[,IST OTWAR.TY
Szanowni dzialkowcy!
Sy'tuacjawszystkich polskich dzialkowc6w je:stbardzo trudna, a przyszloSi ogrodow dzialkowych zagrozona.Jest to efekt wyroku
Trybunalu Konstltucyjnego. Wyrok wchodzi w zycie 2l stycmia}}l4 r. i jezeli do tego czasunie bgdzie nowej ustawy o
ogrodach dzialkowych, to strac4 one wszystkie dotychczasoweprawa i podstawy funkcjonowania. Dziaikowcy strac4prawo do
dzia&i i wszystkie dotychczitsoweuprawnienia zwiqz.anez u4rtkowaniern dzia&i w ROD. Tak2e PZD utraci podstawy prawne
funkcjonowania, a skutkiem tego bgdzie wygaSnigciepraw do gruntow o1;rod6w.
Dzialkowcy musz4 znai swoj4 syruacjEdlatego Krajowa Rada podjqla Uchwalq zobowi4zuj4c4 zarzqdyROD do zorganizowania
nadmvyczajnychwalnych zebrahinformacyjnych do korica stycmia 2013r. Aby dotrze6 do wszystkich dzialkowc6w ROD
UMCS, zarz4d kieruje list otwarty, w ktrirym zawierajq sip najwaZniejszeinformacje dotyczqce skutk6w wyroku
Trybunalu Konstytucyjnego.
Za niewiele ponad rok, 21 sfycznia 2014r.. mija termin jaki Trybunal Konsrytucyjny dal Sejmowi na uchwalenie nowej ustawy dla
ogrod6rv. Poslowie musz4 do tego czasu uchwalic nowe ustawQ, inaczej utracimy wszystkie prawa, jakie naszerodziny posiadaj4
do dzialek,za5los ogrod6w bgdzie uzale2nionyod laskawoSciurz9dnik6,r. Bez nowej ustawy 2l styczrtia20l4r. ogrody zostanq
pozbawione ochrony przed likwidacj4 a prarva dzialkowc6w do ich dzialek wygasnE.Od tego dnia -gminy i Paristwo wlaScicieleteren6r,i'zajmowanychprzez
naszeogrody, bgd4 calliowicie s.wobodniw sprzedawaniuich na dowolny cel.
Polski Zwi4zek Dzialkowc6w najlepiej maryzyko,jakie dla dzialkowcSrv niesie pozbawienie ich ochrony prawnej. Dlatego, jako
organizacja powolana w c,:lu reprezentacjl interes6w rodzin korzyst.aj4cych z dziaiek w ROD, przyst4pil do pracy nad
obywatelskim projektem no'wej ustawy. Obecnie Komitet lnicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach
Dzialkowych zbiera pod nim podpisy ob1'rvateli. Projekt ten realiz:uje wszystkie wryczne Trybunalu Konstytucyjnego.
Wprowadza petnq swobodE zrzeszwria dla dzialkowc6w i ogrod6w. Zgodnte z zasadani demokracji decyzjg, o sposobie
funkcjonowania ogrodu, pozostawia rozstrzyggrigciusamych zainteresowanych,czyli dzialkowc6w w ogrodzie.
Co najwaariejsze,projekt realizuje rv1'rok1ry'bunalu bez uszczerbku,Claprau dziaikou'corv! Projekt, opracowany po to, by
milion polskich rodzin nadal moglo korzystadz dzialek.
Poni2ej prezentujemy przewodnik po ustawie o rod, kt6ry w syntetyczry spos6b przedstawia najwazniejsze zagadnienia,jakie
atalazly sig w nowym projekcie dzialkowej ustawy. Z pehrywersj4 tekstu projektu ustawy, kt6ry zostal zloaony do Marszalka
Sejmu, rnoimazapoznacsiEna stroniePZDI uuvw.pzd.ploraz na stronienaszegoogrodu www.rod-umcs.blogspot.com
l. Wy'okiem z 1l lipca ll0l2r. Trybunai Konstytucyjny zakwestionowai przeszlo polowq artykulow ustawy o rodzinnych
ogrodach dzialkowych. Wyrikalo to z tego, 2e podwaZrylpraktycznie ka2dy zapis, w kt6rym nalazlo sip okreSlenie ,.Polski
Zwi1zek Dzialkowc6rv". Zclaniem TK Zwtqzek posiada bowiem niedopuszczalnq (w $rvietle Konstl'tucji), uprrywilejowan4
pozycje wzglgdem innych organizacjidzialkc,wc6w.WejSciew zycie \t/roku odroczonoo l8 miesiqcy. Dlatego dzialkowcy nie
odczuwttj4jeszcze iego fakry'cznych skutk6w. Jednak trzeba pamigtae, 2e bez przyjgcia przez Sejm nowl,ch regulacji, dzialkowcy
utrac4 wszelkie prawa do dzialek, a ogrody znajdqsig w pr6zri organizac'y-lnej.
Przedstawionyprojekt stanowi kompleksow4 regulacjq frurkcjonowania.ogrodnictwa dzialkowego. Godzi on postulafy TK, w
szczeg6lno6ci swobodg z;zeszania, pluraliznr w prorvadzeniu ogrod6w oraz poszanowanie praw wla$cicieli nieruchomo(ci, z
potrzeb4ochronypraw dziall<owc6woraz isfnienia ogrod6w" Zawartew nim rozwiEzaniapowinny male2( uznaniew oczachtych
polityk6w, kt6rzy bezpoSred.nio
po ogloszeniuorzeczeniaprzez Trybunal glosili, 2e ,pie pozwol4 aby dzialkowcom stala sig
krzywda".
W projekcie zachowanowszystkie przywileje dziaikowcovvniezakwestionowaneprzezTK, potwierdzono ich prawa do dziaiek
oraz gwarancjena wypadek likwidacji ROD. Co istotne,projekt nie wprowadza w ogrodachrewolucji, ale umo2liwia ewolucjg decyzjp, co do dalszego sposobu funkcjonorvania kaZdego ogrodu pozrstawia do uznania samych dzialkowcdw. Obywatelski
projekt ustawy o ROD powinien zyskac poparcie kazdego, komu naprawdg bliskie jest dobro dzialkowc6w oraz zachowanie
ogrod6w w krajobrazie polskich miast. Mozna powiedziei, ze stanowisi<opolityk6w wobec tego dokumentu bqdzie testem ich
fakrycznych intencji wobec ogrod6w i milionatpolskich rodzin korzystaj4r:ych z dzialek.
PoniZej przedstawiamyodpowiedzi na pyania, kt6re najczq5ciejpojawialy siq podczas debafy nad projektem. Dzigki temu
powstai swoisty przewodnik,wyjaSniaj4cysluacjg ogrod6w po uchwaleniuproponowanejustawy,jak i to, co bEdzie,jeZeli Sejm
nie uchwali nowegoprawa.
2. Cobgdzie,je3liSejmnieuchwalinowejustawl,do20stycznia2Al4r.? 20stycznia2014r.staniesiEpienvszymdniem,
kiedy przestan4obowi4zywai wszystkie zakwestionowaneprzez TK przepisy ustawy o ROD 22005 r. Trybunal odroczyl bowiem

lvejscie w1'rokuw zycie o 18 r,riesigcy.Jezeli do tego czasuSejm nie uchwali nolu/ch przepis6w,wygasn4
wszelkie pra."va,jakie
dziaikowcy i ich organizacja posiadaj4 do teren6w ogrod6w (wlasnoSi, uzytkowanie wieczy,ste,
u4rtkowani ,,r*ykl"',;.
Dzialkowcy stan4 sig bezumownymi u4tkownikami. ,Aby legalnie korzystat, z dz:ialek,bpd4 musieli
zawjera( nowe umowy z
wlassicielem gruntu (g[rina, Skarb Paristwa)na warunllachog<ihyctt, czyti oclplatrriei po cenachry,nkowych.
Bez nowel ustawy
wlaSciciel bpdzie swobodnie dysponowal gruntem, moze np. narzucic dzialkowcom ityn
lub ;rzqdai opuszczenia teren6w.
uhata podstawy prawnej funkcjonowania P7.D to nie tiylko wygasnigcie praw do teren6w RoD.
"
Zwi4zek przestanie tez istniei
jako strona um6w, np. na dostawEpr4du i wody do ogrodu, *y*0. $mieci
itp. WygeLsnqwszelkie kornpeiencjl jego organ6w - nie
tylko krajowych, ale r6wnie2 okrggowych i ogr.odowycih-Bez nowej ustawy, w sensieprawnlrn,
zar-zqdyROD przestan4 istniei,
ogrody i dzialkowcy najd4sip w pr6zni organizacyjnej i prawnej, zipanuje w nich chaos.
3' Co sig stanie z PZD wedlug projektu ustawy? Jed'y.nq
szansedla dzialkowc6w, aby nie ufracili swych praw i nie musieli od
nowa nawi4zywai stosunku prawrego z wlaicicielern gruntu jest utrzymanie c:i4gloSciprawnej
podmiotu, kt6ry dysponuje
-zaklada
prawami do grunt6w RoD. Tym podmiotem jest PZD. Dlatego projekt
ervilucyjne, a nie iewolucfne zrniany statusu
prawnego Zwi:4zku - przeksztalceniego \rystowarzyszeniedzialaj4ce na podstawie ustawy
o stowarzyszeniach. Zwiqzekmialby
l2 miesigcy na dostosowanie stafutu. Co istotne stowarzyszenieogrodowe PZD byloby nurtgp.4pru*nym
dzisiejszego Zwi4zku i
z mocy usta\4y grunty ogrod6w nadal bytyby w jego uitkowaniu wieczystym lub uzltkowaniu.
ratle rozwi4zanie gwarantuje
dzialkowcom , ze ich ogr6d nie utraci podstaw prawnychristnienia, a sami aziatkorv.y ni" utrac4 praur do uzltkowa
nych dzialek.Z
dniem wejscia w zycie ustawy dzisiejsze RoD i jednostl<iterenowe (okrggi) staiyby sig tereno{mi jednostkami
organizacyjnymi
stowarzyszenia ogrodowegoPZD- IstniejQceorgany Zvtiqzki(w RoD, otcrggacirikrajowe) statybysig
organami Jtowarzyszenia
ogrodowego PZD. Jak bQdzie wygl4dad nowa struklura stowarzyszenia ogrodov,ego rin, kt6re jego jednostki
bEda mialy
osobowosi prawna zadecyduj4 czlonkowie stowarzyszenia uchwalaj4c nowy sta.tui pZD. Niezaleznie
la tego, na szczeblu
ogrodu, dzialkowcy bqdq mogli zadecydowat. czy cht>4pozostai w stowarzyszeniu og6lnopolskim,
czy te2 ialozye odrEbne
(uydzielii sw6j ogr6d).
4' Nowa ustawa, a funkcjonowanie ogrodu. Nowa ustawa gwarantuje plynle, ewolucyjne przejScie
do nowych zasad
funkcjonov;ania ogrodu, bez gwahorvnych zmian w ;iego codziennym funkcjon,iwaniu. Z mocj uriury,
RoD staty.by sig
terenowymi jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia ogrodowego PZD, a z;*z4dy oraz komisje ."*iry;n.
i roi;emcze
organami tego stowarzyszenia' ogr6d zachowalby ci4gloSdprawnq funkcjonowania. dotychczas zawane umowy
trnp.z dostawc4
energii elektrycznej, wody) zachowalyby moc. Nadal obowi4zywatyby zasady lunkijonowania ogrodu i zagospodarowania
dzialek i RoD okreSlone w regulaminie RoD, atakhe zadaniai uprawnienia zarzqdbwi lomisji okreslone w stanicie pZD,
kt6ry
zachowalby sw4 moc. Jedynie gdyby jakis przepis statutu byl sprzeczny z nowq ustaw4, stosowaloby sig zasadq
okre6lon4 w
ustawie.
5-Cry trzeba zalo?yt stowarzyszenie w ogrodzie? PrrojektzaQadaewolucyjne:rniany systemu,organizacyjnego.
wszystkie
RoD nalez4ce dzisiaj do PZD stajq siq z nocy ustawy terenowymi jednostkami c,rganiiacyjnymi stJwarzyr2"oii og.ooowego
PZD. Dlatego w ROD, aby spehrii wymogi nowej ustawy, nie trzeba zalJada(,stowariyszenla. nqdzie to prawo, a nie
obowi4zek
dla dzialkowc6w w P.OD' Zalo2enie stowarzyszeniabpdzie konieczne tylko w6wczas, gdy dzialkowr:y w-ogrodzie uztajau
2e nie
chcqnale2eddo og6lnopolskiegostowarzyszeniaogrodorvego,a chc4 poprowadzii cgr6d osobno
6. Jak bgd4 zakladane stowarzyszenia ogrodowe? Storvarzyszenia
w ogrodziebgdl mogly powstai w dwojaki spos6b. Zgadnie
z projektem, PZD z mocy prawa przeksztalci sig w stowarzyszenie ogrodowe. ROD stanq siq jego terenowymi jednoitkami
organizacyjnymi. Tak powstale stowarzyszeniebgdzie prrsiadalo prawa i obowi4zki, Lt6re przyslugi"iufy pZD pizedwejSciem w
zycie ustawy' Je5li dzialkowcy bpdq chcieli zaloLryt,odrq:bnestowarzyszeniei odl4c;ryi sig od stowal zyszeniaogrodowego pZD,
bqd4 mieli do tego prawo. W 24 miesiqce od wejScia w zycie ustawy dzialkowcy bpdq mogli podczas walnego zebiania (o
terminie bqd4 musieli zostai powiadomieni listem poleconym lub pocilqkuriersk4 co najmniej-dwa tygodnie-przed) podj46
decyzjp o powolaniu odrgbnego stowarzyszeniaogrodovrego.Uchwala o powolaniu odrqbnego stowrrzyszenia wymagac tEOlie
bezwzglgdnej wigkszoSci glos6w, przy obecnorici co najmniej polowv liczby czlonk6w z ROD. Uchwala o powolaniu
stowarzyszenia bqdzie musiala ponadto zawiera(, informacjg o przyjgciu statutu. Stowarzyszenir: bEdzie moglo rozpoczqc
funkcjonowanie po zarejestrowaniu w KRS.
7 ' Co gdy dzialkowcy zaloi:4 stowarzyszenie ogrodowe? Nowopowstale st()warzyszenie ogrodowe, z chwil4 nabycia
osobowoSci prawnej (wpisu do KRS) przeimie nieodplartnie- z mocy prawa wszystkie prawa i obowi4zki zwtqzanez danym
RoD, w tym maj4tek majduj4cy sig w ogrodzie, Srodki filansowe ortv prawo do gruntu, Wyodrpbnione itowarzyszenie
ogrodowe zast4ytiPZD jako strong um6w dotyczqcych ROD, bgdzie w tym zakrer;ie nistgpc4 prawnym pZD. Nowopowstale
stowarzyszenie bgdzie posiadalo peln4 osobowoSi prawn4 a wigc bgdzie odpowiedziato" ^ csloSi spraw zwiqzanych z
funkcjonowaniem ogrodq w Lym zacia,ganiezobowiqzari,podpisyrvanieum6w, czy ttzwystgpowania w s4dziejako strona.
8' Czl dzialkowiec musi byi w stolYarz,'szeniu? Projekt opiera sip na zalozeniu, iz prawo do dzialki jest niezalezne od
pr4''nale2no$ci organizacyjnej' Dlatego te2 dzialkowiec nie musi byi czlonkiem stowarzysienia ogrgdowego.przynaleinogi
do
stowarzyszenia daje jednak szereg korzySci, np. prawa organizacyjne - czlonek stowarzyszenia bpazie *iut *pty* na decyzje
dotyczqce zarz4dzania ogrodem. Dlatego dzialkowcovri bgdzie przyslugiwalo rc,szczenie o pr4,jgcie w poczet czlonkow
stowarzyszenia prowadz4cego ogr6d (art.52). Projekt gwarantuje teZ prawo wystqpienia ze stowar;ryszenia,bez negatywnych
konsekwencji w zakresie prawa do dzialki (art. 53). Dcrdatkowo,w tizOe; spriwiii dotycz4cejczlonkostwa w stowirzyszeniu

zanteresowany moze
hrt.54\.

po \vyczerpaniu postgpowania wervn4trz organrizacyjnego- dochodzic swoich praw na drodze
s4dowej

9. Jakie prawa do dzialki? Projekt zaklada,2e dzialkowiec korzysta z dziallo na podstawie prawa do dzialki ustanowionego
przez stowarzyszenieogrodowe (art. 30) w drodze umowy. DopuszczaLsip ustanowienie prawi tylko do jednej
dziatki. proje-kt
wprowadza dwie formy prarva do dzialki: dzterinwE dzialkow4 oraz uZy;kowanie (art.30-3i).Dzierzawadzialkowa to
specyficzna
umowa dzierzawy zawierana w formie pisemnej pod rygorem niewa:inoSci, uprawniaj4ca dzialkowca do uzywanii gruntu
i
pobierania z niego po21'tk6w. Dotyczy(, bgdLzieSci6le okreSlonej rzecz:1- dzialki w ROb. Umowa przewidywai
bgdzie takze
obowiqzki mtiilzane z odpowiednim wykorzystaniem dzialki i przesrzeganiem regulaminu. Co 6o turudy, bgdiie
umow4
nieodplatnq tzn' nie bqdzie pobierany czwst . Odstqpstwo od tej reguty bgdzie moziiwe tylko wtedy, gdy stowarzyszenie
bgdzie
mialo obowiqzekuiszcza( na rzecz wlaSciciela gruntu oplaty za korzystaLniez nieruchomoSci. Na uniosek dzialkowc a,
dzieriawa
dzialkowa podlegai bgdzie ujawnieniu w l:sigdze wieczystej. Dzieria.wa dzialkowa podlega6 bgdzie ochronie na podstawie
przepis6w o ochronie wlasno5ci. Drug4 fornr4 prawa do dzialki bqdzie uzytkowanie (21-.t.32) - ograniczone prawo
rzeczowe w
rozumieniu kodeksu clrilnego, uprawniaj4ce do uzywania i pobieranriapo{tk6w zrzeczy. Usianawiane bgdzie
na wniosek
dzialkowca, jezeli nieruchomosi, na kt6rej zlokalizowana jest dzialka, stanowi wlasno5i stowarzyszeniaalbo zostala mu
oddana
w uzytkowanie wieczyste. Ustalawiane w lbrmie aktu notarialnego, b,gdzie ujawniane w ksigize wieczystej. Stowar4rszenie
ogrodowe bpdzie moglo tez oddai dzialkg vr bezplatne uzywanie instyucjom prowadz4cym dzialalnoSi spoticara oSwiatow4
kulturaln4 wychowawcz4 rehabilitacyjnq do,broczynn4lubopieki spolecznej1art.::;.
l0' Co z obecnym prawem do dzialki? Po uchwaleniu ustawy, dla zachowaniapraw do dziaiki przez dzialkowca,nie bpd4
wymagane jakiekolwiek dzialania, czy formillnoSci. Stanie sig to automatycmie. Obecne prawo do dzialki przeksztalci siq
w
dzierzawp dzialkow4. Stanie sig to samoistnie, dzialkowiec nie bgdzie musial zawiera(, odrgbnej umowy. posiadane pizez
niekt6rychdzialkorvc6wprawo uzytkowaniatiograniczoneprawo rzeazovye
w rozumieniu KC) pozostaniew mocy.
11. Przenoszenie praw do dzialki. Dzialkowiec bpdzie m6gl przenie:Siprarvo do dzialki w drodze umowy na rzecz osoby
pelnoletniej lub malzef,stwa. Unrowa bgdzie musiala by1 zawarta w fomrie pisemnej, w przeciwnym wypadku bEdzie niewazna.
Umowa bpdzie zawieranapod warunkiem, nttwierdzenia przez stowarz)'szenieogrodowe - bgdzie mialo na to 2 miesi4ce. JeSli
stowarzyszenienie podejmie w q'm tenninie zadnej decyzji, w6wczas unlowa o przeniesienie praw do dzialki bgdzie uwu;,anaza
zatwierdzonE.Stou'arzyszenieogrodowe bqd:ziemoglo odm6wii zafwierdzeniaprzeniesieniapra,uva
do dzialki. jednak bgdzie to
moglo zrobii uzasadniajqcsrv4decyzjEwy'l4cmie rvaZnymiporvodami.
Ponadto stowarrryst:enieogrodowe bgdzie moglo odm6wic zatwierdzeniil przeniesienia prawa do dzialki, gdy wskaze osobg, na
kt6r4 ma zostac dokonane przeniesienie i lrJrora zaplaci wynagrodzeniie okreSlone przez przekazujqcego dziall,lowca. Osoba
wskazana przez stowarzyszeniebgdzie musiala dokonad t"platy wynagrodzenia w terminie 2 tygodni od dnia wskazania. Je6li
tego nie uczyni, r.vniosekdzialkor'vcaprzenos;z4cego
prawo do dziatki na rvskazanEprzez siebie osobgstaniesiq skuteczny.Osoba
niezgadzajqca siq;l decyzjq stowarzyszenia o odmowie zatwierdzenia umowy przenosz4cej prawo do dziaiki, bgdzie mogla
zaskarLrytj4do s4du.
12. ,'Dziedziczenie" dzialki. Prawo do dzia,lki rv ROD nie bqdzie podiegalo dziedziczeniu w rozumieniu przepis6w kodeksu
cywilnego. Jednrakprawa os6b bliskich zmarlcgo dzialkowca bgd4 zabe4lieczonepoprzezroszczenieo ustanowieniena ich rzecz
prawa do dziatki. Jezeli oboje malzonkowie mieli prawo do dzialki, to prawo zachowa zyjScy.JeSli pozostaty przy |ryciu nie
bqdzie posiadal prawa. to przyslugiwai mu bpdzie pierwszenstwo, wystarczy ze w terminie do 6 miesigcy od Smierci
wsp6hnaizonkazloLy oSwiadczenie,i2 chce wstqpii w prawa po zmarlym malzonku. JeSli nie zlo|y takiego oSwiadczenia,
roszczenie o ustanowienie prawa do dzialki po zmarlym przejdzie na inne osoby bliskie zmarlego. Termin na zlozenie tego
rodzaju wniosku przez osobp blisk4 bgdzie ,,vynosilkolejne 3 miesi4ce. JeSli znarly nie pozostarvalw zwiqrku malzeriskim,
w6wczas inne osoby bliskie bpd4 mogly w terminie 6 miesigcy od Smierci dzialkowca wystqpii z roszczeniemo wstEpieniew
prawo do dziaiki. W przypadku zgloszeniasiq kilku uprawnionych (np. dwdjki dzieci) o tym, kto otrzamaprawo zadecyduje s4d.
Orzeka.iqc,bEdziebral pod uwagQw szczeg6lloSci okolicznoil czy dana osoba korzystala z dzialki wraz ze zmarlym.
13. Podatki od stowarzyszeniai dzialkowca? Zgodniez projektem zar6wno dzialkowcy,jak i stowarzyszenia,bgd4 zwolnieni z
podatk6w. Istotnym argumentem w tej kwestii jest f-akt,iZ Trybunal nie zanegowal zwolnienia dla dzialkowc6w. Zakwestionowal
zwolnienie PZD, ale dlatego, ze byl jedyr4 organizacjqdzialkowc6w zworLnionqz podatk6w. Samegozwolnienia od podatk6w dla
takich organizacji nie zanegowal. Projekt uwzglgdnia to stanowisko - zwolnieniu bgdzie podlegalo kazde stowarzyszenie
ogrodowe.Bgdzie to korzystne dla samych dziaikowc6w. Stowarzyszenietworz4 wszak sami dzialkowcy, a wigc to oni byiiby
zmuszeni ponosii koszry prrdatk6w placonysh przez stowarzyszenie. W ogrodach nie ma bowiem innych pienigdzy, niZ
pochodzEceze skladek dzialkowc6w.
14. Oplaty w ogrodzie. ObowiEzliiem kazcLegodzialkowca wynikaj4c;ynr z arl 37 projeti:tu, niezaleimie od tego, czy jest
czlonkiem stowarzyszeniaogrodowego, czy tciLnie, jest uiszczanie oplat zwiqzanych z funkcjonowaniem ogrodu. S4 to wydatki
ptzeznaazonena inwestycje, media, utrzymanie infrastruktury, porz4dku i czystoSci oraz koszfy zarzqdzaniaROD.W miarE
uzasadnionychpotrzeb wysokoSi oplat wnos::onych przez dzialkolvc6w moZe ulegad zmianie. Decyzjg lv tej sprawie podejmie
walne zebranie czionk6w stowarzyszenia zarzqdzajqcego ogrodem. rProjekt daje dzialkowcowi prawo zakwestionowania
podwyzki na drodze s4dowej. Zasady ustalanizri uiszczania oplat ogrodowych okreSli statut stowarzyszeniaogrodowego.
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15. Nowe zasady likwidacji ROD. Podstawowym celem projektu, w zakresie ;zasadlikwidacji ROD, jest zachorvaniepraw
'I'rybunal.
dzialkowc6w niezakwestionowanych przez
Dotyczy to odszkodotvart za utracon4 wlasnoS6 dzialkowc6w- i
stowarzyszenia oraz odtworzenia ROD (art. 24 i 25). "tednoczesnieprzepisy zwigl:szaj4uprawnienia wlaSciciela nieruchomo$ci.
NowoSci4bgdzie ronoimienie trybu likwidacji w zalezno5ciod sposobunabyciaprilw do nieruchomo6
ci przez stowarzyszenie.W
przypadku nabltych nieodplatnie, ich wlaScicielowi b,?dzieprzyslugiwalo prawo zgloszeniaLqdania likwidacji ROD, gdy jego
furkcjonowanie bgdzie sprzeczle z miejscowym planem zagospodarowaniaprzestzennego. JednakZezgloszetit>takiego zqdaiia
zwiqzane bgdzie z obowi4zliiem przedstawieniapropolycji nieruchomoScizamiennej orazzagwarantowaniemodtworzenia ROD i
lyyplaty odszkodowari dzialkowcom i stowarzyszeniu Qrt.22 ust. 2). Natomiast w p'rzypadkupraw nabytych odplatnie, likwidacja
ROD moZliwa bgdzie wrylqcnie na cel publiczny uzasadniajqcywywlaszczenie (art. 22 ust. l). W takim przypadku likwidacja
bgdzie sig odbywai zgodnie z Bstaw4 o gospodarce nieruchomoSciami lub ustavrami szczeg6lnymi, jak specustawa drogowa,
walowa czy kolejowa.
Kolejn4 nowoSci4bgdzie regulacjaczgSciowejlikwidac.ii ROD (art. 27 ust.2), gdy obejmie nie wigcej niz fi Yo jego powierzchni
i nie wigcej ni?l0 dzialek rodzinnych. Projekt wprowarCzaw6wczas mo2liwoSc zwolnienia podmiotu likwidujqcego i obowi4zku
zapewnienia nieruchomoScizamiennej i odtworzenia ogrodu, w to miejsce wchodzi odszkodowanie.Podobnebgdzie w przypadku
likwidacji czg5ci ROD, w kt6rym z uwagi na fakt pozostawania tzw. ,,wolnych" dzialek, dzialkowcy z czgsci podlegaj4cej
likwidacji bEd4mogli otrzyma( dziatrkizamienne bez odnnarzaniaogrodu (.art.27 u:;t. 3),
16. Prawa dzialkowca w przypadku likwidacji ROD, Projekt w pelni zabezpieczainteresy dzialkowca w przypadku likwidacji
ROD. Podmiot likwiduj4cy obowi4zany bpdzie wyplacii dzialkowcowi odszkodowtnie za skladniki maj4tkowe znajduj4ce sig na
dzialce, a stanowiqce jego wlasno6i (art. 25 ust. I pkt 1). WysokoSi odszkodowania ustali rzeczoznawcamajqtkowy . poza
wyp{at4 odszkodowania, dzialkowcowi bgdzie przyslug;iwalo prawo do dziatki zanriennej. Zasadniczo likwiclacja ogrodu bgdzie
mogla nast4pic poza okresem wegetacji roSlin, tj. od I listopada do 3l marca. lVyj4tkowo, gdy likwidacja nilst4pi w okresie
wegetacji, dzialkowcowi bgdzie przyslugiwad dodatkou'e odszkodowaniew wysokoSci wartoSci przewidywanych plon6w.
17. Prawo do dzialki zamiennej. Prawo do dzialki zarniennejbgdzie roszczeniemprzyslugujqcymdzialkowcowi w stosunkudo
stowarzyszenia ogrodowego, w razie uhaty dziatki na skutek likwidacji ROD. il4danie bgdzie musialo zostad zgloszone do
stowarzyszenia na piSmie, najp6miej w terminie 3 miersipcyod likwidacji ROD. Prawo powstanie w przypadku likwidacji, przy
kt6rej podmiot likwiduj4cy bgdzie mial obor.vi4zek z:apewrienia nieruchomo6ci zamiennej lub gdy w ROD likwidonuanym
czqSciowo atajduj4 siE wolne dzialki, w iloSi co najrnniej r6wnej liczbie dzialel<likwidowanych. Art. 43 projektu w;1r1a1nie
wskazuje, iz fakrycmym beneficjentem prawa zobowi4z:ujEcegopodmiot likwiduj4cy do odtworzenia ROD, jest d-zialkowiec.
18. Roszczenia do ROD - prawa dzialkowcdn'. Do ttj pory dzialkowcy korzystali z ochrony prawnej przewidzianej w art. 24
ustawy o ROD. Przepis ten zostal niestety uchylony prz?zTK. Powstala luka w prarvie, kt6ra dopuszczamracanie teren6w ROD
z dzialkowcami,bez zabezpieczeniaich praw. Llsuwa -iarart.28 i 29 projekru. W przypadku roszczenia dopuszczaj4 likwidacjg
ROD i zwrot nieruchomoSci, ale gwarantuj4 odszkodowanie dla dzialkowc6w oraz stowarzyszenia. Ponadto stowarzyszeniu
przyz\ano prawo do udzialu w postEpowaniu roszczsniowym - bgdzie miaio uptyw na wynik postqpowania, kt6re dotyka
bezpoSredniopraw dzialkowc6w. Z likwidacj4 i zwrotem nieruchomo5ci zajmowarej przez ROD bgdziemy mieli do czynienia,
gdy paristwo przejglo nieruchomo5i niezgodnie z prawem albo cel wywlaszczenia nie zostal zrealizowany, np. nieruchomo5i
uywlaszczono pod budowg drogi ale przekazanopod og6d. W zale2no5ciod synrarji zobowi4zanym do wyplaty odszkodowania
dla dzialkowc6w bgdzie panstwo lub gmina. Je2eli nie zrobi tego dobrowohie, dzialkowiec bgdzie mial prawo wyst4pii do s4du.
Ponadto,jezeli w efekcie zwrotu czESciROD, np. centralnej,pozostatyobszarnie bqdzienadawal siq do daiszegouzytkowania,
stowarzyszeniebqdzie moglo 24dad likwidacji pozostalej czpsci na zasadachog6lnych.W celu usprawnienia odzyskiwania
odszkodowania zostal wprowadzony wym6g, aby w decyzji o zwrocie wywlaszczonej niemchomo6ci byla okreslana wartoSi
skladnik6w maj4tkowych zrajduj4cych na dzialkach i terenie ogrodu, kt6ry ma byd zwr6cony. W ten spos6b. dzialkowcy i
stowarzyszenie prakrycznie natychmiast poaajE wyscrkoSdprzystugujqcego im odszkodowania. Gdy je zakwestionujq bqd4
mo gli zaL4dai u stalenia wy soko Sc i odszkodowania pr zez. sqd.
19. Ochrona s4dowa praw dzialkowc6w. Projekt ustarvy przyznajedzialkowcom l;zeregftindamentalnychpraw i gwarancjq ich
realizacji. Poszerzono mianowicie zakres spraw poddanych kontroli sEdowej. W szczeg6lnoSciprojekl przewiduje mozliwoSi
skierowania sprawy na drogp s4dow4 w razie sporu dotycz4cego: wypowiedzenia umowy o prawo do dzialki. wynagrodzenia za
wlasno6i naniesieri na dzialce, odmowy zgody na prz:eniesieniepraw do dztalki. prawa do dziatki po zmarlym dzialkowcu,
podwyzki oplat ogrodowych, czlonkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym. W celu usprawnienia rozpatrywania powy2szych
spraw, projekt wprowadza okreSlone terminy na dochodzenie poszczeg6lnych r<>szczeh.Przewidziano r6wnieZ konieczno$i
przeprowadzenia postppowania pojednawczego,jako warunku wniesienia sprawy do s4du. Takie postgpowanie,przeprowadzane
przez komisjg rozjemcz4 stowarzyszenia,stanowiloby pr6bq polubownego rozwiqzania sporu bez potrzeby kierowania sprawy do
s4du. W konsekwencji - dzigki powylszym rozwi4zaniom - dzialkowcy bgd4 korzystali z pehri ochrony swoich praw.
20. Nowe ROD. Tworzenie ogrod6w ma odbywai r;ig na gruntach stanowi4clrgh wlasnoSi Skarbu pafstwa, samorz4du
ter)4orialnego oraz stowarzyszeli ogrodowych (art. l0). Zachowano zatem zasadgzakladania ROD na terenach publicmych lub
stowarzyszeft Unormowania zawarte w projekcie (art. 1 l) przyjmujq 2e przekazywaniegrunt6w narzecz stowarz.yszeriodbywai
sig bgdzie na zasadachokre5lonych w ustarvie o gospodarcenieruchornoSciami.Fonny pra\l.ne przekazywaniagrunt6w pod ROD
to: sprzeda2z mo2liwoSciq bonifikat, ustanowienie uzytkowania na czas nieomaczony, ustanowienie uzytkowania wieczystego.

Od woli rvlaSciciela bpdzie zale2alo, czy ustanowi rytul pra\4rny odplatnie, czy nieodplatnie. Takie rozwiEzanie nie zmusza
wlaScicieli, a jedynie daje mozliwoS6. Projekt pozostawia, nie zakwestionowane przez TKrozwiqzania dotycz4ce obowi4zk6w
gmjn w zakresie doprowadzenia do ROD me:di6w, oraz zasadp,2e grunty przemaczanepod ROD powinny byi zrekultywowane i
zmeliorowane.
21. Regulacja stanu prawnego ROD. Pomimo wieloletnich dzialarr zwi4zanych z regulacj4 stanu prawnego, do dnia
dzisiejszego,w stosunku do blisko 14 000 ha grunt6w ROD, PZD nriejest w stanie wylegitymowai sig tytulem prawnym,
zabezpieczaj4cym ostatecznie prawa dzialkrrwc6w. Od zaloirycieli ogrod6w (zaklad6w pracy, gmin) pZD czpsto otrztrrmywal
bowiem fylko szcz4tkowe dokumenty dolycz4ce praw do grunt6w. Dlatego dzisiaj legalnosi istnienia wielu ROD- jest
kwestionowana. Projekt zawiera propozycje maj4ce ostatecznie uregul:wai te kwestie. W przeci4gu 2 lat od wejScia w zycie
ustawy, wladze bpd4 mogty zlikwidowa6 tr*i ROD na uproszczonych zasadach - bez odtwarzania ogrodu, a
ieaynie ptac4c
odszkodowanie za maj4tek dzialkowc6w i stowarzyszenia. Jeaeli w tym terminie nie wydadz4 decyzji o ttwiaacii,
stowarzyszenienabgdzieprawo uZykowania.do nieruchomoScizajmowanejprzez ROD. Dopuszczalno1(,likwidacjiROD w tym
trybie bpdzie tez ograniczona. Projekr wyl4cza jq jezeli teren ROD przemaczono w miejscowym planie zagospodarowania
przesfrzennegopod ogr6d dzialkowy, albo ROD funkcjonuje ponad 30 llat, a nabycie wlasnosci gruntu przezpaist1o lub gming
nastqpilo w zwiqzku z zakladaniem b4dZ furftcjonowaniem na nim ogrodu, oraz gdy ogr6d, w chwili wejScii w Zycie ustiwy o
pracowniczych ogrodach dzialkowych z 1981r., mial ustalonq lokalizacjqrstal4 albo przeksrtalcil sip z ogrodu .ruro*"go w staly
na mocy przepis6wustawy.
22. Zmiany w innych ustawach, W projekcie dokonano zmian w okreslonych ustawach. WigkszoSi z nich polega na
zagwarantowaniu ci4gloSci prawnej, czyli zapewnieniu przyszlym sfowarzyszeniom ogrodowyrn wszystkich uprawnieii, k16re
obecnie przysluguj4 PZD. Projekt zakladari'wnieZ inne zmiany w obou'i4zuj4cych przepisach. Zmierzaj4 one do wprowadzenia
dw6ch istotnych modyfikac-ii.Po pierwsze,r:hodzi o umoZliwienie stowarzyszeniomnabywanie grunt6w publicznych w drodze
bezprzetargowej, co upro$ci procedury zwiqzane z fworzeniem ROD i przyslu\ sip do ich powstawania. po drugie, projekt
reguluje tryb ustalania odszkodowah dla dzialkowc6q, i ich organizacji przy likwidacji ROD pod drogi - ich sytuacja zostinie
zr6wnana z innymi podmiotami, kr6rych grurrfy przejmowane s4 pod bud,owQdr6g publiczrych.
Dlatego apelujem'y do kaZdego z dzialkowc6w o wl4czenie sig w akcjg zbierania podpis6w pod obywatelskim projektem.
Kazdy z nas mo2e sip pod nim podpisad,ale te2 kazd;- z nas mo2r:zebrat podpisv u'Sr6d srvoich bliskich, przyjaci6l i
znajomych. Ponad 80 7o spoleczefstrvapopiera istnienie ogrod6,w dzialkowych. Mamy na kogo liczyd. FoGIia
lest
demokratycznym krajem, w kt6rym to obywatele decydujq o prawie. Dlatego naszeszansena sukcessq realne.
Obywatelski projekt ustawy o ROD powinien zyskat poparcie kazdego, komu naprawdE bliskie jest dobro dzialkowc6w oraz
zachowanie ogrodirw w krajobrazie polskich miast. Mohra powiedziei, .2estanorvisko polityk6w wobec tego dokumentu bgdzie
testemich faktyczrych intencji wobec ogrodd'wi miliona polskich rodzin korzystaj4cychz dzialek.
Szanorvni dzialkolvcy!
Po wyroku TryfiunraluKonstltucyjnego w spr:awieustawy o ROD poslorvie wielokrotnie deklarowali, 2e nie dadz4dziatkowcom
zrobic krzywdy. I)e rzeczy'wiSciewarte sE te politl'czne obietnice pokazuj4 projekty przygotowywane przez posl6w z Kp
Solidama Polska i zespdl p'osl6w PO pod kierunkiem Stanisiawa Huskowskiego. Nowe ustawy wg projektu tych partii zasialy
jeszcze wigcej niepokoju i niepewnoScio prz'rszloSiogrod6w niz wyrok Trybunatu Konstytucyjnego.Szczeg6lnieprojekt posl6w
z ugrupowania D. Tuska ma tutaj ogromne znaczenie, gdyZ jest to pr36i3 sprawuj4ca wladzE. W duZej mierze to w rgkach
polityk6w PO i od richzamysl6w zale\ przyszloSi calej spoleczroScidzialkowej. Tymczasempropozycjedo ustawy opracowane
przez zespol posla S. Huskowskiego muszq budzii niepok6j dzialkowc(iw . ZaI*adajq maczrre ograniczenie, a wrecz odebranie
praw dzialkowcom i radykalne pogorszenit: warunkow funkcjonowania ogrod6w. W dalszej perspeklywie mogE oznacza(,
calkowit4 likwidacjg ruchu dziaikowegow Polsce.
Co oznaczajq propozycje posl6w PO?
o wygaszeniepraw posiadanychdotychczasprzezdzialkowc6w do teren6w ROD (uzy'tkowaniewieczystei zwykte) i zastdpienie
ich odplatnymi umowami o charakterzeczasowym (max. 25 lat) zmo2livtoSci4 wcze3niejszegowlpowiedzeniaprzezwla5ciciela
terenu.
o nacjonalizacjq lurb komunalizacjq infrastnrkfury ogrodowej i wlasnorici dzialkowca (brak przepis6w o odrgbnej wlasnoSci
nakiaddw)
o likwidacjQ pozarz4dowej organizacji dzialliciwc6w i przejqciejej rnajqtku przez pairstwo.
o podporz4dkou'aniepodmiot6w zarzEdzajqcychogrodem wlascicielowi tr;ren6w
o mo2liwo5i przejqcia zarz4dzaniaog'odem bezpoSrednioprzez wlaScicielaterenu lub narzucenia dzialkowcom zarzqd,cy
)

o brak realnych mechanizm6w chroni4cych ogrody' przed likwidacj4 lub naduzywaniem uprawnief wlaSciciela terenu w
plzypadku sporu z organizacj4 dzialkowc6w
o nalozenie na dzialkowc6w oplat za korzystanie z tr3ren6w ustalanych w opar<:iu o rynkowq wartoSi grunfu, a nie spos6b
wykorzysfywania
o podatki za altany i obowi4zek ich przebudowy w 10 iat
o odebranie dzialkowcom dofychczasowychbeaermino'wych praw do dzialek
c finansowanie porz4dkowania (rekulfywacji) terenu po likwidacji ogrodu ze Srodkdw dzialkowc6w
Zalohenia zespolu posl6w PO nie stanowi4 jeszcze oficjalnej propozycji Klubu. Dlatego dzialkowcy powinni dotrzei do jak
najwiqkszej liczby posl6w z tego ugrupowania. Musimy przekonai ich, 2e propozycje te calkowicie nie przystaj4 do reali6w
panuj4cychw ogrodachi u5wiadomii, jak szkodliwe spo'lecmiejest odebraniepraw milionowi rodzin polskich dzialkowc6w.
Nie pozw6lmy, aby politycy wykorzystali wyrok Trybunalu jako pretekst do odebrania dzialek naszym rodzinoml Nie pozw6lmy,
aby wm6wiono spoleczefstwu, ze sprzeda2teren6w ogrod6w, czy podatki i cz'Jns;redzierlawne od dzialkovyc6w, s4recept4na
kryzys!
Dlatego zvwacafiiy sig do wszystkich dzialkowc6w o zrbieraniepodpis6w do ostatniego dnia akcji. Jeszczedo korica sfycznia
moZnaje przesyla(,na adres:
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD ul. Bobrowiecka 1,,00-728Warszawa
Dzialkowcy!
Pamiptajmy, 2e cho( w ka2dym klubie parlamentarnym s4 nasi przyjaciele popierrnj4cyprojekt obywatelski. to przedstawiciele
przeciwnik6w ogrod6w w .Sejmie s4 zdeterminowani. Realizuj4 wszak zamowienie Srodowisk od lat dqZqcych do przejqcia
teren6w naszych ogrod6w. Srodowislg kt6re choc nieliczne, to dysponuj4 $rodkami ltozwalaj4cymi m6wi6 dostateczrie gloSno, by
zaglusryf glcs spoleczefsfwa.Zr6bmy wigc wszystko try w Sejmie rvzmocnii glos przyjaci6l ogrod6w. Pieni4dzomi wpiywom
przeciwstawmynaszepodpisyl Ka2dy podpis zwigkszaszansgnato,2e po raz kolejrry uda sig nam ocalid ogrody! Nie pozw6lmy,
by jakikolwiek sig zmarnowat!/KR PZD/
JeSlizaleZyCi na tym, by zachowad ogrody dla pokoleri - zldZ sw6j podpis!
Wykaz punkt6w konsultacyjnych w Lublinie
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