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PZD reguluje stan
prawny gruntów ROD
Nieuregulowany stan gruntów ROD to problem,
z którym Polski Związek Działkowców zmaga
się od wielu lat. W ostatnim czasie pojawiło się
jednak zielone światło w postaci nowej ustawy
o ROD, dzięki czemu w krótkim czasie PZD udało
się potwierdzić legalności praw do pierwszych
ogrodów.
- Niemal bezpośrednio po
wejściu w życie nowej ustawy
działkowej rozpoczęliśmy dzia
łania mające na celu regulację
stanu prawnego gruntów ROD.
Dzięki temu udało się nam już
uregulować sytuację prawną
aż 13 ogrodów. Kolejne wnioski
czekają na rozpatrzenie, nad
innymi pracują nasi prawnicy
- informuje Barbara Kokot z OZ
w Bydgoszczy. Jak dodaje, świa
domość tego, że działkowcy zaj
mują teren, do którego nie mają
dokumentów, wywołuje niepokój
wielu z nich.

Niepokój jest uzasadniony
Sprawą zaniepokojeni są
działkowcy z całej Polski, bo
problem dotyczy aż 14 tys.
hektarów gruntów. Stanowi to
znaczący procent wszystkich
ogrodów działkowych w Polsce.
Być może nie zabraknie tych,
którzy stwierdzą, że działkow
cy są sobie sami winni, bo skoro
przejmowali tereny w niedbały
sposób, dziś nie mogą mieć do
nikogo pretensji. Ale takie wnio
ski można wysnuć jedynie przy
bardzo powierzchownej ocenie
całej sprawy.
Nigdy bowiem nie zdarzyło
się tak, by działkowcy bezpraw
nie wtargnęli na jakiś teren, wy
dzielili działki, postawili na nich
altany. Wiele problematycznych
gruntów przejęli w dobrej wie
rze od władz publicznych, nie
wiedząc, że tereny te są obar
czone wadami prawnymi. Pro
blem ten dotyczy w szczegól
ności ogrodów, które powstały
przed 1981 rokiem i były za
kładane przez gminy i zakłady
pracy. To od nich właśnie PZD
otrzymał jedynie szczątkowe
dokumenty dotyczące praw do
gruntów. Dziś, gdy upomina się
o nie, jest zazwyczaj odprawia
ny z kwitkiem, bo odnalezienie
ich jest trudne, czasami a wręcz
niemożliwe.
- Działkowcy z ogrodów o nie
uregulowanej sytuacji prawnej
doskonale wiedzą, jaka jest ich
sytuacja, bo są o niej regularnie

informowani. Z jednej strony nie
ukrywają zaniepokojenia, z dru
giej za swoiste koło ratunkowe
uważają nową ustawę o ROD,
a dokładnie art. 76., który daje
im nadzieję na zmianę tej sytu
acji - mówi Barbara Kokot.

Jakie warunki
muszą być spełnione?
Zgodnie z zapisami nowej
ustawy działkowej, PZD ma
możliwość uzyskania tytułu
prawnego do gruntu w postaci
użytkowania na zasadzie swo
istego „zasiedzenia". Istnieją
jednak pewne warunki, które
musi spełnić. Najważniejszym
jest to, by dany grunt był wła
snością jednostek samorządu
terytorialnego bądź skarbu pań
stwa, a działkowcy zajmowali go
przez przynajmniej 30 lat.
Innym warunkiem jest, aby
w dniu wejścia w życie ustawy
ogród znajdował się w miejsco
wym planie zagospodarowania
przestrzennego lub posiadał lo
kalizację stałą bądź też stał się
ogrodem stałym na mocy ustawy
o pracowniczych ogrodach dział
kowych (ważne: ROD musi speł
niać jedną z tych przesłanek,
a nie wszystkie równocześnie).
PZD złożył już wnioski o regu
lację stanu prawnego gruntów
dla 235 ROD o łącznej po
wierzchni blisko 1 455 ha. Pierw
sze pozytywne rozstrzygnięcia
zapadły. W przygotowaniu są
kolejne wnioski. Aby to jednak
nastąpiło, PZD czeka olbrzy
mi wysiłek organizacyjny. PZD
ma nadzieję, że dzięki dobrej
współpracy z gminami i skarbem
państwa uda mu się skutecznie
potwierdzić legalności do pozo
stałych terenów ogrodów dział
kowych. - Uregulowanie sytuacji
prawnej 13 ogrodów w naszym
okręgu i kilkunastu innych w ca
łej Polsce daje realne powody
do tego, by mieć nadzieję, że ta
współpraca rzeczywiście będzie
przebiegała pomyślnie - twierdzi
Barbara Kokot.
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