STANOWISKO
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Zwi1zku Dzialkowc6w
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie priorytetowych zadafi dla struktur PZD w zakresie regulacji stanu
prawnego grunt6w ROD na podstawie art. 76
ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych
Prezydium Kraj owej Rady PZD, po zapoznaniu sip z dotychczasowq realizacjq
regulacji stanu prawnego grunt6\r ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD oraz
uwzglgdniajqc stanowisko Krajowej Rady PZD w tej sprawie przyjmuj e nastppujqce

priorytetowe zadania do realizacji przez struktury Zwiqzku:

1. Objpcie przez OZ PZD regulacj4 stanu prawnego wszystkich ROD, kt6re
spelniaj4 przeslanki okreSlone w art. 76 ustawy o ROD poprzez niezwloczne
zlo2enie stosownych wniosk6w do wla6cicieli grunt6w (gmin/Skarbu Paristwa).

Aby wywi4za6

wniosk6w

stE

z zadania OZ PZD, kt6re nie zto2yly dolychczas wszystkich

winny przyjqt wlasne harmonogramy pracy,

nale2ycie

wykorzystujqc zasoby personalne okrggu oraz korzystaj4c z pomocy aktywu
spolecznego.

2.

Podjgcie szczeg6lnie pilnych prac w tym wzglgdzie przez nastppuj4c e OZPZD:
w L,odzi, w Gdarisku, w Warszawie, w Krakowie, w Szczecinie, w Katowicach,

w Lublinie,

gdyZ uwzglqdniajqc dotychczasowy niski poziom realizacji i
wielkoSi zadania, zagrolenie zloienia w wymaganym terminie wniosk6w do
wszystkich ROD jest najwigksze. Okrggi te winny w okresach
dwutygodniowych skladai do KR PZD informacje o podejmowanych
dzialaniach i rezultatach.

3. Podjgcie przez przedstawicieli OZ PZD rozmow z wladzami

jednostek

samorzqd6w tery.torialnych i starostami reprezentujqcymi Skarb Paristwa
maj4cych na celu przedstawienie problemu regulacji stanu prawnego grunt6w
ROD oraz argument6w prawnych, spolecznych i oczekiwari dzialkowc6w w
tym wzglqdzie. Rozmowy te s4 niezbpdne, gdy| rozpatrywanie wnioskow r
wydawanie decyzji potwierdzajqcych na rzecz PZD prawo uZytkowania jest na
bardzo niskim poziomie. Nale2y ustalii przyczyny wply"waj4ce na
przedlulajqcy sig proces decyzylny wtadz.
4. Do dzialafi i rozm6w w zakesie regulacji stanu prawnego grunt6w ROD
nale2y wlqczy( zarzqdy ROD oraz zainteresowai radnych celem uzyskania ich
poparcia dla PZD i przyspieszenia dzialah. W te dzialania moZna r6wnieZ
wlqczy( posl6w i senator6w. W szczeg6lnodci, 2e znaidujemy sig przed
wyborami parlamentarnymi.

5.

Podjgcie przez OZ PZD dzialafi odwolawczych poprzez skladanie zazaleh do
Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego we wszystkich nieuzasadnionych
przypadkach przedluZania lub niepodejmowania postgpowania przez

6.

odpowiednie organy w celu rozpaffzenia wniosku i wydania decyzji na rzecz
PZD.
Traktowanie zagadnienia regulacii stanu prawnego grunt6w ROD na podstawie
ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku, jako
zadania priorytetowego zabezpieczaj1cego prawa PZD i dzialkowc6w.

Prezydium Krajowej Rady PZD stwierdza, 2e dotychczasowy poziom zloAenia
wniosk6w przez OZ jest niezadawalaj4cy. W skali kraju zostaly zlolone wnioski w
stosunku do 65 %o powierzchni podlega.j4cej regulacji. Niekt6re OZ majq w tym
wzglgd,zie wiele jeszcze do zrobienia.
Prezydium KR PZD stwierdza takle,2e stopieri realizacji jui ztolonych wniosk6w
przez odpowiednie wladze jest bardzo niski. Szczeg6lnie ma to znaczenie wobec
faktu, 2e ustawodawca przewidziat dwuletni okres na ewentualnq likwidacjp ogrod6w
na podstawie art. 75 ustawy o ROD, kt6re nie spelniaj4 kryteri6w wymaganych do

regulacji stanu prawnego. Zatem do 19 stycznia 2016 roku, kiedy mija ten czas
pozostalo aktualnie niespelna pipi miesipcy, wiec dzialania nale|y na wszystkich
plaszczyznach maksyrnalnie zintensyfikowa6, aby zabezpieczy(, prawnie jak
najwiEksz4 liczbE ROD.

Prezydiurn Kraj owej Rady PZD stwierdza, 2e nie ma przyzwolenia na
zmamowanie szansy, jakie w zakresie regulacji stanu prawnego grunt6w ROD daje
ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych z dnia

l3 grudnia 2013 roku.

Prezydiurn Krajowej Rady PZD ten temat bEdzie na bieZ4co monitorowai,
prezentowad go na posiedzeniach plenarnych Krajowej Rady pZD oraz omawiai na
naradach a takle bgdzie oczekiwalo pisemnych informacji ze strony OkrEgow w
zakresie podejmowanych dzialari i rezultat6w.
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