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STANOWISKO
W SPR.AWIEPOPARCIAPROJEKTUUSTAWY OBYWATELSKIEJ
O RODZII{NYCH OGRODACHDZIALKOWYCH
Mv" czlopj<or,r'ie
Krajor,vejKo.misji Rozjemczej"spoieczniedzialajqcegoorganu rozjemczego
Polskiego Zvri4zku Dzialkowc,5w u' calej rozci4gloScipopieramy obywatelski projekt ustawy
o rodzinr.t.-vci't
c,gror-iacn
dzialkowych przyjEtl' przez Marszalka Sejmu RP postanowieniemz dnia
rta.r'ilnl,
06.11.2012r. F'rz:rl
projetrltstanowil<cmpleksowa
regulacjgfunkcjonowaniaogrodnictwa
''v
pozostaie
dzialkowego i
zgodzie z sentencj4 orzeczeniaTrybunatu Konsty.tucyjnegoz dnia
11.07.2412r. Pro.j,:k-t6r.t.n,pelni uwzglEdniapostulaty TK tak w zakresiesw,obodl''zrzeszaniapluralizmu \\' p '.t'i lizeniu ogiodu.jak tez w kq'estii poszanowaniapraw u'laScicielinieruchomoSci
ochronl'prari r,z,:iikoivcdworaz dalszegorozwoju ogrodnictwadzialkowego.
Zda-eml sobie spran'qze skutk6w ewentualnegonieuchwaleniaustanl' u'' odroczonymprzez
TK okresie I 8-ru mresiQcy.W takiej syuacji juz w dniu 20 stycznia2014 r. przestan4obor,r-i4zywai
wsz.vstkiezakri-estiorio\\'aneprzez:TK przepisl' usta\\.\' o ROD z 08.07.2005 r. Fakt)'czn).m
skutkiem bed.'ie -vi-lr,a6nigcie
alltualnie posiadanl,chpra\\'dzialkowc6w i ich organizacji
zwi4zkowej clc, terenow' ogrodor.l, w tym wlasnoSci uZytkowania wieczystego i uZy.tkowania
zu1'kiego.i\as-a.ir.r.,iratapodstawl,praunej funkcjonornamaPZD. vygasne wszelkie kompetencje
jego organoli'. rri;res'.;rr:a
isiniei zarzqdv ROD. dzialkowcv znqdq sig w pr6zni organizacyjnej
i prau'nc1.\liar,;ir.i'rrt^,dalszegoieealnesokorzlstania z dzralekbgdzieobowiqzek zawieruniaprzez
dzialkowc6\{' r1:;';,,-'"'gh
urr6w odp,tatnychi to po cenach rynkowych z wlaScicielem grunt6w.
gruntami ogrodowymi, u' t}.m
UmoZii',r,'i16''rnie2u'iaScicielomna s.,robodned1'sponoi.ranie
narzucaniedziiiiko.,r-cr-rm
obon'i4zkuzaplatyczynszuczy teL 24danieopuszczaniaterenu.
Nie bredzizrijeirxw4tpliwoSci,L.ejedyn4 szansQdla dzialkowc6w, aby'nie utracili swoich
pralv i nie nri"rrieii nalvi4zywad no*'ego stosunku prav,'negoz wlaScicielemgruntu, jest
utrz-vmanie ci4s.lcici p'rawnej podmiotu, kt6rym aktualnie jest Polski Zu,iqzek Dzialkowcriw
dysponuiqcvpi^al!:rrflitlo grunt6w ROD.
prc;iel.,toblrvatelski ustawy przewiduje zmiany statusuprawnegozwiry.k:upoprzez
l'o r.r.laSnie
przeksztalceniegL,\'"' sto\\'arzyszenie
ogrod6w dzralqqcew oparciu o ustawQo stowarzyszeniach.
projektu storvarzyszenieogrodor.l,bylo by nastppcqprawnym PZD, zaS
W m.r'51crzecirni(1,-c,wego
grunt)' ogroclc,r',
i-ii;;,r.i:i lv b5,r"'uZy'tkowaniuwieczystymlub zwl'klym tego stou,arzvszenia.
Takie
g*alaniii.je ogrodompodstawqprawn4 istnieniazaS dzialkowcomprawo do
rozwtqzanieus":r\,,:),..,;
dalszego.nier-r
s,-:.tri,r
.'r),-rc
llo u' czasieuZvtkowaniadzialek.
'a.gi
Na uzasrl;1'1rjs
fakt. ze projekt 6w gwarantujeprzeiSciedo nowvch zasadfunkcjonow'ania
ogrod6u' bez grr':til-.rtt1',rslz.niianw jego codziennymfunkcjonov,taniu.Gwalantujejednocze6nie
osobov,'c(6 pr';i\\':ia iefenow-),m iednostkom organizacyjn;,umstowarzyszenia ogrodowego

i przekazu.ieczionllom stowarzyszeniadecyzje w kwestii nowej struktury orgarizacyjnej i nowego
statutu ston'arzvszi:niaogrodowego PZD. Pvedmiotowl' projekt stanowi r6wnie2, 2e wszystkie
dotychczasowe Rr3D staj4 siQ z mocy ustawy terenowymi jednostkami organizacyjnymi
stowarzvszenia ogrodowego PZD z jednoczesnvm przejgciem praw i obowiqzk6w, kt6re
przyslugiwaly PZD przed wejSciem w zycie ustawy a przede wszystkim przejm4 majqtek
znajduj4cl'siq ''ryogrodzie, Srodkifinansoweoraz prawo do gruntu. Przepisy zawartew projekcie
ustawy stwarza-i4mozliwoSizakladaniaodrEbnych
stowarzyszerii odl4czaniasig od stowarzyszenia
ogrodorvega
PZD"
Istotnymjesr okre6leniew tym projekcie zasadprzenoszeniaprzez dzialkowc6w na rzecz os6b
pelnoletnich prar,va do dzialki jak tez zasad zabezpieczeniaprawa os6b bliskich zmarlego
dzialkowcado ustanowieniana ichrzecz prawa do dzialki.
Bardzo waznym i oczekiwanym przez dzialkowc6w jest zagwararfiowanieprzez 6w projekt
zwolnienia ich i stovn'arz:,szenia
ogrodowegoz oplaty podatk6w. Z*rocenia uwagi wymaga fakt,
2e TK nie zw'.egar.valzwolnienia dzialkowc6w od podatk6w. Bardzo waZnym i istotnym jest
zagwaranton'altieczialkowcomptzez 6w projekt realizacji przyznanychim fundamentalnychpraw
poprzezrozszer?errie
zakresusprawpoddanychkontroli s4dowej.
To u'la5nieob;;watelskiprojekt usta\\)' stawia dzialkowcana pierwszym miejscu, gwarantuj4c
mu zachou,aniepraw'acio dzialki, zwolnienie od czynszu dzier2av,mego,
zwolnienie od podatk6w,
zachorvanien:Lajalkuna dzialce, peln4 swobodq zrzeszaniasiq oraz w sytuacji likwidacji ogrodu
zapewniaodszl-oi't:,x'anie
za altanEi nasadzeniaoraz gu,arantujedzialkEzamienn4.
Reasumu-iac.
K,rajowaKomisja Roziemczapopiera w caiej rozci4gloSciprojekt obywatelski
ustau'1, o roijzinrtrch ogrodach dzialkowych, kt6ry reguluje w spos6b kompleksowy'
funkcjonowaniec.srocinicnva
dzialkowegoprzy uwzglEdnieniuw caloScipostulat6u'TK zawart-vch
w wryroku z rlnr,: r i iipca 2012 r. i kt6r,v cieszr. sig ogromnym uznaniem i poparciem wSr6d
dzialkowctiu, i rch rodzin. Uchu'alenie przez Sejm RP przedmiotowego projektu ustawy
zagwarantujedziakorvcom istnieniewsz_vstkich
praw i przyczyni sig do rozwoju
dotychczasou,ych
ogrodnictraa .iziatkc.'rego nie powoduj4c dla budzetu paristwa ani jednostek samorz4du
ter,vtorialnego
negati\in1ch skutk6u finansovnlchi niekorzl.stnvch
skutk6u'gospodarczych.
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