
Realizacja art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rod przynosi w Okręgu Poznańskim oczekiwane efekty. 

Biuro OZ PZD sukcesywnie składa wnioski do organów samorządowych gmin o wydanie decyzji dla ogrodów, 

które spełniają warunki ustawowe do ubiegania się o nabycie praw do zajmowanych gruntów. Dotychczas 

złożono 84 wnioski na planowane 98, z czego do Urzędu Miasta Poznania złożono 61 wniosków. W miarę 

gromadzenia materiałów źródłowych poszczególnych ogrodów sukcesywnie składane będą pozostałe wnioski. 

Uzyskano już pierwsze pozytywne decyzje I tak decyzją Prezydenta Poznania stwierdzono nabycie przez PZD     

z mocy prawa z dniem 19 stycznia 2014 r. prawo użytkowania nieruchomości zajętych pod następujące ROD: 

1. im. J. Mazurka                  19,2 ha     cały ogród 

2. „Nad Stawem                    3,98 ha        

3. „Dębinka”                         3,91 ha             

4. im. O. Kopczyńskiego      1,39 ha            

5. im. M. Drzymały              2,01 ha      cały ogród 

6. „ Tramwajarz                    2,99 ha  

7. im. A. Mickiewicza          1,43 ha 

8. „ Bielniki”                         0,25 ha     cały ogród 

9. „Pomet”                             5,91 ha     cały ogród 

10. im. S. Moniuszki               1,11 ha 

11. „ Relaks”                           6,44 ha     cały ogród 

12. „Przylesie”                        1,06 ha     cały ogród 

13.  im .Lotnictwa Polskiego  8,54 ha     cały ogród 

14. im. Żwirki i Wigury  I      1,92 ha     cały ogród 

 Łącznie  w Poznaniu PZD nabył    59,89 ha 

Wpis do KW na podstawie wydanych decyzji dokonuje Sąd Rejonowy. Wpisy do KW  dotychczas uzyskały 

następujące poznańskie ROD : 

1. im. Żwirki i Wigury I 

2. „Lotnictwa Polskiego” 

3. „Tramwajarz” 

4. „Nad Stawem” 

Z terenu działania OZ decyzje o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania wydano dla następujących  ROD: 

1. „ Na Glince”                       5,69 ha            Kostrzyn Wlkp.      cały ogród 

2. im. Hanki Sawickiej           3,46 ha            Kostrzyn Wlkp.      cały ogród 

3. im. Idziego Świtały            1,07 ha            Szamotuły               cały ogród 

 Razem  w terenie PZD nabył       10.22 ha 

Organy samorządowe wydające decyzje oczekują od PZD przedstawienia decyzji  

o przydziale gruntu wraz z załącznikiem graficznym, protokołu przekazania gruntu oraz wypisów  

i wyrysów działek. W niektórych przypadkach takich dokumentów nie posiadamy i zwracamy się  

o pomoc do ogrodów w ich pozyskanie.  

Minął już półmetek terminu wyznaczonego przez Sejm  na realizację art. 76 ustawy. Przewidujemy, że                     

do końca czerwca zakończymy składanie wniosków a następnie wraz z zarządami poszczególnych ROD 

będziemy monitorować przebieg postępowań w sprawie wydania decyzji. 
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