta sy tu acja
po wo li ura sta do ab sur du. Użyt kow ni cy dzia łek to nie żoł -
nie rze na fron cie, a jed nak nie mo gą w spo ko ju pie lę gno -
wać swo ich ogro dów i bez tro sko na nich wy po czy wać.
„Jest to jaw ny atak na dział kow ców pro wa dzą cy do wy -
nisz cze nia ru chu dział ko we go w Pol sce” – pi szą dział kow -
cy z Ja ro ci na. Zie mia ogro dów to ła ko my ką sek dla wie lu,
któ rzy w grun tach ogro dów dział ko wych wi dzą je dy nie
ko rzy ści fi nan so we. Dla tych lu dzi nie li czą się dział kow -
cy i ich ro dzi ny. Nie bio rą oni pod uwa gę tak że te go, że
mia sta nie mo gą być tyl ko be to no wy mi pu sty nia mi. „Dzia -
ła nie ZMP to jaw na wal ka z dział kow ca mi. Usta wa na sza
sta no wi za po rę dla lu dzi, któ rzy chcie li by nas po zba wić
dzia łek” – uwa ża ją pre ze si de le ga tu ry ra dom skiej. Nie dzi -
wi więc, że dział kow cy czu ją się co raz bar dziej przy gnę -
bie ni nie usta ją cą wal ką, ale nie za mie rza ją się pod da wać.
Swo ją nie złom ną wo lę wal ki o ogro dy po ka za li już wie lo -

krot nie. „Ma my na dzie ję, że roz są dek i od po wie dzial ność
oraz ta kie war to ści jak do bro czło wie ka i ochro na je go
praw zwy cię żą i my dział kow cy wraz na szy mi ro dzi na mi w
spo ko ju bę dzie my cie szyć się upra wą na szych dzia łek przez
ko lej ne la ta” – pi szą dział kow cy z Za mojsz czy zny do pre -
zy den ta Ko mo row skie go. Pro szą go, by nie ule gał na ci -
skom Związ ku Miast Pol skich, któ ry po zo sta je głu chy i
śle py na ogrom li stów dział kow ców, udo wad nia ją cych, że
za war te w li ście twier dze nia są nie praw dzi we i nie ma pod -
staw do kie ro wa nia usta wy do TK. „Ba da nie zgod no ści
usta wy z Kon sty tu cją zo sta ło wy ko na ne du żo wcze śniej i to
przez wy bit nych znaw ców pra wa. Po co więc te raz pi sać
ja kiś list i pod no sić w nim wy du ma ne ar gu men ty?” – za sta -
na wia się Ma rek Boj da z ROD „Za le sie” w Rze szo wie.
„Pod wa ża nie przy ję tych w usta wie kom pro mi so wych roz -
wią zań jest prze ja wem ak tyw no ści śro do wisk de we lo per -
skich dą żą cych do ode bra nia dział kow com usta wo wych
gwa ran cji, na by tych praw i usu nię cia ich z zaj mo wa nych
od lat te re nów” – za uwa ża ją człon ko wie Pre zy dium OZ 
w Czę sto cho wie.
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Spra wa ogro dów dział ko wych nie scho dzi ła z afi szy
przez dłu gie mie sią ce. To nie mal że 18 mie się cy in ten syw -
nej wal ki o być al bo nie być dla bli sko pię ciu ty się cy ogro -
dów dział ko wych w Pol sce. Set ki ty się cy li stów, pe ty cji 
i ape li do władz RP i po li ty ków, a przede wszyst kim mi lion
pod pi sów pod ini cja ty wą oby wa tel ską świad czy nie tyl ko
o ogrom nej de ter mi na cji dział kow ców, ale tak że o tym, jak
spra wa ta by ła i  jest waż na dla kil ku mi lio nów Po la ków.

Dział kow cy to po nad 4-mi lio no wa spo łecz ność, któ ra w
więk szo ści za miesz ku je pol skie mia sta. A mi mo to głos
dział kow ców wciąż jest po mi ja ny i igno ro wa ny w pu blicz -
nym dys kur sie. ZMP zda je się nie za uwa żać, że dział kow -
cy to nie wy ob co wa na gru pa lu dzi, któ ra chce blo ko wać
roz wój mia sta, ale to tak że miesz kań cy tych że miej sco wo -
ści. Dla te go py ta ją w li stach do pre ze sa Gro bel ne go: 
„W czy im in te re sie Pan wy stę pu je, bo z ca łą pew no ścią nie
w in te re sie spo łe czeń stwa miast ani gmin ja ko wła ści cie li
grun tów” – twier dzą przed sta wi cie le dział kow ców z ROD
z te re nu Ma ło pol ski. Mia sta roz wi ja ją się nie tyl ko bu du -
jąc no we bu dyn ki i uli ce, ale tak że za pew nia jąc re kre ację
i wy po czy nek je go miesz kań com. Dział kow cy pod kre śla -
ją, że każ da gmi na ma przede wszyst kim obo wiąz ki wo bec
oby wa te li i win na za pew niać oby wa te lom wa run ki do roz -
wo ju ini cja tyw spo łecz nych, a do tych na le żą tak że na sze
ogro dy dział ko we. Choć wie le sa mo rzą dów zma ga się 
z pro ble ma mi fi nan so wy mi, to dział kow cy, a ra czej roz -
prze daż zie mi ogro dów, nie mo że być le kar stwem na

uzdro wie nie lo kal ne go bu dże tu. „Za prze stań cie dzia łań
zmie rza ją cych do li kwi da cji ogro dów” – ape lu je do ZMP
Ja ni na Gru szew ska z Gó ry w woj. ślą skim. „Po święć cie
wię cej swo jej ener gii na roz wią zy wa nie na praw dę istot -
nych pro ble mów w mia stach na sze go kra ju” – pi sze z ko -
lei Za rząd ROD im. B. Chro bre go w Oła wie. Dział kow cy
pod kre śla ją, że list Gro bel ne go do pre zy den ta jest cał ko wi -
cie nie zro zu mia ły, bo wiem sa mo rzą dy lo kal ne, prak tycz nie
z każ de go re gio nu kra ju, wie lo krot nie za pew nia ły dział -
kow ców o swo im po par ciu. „Na Lu belsz czyź nie ża den sa -
mo rząd lo kal ny nie pod wa ża za pi sów no wej usta wy, wręcz
prze ciw nie uzna wa na jest za do brze wy pra co wa ny kom -
pro mis” – pi szą dział kow cy z Lu bel skie go. „Na sze lo kal -
ne sa mo rzą dy wy po wia da ły się po zy tyw nie o usta wie 
i za pew nia ły nas, że są za ist nie niem ogro dów dział ko wych
w for mie praw nej, któ rą za pro po no wał pro jekt oby wa tel ski
po par ty przez pra wie mi lion dział kow ców i oby wa te li Pol -
ski” – czy ta my z ko lei w sta no wi sku Ko le gium Pre ze sów
ROD z re jo nu ple szew skie go. 

By ży ło się le piej

Dział kow ców bul wer su je sta no wi sko Związ ku Miast
Pol skich wy ra żo ne w li ście do Pre zy den ta RP. Dzia ła nia te
na zy wa ją pró bą pod wa ża nia de cy zji Sej mu, Se na tu, Rzą -
du RP oraz Pre zy den ta RP. Wszyst kie za pi sy tej usta wy
zo sta ły bo wiem skru pu lat nie prze ana li zo wa ne przez biu -
ra praw ne i kon sty tu cjo na li stów. Dział kow cy w swo ich
wy stą pie niach pod kre śla ją, że ogro dy dział ko we mu szą
mieć so lid ne umo co wa nie praw ne, aby mo gły trwać i słu -
żyć na stęp nym po ko le niom. Jed nak rze czy wi stość nie na -
pa wa opty mi zmem. Bo wiem do pó ki chęć wzbo ga ce nia
się bę dzie po sta wio na na pierw szym miej scu, do pó ty bę -
dzie trwa ła woj na o ogro dy dział ko we. Dział kow cy wy ra -

ża ją jed nak na dzie ję, że wła dze sa mo rzą do we zo ba czą w
ogro dach wię cej, niż tyl ko ko rzy ści, ja kie mo gli by uzy -
skać ze sprze da ży dział ko wej zie mi. „Wie rzy my, że wło da -
rze miast za miast dbać wy łącz nie o gmin ny bu dżet kosz tem
swo ich miesz kań ców, wresz cie zo ba czą, jak wie le do bre go
przy no si lu dziom ogrod nic two dział ko we. By wszyst kim
nam ży ło się le piej, wy bra ni przez nas pod czas wy bo rów
re pre zen tan ci po win ni dbać o to, aby wszyst ko co ko rzyst -
ne dla miesz kań ców miast – roz wi ja ło się” – pod kre śla ją
człon ko wie OZ PZD Świę to krzy skie go. Podobnych sta-
nowisk działkowców jest o wiele więcej. Można je
znaleźć na www.pzd.pl

AH

VIII. PUBLICYSTYKA ZWIÑZKOWA

1. Oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD to suk ces hi sto rycz ny 

No wa usta wa o ogro dach dział ko wych, któ rą uda ło się
uchwa lić na wnio sek oby wa te li, z ca łą pew no ścią za pi sze
się na kar tach hi sto rii. Dla cze go? Usta wa o wy ko ny wa niu
ini cja ty wy usta wo daw czej, któ ra przy słu gu je gru pie co naj -
mniej 100 ty się cy oby wa te li, to me cha nizm de mo kra cji,
któ ry w Pol sce funk cjo nu je do pie ro od sierp nia 1999 r. Sta -
ty sty ki nie po wa la ją jed nak na ko la na. Od 1999 r. do 2011 r.
na 116 ko mi te tów zgło szo nych do mar szał ka Sej mu, za le -
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d wie jed nej trze ciej z nich (39) uda ło się wnieść sku tecz -
nie swój pro jekt pod ob ra dy Sej mu. Bli sko po ło wie ko mi -
te tom (49) nie uda ło się w ter mi nie zło żyć pro jek tu usta wy
wraz z wy ma ga ną licz bą pod pi sów, a wie lu po my sło daw -
ców nie otrzy ma ło po zy tyw nej zgo dy na re je stra cję ko mi -
te tów. Dla cze go? Pod sta wo wym pro ble mem jest to, że ca ła
pro ce du ra zwią za na ze zło że niem wła sne go pro jek tu usta -
wy do Sej mu jest nie tyl ko ogrom nie pra co chłon na, ale wy -
ma ga ogrom ne go po świę ce nia i po par cia rze szy oby wa te li.

Ko mi tet oby wa tel skiej ini cja ty wy usta wo daw czej od
mo men tu re je stra cji ma za le d wie 3 mie sią ce na zło że nie w
Sej mie pro jek tu usta wy wraz z li stą ze bra nych pod nim
100 ty się cy pod pi sów za wie ra ją cych bar dzo szcze gó ło we
da ne, ta kie jak ad res za miesz ka nia i nu mer pe sel. Ko mu
wy da je się, że jest to ła twe za da nie, niech idzie na uli cę z
kart ką pa pie ru i spró bu je prze ko nać choć 10 osób, by ze -
chcia ły na pi sać mu swo je pry wat ne da ne i pod pi sać się pod
ja kąś bli żej nie zna ną mu ini cja ty wą. Już sa mym w so bie
suk ce sem bę dzie to, je śli kto kol wiek za trzy ma się, by wy -
słu chać te go, co ma my do po wie dze nia. Po bu dza nie za in -
te re so wa nia opi nii pu blicz nej dla za mie rzo ne go przed się-
wzię cia to pra ca nie mal że sy zy fo wa. Nie ła two bo wiem 
w na szym ospa łym spo łe czeń stwie zak ty wi zo wać dla te go
ty pu od dol nych ini cja tyw od po wied nią licz bę osób, któ re
wzię ły by na sie bie cię żar pra cy spo łecz nej.

Tyl ko nie licz ni są w sta nie te go do ko nać. Już sa mo w so -
bie zdo by cie 100 tys. pod pi sów jest ogrom nym osią gnię -
ciem każ dej ta kiej ini cja ty wy. Prze kro cze nie tej licz by
nie mal że dzie się cio krot nie, to kwe stia nie tyl ko ogrom ne -

go i hi sto rycz ne go suk ce su w dzie dzi nie ini cja tyw oby wa -
tel skich, ale przede wszyst kim to świa dec two za an ga żo -
wa nia i po świę ce nia se tek ty się cy osób, jak rów nież
spo łecz ne go po par cia, któ re w przy pad ku ogro dów dział -
ko wych – jest nie za chwia ne i nie pod wa żal ne.

Nie bę dą to próż ne sło wa je śli po wie my ja sno, że oby wa -
tel ski pro jekt dział kow ców to pierw sza w de mo kra tycz nej
Pol sce ini cja ty wa, któ ra cie szy ła się tak ogrom nym po par -
ciem ca łe go spo łe czeń stwa, że by ła w sta nie po ko nać
wszel kie trud no ści, któ re pię trzy ły się la wi no wo nie mal że
się na każ dym kro ku. Prze szkód nie bra ko wa ło i – jak po -
ka zu ją ostat nie wy da rze nia – na dal nie bra ku je, bo „złe li -
cho nie śpi”, a in te res i do bro lu dzi nie usta ją co mu si
wal czyć z biz ne sem i pie nią dzem. W tym wy pad ku nie da
się ukryć te go, że 43,5 tys. ha ogro dów to mi lio ny zło tych
za ko pa ne ni czym skarb w zie mi, któ rą dział kow cy pie lę -
gnu ją wła sny mi rę ko ma, i o któ rą są w sta nie wal czyć do
ostat nie go tchu.

Je dy nie 11 pro jek tów oby wa tel skich zo sta ło do tej po ry
uchwa lo nych, przy czym nie każ dy przy ję to w ta kiej for -
mie, w ja kiej zo stał zło żo ny przez pro jek to daw cę. Więk -
szość oby wa tel skich pro jek tów ustaw ma – mó wiąc sej -
mo wym żar go nem – „wy so ki wskaź nik upły wu cza su od
skie ro wa nia”. Są więc w czo łów ce pro jek tów ustaw, nad
któ ry mi pra ce zde cy do wa nie się prze cią ga ją. Obec nie 
w Sej mie, w za mra żar ce sej mo wej cze ka 10 pro jek tów
ustaw oby wa tel skich. Re kor dzi sta – oby wa tel ski pro jekt
usta wy o zmia nie usta wy o po dat ku do cho do wym od osób
fi zycz nych – na roz pa trze nie cze ka od 2008 ro ku.

1999 126 0

2000 97 0

2001 258 3

2002 213 1

2003 226 0

2004 241 2

2005 199 1

2006 193 0

2007 170 1

2008 251 0

2009 232 1

2010 229 0

2011 234 1

2012 134 0

2013 170 1

su ma 2973 11

Uchwa lo ne przez Sejm usta wy:

ROK Uchwa lo no ustaw Ile uchwa lo no pro jek tów 
oby wa tel skich?
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Ta bel ka po ka zu je jak ni kły pro cent (bo za le d wie 0,36%)
sta no wią pro jek ty oby wa tel skie w pro ce sie le gi sla cyj nym
w pol skim par la men cie w cią gu ostat nich 15 lat. Uchwa le -
nie więc choć jed ne go pro jek tu zło żo ne go przez gru pę oby -

wa te li jest nie by wa łym suk ce sem, zaś dzień wej ścia w ży -
cie usta wy oby wa tel skiej po wi nien być świę tem spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go.

Pro jekt oby wa tel ski w licz bach:

– usta wa o ROD jest 11 pro jek tem oby wa tel skim przy -
ję tym przez Sejm w cią gu 15 lat ist nie nia ini cja ty wy oby -
wa tel skiej,

– 432 dni – ty le trwał pro ces le gi sla cyj ny oby wa tel skiej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych od mo men tu
je go wpły nię cia do Sej mu do cza su pod pi sa nia usta wy
przez Pre zy den ta (12.10.2012 r. pro jekt usta wy wpły nął do
Sej mu – 18.12.2013 r. B. Ko mo row ski pod pi sał usta wę),

– do pro jek tu zło żo no bli sko 250 po pra wek (ok. 130 po -
pra wek zło ży ły klu by PO, SP, PiS, RP, TR i ID, pra wie 40
po pra wek wpły nę ło od róż nych re sor tów, ok. 50 po pra wek
zło żył Ko mi tet, a kil ka dzie siąt zo sta ło zło żo nych przez
Biu ro Le gi sla cyj ne w tra cie prac),

– pra ce w pod ko mi sji trwa ły 5 mie się cy,
– dział kow cy pię cio krot nie pi kie to wa li, ma ni fe sto wa li 

i pro te sto wa li na uli cach miast, 
– ogól no pol ska ma ni fe sta cja zgro ma dzi ła 15 tys. dział -

kow ców, któ rzy po ko jo wo ma ni fe sto wa li pod Sej mem 
i Kan ce la rią Pre mie ra,

– Ko mi tet Ini cja ty wy Oby wa tel skiej, któ ry pro wa dził
kam pa nię pro mu ją cą pro jekt oby wa tel ski oraz zbie rał pod
nim pod pi sy zgro ma dził w su mie 1180 osób,

– Pre mier Do nald Tusk 3 ra zy oso bi ście spo tkał się 
z przed sta wi cie la mi PZD, na cze le z Pre ze sem Eu ge niu -
szem Kon drac kim, oraz peł no moc ni ka mi Ko mi te tu Ini cja -
ty wy Oby wa tel skiej mec. Bar tło mie jem Pie chem i mec.
To ma szem Ter lec kim,

– Mar sza łek Sej mu Ewa Ko pacz dwu krot nie przy ję ła de -
le ga cję przed sta wi cie li PZD,

– pod pro jek tem oby wa tel skim ze bra no re kor do wo du żą
licz bę pod pi sów – 924 801, 

– pro jekt po par li nie tyl ko dział kow cy, ich ro dzi ny, ale
tak że zna ne po sta cie jak żuż lo wiec An drzej Husz cza, po -
li ty cy sa mo rzą do wi i or ga ni za cje tj. OPZZ, INSPRO In -
sty tut Spraw Oby wa tel skich, PZERI i in ni,

– w obro nę dział kow ców włą czy ło się tak że Mię dzy na -
ro do we Biu ro Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych z sie -
dzi bą w Luk sem bur gu, któ re skie ro wa ło w tej spra wie li sty
do pol skich władz,

– po nad 2 tys. li stów do pol skie go Pre mie ra, Pre zy den -
ta, Mar sza łek Sej mu, Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, 
a tak że do klu bów par la men tar nych prze sła li dział kow cy
eu ro pej scy – so li da ry zu jąc się z pol ski mi użyt kow ni ka mi
dzia łek,

– to pierw szy apo li tycz ny pro jekt oby wa tel ski, któ ry za -
miast dzie lić po łą czył – bo wiem po par ły go wszyst kie par -
tie bez wzglę du na po li tycz ne po glą dy,

– bli sko 100 tys. ma ili wy sła li dział kow cy ko rzy sta jąc 
z in ter ne to wej apli ka cji do stęp nej na stro nie Ko mi te tu wy -
sy ła jąc li sty do po słów z sej mo wej pod ko mi sji, Ko mi sji
In fra struk tu ry oraz Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Po li ty ki
Re gio nal nej, a tak że do Mar sza łek Sej mu i Kan ce la rii Pre -
mie ra,

– po nad 5,5 tys. zbio ro wych sta no wisk i ape li skie ro wa -
li dział kow cy w obro nie oby wa tel skiej usta wy o ROD,

– dział kow cy zor ga ni zo wa li set ki in dy wi du al nych spo -
tkań z po sła mi i se na to ra mi, pod czas któ rych prze ko ny wa -
li o słusz no ści za pi sów pro jek tu oby wa tel skie go i ko niecz-
no ści szyb kie go uchwa le nia tej usta wy, by za bez pie czyć
wie lo let ni do ro bek dział kow ców przed li kwi da cją.

Ta jem ni ca suk ce su dział kow ców?

We wrze śniu 2012 ro ku CBOS opu bli ko wał ba da nie do -
ty czą ce opi nii na te mat ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Son daż ten po ka zał, że dział kow cy bez sprzecz nie cie szą
się sze ro kim spo łecz nym po par ciem. Aż 88% Po la ków  po -
par ło dal sze ist nie nie ogro dów dział ko wych. Son da żo we
da ne urze czy wist ni ły się pod czas zbie ra nia pod pi sów pod
pro jek tem oby wa tel skim. Ma so wość ak cji zbie ra nia pod -
pi sów i ro sną ce z dnia na dzień po par cie zbie ra ne wśród
śnie gu, mro zu i lo du po ka za ło ogrom po par cia ca łe go spo -
łe czeń stwa dla ogro dów dział ko wych. Przy szłość i roz wój
ogrod nic twa dział ko we go to bar dzo waż na spra wa nie tyl -
ko dla spo łecz no ści dział ko wej i ich ro dzin, ale, jak po ka -
zu ją nie daw ne do świad cza nia, dla ca łe go spo łe czeń stwa. 

Spo łecz ne po par cie, nie zwy kłe za an ga żo wa nie ca łe go
śro do wi ska dział ko we go, pręż na dzia łal ność Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, któ ry nie usta wał w wal ce i nie
pod da wał się po li tycz nym grom i ma ni pu la cjom, i do koń -
ca wal czył o do bre pra wo dział kow ców i ogro dów, to tyl -
ko skła do we te go suk ce su. Jed ną z nich jest tak że kom-
pro mis, bez któ re go tej usta wy nie by ło by w wy zna czo -
nym przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny ter mi nie. Kom pro mis
jed nak nie do ty czy kon sty tu cyj no ści prze pi sów, bo wiem
tu miej sca na kom pro mis nie ma. Usta wa re ali zu je wy rok
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z lip ca 2012 r., przede wszyst -
kim za pew nia plu ra lizm w ogro dach i wol ność zrze sza nia
się dział kow ców w sto wa rzy sze nia. Oby wa tel ski pro jekt
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usta wy dział ko wej, któ ry 19 stycz nia br. stał się obo wią zu -
ją cym pra wem nie tyl ko po twier dza fakt, że in te re sy spo -
łecz ne moż na – w pew nej mie rze – ar ty ku ło wać i efek-
tyw nie o nie za bie gać po nad po dzia ła mi po li tycz ny mi, ale
tez po ka zu je, że w jed no ści si ła. Ten suk ces, ja kim jest
uchwa lo na usta wa, nie był by moż li wy bez za an ga żo wa nia
ty się cy dział kow ców. I choć nie bra ku je w dal szym cią gu

tych, któ rzy nie mo gą od ża ło wać te go, iż ty sią ce hek ta rów
zie mi, na któ rej znaj du ją się ogro dy, na dal po zo sta nie 
w rę kach dział kow ców, to tym ra zem do bro lu dzi – dział -
kow ców - zwy cię ży ło w wal ce z de we lo pe ra mi i in ny mi
gru pa mi in te re su, któ rzy na ogro dy dział ko we pa trzą je dy -
nie przez pry zmat ich war to ści fi nan so wej.

AH

2. Co dział kow cy my ślą o no wej usta wie 

Wszyst ko wska zu je na to, że te go rocz ny po wrót dział -
kow ców do ogro dów po zi mo wej prze rwie bę dzie prze bie -
gał w o wie le lep szej i spo koj niej szej at mos fe rze, niż by ło
to rok te mu. Gwa ran tem te go jest no wa usta wa dział ko wa,
któ ra we szła w ży cie 19 stycznia br.

Rok te mu, o tej sa mej po rze, ma ło któ ry dział ko wiec my -
ślał o wy po czyn ku. Wszy scy mo bi li zo wa li si ły w ce lu
obro ny usta wy gwa ran tu ją cej dal sze ist nie nie ogro dów. Na
szczę ście dzia ła nia dział kow ców nie po szły na mar ne 
i wal ka o pro jekt oby wa tel ki zna la zła po zy tyw ny fi nał. 
Z ża lem moż na oce niać tyl ko po sta wę garst ki osób, któ ra
jak się oka zu je nie za mie rza skła dać bro ni i chce na dal wal -
czyć z dział kow ca mi. Ko go i dla cze go naj bar dziej uwie ra -
ją za pi sy no wej usta wy? Otóż jed ną gru pę sta no wią

przed sta wi cie le sto wa rzy szeń ogro do wych, któ rzy od daw -
na za miesz ku ją na dział kach, ła miąc w ten spo sób pra wo.
Nic więc dziw ne go, że usta wa za bra nia ją ca im te go, jest
dla nich moc no nie wy god na. Dru gą gru pę sta no wi Zwią -
zek Miast Pol skich, któ ry od daw na dą ży do prze ję cia
ogro dów pod róż ne go ro dza ju in we sty cje. Tym cza sem,
zgod nie no wą usta wą, li kwi da cja ogro du nie bę dzie ła twa,
i wła śnie z tym ZMP nie mo że się po go dzić. Po nie waż naj -
lep szą obro ną za wsze był atak, gru py te ucie ka ją się wła -
śnie do te go ty pu prak tyk, sta ra jąc się cią gle pod wa żać
po par cie, ja kie go no wej usta wie udzie la ją dział kow cy.
Wąt pią cym de dy ku je my więc za miesz czo ne po ni żej opi nie
dział kow ców z ca łej Pol ski, z któ ry mi uda ło nam się po roz -
ma wiać.

Co dział kow cy my ślą o no wej usta wie?

Bar ba ra No wak ROD „Wy zwo le nia” w Piotr ko wie:
„Cie szę się, że dział kow cy by li na ty le zde ter mi no wa ni, że
mi mo licz nych trud no ści obro ni li tę usta wę. Wal ka by ła wy -
jąt ko wo trud na i wy ma ga ją ca. My ślę, że gdy by dział ko wcy
rze czy wi ście nie uwa ża li, że ta usta wa jest do bra nie bro -
ni li by jej tak kon se kwent nie. My ślę, że nie wal czy li z przy -
mu su, a z prze ko na nia. Dla wie lu mło dych osób dział ki
sta ły się je dy nym miej scem wy po czyn ku. Te raz nie tyl ko
star sze oso by do ce nia ją to, co da je dział ka. My ślę, że bar -
dzo do brze się sta ło, że spra wa uwłasz cze nia zo sta nie ure -
gu lo wa na w od ręb nej usta wie, bo w za pro po no wa nej
for mie by ła moc no nie spra wie dli wa. Nie by ło by rze czą do -
brą, gdy by tyl ko część dział kow ców zo sta ła ob ję ta tym
przy wi le jem”. 

Ze non Wa las ROD „Pro chow nia” w Kiel cach: „Po
dłu gich prze py chan kach po li tycz nych dział kow cy otrzy ma -
li usta wę, dzię ki któ rej bę dą mo gli w koń cu za jąć się tym,
czym po win ni, czy li upra wą dzia łek  i wy po czy wa niem na
nich, a nie cią głą wal ką o ich utrzy ma nie. Nie ukry wam, że
dział kow cy w mo im ogro dzie by li już dość zmę cze ni ty mi
cią gły mi ata ka mi, dla te go cie szą się, że no wa usta wa da ła

im na dzie ję na spo kój. 
Oso bi ście uwa żam, że ta no wa usta wa dział ko wa jest do -

bra. W jej kon tek ście wie le mó wi ło się o mo no po lu PZD.
Mam na dzie je, że te raz te gło sy ucich ną, bo te raz każ dy
dział ko wiec bę dzie mógł sam za de cy do wać, czy chce na le -
żeć do ogól no pol skiej or ga ni za cji czy też nie. Oso bi ście
jed nak uwa żam, że dział kow cy nie bę dą zbyt chęt nie od -
dzie la li się od PZD. Wie dzą bo wiem do sko na le, że chęt -
nych do prze ję cia te re nów ROD jest wie lu i bez sil nej
or ga ni za cji trud no bę dzie się bro nić. Po za tym pro wa dze -
nie ogro du wy ma ga du żej wie dzy i do świad cze nia, a to
wszyst ko  Zwią zek wy pra co wał so bie na prze strze ni wie lu
lat. Dla te go w mo im ogro dzie prze wa ża ją opi nie, że dział -
kow cy po win ni po zo stać w ogól no pol skim sto wa rzy sze niu”. 

Ha li na Wró bel ROD „Ła giew ni ki” w Ło dzi: „W mo -
im ogro dzie wszy scy dział kow cy cze ka li z du żą nie cier pli -
wo ścią i nie po ko jem na wej ście no wej usta wy w ży cie.
Ostat nie mie sią ce nie by ły dla nas z pew no ścią cza sem bez -
tro skim. 

Cie szy my się, że zo sta ły utrzy ma ne zwol nie nia po dat ko -
we. My ślę, że gdy by dział kow cy obar cze ni zo sta li do dat ko -
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wy mi opła ta mi, wie lu mu sia ło by zre zy gno wać z dział ki, bo
nie by ło by ich stać na jej utrzy ma nie. Je że li cho dzi o moż -
li wość odłą cze nia się od PZD, to w mo im ogro dzie nie wi -
dzę chęt nych, któ rzy dą ży li by do stwo rze nia od ręb ne go
sto wa rzy sze nia. Za utrzy ma niem do tych cza so wej struk tu ry
opo wia da ją się nie tyl ko sta rzy dział kow cy, ale tak że mło -
dzi, któ rzy są świa do mi ko rzy ści wy ni ka ją cych z te go, że
mo że my po zo stać ra zem”.

Ka zi mierz Du dziń ski ROD „No wa lij ka” w Go rzo wie
Wiel ko pol skim: „Zde cy do wa nie po pie ra łem pro jekt oby -
wa tel ski. Uwa żam, że do brze sta ło się, że spra wa uwłasz -
cze nia ure gu lo wa na zo sta nie w no wej usta wie. Wpro-
wa dza nie po dzia łów na ogro dach nie by ło by rze czą do brą.
Do brze sta ło się też, że zrów na no po wierzch nię wszyst kich
al tan do 35 mkw. My ślę, że dzię ki te mu dział kow cy bę dą
mo gli jesz cze le piej wy po czy wać na swo ich dział kach.
Dział kow cy cie szą się też ze zwol nień po dat ko wych. W Go -
rzo wie lu dzie nie za ra bia ją zbyt du żych pie nię dzy, mu szą li -
czyć każ dą zło tów kę. Do dat ko we opła ty by ły by dla wie lu
osób du żym pro ble mem.

Cie szy my się, że ma my tę cięż ką ba ta lię za so bą. Dział -
kow cy by li zmę cze ni cią gły mi ata ka mi. Mie li dość ocze ki -
wa nia, nie pew no ści. By li nie za do wo le ni z te go po wo du, że
cią gle skła da ne są im obiet ni ce bez po kry cia”. 

Le szek Stu dziń ski ROD „im. kpr. Be ne dy” w Byd -
gosz czy: „My ślę, że dział kow cy zro bi li bar dzo du żo, by ta
usta wa sta ła się pra wem. Wiem, że w mo im ogro dzie nie
bra ko wa ło tych, któ rzy wy sy ła li li sty po par cia dla usta wy
do Sej mu i Se na tu. Jest to chy ba naj lep szym zna kiem po -
par cia dla usta wy. 

Mój ogród ma po nad 40 lat. Du żą część sta no wią dział -
kow cy, któ rzy bra li udział w je go two rze niu. Dział ka jest
ich ca łym ży ciem, czę sto je dy nym miej scem, w któ rym mo -
gą wy po cząć. Ci lu dzie czu ją się bar dzo zwią za ni z ogro da -
mi, po dob nie jak ze Związ kiem. Nie prze wi du ję zbyt nich
po dzia łów w na szym ogro dzie. My ślę, że nie by ło by to też
do bre”.

Zyg munt Gór czyń ski ROD „Trans por to wiec” w
Szcze cinie: „Dział kow cy z mo je go ogro du ak tyw nie włą -
czy li się w ak cję zbie ra nia pod pi sów pod usta wą. Po dej mo -
wa li tak że wie le in nych dzia łań, któ re po twier dzi ły, że ta
usta wa ich sa tys fak cjo nu je. Jed nak by li obu rze ni, gdy pra -
ce nad usta wą moc no się prze cią ga ły i cią gle po ja wia ły się
no we trud no ści. Dla te go ra dość by ła du ża, gdy do tar ła do
nas in for ma cja, że pre zy dent pod pi sał usta wę dział ko wą.

Dział kow cy z mo je go ogro du cie szą się, że zo sta ły utrzy -
ma ne zwol nie nia po dat ko we, bo ży je my w nie zbyt ła twych
cza sach i więk szość osób mu si li czyć każ dą zło tów kę.
Chciał bym, aby ci któ rych to ra zi pa mię ta li o tym, na ja -
kich te re nach po wsta wa ły ogro dy. Czę sto by ły to ba gna,
nie użyt ki i dział kow cy mu sie li wło żyć du żo pie nię dzy, sił 

i wła sne go cza su, by prze kształ cić te te re ny w pięk ne ogro -
dy”.

Zdzi sław Lam par ty ROD „Sie lan ka” w Gru dzią dzu:
„Mam kon takt z dział kow ca mi z bli sko 60 ogro dów 
z na sze go re gio nu i mu szę po wie dzieć, że pa nu je do bra at -
mos fe ra. Nie spo tka łem się z żad ny mi ne ga tyw ny mi ko men -
ta rza mi dział kow ców na te mat no wej usta wy. Dział kow cy
chcą spo koj nie upra wiać dział ki i ta usta wa im to za pew -
nia. Nikt nie my śli o dzie le niu się i wy od ręb nia niu. 

Je dy ny mi, któ rym ta usta wa mo że prze szka dzać są oso -
by ła mią ce pra wo i za miesz ku ją ce na dział kach. Sta ra ją
się bez sku tecz nie wal czyć o swo je, a naj sku tecz niej szą ich
obro ną stał się atak. To, że te raz pod wa ża ją wia ry god ność
pod pi sów zło żo nych pod na szą usta wą jest ab sur dem.
Dział kow cy do sko na le wie dzie li o co wal czą i pod czym się
pod pi su ją. Dla te go też tak ak tyw nie włą czy li się w ak cję
zbie ra nia pod pi sów pod usta wą. Nie by ło to ła twe, bo przy -
pa da ła na okres zi my. Mo bi li za cja by ła jed nak du ża. By ła
wspa nia ła at mos fe ra. Nie ma moż li wo ści, że by ktoś, kogoś
do cze go kol wiek zmu szał. W tym bra ku je lo gi ki”. 

Ma rian Ci choc ki ROD „XX-le cia” w Szcze ci nie:
„Mój ogród ist nie je od 1946 ro ku. Wcze śniej w je go miej -
scu by ło wy sy pi sko śmie ci. W ogro dzie są jesz cze dział kow -
cy, któ rzy wła sny mi rę ko ma prze kształ ca li ten zde gra -
do wa ny te ren w pięk ny ogród. Dział kow cy czu ją się zwią -
za ni z tym ka wał kiem zie mi. My ślę, że ko muś, kto nie ma
dział ki, mo że być to trud no zro zu mieć. 

Dział kow cy z mo je go ogro du nie chcą odłą czać się od
PZD, bo ma ją świa do mość te go, że tyl ko bę dąc ra zem mo -
że my ode przeć wszyst kie ata ki. Oso bi ście chciał bym, że by -
śmy tak jak do tych czas po zo sta li ra zem i nie dzie li li się na
sto wa rzy sze nia. Każ da li czą ca się par tia czy or ga ni za cja
ma tzw. „cza pę”. Nie ro zu miem dla cze go nie któ rym tak to
prze szka dza i dzi wi”. 

Cze sław Wi śniew ski ROD im. St. Sem po łow skiej 
w Pi le: „Po wej ściu no wej usta wy w ży cie dział kow cy 
w koń cu ode tchnę li z ulgą. Cie szą się, że po tym ca łym cza -
sie za wie ru chy nad szedł czas spo ko ju. W mo im ogro dzie
jest 261 dzia łek, a pod pi sów po par cia pod usta wą ze bra li -
śmy o wie le wię cej. Pod usta wą pod pi sy wa li się też zna jo -
mi dział kow ców, któ rzy bar dzo czę sto ra zem z ni mi
ko rzy sta ją z ogro dów. Dział kow ców obu rza za po wiedź
Związ ku Miast Pol skich, któ ry chce skie ro wać usta wę do
TK. W ich oce nie wca le nie cho dzi o nie kon sty tu cyj ność
za pi sów, tyl ko grun ty na któ rych znaj du ją się ogro dy.
Dział kow cy nie wi dzą tak że po trze by dzie le nia się i od ci na -
nia od te go, co do brze funk cjo nu je”. 

Ro mu ald Si kor ski ROD „Wi śnio wy” w Mię dzy -
rzeczu: „Uwa żam, że jest to naj lep sza usta wa, ja ka mo gła
zo stać uchwa lo na w obec nej sy tu acji. Od po wied nio za bez -
pie cza wszyst kie pra wa dział kow ców i da je im moż li wość
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zde cy do wa nia, czy chcą po zo stać w ogól no pol skiej or ga ni -
za cji, czy też nie. Mam na dzie je, że za koń czy to w koń cu
ca łą dys ku sję na te mat mo no po lu PZD. Bul wer su je nas za -
cho wa nie ZMP. Jed nak my ślę, że dział kow cy nie jed ną bi -

twę ma ją już za so bą, dla te go je że li bę dzie trze ba sto czyć
ko lej ną ba ta lię, z pew no ścią nie za brak nie chęt nych. Bo
tych, któ rzy po pie ra ją pro jekt oby wa tel ski jest nie po rów ny -
wal nie wię cej niż jej prze ciw ni ków”.

MZ

3. Co dla pol skich dział kow ców ozna cza no wa usta wa o ROD z 13 grud nia 2013 r.?

Z dniem 19 stycz nia 2014 r. pra wem po wszech nie obo -
wią zu ją cym sta ła się usta wa o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Pierw sza w hi sto rii, bę dą ca owo cem oby wa tel-
skie go pro jek tu. Jej osta tecz ny kształt jest wy ni kiem kom -
pro mi su i sta ra się go dzić, czę sto sprzecz ne, in te re sy prze -
róż nych śro do wisk. Naj waż niej sza jest jed nak z pew-
no ścią dla sa mych dział kow ców. Co ozna cza wej ście w ży -
cie no wych prze pi sów wła śnie dla nich, bez po śred nich ad -
re sa tów? Jak te raz, pod rzą da mi no wej usta wy wy glą dać
bę dzie ogro do wa co dzien ność?

Naj waż niej szą dla dział kow ców kwe stią w prak ty ce jest
z pew no ścią prze kształ ce nie się Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w sto wa rzy sze nie ogro do we. 

Z te go wy ni ka ją bo wiem dal sze kon se kwen cje, obo wiąz -
ki i wy móg pod ję cia przez dział kow ców okre ślo nych de -
cy zji. Ale wszyst ko po ko lei.

Z dniem wej ścia w ży cie no wej usta wy, a więc 
z 19 stycz nia 2014 r., PZD z mo cy pra wa stał się sto wa rzy -
sze niem, a wszyst kie je go or ga ny i jed nost ki or ga ni za cyj -
ne (za rzą dy, okrę go we za rzą dy, wal ne ze bra nia itd.) sta ły
się or ga na mi i jed nost ka mi te goż sto wa rzy sze nia. Ozna cza
to, że obec nie wszyst kie ROD w na szym kra ju na le żą do
ogól no pol skie go sto wa rzy sze nia ogro do we go PZD, 
a dział kow cy – są je go człon ka mi, za cho wu jąc wszyst kie
swo je do tych cza so we pra wa. Na obec ną chwi lę ogro dy
funk cjo no wać bę dą w opar ciu o do sto so wa ny do no wych
prze pi sów Sta tut oraz Re gu la min ROD. Do sto so wa nie to
by ło ko niecz ne, gdyż ża den prze pis z po wyż szych ak tów
praw nych nie mo że ko li do wać z re gu la cja mi za war ty mi 
w usta wie. 

Człon ko stwo w żad nym ze sto wa rzy szeń funk cjo nu ją -
cych w na szym kra ju nie mo że być przy mu so we, gdyż by -
ło by to sprzecz ne z kon sty tu cyj ną za sa dą wol no ści zrze -
sza nia się. Tak też mu sia ło być i w przy pad ku PZD. Od 
19 stycz nia 2014 r. każ dy dział ko wiec – je że li wy ra zi ta ką
wo lę – mo że zre zy gno wać z człon ko stwa w sto wa rzy sze -
niu ogro do wym, bez kon se kwen cji w po sta ci utra ty pra wa
do dział ki. Zo sta nie więc „dział kow cem nie zrze szo nym”.
Trze ba jed nak mieć świa do mość, iż wy stę pu jąc 
z sze re gów sto wa rzy sze nia, dział ko wiec po zba wia się
moż li wo ści re al ne go wpły wu na spra wy ogro du. Dla cze -
go? Otóż nie bę dąc człon kiem sto wa rzy sze nia za rzą dza ją -
ce go da nym ogro dem, nie mo że uczest ni czyć w je go
wal nych ze bra niach, któ re to de cy du ją prze cież o wszyst -

kich istot nych dla dział kow ców i ogro du spra wach. Pra wo
uczest nic twa oraz czyn ne i bier ne pra wo wy bor cze do or -
ga nów sto wa rzy sze nia PZD przy słu gu je bo wiem wy łącz -
nie je go człon kom. 

Co zaś w przy pad ku, gdy by więk szość dział kow ców 
z da ne go ogro du ze chcia ła po zo stać w PZD lub prze ciw -
nie - wy stą pić z nie go i za wią zać wła sne sto wa rzy sze nie? 

W myśl usta wy, w cią gu 12 mie się cy od dnia jej wej ścia
w ży cie, Za rząd ogro du jest zo bo wią za ny do zwo ła nia do -
dat ko we go ze bra nia (oprócz zwy kłe go wal ne go ze bra nia
spra woz daw cze go). W cią gu ro ku każ dy z dział kow ców
otrzy ma więc za pośrednictwem li stu po le co ne go bądź
prze sył ki ku rier skiej, za pro sze nie na ta kie ze bra nie. Je go
ce lem bę dzie pod ję cie przez dział kow ców de cy zji czy chcą
na dal na le żeć do sto wa rzy sze nia PZD, czy też chcą wy łą -
czyć się i za ło żyć swo je sto wa rzy sze nie. Je śli na ze bra niu
po ja wi się po ło wa wszyst kich dział kow ców z da ne go ogro -
du – wów czas mo gą oni pod jąć uchwa łę o po zo sta niu w
struk tu rach sto wa rzy sze nia PZD bądź o wy od ręb nie niu się 
z tych że struk tur. Uchwa ła mu si za paść bez względ ną więk -
szo ścią gło sów (gło sy „za” mu szą być licz niej sze niż
„prze ciw” wraz z „wstrzy mu ją cy mi się”). Je że li na ze bra -
niu nie zgro ma dzi się od po wied nie kwo rum, wów czas dru -
gi je go ter min od bę dzie się w cią gu naj bliż szych dwóch
mie się cy (do kład ny ter min po da ny bę dzie od ra zu w za -
pro sze niu na pierw sze ze bra nie). Wów czas od po wied nia
uchwa ła po dej mo wa na bę dzie więk szo ścią 2/3 gło sów 
w obec no ści 3/10 dział kow ców z da ne go ROD. Je śli za -
pad nie de cy zja o wy od ręb nie niu, uchwa ła mu si za wie rać
tak że po sta no wie nie o przy ję ciu sta tu tu no we go sto wa rzy -
sze nia oraz o po wo ła niu je go ko mi te tu za ło ży ciel skie go.
Wów czas sto wa rzy sze nie ta kie odłą cza się od PZD sta jąc
się na stęp cą praw nym je go praw i obo wiąz ków w za kre sie
te goż ogro du, jed no cze śnie sta jąc się od ręb ną jed nost ką
zo bo wią za ną do za re je stro wa nia w Kra jo wym Re je strze
Są do wym. 

W tym miej scu trze ba pod kre ślić, że to wła śnie sil ne
zjed no cze nie dział ko we go śro do wi ska, któ re pod bar wa -
mi jed nej or ga ni za cji wal czy ło przez wszyst kie ostat nie la -
ta o za cho wa nie swo ich praw do ogro dów, po zwo li ło
osią gnąć osta tecz ny suk ces. Wie dzą o tym wszy scy na si
opo nen ci, dla te go wła śnie już od po cząt ku te go cięż kie go
okre su, wie le śro do wisk i osób pró bo wa ło do pro wa dzić do
po dzia łu na szej gru py spo łecz nej i jej roz ła mu na mniej sze
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cząst ki. Tym cza sem Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we nie zni -
ka ją z na szych miast dla te go, że mi lion dział kow ców zjed -
no czo nych w jed nej or ga ni za cji to sil ny part ner do dia lo gu,
ta ki, z któ rym nie moż na się nie li czyć. Gdy ogro dy za czną
zaś żyć wła snym ży ciem, bez so li dar no ści i po ro zu mie nia
z in ny mi – szyb ko mo że oka zać się, że w po je dyn kę ska -
za ne są na ła skę sa mo rzą dów i lob by stów cze ka ją cych 
w ko lej ce po grun ty. Ja ko, że do bro ogrod nic twa dział ko -
we go jest dla nas wszyst kich naj waż niej sze – nie moż na 
o tym za po mi nać pod czas ze bra nia, na któ rym de cy do wać
się bę dzie o przy szło ści da ne go ogro du. 

No we re gu la cje przy nio sły tak że zmia ny w kwe stii in -
dy wi du al nych praw dział kow ców do ich dzia łek. Od 19
stycz nia nie jest to już przy dział dział ki wy da wa ny przez
Za rząd ROD w for mie de cy zji, lecz umo wa dzier ża wy
dział ko wej, pod pi sy wa na przez za rząd oraz dział kow ca.
Pod pi su jąc umo wę, dział ko wiec bę dzie zo bo wią zy wał się
do uży wa nia dział ki zgod nie z jej prze zna cze niem, prze -
strze ga nia re gu la mi nu oraz uisz cza nia ogro do wych opłat.
Umo wa dzier ża wy dział ko wej bę dzie oczy wi ście pod pi -
sy wa na z każ dym dział kow cem, rów nież z tym, któ ry nie
wy ra zi wo li wstą pie nia do sto wa rzy sze nia. Ozna cza to, że
każ dy z dział kow ców ko rzy sta ją cych z dział ki w da nym
ogro dzie bę dzie mu siał sto so wać się do za pi sów umo wy 
i re gu la mi nu, w tym po no sić kosz ty zwią za ne z funk cjo no -
wa niem ogro du. Bę dzie to bo wiem obo wią zek wy ni ka ją -
cy bez po śred nio z usta wy, umo wy i z re gu la mi nu obo -
wią zu ją ce go na te re nie ogro du, nie zaś po wią za ny ści śle 
z człon ko stwem w sto wa rzy sze niu. Ta ka kon struk cja roz -
kła da kosz ty pro wa dze nia i funk cjo no wa nia da ne go ogro -
du na wszyst kich ko rzy sta ją cych z nie go dział kow ców
jed na ko wo, bez róż ni co wa nia opłat z ty tu łu przy na-
leż no ści, bądź nie, do sto wa rzy sze nia. 

Tak że do tych cza so we pra wo użyt ko wa nia dział ki, na by -
wa ne przez dział kow ców na prze strze ni ostat nich kil ku -
dzie się ciu lat, mo cą no wej usta wy prze kształ ca się 
w pra wo dzier ża wy dział ko wej. 

Ja ko że zmie ni ła się for ma ty tu łu praw ne go dział kow ca
do je go dział ki, nie zbęd nym by ło tak że prze bu do wa nie
sys te mu wy ga śnię cia te goż pra wa. Pra wo do dział ki bę -
dzie więc wy ga sać wraz z chwi lą śmier ci dział kow ca, li -
kwi da cji ROD lub je go czę ści, na któ rej znaj du je się da na
dział ka, ale umo wa dzier ża wy dział ko wej bę dzie tak że mo -
gła być roz wią za na za po ro zu mie niem obu stron al bo wy -
po wie dzia na przez jed ną z nich na pi śmie (przez dział -
kow ca w każ dym cza sie, zaś przez sto wa rzy sze nie je dy nie
w ści śle okre ślo nych przy pad kach, np. za miesz ki wa nia
przez dział kow ca na dział ce). Zni ka więc funk cjo nu ją cy
do tej po ry sys tem re zy gna cji z człon ko stwa w PZD w dro -
dze oświad cze nia dział kow ca oraz po zba wia nia człon ko -
stwa PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki w dro dze de cy zji
Za rzą du ROD. Istot ną zmia ną dla dział kow ca jest tak że to,
że w przy pad ku nie upraw nio ne go we dług nie go wy po wie -
dze nia umo wy, bę dzie mógł wy to czyć po wódz two przed

są dem po wszech nym, któ ry zba da spra wę w nie za leż nym
po stę po wa niu. 

Bar dzo waż ną z punk tu wi dze nia dział kow ca jest tak że
kwe stia na stęp stwa praw ne go do dział ki w ra zie je go
śmier ci. W no wej usta wie wy glą da to nie co ina czej, sys tem
wy cho dzi na prze ciw dział kow com, któ rzy w zna ko mi tej
więk szo ści chcą, aby dział ka po zo sta wa ła w ich ro dzi nie 
z po ko le nia na po ko le nie.

I tak, gdy pra wo do dział ki przy słu gi wa ło mał żeń stwu, 
w ra zie śmier ci dział kow ca po zo sta je ono przy dru gim ze
współ mał żon ków. Je śli ten zaś nie miał pra wa do dział ki w
po sta ci daw ne go przy dzia łu lub te raź niej szej umo wy,
wów czas w ter mi nie 6 mie się cy od dnia śmier ci mał żon ka
mu si zło żyć oświad cze nie o wo li wstą pie nia w je go dział -
ko we pra wa i obo wiąz ki. Je śli ta kie go oświad cze nia nie
zło ży, wów czas w cią gu ko lej nych 3 mie się cy mo gą je zło -
żyć in ne oso by bli skie (dzie ci, ro dzi ce, ro dzeń stwo itd.).
W przy pad ku zgło sze nia się kil ku z po wyż szych osób 
– o tym ko mu przy pad nie dział ka nie de cy du je jak do tej
po ry Za rząd ROD, lecz sąd po wszech ny, ba da jąc przede
wszyst kim to, kto ko rzy stał z dział ki wraz ze zmar łym 
i po ma gał w jej upra wie.

Ja ko że pra wo dzier ża wy dział ko wej wy ga sa tak że w
przy pad ku li kwi da cji ROD lub je go czę ści, nie zwy kle waż -
nym by ło od po wied nie za bez pie cze nie praw dział kow ców
w po dob nych sy tu acjach. Ana lo gicz nie jak w po przed niej
usta wie, na cisk po ło żo no przede wszyst kim na wy pła tę
dział kow com i sto wa rzy sze niu od po wied nich od szko do -
wań za utra co ną wła sność. Żad na z li kwi da cji ROD nie bę -
dzie mo gła od być się bez speł nie nia przez pod miot li kwi-
du ją cy po wyż sze go obo wiąz ku. Po nad to w więk szo ści
przy pad ków li kwi da cji, np. pod dro gi lub in ny cel pu blicz -
ny – usta wa na kła da na od po wied nie pod mio ty i or ga ny
obo wią zek przed sta wie nia pro pozy cji te re nu za mien ne go
oraz od two rze nia ogro du. War to w tym miej scu do dać, że
no wa usta wa o ROD otwo rzy ła przed nie któ ry mi ogro da -
mi o nie ure gu lo wa nym do tąd sta nie praw nym (w przy pad -
ku gdy np. w do ku men ta cji ogro du bra ku je od po wied nich
de cy zji ad mi ni stra cyj nych o prze ka za niu grun tu pod za ło -
że nie ogro du), moż li wość na by cia ty tu łu praw ne go do te -
re nu. Bę dzie to moż li we, je śli da ny ROD speł nia któ rąś 
z wy mie nio nych w usta wie prze sła nek, zwią za nych m.in.
z za pi sa mi miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go czy hi sto rią po wsta nia ogro du. Dla dział kow -
ców jest to o ty le waż ne, że po sia da nie przez ogród ty tu łu
praw ne go do grun tu znacz nie utrud nia je go li kwi da cję 
i ozna cza przede wszyst kim spo kój i sta bi li za cję. 

No wa usta wa to dla dział kow ców wie le szans, ale i wie -
le obo wiąz ków. Bę dą oni mu sie li pod jąć kon kret ne de cy -
zje wraz ze wszyst ki mi ich kon se kwen cja mi. Cze ka ich
te raz okres wal nych ze brań w ogro dach, na któ rych człon -
ko wie Za rzą dów ROD czy jed no stek nad rzęd nych jesz cze
raz do kład nie na świe tlać bę dą naj waż niej sze pra wa i obo -
wiąz ki wy ni ka ją ce z usta wy, tak że te po wy żej opi sa ne.
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Usta wa zo sta ła skon stru owa na w ta ki spo sób, aby zmia na
sys te mu re gu lu ją ce go ogrod nic two dział ko we by ła płyn na
i ewo lu cyj na, a okres przej ścio wy jak naj mniej od czu wal -
ny dla sa mych dział kow ców. Unik nię to roz wią zań re wo lu -
cyj nych, któ re wpro wa dza ły by nie po trzeb ny w i tak
cięż kim okre sie, za męt i ner wo wość. Co dzien ne funk cjo -
no wa nie i ży cie w ROD bę dzie wy glą da ło w du żej mie rze
po dob nie jak do tej po ry. 

Z ca łym prze ko na niem na le ży wska zać, iż re gu la cje usta -
wy o ROD z 13 grud nia 2013 r. są re al nym za bez pie cze -

niem praw mi lio no wej gru py użyt kow ni ków dzia łek i ich
ro dzin. Są sku tecz ną za po rą przed ma so wy mi i ko mer cyj -
ny mi li kwi da cja mi ogro dów, sza nu jąc jed nak że pra wa wła -
ści ciel skie gmin i Skar bu Pań stwa.

No wa usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych po -
przez wej ście w ży cie, sku tecz nie za cho wa ła po nad 
115-let ni do ro bek ogrod nic twa dział ko we go w na szym
kra ju, da jąc sku tecz ny od pór tym śro do wi skom, któ re wi -
dzia ły by na te re nach ogro dów cał kiem in ne ele men ty in fra -
struk tu ry miast. 

An na Ślu sar czyk
OZ Świę to krzy ski

4. Ja kie ko rzy ści fi nan so we dla ROD i dział kow ców wy ni ka ją z no wej usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych? 

W nie dzie lę 19 stycz nia 2014 r. za czę ła obo wią zy wać
usta wa z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Wpro wa dza ona wie le zmian w funk cjo no -

wa niu ogro dów dział ko wych, ale i za cho wu je wie le do -
tych cza so wych praw i przy wi le jów, któ re wpły ną po zy -
tyw nie na fi nan se ogro dów i „kie szeń” dział kow ców.

Zwol nie nia po dat ko we (art. 54 i 55 w zw. z art. 57)

Usta wa o ROD za cho wu je do tych cza so we zwol nie nia
po dat ko we. Ozna cza to, że sto wa rzy sze nie ogro do we 
i dział kow cy w dal szym cią gu nie bę dą mu sie li pła cić po -
dat ku rol ne go oraz po dat ku od nie ru cho mo ści, cho ciaż ta -
ki obo wią zek nor mal nie ob cią żał by ich z ty tu łu ko rzy sta nia
z grun tu i bu dyn ków.

Zwol nie nia te nie bę dą już mia ły cha rak te ru pod mio to -
we go, lecz przed mio to wy tj. zwią za ny z wy ko rzy sta niem
grun tów pod ro dzin ne ogro dy dział ko we. Ozna cza to, że
je że li sto wa rzy sze nie ogro do we bę dzie wy ko rzy sty wa ło
grun ty i bu dyn ki ogro do we na in ne ce le to bę dą one pod -
le ga ły opo dat ko wa niu.

Do tych czas, mi mo zwol nie nia po dat ko we go ko niecz ne
by ło do peł nie nie pew nych for mal no ści. Aby sko rzy stać ze
zwol nie nia z po dat ku rol ne go nie zbęd ne by ło zło że nie
wnio sku o zwol nie nie (do dnia 31 grud nia) oraz de kla ra cji
na po da tek rol ny wraz z od po wied ni mi za łącz ni ka mi (do
15 stycz nia). W przy pad ku po dat ku od nie ru cho mo ści nie

by ło wy ma ga ne zło że nie wnio sku, lecz tyl ko de kla ra cji na
po da tek od nie ru cho mo ści wraz z od po wied ni mi za łącz ni -
ka mi (do 31 stycz nia). 

Po wej ściu w ży cie no wej usta wy o ROD w dal szym cią -
gu ko niecz ne bę dzie skła da nie de kla ra cji po dat ko wych
(wraz z za łącz ni ka mi). Nie bę dzie jed nak obo wiąz ku skła -
da nia wnio sku o zwol nie nie z po dat ku rol ne go. Ta kie zwol -
nie nie bę dzie na stę po wa ło z urzę du (na pod sta wie de cy zji
wój ta, bur mi strza bądź pre zy den ta mia sta).

Ze zwol nie nia z po dat ku od nie ru cho mo ści bę dą mo gły
rów nież sko rzy stać al ta ny, ale tyl ko nor ma tyw ne. Do tej
po ry zwol nie niem by ły ob ję te al ta ny o po wierzch ni za bu -
do wy do 25 m2 w mia stach i do 35 m2 po za gra ni ca mi miast
oraz wy so ko ści do 5 m przy da chach stro mych i do 4 m
przy da chach pła skich. W związ ku ze zrów na niem po -
wierzch ni za bu do wy wszyst kich al tan w mia stach i po za
gra ni ca mi miast (do 35 m2) rów nież wła ści cie le al tan miej -
skich, któ rych po wierzch nia za bu do wy wy no si 25 m2 - 35
m2 bę dą mo gli sko rzy stać z przed mio to we go zwol nie nia.

Zwol nie nie z opłat śro do wi sko wych za po bór wód ogro do wych (art.60)

Zgod nie z usta wą Pra wo ochro ny śro do wi ska każ dy pod -
miot, któ ry w ra mach pro wa dzo nej przez sie bie dzia łal no -
ści po bie ra wo dę zo bo wią za ny jest do po no sze nia opła ty
śro do wi sko wej. Są jed nak nie licz ne sy tu acje, gdy za po -
bór wód nie trze ba pła cić. Do tych sy tu acji na le ży po bór

wód na po trze by na wad nia nia grun tów ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych.

Wcze śniej zwol nie nie z opła ty za po bór wód wy ni ka ło 
z ge ne ral ne go zwol nie nia z po dat ków i opłat okre ślo ne go
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w art. 16 usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r. W związ ku 
z prze nie sie niem w no wej usta wie wszyst kich zwol nień
po dat ko wych do od ręb nych ustaw zwol nie nie z opła ty za
po bór wód ogro do wych obec nie wy ni ka z usta wy Pra wo
ochro ny śro do wi ska.

Na le ży tyl ko przy po mnieć, że przez la ta opła ty te pu sto -

szy ły fi nan se wie lu ogro dów. Do pie ro wy gra na Związ ku
przed Na czel nym Są dem Ad mi ni stra cyj nym (wy rok z dnia
26.05.2009 r.; II OSK 800/08) do pro wa dzi ła do ko rzyst nej
in ter pre ta cji, że opła ty za ko rzy sta nie ze śro do wi ska są ni -
czym in nym jak po dat kiem, z któ re go Pol ski Zwią zek
Dział kow ców i dział kow cy są zwol nie ni.

Zwol nie nie z opłat są do wych w spra wach cy wil nych (art.62)

Usta wa o ROD wpro wa dza rów nież no we zwol nie nie, a
mia no wi cie z opłat są do wych w spra wach cy wil nych.
Zwol nie nie to wy ni ka z usta wy z dnia 28 lip ca 2005 r. o
kosz tach są do wych w spra wach cy wil nych, któ ra re gu lu je
za sa dy i tryb po bie ra nia kosz tów są do wych w spra wach
cy wil nych.

Ge ne ral nie kosz ty są do we obej mu ją opła ty i wy dat ki. Do
uisz cze nia kosz tów są do wych obo wią za na jest stro na, któ -
ra wno si do są du pi smo pod le ga ją ce opła cie lub po wo du -

ją ce wy dat ki np. po zew, ape la cję, skar gę, za ża le nie.

Zwią zek bie rze ak tyw ny udział we wszyst kich spra wach
rosz cze nio wych, pro wa dzi set ki po stę po wań są do wych 
i ad mi ni stra cyj nych i po no si z te go ty tu łu ogrom ne kosz -
ty. Znacz na część kosz tów to kosz ty są do we w spra wach
cy wil nych, któ re dzię ki no wej usta wie o ROD uda się
ogra ni czyć, aby za osz czę dzo ne środ ki prze zna czyć na po -
moc ogro dom w in nych ob sza rach.

Do ta cje na in we sty cje i re mon ty w ROD (art.6)

Usta wa o ROD umoż li wia gmi nom otrzy my wa nie do ta -
cji ce lo wych z bu dże tu pań stwa na bu do wę lub mo der ni -
za cję in fra struk tu ry ROD. Do tej po ry gmi ny czę sto, mi mo
chę ci od ma wia ły ROD przy zna nia do ta cji wska zu jąc, iż
nie ma ją pod sta wy praw nej udzie le nia po mo cy fi nan so -
wej. W szcze gól no ści wska zy wa ły, że za pi sy usta wy o fi -
nan sach pu blicz nych są w tym wzglę dzie nie pre cy zyj ne.
Wpro wa dze nie do usta wy o ROD za pi su, że jed nost ki sa -
mo rzą du te ry to rial ne go mo gą otrzy my wać do ta cje ce lo we

z bu dże tu pań stwa na two rze nie wa run ków dla roz wo ju
ROD stwo rzy gmi nom moż li wość otrzy my wa nia ta kich
środ ków i wy dat ko wa nia ich na mo der ni za cję sa mych
ROD, jak rów nież in we sto wa nia w je go oto cze nie (do pro -
wa dze nie dróg do jaz do wych, ener gii elek trycz nej, za opa -
trze nia w wo dę i do pro wa dze nie ko mu ni ka cji miej skiej).
Wpły nie to po zy tyw nie na funk cjo nal ność ogro dów oraz
po pra wi wi ze ru nek ROD.

Od szko do wa nia w przy pad ku li kwi da cji ROD (art. 25, 26 i 75)

W przy pad ku li kwi da cji ROD sto wa rzy sze niu ogro do -
we mu i dział kow com bę dzie przy słu gi wa ło rów nież od -
szko do wa nie za ich ma ją tek. To roz wią za nie nie jest no we
w przy pad ku li kwi da cji ROD na cel pu blicz ny np. dro gę,
szko łę, sieć prze sy ło wą (art. 18 ust. 2) czy też cel ko mer -
cyj ny np. cen trum han dlo we, osie dle (art. 19 ust. 2). Jest
jed nak no we w przy pad ku li kwi da cji ROD w związ ku ze
zwro tem wy własz czo nej nie ru cho mo ści (art. 25 ust. 2), re -
ali za cją rosz cze nia oso by trze ciej (art. 26 ust. 2) oraz 

w związ ku z bra kiem ty tu łu praw ne go do grun tu ROD, bę -
dą ce go wła sno ścią Skar bu Pań stwa bądź jed nost ki sa mo -
rzą du te ry to rial ne go, któ ry nie speł nia jed nej z prze sła nek 
z art. 76 usta wy (art. 75 ust. 2).

Wy so kość od szko do wań bę dzie usta la na na pod sta wie
ope ra tu sza cun ko we go wy ko na ne go przez rze czo znaw cę
ma jąt ko we go w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej sta ro sty,
wój ta, bur mi strza bądź pre zy den ta mia sta.

Mo ni ka Pil zak
WGG KR PZD
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19 stycz nia we szła w ży cie no wa usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Usta wa, któ ra w okre sie mi nio nych
kil ku mie się cy by ła chy ba je dy ną, wzbu dza ją cą tak wiel -
kie za in te re so wa nie spo łecz ne i po li tycz ne. Wy rok Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go RP z 11 lip ca 2012 r. za chwiał
sku tecz nie nie tyl ko po rząd kiem praw nym w bli sko 5 ty -
sią cach ogro dów dział ko wych w na szym kra ju ale też, ko -
rzy sta jąc z ter mi no lo gii dział ko wej, „za siał” ogrom ny

nie po kój wśród mi lio na użyt kow ni ków dzia łek. Utrwa lo -
ny przez dzie siąt ki lat sys tem funk cjo no wa nia ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce, po sta no wio no nie mal że
wy wró cić do gó ry no ga mi. Oczy wi ście u pod staw ta kich
dzia łań mia ła się znaj do wać „tro ska o do bro sa mych dział -
kow ców”. Jak po ka za ło jed nak ży cie, z ową tro ską i dba -
ło ścią ze stro ny nie któ rych śro do wisk by ło róż nie, a czę sto
wręcz o żad nym za tro ska niu mo wy być nie mo gło.

5. War tość grun tów jest jed nak zbyt du ża... 

Ogro dy bę dą za wsze ła ko mym ką skiem…

Jak to się sta ło, że ogro dy dział ko we sta ły się aż tak ab -
sor bu ją cym te ma tem dla wie lu śro do wisk na prze strze ni
mi nio nych po nad dwu dzie stu lat? Co ta kie go jest w ogrod -
nic twie dział ko wym, iż wzbu dza tak da le ko idą ce za in te -
re so wa nie? Z ca łą pew no ścią moż na do szu kać się wie lu
sza le nie po zy tyw nych aspek tów ogro dów, za rów no w za -
kre sie in dy wi du al nych ko rzy ści po je dyn cze go dział kow -
ca i je go ro dzi ny ale tak że na płasz czyź nie lo kal nej 
i wresz cie ogól no pol skiej.

Ana li zu jąc cho ciaż by okres od wy ro ku TK, ma jąc jed nak
w pa mię ci po prze dza ją ce go dzia ła nia Pierw sze go Pre ze -
sa Są du Naj wyż sze go, czy da le ce nie spra wie dli wy ra port
NIK, nie trud no oprzeć się wra że niu, iż wszyst ko co dzia -
ło się wo kół ro dzin nych ogro dów dział ko wych, u swych
pod staw nie mia ło pra wie nic z po zy tyw ne go spoj rze nia
na owe ogro dy i ich po nad wie ko wy do ro bek oraz tra dy cję.
Każ dy kto śle dził ba ta lię – bo tak na le ży de fi nio wać cho -
ciaż by ostat nie 18 mie się cy – ma ab so lut nie pe łen ob raz,
jak trud ną a wręcz dra ma tycz ną wal kę sto czy ło mi lio no -
we śro do wi sko w obro nie „je dy nie” al bo „aż” przy sło wio -
wych 300 m² użyt ko wa ne go in dy wi du al nie grun tu.

Po cząw szy od pi kiet, ma ni fe sta cji wo je wódz kich, a na
ma ni fe sta cji cen tral nej skoń czyw szy. Set ki spo tkań z sa -

mo rzą dow ca mi, par la men ta rzy sta mi oraz ty sią ce li stów,
ape li i sta no wisk. Wszyst ko to dla za cho wa nia ogro do we -
go do rob ku. Wy da wać by się mo gło, iż tak ogrom ny wy -
si łek nie jest ko niecz ny dla pre zen to wa nia swo ich
in te re sów i dal sze go funk cjo no wa nia ROD. Nic jed nak
bar dziej myl ne go...

Jak po ka zu ją cho ciaż by ostat nie mie sią ce, nie wie le za -
bra kło aby i ta kie kro ki oka za ły się nie wy star cza ją cy mi...

Trud na do prze ce nie nia jed ność ca łe go śro do wi ska dział -
kow ców w Pol sce, do pro wa dzi ła jed nak osta tecz nie do peł -
ne go suk ce su, ja kim jest przy ję cie oby wa tel skiej
ini cja ty wy usta wo daw czej i wpro wa dze nie jej za pi sów 
w ży cie.

No wa usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
z 13 grud nia 2013 r. po zwo li za cho wać wszyst ko to, co
skła da się na ideę ogrod nic twa dział ko we go.

Spój ne, kla row ne i przede wszyst kim ja sne za pi sy usta -
wo we, czy nią ce w peł ni za dość orze cze niu Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, win ny jak się wy da je dać trwa łe pod sta -
wy dla dal sze go funk cjo no wa nia i roz wo ju ogro dów dział -
ko wych w Pol sce.

Ko mu prze szka dza no wa usta wa?

Ogrom ny suk ces zo sta je jed nak sku tecz nie przy ćmio ny
po przez ko lej ne pró by zdys kre dy to wa nia le gi sla cyj ne go
do rob ku dział kow ców, przy ję te go nie mal jed no gło śnie
przez Sejm i Se nat RP. Za wy gra ną nie da je część pol skich
sa mo rzą dów...

W skie ro wa nym do Pre zy den ta RP li ście, Zwią zek Miast
Pol skich pod dał w wąt pli wość kon sty tu cyj ność no wych
re gu la cji i zło żył wnio sek o skie ro wa nie usta wy – za raz po
pod pi sa niu – do kon tro li Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. 
I w ten oto spo sób, ro dzi się za lą żek ko lej nej wal ki dział -
kow ców o swo je pra wa i wy pra co wa ny na dział kach ma -

ją tek. Usta wa, któ ra le d wo zdą ży ła za cząć obo wią zy wać,
już jest obiek tem ata ków. ZMP za rzu ca nie kon sty tu cyj ność
no wym re gu la cjom. Przyj rzyj my się, na ile owe za rzu ty
moż na uznać za uza sad nio ne i praw dzi we. W swym li ście
do Pre zy den ta RP ZMP twier dząc, iż usta wa o ROD, bu -
dzi po waż ne wąt pli wo ści kon sty tu cyj ne, po wo łał się na
sta no wi sko ZMP z dnia 7 paź dzier ni ka 2013 r. oraz je go
uzu peł nie nie z 08.10.2013 r. Uwa gi te, jak wska zu je sam
Zwią zek Miast Pol skich, prze ka za ne zo sta ły na eta pie le -
gi sla cyj nym za rów no Sej mo wi jak i Se na to wi RP.

Ca ły pro blem po le ga jed nak na tym, iż pod nie sio ne przez
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Zwią zek uwa gi, by ły roz pa try wa ne za rów no w to ku prac
sej mo wych jak i se nac kich oraz co naj istot niej sze, zo sta ły
w du żej mie rze uwzględ nio ne i wpro wa dzo ne do no wej
usta wy. A sko ro tak, to list ZMP do Pa na Pre zy den ta Bro -
ni sła wa Ko mo row skie go, opie ra się zwy czaj nie na nie -
praw dzi wym sta nie fak tycz nym i praw nym. Moż na
na wet po ku sić się o stwier dze nie, iż li stem tym wpro wa -
dza się zwy czaj nie Pre zy den ta RP w błąd.

Przy kła dem jest cho ciaż by obec ny art. 19 usta wy mó -
wią cy o moż li wo ści li kwi da cji ogro du, okre śla ją cy dwo -
ja ką pro ce du rę li kwi da cyj ną z uwa gi na cha rak ter na by cia
ty tu łu praw ne go do te re nu ROD przez da ne sto wa rzy sze -
nie ogro do we.

Pod no szo na ze stro ny ZMP ko niecz ność wzmoc nie nia
praw wła ści ciel skich, zo sta ła w peł ni uwzględ nio na po -
przez przy zna nie wła ści cie lo wi te re nu pra wa do zgło sze nia
„żą da nia li kwi da cji ROD”. Z ca łą pew no ścią kon struk cja
ta jest wy ra zem moc niej szej, wła ści ciel skiej po zy cji gmi -
ny czy Skar bu Pań stwa w od nie sie niu do użyt kow ni ka te -
re nu. Wspo mnia na zaś w uwa gach Związ ku wy ma ga na
zgo da dział kow ców z da ne go ogro du na je go li kwi da cję,
od no si się do sa mej umo wy i pro po zy cji jej za pi sów ja ko
zgod nych z prze pi sa mi usta wy. Nie jest zaś bez względ ną
od mo wą, ha mu ją cą upraw nie nia wła ści cie la do te re nu
ROD.

Do dat ko wo wska zać jesz cze na le ży, iż w każ dym przy -
pad ku bra ku kon sen su su co do tre ści umo wy li kwi da cyj -
nej, wła ści cie lo wi przy słu gu je są do wa kon tro la nad przed-
mio to wą od mo wą.

Za rzu ty ZMP od no szą się tak że do na ło żo nych na wła -
ści cie la te re nu obo wiąz ków wy ni ka ją cych z fak tu li kwi -
da cji ogro du dział ko we go – obec ne za pi sy art. 21 usta wy.
Zwią zek Miast Pol skich pod no si, iż na kła da on na gmi nę
nie uza sad nio ne ob cią że nia i jest nie zgod ny z orze cze nia mi
Trybunału Konstytucyjnego.

Dzi wić to win no o ty le, że sam Try bu nał w swym wy ro -
ku z dnia 11 lip ca 2012 r. nie za kwe stio no wał kon sty tu -
cyj no ści ana lo gicz nych roz wią zań w tre ści art. 19 ust. 1
usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r.

Z ta ką sa mą sy tu acją ma my do czy nie nia w za kre sie
kwe stio no wa nia obo wiąz ku wy pła ty od szko do wań dla sto -
wa rzy sze nia ogro do we go we dług tzw. „kosz tów od two -
rze nia”. Iden tycz na kon struk cja by ła przed mio tem ba da nia
pod ką tem zgod no ści z usta wą za sad ni czą przez Try bu nał
Kon sty tu cyj ny w w/w wy ro ku z 11 lip ca 2012 r. (art. 20
ust.1 usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r.).

Z ko lei od no śnie kwe stio no wa nia przez ZMP za pi sów
art., mó wią ce go o moż li wo ści tzw. „uwłasz cze nia dział -
kow ców”, wska zać na le ży, iż osta tecz na treść art. 29 no wej
usta wy o ROD, od no szą ce go się do te go za gad nie nia, nie
mo że być już w ża den spo sób kwe stio no wa na z uwa gi na
wy łą cze nie i prze nie sie nie tej pro ble ma ty ki do od ręb nej
usta wy.

Do ko nu jąc zbior cze go pod su mo wa nia ka ta lo gu uwag
zgło szo nych przez ZMP, nie trud no oprzeć się wra że niu,
iż kry tycz na oce na nie któ rych prze pi sów li kwi da cyj nych
ROD ze stro ny tej jed nost ki, ode rwa na zo sta ła cał ko wi -
cie od sa me go cha rak te ru, ro li i funk cji ogro dów dział -
ko wych. Zwią zek Miast Pol skich ani sło wem nie wska zu je
cho ciaż by na za pi sy art. 3 usta wy, któ rą de pre cjo nu je.
Wska za no w nim i po twier dzo no ce le ROD ja ki mi są m.in.
za spo ka ja nie wy po czyn ko wych i re kre acyj nych po trzeb
spo łe czeń stwa, po pra wa wa run ków so cjal nych spo łecz no -
ści lo kalnych, przy wra ca nie spo łe czeń stwu te re nów zde -
gra do wa nych czy wresz cie aspek ty śro do wi sko we ta kie jak
po pra wa wa run ków eko lo gicz nych w gmi nach i ochro na
przy ro dy.

Jak wi dać usta wo daw ca przy pi sał ogrod nic twu dział ko -
we mu waż ne i licz ne funk cje dla ogó łu oby wa te li. Cho -
ciaż by z te go fak tu, ro dzin ny ogród dział ko wy, po wi nien
być za bez pie czo ny w szcze gól ny spo sób przed po chop ną
li kwi da cją, z uwzględ nie niem oczy wi ście praw wła ści ciel -
skich gmin oraz Skar bu Pań stwa. Upraw nień, któ re jed nak
mu szą pod le gać pew nym ogra ni cze niom i obo wiąz kom,
co z ra cji sa me go cha rak te ru „wła sno ści gmin nej” czy
„pań stwo wej” zda je się być w peł ni zro zu mia łym i ak cep -
to wal nym.

Pod nie sio ne tak że ze stro ny Związ ku Miast Pol skich tzw.
uwa gi po dat ko we, rów nież spo tka ły się w to ku prac le gi -
sla cyj nych z apro ba tą. Cho dzi tu taj cho ciaż by o po stu la ty
do obec nych art. 54 i 55 usta wy, w któ rych – na eta pie prac
se nac kich – do ko na no za mia ny pier wot ne go zwol nie nia
pod mio to we go na przed mio to we (z dział kow ców na te re -
ny ogro dów dział ko wych). Do peł nie niem uwzględ nio nych
ko rekt, jest tak że wy kre śle nie zwol nień od po dat ku od
czyn no ści cy wil no praw nych.

Jak wi dać z po wyż sze go, zde cy do wa na więk szość uwag
zgło szo nych przez Zwią zek Miast Pol skich, zo sta ła
uwzględ nio na i wpro wa dzo na do osta tecz ne go tek stu
usta wy o ROD. Tym bar dziej mu si dzi wić wy po wiedź dy -
rek to ra Biu ra ZMP An drze ja Po raw skie go, dla „Rzecz-
po spo li tej”, z któ rej wy ni ka, iż Zwią zek skie ru je no wą
usta wę o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z uwa gi na
rze ko me „nieza bez pie cze nie we wła ści wy spo sób in te re -
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sów wła ści cie li grun tów, na któ rych znaj du ją się ogro dy”.
Dy rek tor Po raw ski i je go ne ga tyw ne sta no wi sko w od nie -
sie niu do ogro dów dział ko wych i PZD, zna ne jest już co
naj mniej od wy ro ku Try bu na łu z ro ku 2012.

Już w trak cie ów cze snej roz pra wy, pre zen to wał on kry -
tycz ne spoj rze nie na ogrod nic two dział ko we i ogro dy. Wy -
po wiedź w „Rzecz po spo li tej” jest te go je dy nie do bit nym
po twier dze niem. Trud no nie oprzeć się wra że niu, iż za sta -
no wi skiem ZMP sto ją sa mo rzą dy te ry to rial ne du żych
miast. Wy star czy cho ciaż by za po znać się z miej sco wy mi
pla na mi za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, gdzie znacz -
na część ogro dów dział ko wych prze zna czo na zo sta ła pod
te re ny miesz ka nio we i in we sty cyj ne.

Moż na mno żyć wy po wie dzi pre zy den tów miast, któ rym
nie w smak jest sy tu acja, iż za miast ko lej ne go hi per mar ke -

tu czy osie dla blo ków, na da nym te re nie funk cjo nu je ogród
dział ko wy.

Za po mnie li oni chy ba jed nak, tak sa mo jak Zwią zek
Miast Pol skich, o ro li tych że ogro dów. Je śli za po mnie li 
o funk cjach dla ogó łu spo łe czeń stwa, to win ni so bie cho -
ciaż przy po mnieć o zna cze niu dla swo ich spo łecz no ści lo -
kal nych. Prze cież użyt ku ją cy w nich dział ki, to miesz kań cy
tych miast i aglo me ra cji... War sza wy, Wro cła wia, Ka to wic,
Gdań ska, Po zna nia i wie lu, wie lu in nych. Wy pa da jed nak
po sta wić so bie i in ne, za sad ni cze py ta nie. Czy aby na pew -
no ma my do czy nie nia z za ni ka mi pa mię ci...? Czy też mo -
że jest i tak, że co raz bar dziej na si la się i jest od czu wal na
pre sja ze stro ny firm de we lo per skich? Ni gdy prze cież nie
ukry wa li, że ich zda niem te re ny ogro dów moż na „ina czej”
za go spo da ro wać.

Pre zy dent Gro bel ny – „za” czy mo że „prze ciw”

Pod kil ka krot nie już prze ze mnie wspo mnia nym li stem
ZMP z 20 grud nia 2013 r. skie ro wa nym do Pre zy den ta RP,
wid nie je pod pis Pre ze sa Związ ku Miast Pol skich – Ry szar -
da Gro bel ne go. Pan R. Gro bel ny, ja ko pre zy dent Po zna -
nia, ofi cjal nie wspie rał dział kow ców i przy go to wa ny przez
nich oby wa tel ski pro jekt usta wy. Jesz cze nie tak daw no,
nie wi dział tych „za gro żeń”, pod ja ki mi pod pi sał się w li -
ście do Bro ni sła wa Ko mo row skie go. Czyż by zbli ża ją ce się
wiel ki mi kro ka mi wy bo ry sa mo rzą do we uru cho mi ły
przed wcze sną kam pa nię wy bor czą? Dziw na to jed nak pró -
ba wal ki o elek to rat, po przez nie do strze ga nie kil ku dzie się -
cio ty sięcz nej rze szy miesz kań ców sa me go Po zna nia –
dział kow ców z po znań skich ogro dów.

Po zo sta je mieć na dzie ję, że list ZMP do Pre zy den ta RP
jak i wy po wie dzi dy rek to ra A. Po raw skie go, nie są po -
twier dze niem sta no wisk 300 miast pol skich, zrze szo nych
w tej struk tu rze. Tym bar dziej, że trud na jest do po li cze nia
licz ba tych wło da rzy miast, któ rzy do strze ga ją po trze bę
dal sze go funk cjo no wa nia i roz wo ju ROD za rów no na
płasz czyź nie lo kal nej jak i ca łe go kra ju.

Trud no chy ba jed nak ocze ki wać, iż za ku sy na te re ny
ogro dów dział ko wych, szcze gól nie w więk szych mia stach
ale nie tyl ko, na gle znik ną. War tość grun tów jest jed nak
zbyt du ża...

Py ta nie tyl ko cze mu, jak zwy kle nie licz ni, ma ją ko rzy -
stać kosz tem tak wie lu...?

Jan Stań czyk 
OZ Świę to krzy ski

6. Zna cze nie no wej usta wy dla ogro dów dział ko wych w War sza wie 

19 stycz nia 2014 r. we szła w ży cie no wa Usta wa o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Usta wa ma du że zna -
cze nie przede wszyst kim dla Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych znaj du ją cych się na te re nie War sza wy. To
wła śnie w War sza wie naj wię cej ROD, spo śród znaj du ją -
cych się na te re nie Ma zow sza, ma nie ure gu lo wa ny stan
praw ny tj. w sto sun ku tyl ko do jed ne go ROD PZD przy słu -
gu je pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go, a po nad 98% ogro -
dów nie jest uję tych w pla nach za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go mia sta War sza wy.

Naj więk szą zmo rą war szaw skich dział kow ców są rosz -
cze nia Pre zy den ta Mia sta Sto łecz ne go War sza wy o wy da -
nie w ca ło ści bądź w czę ści nie ru cho mo ści grun to wych,
na któ rych znaj du ją się ROD. Ta kie za gro że nie cią ży na
po nad 100 ogro dach, z któ rych pra wie 70 ob ję tych jest
dzia ła niem tzw. „De kre tu Bie ru ta”, tj. znaj du ją się na grun -
tach, któ re na mo cy te go de kre tu w 1945 ro ku zo sta ły ode -
bra ne do tych cza so wym wła ści cie lom i prze szły na wła s-
ność Skar bu Pań stwa. Do tych czas Mia sto Sto łecz ne War -
sza wa wy to czy ło prze ciw ko PZD po nad 170 pro ce sów 
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o wy da nie nie ru cho mo ści grun to wych, na któ rych znaj du -
ją się ROD. Obec nie część pro ce sów zo sta ła już za koń czo -
na i to po zy tyw nie dla PZD, gdyż od da lo no po wódz twa 
o wy da nie nie ru cho mo ści. Nie ste ty, nie ozna cza to, roz -
wią za nia pro ble mu, gdyż wy ro ki są do we nie da ją PZD
praw do grun tu, co wią że się z ry zy kiem po now ne go wy -
to cze nia spraw są do wych.

Dla te go tak istot ne jest, że w usta wie ure gu lo wa no kwe -
stie zwią za ne z li kwi da cją ROD w przy pad ku zgło sze nia
rosz czeń do grun tów przez „de kre tow ców”. War to pod kre -
ślić, że do tych czas dział kow cy nie mie li wła ści wie żad nej
ochro ny przy ta kiej li kwi da cji, nie mo gli na nic li czyć.
Zgod nie z po sta no wie nia mi no wej usta wy o ROD (art. 25),
Skarb Pań stwa lub Gmi na, zwra ca jąc nie ru cho mość by łym
wła ści cie lom obo wią za ne zo bo wią za ne bę dą do wy pła ty
od szko do wań dla dział kow ców za na nie sie nia i na sa dze nia
znaj du ją ce się na te re nie dział ki oraz dla sto wa rzy sze nia
ogro do we go za skład ni ki ma jąt ko we sta no wią ce je go wła -
sność, a nie pod le ga ją ce od two rze niu.

Z uwa gi na skom pli ko wa ną sy tu ację praw ną war szaw -
skich ROD, naj waż niej szą i po zy tyw ną dla nas czę ścią no -
wej usta wy są za pi sy, do ty czą ce de fi ni tyw ne go ure gu -
lo wa nia sta nu praw ne go ROD, w sto sun ku do któ rych Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców nie le gi ty mu je się ty tu łem praw -
nym. Wpraw dzie art. 75 po wyż szej usta wy po zwa la
jed nost kom sa mo rzą du te ry to rial ne go lub Skar bo wi Pań -
stwa, do ko nać li kwi da cji ROD, któ ry znaj du je się na grun -
cie o nie ure gu lo wa nym sta nie praw nym, jed nak ob wa -
ro wa ne jest to sze re giem za ka zów, o któ rych mo wa po ni żej.

Zgod nie z prze pi sa mi usta wy o ROD, ogro dy te nie bę -
dą mo gły zo stać zli kwi do wa ne bez wa run ko wo. Je że li Ro -
dzin ny Ogród Dział ko wy speł nia jed ną z prze sła nek
wy mie nio nych w art. 76 usta wy, wła ści ciel grun tu nie bę -
dzie mógł go zli kwi do wać. Do tych prze sła nek na le żą:

1) zgod ność ist nie nia ROD z za pi sa mi pla nu za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go;

2) zwią zek na by cia wła sno ści nie ru cho mo ści przez
Skarb Pań stwa z or ga ni za cją ogro du i 30-let ni okres zaj -
mo wa nia tej nie ru cho mo ści przez dział kow ców, a więc
okres, któ ry nor mal nie pro wa dzi do za sie dze nia wła sno ści
nie ru cho mo ści;

3) zwią zek ko mu na li za cji nie ru cho mo ści z funk cjo no -
wa niem na niej ogro du i 30-let ni okres zaj mo wa nia tej nie -
ru cho mo ści przez dział kow ców;

4) po sia da nie usta lo nej lo ka li za cji bądź na by cie przez
ogród sta tu su ogro du sta łe go, (a więc chro nio ne go przed
li kwi da cją) na pod sta wie obo wią zu ją cych prze pi sów. 

Jak wi dać, jed ną z tych prze sła nek jest to, że by ogród ist -
niał co naj mniej 30 lat. W War sza wie zde cy do wa na więk -
szość ROD speł nia ten wa ru nek, co wy ni ka m.in. 
z do ku men tów za ło ży ciel skich ogro du, wy pi sów z ewi den -
cji grun tów Mia sta Sto łecz ne go War sza wy itp. I co naj -
waż niej sze, nie ma w tym przy pad ku zna cze nia czy Mia sto
Sto łecz ne War sza wa jest w po sia da niu do ku men tów
prze ka zu ją cych da ny grunt pod ogro dy dział ko we, li -
czy się tyl ko fak tycz ne dzia ła nie ogro du na da nej nie ru -
cho mo ści od co naj mniej 30 lat i zwią zek na by cia
wła sno ści nie ru cho mo ści przez Skarb Pań stwa bądź
gmi nę z or ga ni za cją ogro du.

Wła ści ciel (Gmi na lub Skarb Pań stwa) nie bę dzie mógł
zli kwi do wać ta kie go ROD rów nież, gdy bę dzie on speł -
niał prze słan kę z art. 76 ust.1 pkt 4 usta wy o ROD. Je śli 
w przy pad ku da ne go ogro du zo sta ła wy da na de cy zja lo ka -
li za cyj na lub na mo cy usta wy o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych z 1981 roku lub usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych z 2005 roku. ROD stał się ogro dem sta -
łym, nie bę dzie on mógł zo stać zli kwi do wa ny przez
wła ści cie la grun tu w opar ciu o ten za pis usta wy. Dzię ki te -
mu uda się tak że ochro nić przed li kwi da cją część ogro dów
war szaw skich.

Tak nie bu dzą ce wąt pli wo ści ure gu lo wa nie kwe stii zwią -
za nych ze sta tu sem ROD ja ko ogro du sta łe go, ma ogrom -
ne zna cze nie dla zwłasz cza dla to czą cych się spraw
są do wych, gdyż do tych czas są dy kwe stio no wa ły upraw -
nie nia ROD do wła da nia grun tem, na wet gdy zo sta ło wy -
ka za ne, że jest to ogród sta ły zgod nie z wcze śniej szą
usta wą o POD. A wła śnie na te re nie War sza wy le ży gros
ogro dów, w sto sun ku, do któ rych PZD wy ka zy wa ło, przed
są da mi po wszech ny mi, że są ogro da mi sta ły mi. Po wyż sze
otwie ra ogro dom war szaw skim moż li wość ure gu lo wa nia
sta nu praw ne go w opar ciu o usta wę o ROD. W koń cu do -
cze ka li śmy się po sza no wa nia dla po twier dzo ne go wy pi -
sem z re je stru ROD sta tu su ogro du sta łe go – gmi ny mu szą
ten stan praw ny za ak cep to wać!

Dzię ki art. 76 usta wy o ROD zna ko mi ta więk szość ROD
do cze ka się do ku men tu po twier dza ją ce go pra wo do
użyt ko wa nia zaj mo wa ne go grun tu. Sta nie się tak, gdyż
w sto sun ku do ROD znaj du ją cych się na grun cie o nie u-
re gu lo wa nym sta nie praw nym, ale speł nia ją cych przy naj -
mniej je den z wa run ków art. 76 usta wy o ROD chro nią -
cych przed li kwi da cją, Pol ski Zwią zek Dział kow ców
na bę dzie z mo cy usta wy, pra wa użyt ko wa nia nie ru cho -
mo ści. Na by cia pra wa użyt ko wa nia nie ru cho mo ści stwier -
dza ne bę dzie na mo cy de cy zji ad mi ni stra cyj nej, sta no-
wią cej pod sta wę ujaw nie nia pra wa użyt ko wa nia w księ -
dze wie czy stej. De cy zję ta ką bę dzie wy da wał sta ro sta - od -
no śnie nie ru cho mo ści Skar bu Pań stwa bądź or gan wy ko-
naw czy jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go – od no śnie nie -
ru cho mo ści gmi ny, po wia tu bądź wo je wódz twa.
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Po zwo li to roz wią zać jed ną z naj więk szych bo lą czek
ogro dów, któ re znaj du ją się na te re nie War sza wy, a mia -
no wi cie brak do ku men tu jed no znacz nie stwier dza ją ce go,
iż grunt jest w użyt ko wa niu PZD. Po sia da jąc ta ki do ku -
ment mo że my sku tecz nie bro nić się w są dzie przed za ku -
sa mi ode bra nia nam nie ru cho mo ści, jak i spraw niej
za ła twiać cho ciaż by ta kie kwe stie jak m.in.  re ali za cja in -
we sty cji w ROD czy wy cin ka drzew.

Ko lej ną kwe stią jest spra wa li kwi da cji ROD na cel pu -
blicz ny. No wa usta wa na kła da w tym przy pad ku na pod -
miot li kwi du ją cy ROD, obo wią zek za pew nie nia te re nu
za stęp cze go ce lem od two rze nia ogro du. Wy eli mi nu je to w
koń cu sy tu acje, w któ rych Mia sto Sto łecz ne War sza wa mi -
mo cią żą ce go na nim obo wiąz ku zwle ka bądź w ogó le nie
prze ka zu je PZD te re nu za mien ne go za zli kwi do wa ny
ogród dział ko wy, jak ma to miej sce na przy kład w przy -
pad ku zli kwi do wa ne go ROD „9 – ma ja” i „Hu ta War sza -
wa”, gdzie do dnia dzi siej sze go mi mo pod pi sa ne go po ro-
zu mie nia te ren za mien ny nie zo stał prze ka za ny. Nie po -
wtó rzą się też sy tu acje, w któ rych pod miot li kwi du ją cy
prze ka zy wał, na rzecz PZD wy łącz nie nie uzbro jo ny grunt,
po nie waż usta wa wprost na ka zu je Gmi nie bądź Skar bo wi

Pań stwa od two rze nie ROD, czy li po pro stu od bu do wa nie
ogro du. Oczy wi ście, nie zmie nia to fak tu, że za wsze dział -
kow cy otrzy ma ją od szko do wa nie za ma ją tek znaj du ją cy
się na li kwi do wa nych dział kach.

Sy tu acja praw na ro dzin nych ogro dów dział ko wych 
w War sza wie jest szcze gól nie trud na – za rów no pod ką tem
praw nym (De kret Bie ru ta, bra ki do ku men ta cji), jak i fak -
tycz nym z uwa gi na po dej mo wa ne przez Pre zy dent m.st.
War sza wy zde cy do wa ne kro ki do wy kre śle nia ROD z ma -
py mia sta. Na szczę ście, no wa usta wa, o któ rą tak moc no
i sku tecz nie wal czy li śmy wpro wa dza ko rzyst ne roz wią za -
nia da ją ce „zie lo ne świa tło” dal sze mu funk cjo no wa niu
ROD w sto li cy. Nie wszyst kim jed nak to do bre pra wo
dział ko we od po wia da. Już pod no szo ne są gło sy o ko niecz -
no ści po now ne go ba da nia zgod no ści usta wy z Kon sty tu cją
przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny, o co za bie ga m.in. Zwią -
zek Miast Pol skich. Nie wol no nam za tem spo cząć na lau -
rach, lecz da lej trze ba wy trwa le pra co wać na rzecz
za koń cze nia pro ce su re gu la cji praw do grun tów war szaw -
skich i obro ny na szych in te re sów przed bez par do no wy mi
ata ka mi de ve lo pe rów.

Ewe li na Świą tek
Rad ca Praw ny OZM PZD

An na Ku buj
Kie row nik biu ra OZM PZD 

7. Co jest gra ne i co wokół pisz czy

Je śli mó wi my o tym, że coś wo kół pisz czy, to prze waż -
nie ma my na my śli har cu ją ce my szy, al bo też sza le ją cą bie -
dę. Z pew no ścią, w obec nym cza sie, ta kie przy pad ki tu 
i ów dzie ma ją miej sce. Nie mniej jed nak tym ra zem nie 
o ta kie przy pad ki cho dzi. Ba da nia na uko we wy ka za ły, że
zja wi sko wszę do byl skie go pisz cze nia jest kon se kwen cją
no wo od kry tej cho ro by. Na ukow cy stwier dzi li, że źró dłem
te go zja wi ska jest bar dzo groź na cho ro ba zwa ną cie trze -
wi cą. Wbrew po zo rom nie ma ona nic wspól ne go z na szym
sym pa tycz nym cie trze wiem (Ly ru rus te trix) z ro dzi ny ku -
ro wa tych (Pha sio ni dae). Ma na to miast zwią zek ze sta nem
emo cjo nal nym zwa nym za cie trze wie niem. Ta groź na cho -
ro ba opa no wu je układ ner wo wy czło wie ka i ob ja wia się
m.in. chci wo ścią, pa zer no ścią, sta wia niem wła snych in te -
re sów po nad do bro in nych osób lub grup spo łecz nych, 
a tak że szo wi ni zmem i nie sza no wa niem po glą dów stro ny
prze ciw nej, a w szcze gól no ści prze ciw ni ków po li tycz nych
lub spo łecz nych, nie wy łą cza jąc wszel kich or ga nów wła -
dzy, zwłasz cza or ga nów wła dzy usta wo daw czej. Oso ba
do tknię ta tą cho ro bą w chwi lach zwąt pie nia i nie mo cy lub
bra ku suk ce sów pisz czy lub krzy czy z wście kło ści. 

Stwier dzo no, że już w Śre dnio wie czu, a tak że u schył ku
I Rze czy po spo li tej mie li śmy do czy nie nia z czę sty mi ogni -
ska mi epi de mii tej cho ro by, któ ra w kon se kwen cji do pro -
wa dzi ła do nad mier nej pry wa ty, roz pa du dziel ni co we go,
wy my śle nia li be rum ve to, a na ko niec do roz bio rów Pol ski
i tym sa mym do upad ku na sze go pań stwa. W obec nych
cza sach na si le nia tej cho ro by tak że są bar dzo czę ste. Szcze -
gól nym przy kła dem są tu nie wąt pli wie me cze pił ki noż nej
na wszyst kich szcze blach li go wych tej dys cy pli ny spor tu.
W więk szo ści przy pad ków koń czą się one bo wiem ogól -
nym mor do bi ciem (i nie tyl ko) ki bi ców obu dru żyn. Cho -
ro ba ta w ostat nich la tach w szcze gól ny spo sób ob ja wia się
w obu izbach na sze go par la men tu, gdzie na ogół tyl ko jed -
na stro na ma ra cję, a in ne nie. Wsku tek te go, czę sto nie
mo że dojść do ja kie go kol wiek po ro zu mie nia, a in te res klu -
bów par tyj nych sta wia ny jest po nad do bro na ro du. Je śli zaś
do cho dzi do ja kie go kol wiek po ro zu mie nia to w wie lu
przy pad kach owoc te go po ro zu mie nia nie jest spo łecz nie
ak cep to wa ny. Jed no myśl ność jest w tym sza cow nym miej -
scu okre śle niem prak tycz nie nie zna nym.
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Wspo mnia ny brak wza jem ne go sza cun ku i po sza no wa -
nia oraz wzbu rzo nych emo cji mo że my od na leźć w wie lu
śro do wi skach na sze go spo łe czeń stwa. Nie trze ba na wet
zbyt dłu go szu kać. Wy star czy tu cho ciaż by przy to czyć sy -
tu ację za ist nia łą wsku tek jed nej z ostat nich ustaw na sze go
par la men tu. Mam tu na my śli usta wę o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych z dnia 13 grud nia 2013 ro ku. Usta wa ta
ro dzi ła się w na szym par la men cie w cią gu 2013 ro ku dłu -
go, w na pię ciu i w bó lach. Ro dzi ła się tak że przy ogrom -
nym za an ga żo wa niu au to rów jej oby wa tel skie go pro jek tu
oraz wiel kiej rze szy dział kow ców. W su mie sta ła się owo -
cem wie lo stron ne go kom pro mi su i po ro zu mie nia. Moż na
stwier dzić, że w na szych wa run kach sta ła się ewe ne men -
tem usta wo wym po nie waż zo sta ła przy ję ta nie omal jed no -
myśl nie przez Sejm oraz przez Se nat. Jed nak za nim do te go
do szło ca ły czas by ła ata ko wa na przez oso by do tknię te cie -
trze wi cą. Z ko lei, gdy w dniu 18 grud nia 2013 ro ku zo sta -
ła pod pi sa na przez Pre zy den ta, po now nie sta ła się ce lem
ich ata ków. Na pierw szym miej scu wśród osób naj bar dziej
po ra żo nych cho ro bą moż na wy mie nić nie któ rych człon -
ków Za rzą du Związ ku Miast Pol skich, któ ry już w dwa dni
po pod pi sa niu usta wy przez Pre zy den ta wy stą pił do nie go
z pi sem nym wnio skiem o za skar że nie usta wy w Try bu na -
le Kon sty tu cyj nym na jej rze ko mą nie zgod ność z na szą
Kon sty tu cją. Po ra że nie cho ro bo we au to rów pi sma by ło w
tym przy pad ku  tak du że, że uza sad ni li oni swój wnio sek
bez pod staw ny mi ar gu men ta mi. Po nad to, nie skon sul to wa -
li oni te go wcze śniej z wszyst ki mi człon ka mi swo je go
związ ku przez co wśród wie lu z tych człon ków wy wo ła li
zdu mie nie, sprze ciw, fru stra cję, a na wet obu rze nie ca łą sy -
tu acją. 

Prze bieg epi de mii cie trze wi cy, spo wo do wa nej wspo -
mnia ną usta wą, na bie ra wręcz ka ba re to we go po sma ku gdy
weź mie my pod lu pę in ne przy pad ki. Otóż przyj rzyj my się
te raz oso bom, któ re kie dyś w róż nym cza sie i dla wła snych
ko rzy ści naj pierw zła ma li pra wo obo wią zu ją ce w Pol skim
Związ ku Dział kow ców, a po tem zo sta li z te go związ ku 
z wiel kim hu kiem wy rzu ce ni. W ich przy pad ku uczci wość,
lo jal ność i za ufa nie prze sta ły ist nieć. Przez dłu gi czas szka -
lo wa li oni ten zwią zek i dzia ła li na je go szko dę. Li czy li na
to, że no wa usta wa usank cjo nu je ich dzia ła nia, a szcze gól -
nie do ko na ne przez nich ak ty se ce sji. Szcze rze się za wie -
dli. Nic więc dziw ne go, że ogar nę ło ich ostat nio cho ro-
bo we sza leń stwo i że znaj du je ono wie lo ra kie od bi cie w
in ter ne cie oraz w środ kach ma so we go prze ka zu. Jak tyl ko
mo gą sta ra ją się na kło nić dział kow ców do roz sta nia się z
Pol skim Związ kiem Dział kow ców, wręcz ra dzą jak to zro -
bić. Cho ro bo wy ko cio kwik oraz pi ski w ich przy pad ku
osią gnę ły już stan szczy to wy.

Ofia ra mi cho ro bli we go sza leń stwa na dal po zo sta ją róż -
ne me dia i to w za sa dzie te sa me, któ re w prze szło ści ata -
ko wa ły Pol ski Zwią zek Dział kow ców. W ostat nich

ty go dniach, za miast do strze gać i pod kre ślać za le ty no wej
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, sku pia ją się
one na kon ty nu owa niu ata ków na ten zwią zek, de pre cjo nu -
ją je go ro lę i zna cze nie, a tak że wręcz na ma wia ją dział -
kow ców do se ce sji. Wszyst ko w myśl za sa dy, że sko ro nie
uda ło się wy grać ba ta lii dro gą usta wo wą to mo że uda się
coś zy skać in ną dro gą np. od dol nie, sie jąc fer ment gdzie
tyl ko się da. Na nie któ rych dział kow ców ta pra so wa ba ta -
lia dzia ła, bo po noć co w pra sie to świę te. Więk szość dział -
kow ców umie jed nak czy tać praw dę mię dzy wier sza mi 
i nie da je się oma mić kłam stwa mi. 

Cza sa mi nie poj mu je my te go co jest gra ne i o co w tym
wszyst kim cho dzi, dla cze go tak za ja dle i tak dłu go ata ku -
je się nas dział kow ców. Sta wia my też so bie py ta nie: z cze -
go wy ni ka ta ogrom na ska la za cie trze wie nia prze ciw ni ków
Pol skie go Związ ku Dział kow ców, cią gła chęć tych prze -
ciw ni ków do mal tre to wa nia dział kow ców? W pierw szym
od ru chu trud no cza sem zna leźć od po wiedź. W ta kich mo -
men tach jed no jest pew ne, że je śli nie wia do mo o co cho -
dzi, to z pew no ścią cho dzi o pie nią dze, a wła ści wie 
o grun ty ogro dów dział ko wych. W nich bo wiem ukry te jest
źró dło cho ro bli we go sza leń stwa osób do tknię tych cie trze -
wi cą. Tak więc, każ de wy stą pie nie ro dzin ne go ogro du
dział ko we go z Pol skie go Związ ku Dział kow ców bę dzie
wo dą na młyn dla tych któ rzy tyl ko cze ka ją na prze ję cie
je go grun tów. Wte dy ta ki ogród dzia łać bę dzie w peł nej
izo la cji i ska za ny bę dzie na sa mo za gła dę. Sta nie się to sto -
sun ko wo szyb ko, bo nie bę dzie już wspar cia oświa to we go,
praw ne go oraz fi nan so we go, w tym do ta cji na in we sty cje
i re mon ty, ze stro ny Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Ci,
któ rzy my ślą dzi siaj o dzia ła niu wy łą cze nio wym mu szą
naj pierw po waż nie so bie to prze my śleć, roz wa żyć wszyst -
ko za i prze ciw, za nim po dej mą osta tecz ną de cy zję. Nie
po win ni ule gać emo cjom i za cie trze wie niu.

Do sko na le pa mię tam okres po prze dza ją cy pa mięt ny wy -
rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 11 lip ca 2012 ro ku,
a tak że póź niej sze wy da rze nia. Za wsze i wszę dzie za ja -
dłość oraz za cie trze wie nie na szych prze ciw ni ków zde rza -
ły się z ba rie rą nie do prze by cia – z jed no ścią dział kow ców.
Ta jed ność za owo co wa ła w koń cu wspo mnia ną usta wą 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, o któ rej nikt dzi siaj
nie mo że po wie dzieć, że jest re lik tem prze szło ści lub spu -
ści zną ko mu ni zmu. Ta na sza jed ność prze ja wia ła się 
w wie lo ra ki spo sób i by ła efek tyw na. Pro te sty, pi kie ty 
i ma ni fe sta cje zro bi ły swo je. Ma my usta wę, któ ra gwa ran -
tu je nam dal sze ist nie nie! Gdy Pre zy dent pod pi sał tę usta -
wę w dniu 18 grud nia 2013 ro ku, dzię ku jąc mu za ten
hi sto rycz ny fakt, na pi sa łem m.in. ta kie sło wa:

…idzie czas pró by dla na szej jed no ści,
spraw dze nia jej si ły, czy jesz cze jest trwa ła.
Gdy czas trans for ma cji po śród nas za go ści,
to po ka że wszyst kim czy więź w nas zo sta ła.



98

Już nie dłu go, bo w trak cie trwa nia wszyst kich wal nych
ze brań or ga ni zo wa nych w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, bę dzie my mo gli prze ko nać się ja ki ma za sięg i ja ka
jest trwa ła ta na sza jed ność. Bę dzie my też mie li oka zję
udo wod nić wyż szość na sze go roz sąd ku nad prze ja wa mi
za cie kło ści i za cie trze wie nia. Je stem pe wien, że tak się sta -
nie i wie rzę, że w więk szo ści ro dzin nych ogro dów nie doj -

dzie do epi de mii cie trze wi cy, że zdo ła my się przed nią
obro nić. I cho ciaż pi sząc ten tekst, co nie co so bie po żar to -
wa łem, to ca łą spra wę trak tu ję bar dzo po waż nie. W mo im
przy pad ku związ ko wa uczci wość, lo jal ność i za ufa nie do
zdro wo my ślą cej rze szy dział kow ców są nie zmien ne i po -
zo sta ją na wła ści wym miej scu. 

Pre zes Za rzą du ROD „Ra dość” we Wro cła wiu
Je rzy Kar piń ski  

Co rocz nie na po cząt ku ro ku pra co daw cy, a więc Za rzą -
dy ROD ma ją zwięk szo ne obo wiąz ki w za kre sie pra wa
pra cy. Do ty czy to mię dzy in ny mi roz li cze nia urlo pów,

IX. SPRAWY KADROWE

zmia ny umów o pra cę w związ ku z pod nie sie niem mi ni -
mal ne go wy na gro dze nia. 

1. Obo wiąz ki pra co daw cy na po cząt ku ro ku

2. Urlo py wy po czyn ko we

Zgod nie z art. 161 Ko dek su pra cy urlop wy po czyn ko wy
po wi nien zo stać udzie lo ny pra cow ni ko wi w ro ku ka len da -
rzo wym, w któ rym pra cow nik na był do nie go pra wo. Wy -
jąt ko wo, na pod sta wie art. 168 Ko dek su pra cy nie wy-
ko rzy sta ny w tym ter mi nie urlop na le ży udzie lić pra cow -
ni ko wi naj póź niej do koń ca wrze śnia na stęp ne go ro ku ka -
len da rzo we go. Za rząd ROD speł ni obo wią zek udzie le nia
za le głe go urlo pu w ter mi nie, je że li pra cow nik roz pocz nie
ko rzy sta nie z te go urlo pu naj póź niej 30 wrze śnia i wy ko -
rzy sta wszyst kie dni za le głe go urlo pu w jed nej czę ści.

Dla te go też ZROD już pod ko niec da ne go ro ku po wi -
nien prze ana li zo wać sy tu acje urlo po wą pra cow ni ków 
i usta lić ile dni urlo pu po zo sta ło im do wy ko rzy sta nia. Na -
stęp nie, w przy pad ku nie wy ko rzy sta nych urlo pów, po wi -
nien, je że li to moż li we, udzie lić pra cow ni kom urlo pu w
tym ro ku lub usta lić je go wy ko rzy sta nie w ter mi nie do 30
wrze śnia na stęp ne go ro ku. Wy stę po wa nie za le gło ści urlo -
po wych mo gą uspra wie dli wiać je dy nie oko licz no ści nie za -
leż ne od pra co daw cy, czy li ZROD. Do ty czy to dłu go-
trwa łej cho ro by pra cow ni ka lub prze by wa nie pra cow ni ka
na urlo pie ma cie rzyń skim lub wy cho waw czym.

ZROD jest zo bo wią za ny udzie lić każ de mu pra cow ni ko -
wi w każ dym ro ku pra cy 4 dni urlo pu we wska za nym przez
pra cow ni ka ter mi nie, (art. l672 Kodeksu pra cy). Jest to 
tzw. urlop na żą da nie. Pra cow nik nie mu si uzgad niać 

z ZROD ter mi nu wy ko rzy sta nia te go urlo pu, a je dy nie mu -
si po in for mo wać ZROD o tym fak cie naj póź niej w dniu, 
w któ rym ko rzy sta z te go urlo pu. Nie wy ko rzy sta ny w da -
nym ro ku urlop na żą da nie w ko lej nym ro ku jest trak to wa -
ny jak zwy kły urlop wy po czyn ko wy.

Oso by, któ re po dej mu ją za trud nie nie na pod sta wie umo -
wy o pra cę po raz pierw szy w ży ciu uzy sku ją z upły wem
każ de go mie sią ca pra cy w ro ku ka len da rzo wym, w któ rym
pod ję ły pra cę pra wo do 1/12 wy mia ru urlo pu przy słu gu ją -
ce go im po prze pra co wa niu ro ku. W związ ku z tym 
w pierw szym ro ku pra cy pra cow ni ko wi upraw nio ne mu do
20-dnio we go rocz ne go wy mia ru urlo pu bę dzie przy słu gi -
wać 1,66 dnia urlo pu po każ dym mie sią cu pra cy, a pra wo
do ko lej ne go urlo pu wy po czyn ko we go na ogól nych za sa -
dach pra cow nik na by wa 1 stycz nia każ de go ko lej ne go ro -
ku ka len da rzo we go (art. 153 § 2 Ko dek su pra cy).

Urlo py wy po czyn ko we po win ny być udzie la ne zgod nie
z pla nem urlo pów. Za rząd ROD two rząc plan urlo pów jest
zo bo wią za ny brać pod uwa gę za rów no wnio ski pra cow ni -
ków, jak i ko niecz ność za pew nie nia w ROD nor mal ne go
to ku pra cy.

Współ czyn nik urlo po wy na 2014 r.
Zgod nie z art.171 § 1 Ko dek su pra cy współ czyn nik urlo -

po wy na da ny rok ob li cza się w ce lu usta le nia ekwi wa len -
tu pie nięż ne go na leż ne go pra cow ni ko wi za nie wy ko-
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rzy sta ny urlop wy po czyn ko wy, któ ry przy słu gu je w ra zie
roz wią za nia lub wy ga śnię cia sto sun ku pra cy. Usta la się go
odej mu jąc od licz by dni w da nym ro ku ka len da rzo wym
łącz ną licz bę przy pa da ją cych w tym ro ku nie dziel, świąt
oraz dni wol nych od pra cy. W ro ku 2014 ma my 365 dni
ka len da rzo wych, 52 nie dzie le, 11 dni świą tecz nych przy -
pa da ją cych w in nym dniu niż nie dzie la, 52 dni wol ne wy -
ni ka ją ce z 5-dnio we go ty go dnia pra cy. Za tem 365 dni -115
dni = 250 dni, 250 dni: 12 =20,83.

Z po wyż szych wy li czeń wy ni ka, że współ czyn nik urlo -
po wy na 2014 r. Dla pra cow ni ka za trud nio ne go w peł -
nym wy mia rze cza su pra cy wy no si 20,83. W przy pad ku
pra cow ni ków za trud nio nych na nie peł ny etat współ czyn -
nik urlo po wy na le ży ob ni żyć pro por cjo nal nie do te go eta -
tu. Je że li pra cow nik jest za trud nio ny na 1/2 eta tu, to

współ czyn nik urlo po wy w 2014 r. wy nie sie dla nie go
10,42. W przy pad ku pra cow nika za trud nio ne go na 1/4 eta -
tu, współ czyn nik wy nie sie 5,21.

Mi ni mal ne wy na gro dze nie
Te mat zmia ny mi ni mal ne go wy na gro dze nia od 1 stycz -

nia 2014 r. omó wio ny zo stał w Biu le ty nie In for ma cyj nym
nr 11/2013. Obec nie w kwe stii przy po mnie nia in for mu je -
my, że od 1 stycz nia 2014 r. mi ni mal ne wy na gro dze nie za
pra cę w peł nym wy mia rze cza su pra cy wy no si 1680,–
zło tych brut to. Wy na gro dze nie na leż ne pra cow ni ko wi za
pra cę wy ko na ną w grud niu 2013 r., a wy pła co ne w stycz -
niu 2014 r. ZROD po wi nien roz li czyć pod wzglę dem po -
dat ko wym na za sa dach obo wią zu ją cych w 2014 r.

JP

W Nr 01/2014 Biu le ty nu, na stro nach 76 i 77 uka zał się
tekst jed no li ty Uchwa ły Nr 23/2003 Pre zy dium KR PZD z
dnia 12 mar ca 2003 r., za wie ra ją cy błęd ne brzmie nie § 3 tej

uchwa ły. Po ni żej za miesz cza my wła ści wy tekst jed no li ty. 
Prze pra sza my za po wsta ły błąd.

X. SPROSTOWANIE

UCHWAŁA NR 23/2003
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 12 mar ca 2003 r.
(Tekst jed no li ty z uwzględ nie niem zmian wpro wa dzo nych

uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 11/2014 z dnia 9.01.2014 r.)

w spra wie utwo rze nia w od dzia łach Okrę go wych PZD sta no wisk In struk to rów Ogrod ni czych 
oraz źró deł ich fi nan so wa nia

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, ma jąc na uwa dze re ali za cję: pod sta wo wych za -
dań usta wo wych i sta tu to wych w za kre sie za go spo -
da ro wa nia ogro dów i dzia łek, ochro ny przy ro dy i śro do -
wi ska, po mo cy i po rad nic twa w pro wa dze niu upraw
ogrod ni czych, pro pa go wa nia wie dzy ogrod ni czej, a tak że
uchwa lo ne go na VI Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów PZD 
w dniu 8 grud nia 2002 r. Pro gra mu Związ ku, dzia ła jąc na
pod sta wie § 95 ust. 3 w związ ku z § 93 pkt 20 Statutu PZD
po sta na wia:

§ 1
1. Utwo rzyć w biu rach od dzia łów okrę go wych Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców sta no wi sko(a) in struk to ra(ów)
ogrod ni cze go(ych).

2. Na sta no wi sko(a), o któ rym mo wa w ust. l, na le ży 
za trud nić oso bę(y) z wyż szym wy kształ ce niem ogrod ni -
czym.

§ 2
Do naj waż niej szych za dań in struk to ra ogrod ni cze go na -

le ży:
1) nad zo ro wa nie za go spo da ro wa nia ogro dów dział ko -

wych i dzia łek, ini cjo wa nie ich mo der ni za cji, or ga ni zo wa -
nie i udział w prze glą dach za go spo da ro wa nia ogro dów 
i dzia łek oraz przy go to wy wa nie za le ceń w za kre sie tych
prze glą dów dla za rzą dów ROD, a tak że nad zo ro wa nie ich
wy ko na nia,

2) pro mo wa nie oświa ty ogrod ni czej i wy daw nictw
związ ko wych, w tym or ga ni zo wa nie szko leń, po ka zów 



100

i pro wa dze nie in struk ta żu dla dział kow ców oraz osób ubie -
ga ją cych się o usta no wie nia pra wa do dział ki,

3) dys try bu cja li te ra tu ry ogrod ni czej,
4) or ga ni zo wa nie i kie ro wa nie pra cą in struk to rów Spo -

łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD,
5) re ali zo wa nie za dań z za kre su ochro ny śro do wi ska 

w ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
6) pro wa dze nie dzia łal no ści kon kur so wej okrę go we go

za rzą du PZD, w tym ini cjo wa nie i pro pa go wa nie tej dzia -
łal no ści w ro dzin nych ogro dach dział ko wych,

7) współ pra ca z pla ców ka mi na uko wy mi i do radz twa
rol ni cze go w za kre sie ogrod nic twa dział ko we go, ochro ny
śro do wi ska oraz wdra ża nie osią gnięć na uko wych do prak -
ty ki.

§ 3
1.Kosz ty za trud nie nia in struk to ra(ów) ogrod ni cze -

go(ych) – kosz ty pła cy – po kry wa ne są ze środ ków:
1) z czę ści Fun du szu Oświa to we go PZD, bę dą ce go 

w dys po zy cji jed nost ki or ga ni za cyj nej, po zo sta ją cej po zre -
ali zo wa niu obo wiąz ków wy ni ka ją cych z in nych prze pi sów
związ ko wych,

2) ze środ ków bu dże to wych w ra mach fun du szu płac,
3) z in nych źró deł.

2. Po kry wa nie kosz tów za trud nie nia, o któ rych mo wa 
w ust. 1 pkt 1, mo że się od by wać po za bez pie cze niu środ -
ków Fun du szu Oświa to we go prze zna czo nych na re ali zo -
wa nie zo bo wią zań jed nost ki or ga ni za cyj nej wy ni ka ją cych
z uchwał Kra jo wej Ra dy i Pre zy dium KR, w tym zo bo -
wią zań w sto sun ku do no wych człon ków Związ ku.

3. O wy so ko ści środ ków prze zna czo nych na po kry cie
kosz tów pła cy, o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 1, de cy du je
pre zy dium za rzą du jed nost ki or ga ni za cyj nej, w ra mach
pla nu fi nan so we go Fun du szu Oświa to we go jed nost ki.

4. Pre zy dium KR co rocz nie do ko nu je oce ny pra wi dło -
wo ści wy dat ko wa nia środ ków z Fun du szu Oświa to we go
na po kry cie kosz tów wy na gro dze nia in struk to rów ogrod -
ni czych, bio rąc pod uwa gę wy kształ ce nie i do świad cze nie
za trud nio ne go na tym sta no wi sku pra cow ni ka, je go za kres
za dań i wy ko ny wa ną pra cę, a tak że wy ko na nie in nych za -
dań oświa to wych fi nan so wa nych z Fun du szu Oświa to we -
go jed nost ki. Po do ko na niu oce ny, je że li Pre zy dium KR
stwier dzi brak pod staw do wy dat ko wa nia środ ków z Fun -
du szu Oświa to we go na ten cel, po dej mu je de cy zję o ich
zwro cie na Fun dusz Oświa to wy jed nost ki.

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 12 mar ca 2003 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES 
/-/ Sta ni sław CHODAK


